
 ميثاق األمم المتحدة

 5491حزيران/يونيه  62صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 

 

 أوال: مذكرة تمهيدية

 م  امان  رانايامفو  م   حما  مم حمر  5489دزيران/يونيم   :6ولع ميثاق األمم  اممحدم ف  م  

. 5489حشمرين األو//بفحموبر  68األم  اممحد ف ام اص بنظا  امهيئم  ام وميم  وبحمبا نا ميا  م  

 ويعحبر امنظا  األااا  ممدفم  امع / ام ومي  جزءا محمما ملميثاق.

امحعم يتت امحم  ب  لمت علم   54:7فمانون األو// ياممبر  57ول  اعحم ت امجمعي  امعام   م  

. فممما 54:9آب/بؼامم    75مممن امميثمماقل وامحمم  بحممبدت نا مميف  مم   5:و  67و  67امممموا  

امحع يتت امح  ب  لمت علم  اممما ف  54:9فانون األو// يامبر  62اعحم ت امجمعي  امعام     

 .54:1دزيران/يوني   56وبحبدت نا يف     524

بزيما ف عم   بعضماء مجلم  األممن ممن بدم  عشمر عضموا  مم   مام   67  حع ي/ اممما ف ويمض

اممع ممم  علمم  بن ححمم ر لممرارات مجلمم  األمممن  مم  امماممائ/  67عشممر عضمموا. وحممنص امممما ف 

اإلجرائي  بموا م  بحوات حاع  ممن بعضمائ  بامبع   م  امامابكيل و م  فا م  اممامائ/ األ مر  

ابع     اماابكي يفمون ممن بينهما بحموات بعضماء مجلم  بموا م  بحوات حاع  من بعضائ  ب

 األمن ام ائمين ام ما .

ل بزيما ف عم   بعضماء 54:9آب/بؼام    75ل اميي بحبا نا ميا  م  5:ويمض  حع ي/ امما ف 

اممجل  االلححا ي واالجحماع  من ثماني  عشر عضموا  مم  امبع  وعشمرين عضموا. ويمضم  

ل بزيا ف ع   بعضاء 5477بيلو//ابحمبر  68بحبا نا يا    امحع ي/ امتدك ملما ف نفاهال اميي 

 اممجل  من ابع  وعشرين  م  بربع  و ماين عضوا.

اممحعلممك بممامفمرف األوممم  مممن حلممن امممما ف بجممواز عممم  ممم حمر عمما   524ويمضمم  حعمم ي/ امممما ف 

امجمعيم  ألعضاء األم  اممحدم ف إلعما ف امنظمر  م  امميثماق  م  امزممان واممفمان املميين حدم   ما 

امعام  بأؼلبي  ثلث  بعضائها وبموا م  بي حاع  ممن بعضماء مجلم  األممن بامبع   م  امامابكي. 

امحمم  ححنمماو/ ماممأم  امنظممر  مم   مفانيمم  اممم عوف  ممم  عممم   مميا  524بممما امفمممرف امثامثمم  مممن امممما ف 

ويمممن  امممم حمر  ممت/ اممم ورف امعا يمم  امعاشممرف ملجمعيمم  امعاممم ل  ممم  بميممت  مم  حمميؽحها األحمملي 

بامناب  إلشارحها  م  "موا م  ابع  من بعضاء مجل  األممن"  ي امبك ملجمعيم  امعامم  ومجلم  

 .5499األمن بن اح يا  جراء بشأن  يه امفمرف    ام ورف امعا ي  امعاشرف عا  

 

 

 



 الديباجة

 ندن شعوب األم  اممحد ف

 ول  آمينا عل  بنفانا

مح      ت/ جي/ واد  جلبت عل  اإلنااني  ممرحين بن ننمي األجيا/ امممبل  من ويتت امدرب ا

 بدزانا يعجز عنها اموحؾل

وبن ن ف  من ج ي   يماننا بامدموق األاااي  مإلناان وبفرام  امفر  ول ره وبما ملرجا/ وامنااء 

 واألم  فبير ا وحؽير ا من دموق محااوي ل

االمحزامات امناشئ  عن اممعا م ات وبن نبين األدوا/ امح  يمفن    ظلها حدميك امع ام  وادحرا  

 وؼير ا من محا ر اممانون ام وم ل

 وبن ن  ع بامرل  االجحماع  ل مال وبن نر ع ماحو  امدياف    جو من امدري  ب اا.

 و   ابي/  يه امؽايات اعحزمنا:

 بن نأ ي بنفانا بامحاامال وبن نعيش معا    ات  ودان جوارل

 واألمن ام وم ل وبن نض  لوانا ف  ندحفظ بامال 

وبن نففم/ بمبومنمما مبما ي معينمم  ورامم  ام  م  امتزممم  مهما بال حاممح    امممموف امماملد   مم  ؼيممر 

 اممحلد  اممشحرف ل

 وبن ناح    األ اف ام ومي     حرلي  امش ون االلححا ي  واالجحماعي  ملشعوب جميعهال

 ل  لررنا بن نود  جهو نا محدميك  يه األؼراضل

احنا امم حلف  عل  ي  من وبيها اممجحمعين    م ين  اان  رانايافو امميين لم موا ومهيا  إن دفوم

وثائك امحفويض امماحو ي  ملشرائ ل ل  ارحضت ميثاق األم  اممحد ف  يال وبنشأت بممحضاه  يئ  

  ومي  حام  "األم  اممحد ف".

 الفصل األول: في مماصد الهيئة ومبادئها

 5امما ف 

 د ف   :مماحـ  األمـ  اممح

. دفظ امال  واألممن امم وم ل وحدميمما مهميه امؽايم  حح مي امهيئم  امحم ابير اممشمحرف  امفعامم  ممنمع 5

األاباب امح  حه   امال  وإلزامحهمال وحمممع بعمما/ امعم وان وؼير ما ممن وجموه اإل مت/ بامامل ل 

ات ام وميم  امحم  لم  وححيرع بامواائ/ امالمي ل و ما ممبا ي امع / واممانون ام وم ل مدم/ اممنازعم

 ح  ي  م  اإل ت/ بامال  بو محاويحها.



.  نماء امعتلات امو ي  بين األم  عل  باا  ادحرا  اممب ب امميي يمضم  بامحاموي   م  امدمموق 6

بممين امشممعوب وبممأن يفممون مفمم/ منهمما حمريممر محممير ال وفمميمن اح مماي امحمم ابير األ ممر  اممتئممم  

 محعزيز امال  امعا .

. حدميممك امحعمماون اممم وم  علمم  دمم/ امماممائ/ ام وميمم  يات امحممبؽ  االلححمما ي  واالجحماعيمم  7

وامثما يمم  واإلنامماني  وعلمم  حعزيممز ادحممرا  دممموق اإلناممان وامدريممات األاااممي  ملنمما  جميعمما 

وامحشمجيع علمم  يمممن   تلمما بمت حمييممز باممبب امجممن  بو املؽم  بو اممم ين وال حفريممك بممين امرجمما/ 

 وامنااء.

 . جع/  يه امهيئ  مرجعا محنايك بعما/ األم  وحوجيهها ندو   ران  يه امؽايات اممشحرف .8

 6امما ف 

 حعم/ امهيئ  وبعضا  ا    اعيها وراء اممماح  امميفورف    امما ف األوم  و ما ملمبا ي اآلحي :

  . حمو  امهيئ  عل  مب ب اممااواف    امايا ف بين جميع بعضائها.5

فمم/ بعضمماء امهيئمم  ألنفاممه  جميعمما امدممموق واممزايمما اممحرحبمم  علمم  حممف  امعضمموي  . مفمم  يف6

 باالمحزامات امح  ب يو ا عل  بنفاه  بهيا امميثاق. يمومون    دان ني  

. يفممض جميممع بعضمماء امهيئمم  منازعمماحه  ام وميمم  بامواممائ/ امامملمي  علمم  وجمم  ال يجعمم/ اماممل  7

 واألمن وامع / ام وم  عرض  مل  ر.

يمحنع بعضاء امهيئ  جميعا    عتلاحه  ام ومي  عن امحه ي  بااحعما/ امموف بو ااح  امها ض   .8

اتم  األراض  بو االاحمت/ اماياا  ألي   وم  بو عل  بي وج  آ ر ال يحفك ومماحم  "األمم  

 اممحد ف".

حح يه و ك . يم   جميع األعضاء ف/ ما    واعه  من عون  م  "األم  اممحد ف"    بي عم/ 9

 يا امميثاقل فما يمحنعون عن مااع ف بي   وم  حح ي األم  اممحد ف  زاء ا عمت من بعما/ اممنع 

 بو امممع.

. حعممم/ امهيئمم  علمم  بن حاممير اممم و/ ؼيممر األعضمماء  يهمما علمم   مميه اممبمما ي بممم ر ممما حمحضممي  :

  واألمن ام وم . ضرورف دفظ امال  

ألم  اممحد ف" بن حح  /  م  امشم ون امحم  حفمون ممن حممي  . مي      يا امميثاق ما ياوغ "م7

م وم  مال وممي   يم  مما يمحضم  األعضماء بن يعرضموا مثم/  ميه اممامائ/ ألن  امال ان ام ا ل  

 مميا اممبمم ب ال ي مم/ بح بيممك حمم ابير امممممع اممموار ف  مم  امفحمم/  حدمم/ بدفمم   مميا امميثمماقل علمم  بن 

  اماابع.

 

 

 



 الفصل الثاني: فـي العضوية

 7مما ف ا

األعضاء األحليون مألم  اممحد ف  ـ  ام و/ امح  اشحرفت    م حمر األم  اممحد ف موضع نظا  

امهيئ  ام ومي  اممنعم   م  امان  رانايامفول وامحم  حولمع  ميا امميثماق وححم ق عليم   بمما ملمما ف 

ل وفممميمن امممم و/ امحممم  ولعمممت ممممن لبممم/ ححمممريا األمممم  اممحدممم ف امحممما ر  ممم  بو/ فمممانون 552

 ل وحولع  يا امميثاق وحح ق علي .5486مثان /يناير ان  ا

 8امما ف 

امعضوي     "األم  اممحد ف" مباد  مجميع ام و/ األ ر  اممدب  ملامت ل وامحم  حأ مي نفامها  . 5

باالمحزامات امح  يحضمنها  يا امميثاقل وامح  حر  امهيئ  بنها لما رف علم  حنفيمي  ميه االمحزاممات 

 وراؼب   ي  .

لبو/ بي   وم  من  يه ام و/    عضوي  "األم  اممحد ف" يح  بمرار من امجمعيم  امعامم  بنماء . 6

 عل  حوحي  مجل  األمن .

 9امما ف 

يجمموز ملجمعيمم  امعاممم  بن حولممؾ بي عضممو اح ممي مجلمم  األمممن لبلمم  عمممت مممن بعممما/ اممنممع بو 

مجلمم  األمممنل  وحممي  امممممعل عممن مباشممرف دممموق امعضمموي  ومزايا ممال ويفممون يمممن بنمماء علمم  ح

 وممجل  األمن بن ير  مهيا امعضو مباشرف حلن امدموق واممزايا.

 :امما ف 

 يا بمعن عضو من بعضاء "األم  اممحدم ف"  م  انحهمان مبما ي امميثماق جماز ملجمعيم  امعامم  بن 

 حفحل  من امهيئ  بناء عل  حوحي  مجل  األمن

 الفصل الثالث: في فروع الهيئة

 7امما ف 

 شأ امهيئات اآلحي   روعا رئياي  مألم  اممحد ف:. حن5

 جمعيـ  عـام ل -

 مجلـ  بمـنل -

 مجلـ  الححـا ي واجحمـاع ل -

 مجلـ  وحـاي ل -

 مدفمـ  عـ /  وميـ ل -

 بمـان . -



 يجوز بن ينشأ و ما ألدفا   يا امميثاق ما ير  ضرورف  نشائ  من  روع ثانوي  ب ر  . . 6

 1امما ف 

ال حفرض "األم  اممحد ف" ليو ا حد  بها جواز ا حيار امرجا/ وامنااء متشحران بأي  حف  وعل  

 وج  اممااواف     روعها امرئياي  وامثانوي .

 الفصل الرابع: في الجمعيـة العـامة

 حأميفهـا

 4امما ف 

 . ححأمؾ امجمعي  امعام  من جميع بعضاء "األم  اممحد ف".5

 ن ملعضو امواد  بفثر من  ما  من وبين    امجمعي  امعام .. ال يجوز بن يفو6

    وظائؾ امجمعي  وال احها

 52امما ف 

ملجمعي  امعام  بن حنالش بي  ماأم  بو بمر ي  /    ن اق  يا امميثماق بو يححم/ بامل ات  مرع 

 56 من امفروع اممنحوص عليها  ي  بو وظائف . فما بن مها    ما ع ا ما نص عليم   م  اممما ف

 بن حوح  بعضاء امهيئ  بو مجل  األمن بو فليهما بما حراه    حلن امماائ/ واألمور.

 55امما ف 

. ملجمعي  امعام  بن حنظر    اممبا ي امعام  ملحعاون    دفظ امال  واألمن ام وم  وي  /  م  5

بحم    ميه  يمن اممبا ي اممحعلمم  بنمزع امامتت وحنظمي  امحامليال فمما بن مهما بن حمم   حوحمياحها

 اممبا ي  م  األعضاء بو  م  مجل  األمن بو  م  فليهما.

. ملجمعي  امعام  بن حنالش بي  ماأم  يفون مها حمل  بدفمظ امامل  واألممن امم وم  ير عهما  ميهما 6

بي عضو من بعضاء "األم  اممحد ف" ومجل  األمن بو  ومم  ميامت ممن بعضمائها و مما ألدفما  

بن حم   حوحياحها  - يما ع ا ما حنص علي  امما ف امثاني  عشرف-ل ومها 79امفمرف امثاني  من امما ف 

بح    يه امماائ/ مل وم  بو ام و/ حادب  امشأن بو ممجل  األمن بو مفليهمما معما. وفم/ مامأم  

مما حم   يفره يفون من امضروري  يها امميا  بعمم/ ممال ينبؽم  بن حديلهما امجمعيم  امعامم  علم  

 بدثها بو بع ه.مجل  األمن لب/ 

. ملجمعي  امعام  بن حامحرع  نظمر مجلم  األممن  مم  األدموا/ امحم  يدحمم/ بن حعمرض امامل  7

 واألمن ام وم  مل  ر.

 . ال حد  ال ات امجمعي  امعام  اممبين      يه امما ف من عمو  م   امما ف امعاشرف.8

 56امما ف 



اموظمائؾ امحم  راممت  م  امميثماقل . عن ما يباشر مجل  األممنل بحم   نمزاع بو مولمؾ ممال 5

 لي  ملجمعي  امعام  بن حم   بي  حوحي     شأن  ميا امنمزاع بو اممولمؾ  ال  يا  لمب يممن منهما 

 مجل  األمن.

امجمعيم  امعامم   م  فم/  ور ممن ب وار انعما  ما  -بموا م  مجلم  األممن-. ي  ر األمين امعا  6

م  امحم  حفمون مدم/ نظمر مجلم  األممنل فميمن بف/ اممامائ/ اممححمل  بدفمظ امامل  واألممن امم و

ي  ر ا بو ي  ر بعضاء "األم  اممحد ف"  يا م  حفمن امجمعيم  امعامم   م   ور انعما  مال بفمراغ 

 مجل  األمن من نظر حلن امماائ/ ويمن بمجر  انحهائ  منها.

 57امما ف 

  . حع  امجمعي  امعام   رااات وحشير بحوحيات بمح : 5

 ن ام وم     اممي ان اماياا  وحشجيع امحم   امم ر  ملمانون ام وم  وح وين ل نماء امحعاو -ب 

 نماء امحعاون ام وم     امميما ين االلححما ي  واالجحماعيم  وامثما يم  وامحعليميم  وامحمدي ل  -ب 

واإلعان  عل  حدميك دموق اإلناان وامدريات األاااي  ملنا  فا   بت حمييمز بيمنه   م  امجمن  

   بو ام ين وال حفريك بين امرجا/ وامنااء.بو املؽ

. حبعات امجمعي  امعام  ووظائفها وال احها األ ر   يما ي محص باممامائ/ امموار ف  م  امفممرف 6

 اماابم  ببي مبين     امفحلين امحااع وامعاشر من  يا امميثاق.

 58امما ف 

مممع مراعمماف بدفمما  امممما ف امثانيمم  عشممرفل ملجمعيمم  امعاممم  بن حوحمم  باح مماي امحمم ابير محامموي  بي 

مولؾل مهما يفن منش هل حاوي  المي  مح  ربت بن  يا اممولمؾ لم  يضمر بامر ا يم  امعامم  بو 

يعفر حفو امعتلات امو ي  بين األم ل وي  /  م  يممن امموالمؾ امناشمئ  عمن انحهمان بدفما   ميا 

 ميثاق امموضد  ممماح  األم  اممحد ف ومبا ئها.ام

 59امما ف 

. ححلم  امجمعي  امعام  حمارير انوي  وب ر   اح  من مجل  األممن وحنظمر  يهمال وححضممن 5

 يه امحمارير بيانا عن امح ابير امح  يفون مجل  األمن ل  لرر ا بو اح مي ا مدفمظ امامل  واألممن 

 ام وم .

 حمارير من امفروع األ ر  مألم  اممحد ف وحنظر  يها. . ححلم  امجمعي  امعام 6

 :5امما ف 

حباشر امجمعي  امعام  اموظائؾ امح  رامت مها بممحض  امفحلين امثان  عشر وامثامث عشر    

ما يحعلك بنظا  اموحاي  ام ومي ل وي  /    يمن اممحا ل  عل  احفالات اموحماي  بشمأن امموالمع 

 حراحيجي .امح  حعحبر بنها موالع اا

 57امما ف 



 . حنظر امجمعي  امعام     ميزاني  امهيئ  وحح ق عليها.5

 . يحدم/ األعضاء نفمات امهيئ  داب األنحب  امح  حمرر ا امجمعي  امعام .6

. حنظر امجمعي  امعام   م  بيم  حرحيبمات ماميم  بو محعلمم  بامميزانيم  ممع اموفماالت اممح ححم  7

وحح ق عليها وح ر  امميزانيات اإل اري  محلن اموفماالت مفم  حمم    .97اممشار  ميها    امما ف 

 مها حوحياحها.

 امححـويت

 51امما ف 

 . يفون مف/ عضو    "األم  اممحد ف" حوت واد     امجمعي  امعام .5

. ححمم ر امجمعيمم  امعاممم  لراراحهمما  مم  امماممائ/ امعاممم  بأؼلبيمم  ثلثمم  األعضمماء امداضممرين 6

يت. وحشم/  يه امماائ/: امحوحيات ام اح  بدفظ امامل  واألممن امم وم ل اممشحرفين    امححو

وانح مممماب بعضمممماء مجلمممم  األمممممن ؼيممممر اممممم ائمينل وانح مممماب بعضمممماء اممجلمممم  االلححمممما ي 

ل :1واالجحماع ل وانح ماب بعضماء مجلم  اموحماي  و مما مدفم  امفممرف األومم  بمي ممن اممما ف 

األعضماء عمن مباشمرف دمموق امعضموي  وامحمحمع ولبو/ بعضاء ج      "األم  اممحد ف" وولمؾ 

بمزايا مممال و حممم/ األعضممماءل واممامممائ/ اممحعلمممم  بامممير نظممما  اموحممماي ل واممامممائ/ ام احممم  

 بامميزاني .

وي  /    يمن حد ي   وائؾ امماائ/ اإلضا ي  امح  حح لمب -. اممرارات    امماائ/ األ ر  7

 ضاء امداضرين اممشحرفين    امححويت.حح ر بأؼلبي  األع -    لرار ا بؼلبي  امثلثين

 54امما ف 

ال يفون معضو األم  اممحد ف اميي يحأ ر عن حا ي  اشحرافاح  امماميم   م  امهيئم  دمك امححمويت 

   امجمعي  امعام   يا فان اممحأ ر عليم  ماماويا مميمم  االشمحرافات اممامحدم  عليم   م  امامنحين 

لجمعي  امعام  مع يمن بن حاما مهيا امعضمو بامححمويت  يا امفاملحين اماابمحين بو زائ ا عنهال وم

 الحنعت بأن ع   ام  ع ناشئ عن باباب ال لب/ ملعضو بها.

 اإلجـراءات

 62امما ف 

حجحمع امجمعي  امعام     ب وار انعما  عا يم  و م  ب وار انعمما  امنوي   احم  بدامب مما حم عو 

ام اح  األمين امعا  بناء عل   لب مجل  األمن   مي  امداج . ويمو  بام عوف  م  ب وار االنعما 

 بو بؼلبي  بعضاء "األم  اممحد ف".

 65امما ف 

 حضع امجمعي  امعام  الئد   جراءاحهال وحنح ب رئياها مف/  ور انعما .



 66امما ف 

 ملجمعي  امعام  بن حنشئ من امفروع امثانوي  ما حراه ضروريا ملميا  بوظائفها.

 مجلـس األمـنالفصل الخامس: في 

 حأميفـ 

 67امما ف 

. يحأمؾ مجل  األمن من  مام  عشمر عضموا ممن األمم  اممحدم فل وحفمون جمهوريم  امحمينل 5

و رناال واحدا  امجمهوريات االشحرافي  اماو ياحي ل واممملف  اممحد ف مبري انيا امعظم  وبيرمن ا 

امشمممامي ل وامواليممات اممحدمم ف األمريفيمم  بعضمماء  ائمممين  يمم . وحنح ممب امجمعيمم  امعاممم  عشممرف 

آ رين من األمم  اممحدم ف ميفونموا بعضماء ؼيمر  ائممين  م  اممجلم . ويراعم   م  يممن  بعضاء

بوج   اص ولب/ ف/ ش ء ماا م  بعضاء األم  اممحدم ف  م  دفمظ امامل  واألممن امم وم  و م  

 مماح  امهيئ  األ ر ل فما يراع  بيضا امحوزيع امجؽرا   امعا /.

ف امنحينل علم  بنم   م  بو/ انح ماب مألعضماء . ينح ب بعضاء مجل  األمن ؼير ام ائمين مم 6

ؼير ام ائمين بع  زيا ف ع   بعضاء مجل  األمن من بد  عشر عضوا  م   ما  عشر عضوال 

ي حار اثنان من األعضاء األربع  اإلضا يين مم ف ان  واد ف وامعضو اميي انحهت م ح  ال يجوز 

  عا ف انح اب  عل  امفور.

 من من وب واد .. يفون مف/ عضو    مجل  األ7

 اموظائؾ وامال ـات

 68امما ف 

. رؼب     بن يفون امعم/ اميي حمو  ب  "األم  اممحد ف" اريعا  عاالل يعه  بعضاء حلن امهيئ  5

 م  مجل  األمن بامحبعات امرئياي   م  بممر دفمظ امامل  واألممن امم وم  ويوا ممون علم  بن  ميا 

   امح  حفرضها علي   يه امحبعات.اممجل  يعم/ نائبا عنه     ليام  بواجباح

. يعم/ مجل  األمنل    ب اء  يه امواجبات و ما ممماح  "األم  اممحد ف" ومبا ئهما وامامل ات 6

ام احمم  امم وممم  ممجلمم  األمممن محمفينمم  مممن امميمما  بهمميه امواجبممات مبينمم   مم  امفحممو/ امامما   

 واماابع وامثامن وامثان  عشر.

امنوي ل وب مر   احم ل  يا الحضمت امدما/  مم  امجمعيم  امعامم  . ير ع مجلم  األممن حممارير 7

 محنظر  يها.

 69امما ف 

 يحعه  بعضاء "األم  اممحد ف" بمبو/ لرارات مجل  األمن وحنفيي ا و ك  يا امميثاق.

 :6امما ف 



رؼب      لام  امال  واألمن ام وم  وحو ي  ما بأل/ حدوي/ مموار  امعام  اإلنااني  وااللححا ي  

م  نادي  امحاليال يفون مجل  األمن مام وال بماماع ف مجنم  برفمان امدمرب اممشمار  ميهما  م   

 عن وضع     حعرض عل  بعضاء "األم  اممحد ف" موضع منهام محنظي  امحاليا. 87امما ف 

    امححويت

 67امما ف 

 . يفون مف/ عضو من بعضاء مجل  األمن حوت واد .5

 امماائ/ اإلجرائي  بموا م  حاع  من بعضائ . . حح ر لرارات مجل  األمن   6

. حح ر لرارات مجل  األمن    امماائ/ األ ر  فا م  بموا مم  بحموات حامع  ممن بعضمائ  7

يفون من بينها بحوات األعضاء ام ائمين محفم ل بشر  بن     اممرارات اممح يف ح بيما ألدفما  

  ر ا    امنزاع عن امححويت. يمحنع من فان 96من امما ف  7امفح/ اماا   وامفمرف 

    اإلجـراءات

 61امما ف 

. ينظ  مجل  األمن عل  وج  ياح يع مع  امعم/ بااحمرارل ومهميا امؽمرض يمثم/ فم/ عضمو 5

 من بعضائ  حمثيت  ائما    ممر امهيئ .

بأدم   - يا شماء يممن-. يعم  مجل  األمن اجحماعات  وري  يمث/  يهما فم/ عضمو ممن بعضمائ  6

 مح  بو بمن وب آ ر يامي  مهيا امؽرض  اح .رجا/ دفو

. ممجلمم  األمممن بن يعممم  اجحماعممات  مم  ؼيممر ممممر امهيئمم   يا رب  بن يمممن ب نمم   ممم  حاممهي/ 7

 بعمام .

 64امما ف 

 ممجل  األمن بن ينشئ من امفروع امثانوي  ما ير  م  ضرورف أل اء وظائف .

 72امما ف 

 ها  ريم  ا حيار رئيا .يضع مجل  األمن الئد   جراءاح  وي  /  ي

 75امما ف 

مف/ عضو من بعضاء "األم  اممحد ف" من ؼير بعضاء مجل  األمن بن يشحرن ب ون ححمويت 

   منالش  بي  ماأم  حعرض عل  مجل  األممن  يا رب  اممجلم  بن محماما  ميا امعضمو ححمأثر 

 بها بوج   اص.

 76امما ف 



ف/ عضو من بعضاء "األم  اممحد ف" مي  بعضو    مجل  األمنل وبي   وم  ميات عضوا    

"األمم  اممحدمم ف"  يا فممان بيهممما  ر مما  مم  نممزاع معمروض علمم  مجلمم  األمممن مبدثمم  يمم ع   ممم  

االشحران    اممنالشات اممحعلم  بهيا امنزاع  ون بن يفون م  دك    امححويتل ويضع مجلم  

 ح  يرا ا عا م  الشحران ام وم  امح  ميات من بعضاء "األم  اممحد ف".األمن امشرو  ام

 الفصل السادس: في حل المنازعات حال سلميا

 77امما ف 

. يجب عل  ب راؾ بي نزاع من شأن ااحمراره بن يعرض دفظ امال  واألمن ام وم  مل  مر 5

وامحو يك وامحدفي  وامحاوي  بن يلحماوا دل  با ي يي ب ء ب ريك اممفاوض  وامحدميك وامواا   

اممضائي ل بو بن يلجأوا  م  اموفاالت وامحنظيمات اإللليمي  بو ؼير ما ممن اموامائ/ اماملمي  امحم  

 يمع عليها ا حيار ا.

. وي عو مجل  األمن ب راؾ امنزاع  م  بن ياووا ما بينه  ممن امنمزاع بحلمن ام مرق  يا رب  6

 ضرورف يمن.

 78امما ف 

يفدص بي نزاع بو بي مولمؾ لم  يم  ي  مم  ادحفمان  ومم  بو لم  يثيمر نزاعما  ممجل  األمن بن

مف  يمرر ما  يا فان اامحمرار  ميا امنمزاع بو اممولمؾ ممن شمأن  بن يعمرض مل  مر دفمظ امامل  

 واألمن ام وم .

 79امما ف 

. مفمم/ عضممو مممن "األممم  اممحدمم ف" بن ينبمم  مجلمم  األمممن بو امجمعيمم  امعاممم   ممم  بي نممزاع بو 5

 لؾ من امنوع اممشار  مي     امما ف امرابع  وامثتثين.مو

. مف/  وم  ميات عضوا    "األم  اممحد ف" بن حنب  مجلم  األممن بو امجمعيم  امعامم   مم  بي 6

نممزاع حفممون  ر مما  يمم   يا فانممت حمبمم/ مممم ما  مم   حمموص  مميا امنممزاع امحزامممات امدمم/ امامملم  

 اممنحوص عليها     يا امميثاق.

عل  ام ريم  امح  حعمام  بهما امجمعيم  امعامم  اممامائ/ امحم   56و  55دفا  امما حين . حجر  ب7

 حنب   ميها و ما مهيه امما ف.

 :7امما ف 

بو مولمؾ  77. ممجل  األمن    بي  مردل  من مراد/ نزاع من امنوع اممشار  مي     امما ف 5

  .شبي  ب  بن يوح  بما يراه متئما من اإلجراءات و رق امحاوي

. عل  مجل  األمن بن يراعم  مما اح ميه اممحنمازعون ممن  جمراءات امابم  مدم/ امنمزاع امممائ  6

 بينه .



. علمم  مجلمم  األمممن و ممو يممم   حوحممياح  و ممما مهمميه امممما ف بن يراعمم  بيضمما بن اممنازعممات 7

بن يعرضو ا عل  مدفم  امعم / ام وميم  و مما  -بحف  عام -اممانوني  يجب عل  ب راؾ امنزاع 

 دفا  امنظا  األااا  مهيه اممدفم .أل

 77امما ف 

   دلم  باموامائ/  77.  يا ب فمت ام و/ امح  يمو  بينها نزاع من امنوع اممشار  مي     امما ف 5

 اممبين     حلن امما ف وجب عليها بن حعرض  عل  مجل  األمن.

يعمرض مل  مر دفمظ  .  يا رب  مجل  األمن بن ااحمرار  يا امنزاع من شمأن   م  اموالمعل بن6

بو يوحم  بمما يمراه متئمما ممن  :7امال  واألمن ام وم  لرر ما  يا فان يمو  بعمم/ و مما ملمما ف 

 شرو  د/ امنزاع.

 71امما ف 

بن يمم    مميه  حوحمياح  بمحم  دم/ امنمزاع  - يا  لب  مي  جميمع اممحنمازعين يممن-ممجل  األمن 

 .77 م   77 دت الميال ويمن ب ون   ت/ بأدفا  امموا  من

 الفصل السابع: فيما يتخذ من األعمال في حاالت

 حه ي  امال  واإل ت/ ب  وولوع امع وان

 74امما ف 

يمرر مجل  األمن ما  يا فان ل  ولع حه ي  ملال  بو   ت/ ب  بو فمان مما ولمع عممت ممن بعمما/ 

 85مما ألدفما  اممما حين امع وانل ويم      يمن حوحياح  بو يمرر ما يجب اح ايه من امح ابير  ب

 مدفظ امال  واألمن ام وم  بو  عا ح   م  نحاب . 86و 

 82امما ف 

منعا محفال  اممولؾل ممجل  األمنل لب/ بن يم   حوحياح  بو يح ي امح ابير اممنحموص عليهما  م  

ل بن ي عو اممحنازعين مأل ي بما يراه ضروريا بو ماحدانا من ح ابير م لح ل وال ح / 74امما ف 

ب  يه امح ابير امم لح  بدموق اممحنازعين وم امبه  بو بمرفمز  ل وعلم  مجلم  األممن بن يدام

 مع   ب ي اممحنازعين بهيه امح ابير امم لح  دااب .

 85امما ف 

ممجل  األمن بن يمرر ما يجب اح ايه من امح ابير امح  ال حح لب ااح  ا  امموات اممالد  محنفيي 

لراراح ل وم  بن ي لب  م  بعضاء "األمم  اممحدم ف" ح بيمك  ميه امحم ابيرل ويجموز بن يفمون ممن 

ححمما ي  واممواحممتت امد ي يمم  وامبدريمم  وامجويمم  وامبري يمم  وامبرليمم  بينهمما ولممؾ امحممتت االل

 وامتالفي  وؼير ا من واائ/ اممواحتت ولفا جزئيا بو فليا ول ع امعتلات ام بلومااي .

 86امما ف 



ال حفم  بمامؽرض بو ثبمت بنهما  85 يا رب  مجل  األمن بن امح ابير اممنحوص عليها    امما ف 

بن يح ي ب ريك امموات امجوي  وامبدري  وامبري  ممن األعمما/ مما يلمز  مدفمظ  م  حؾ ب ل جاز م 

اماممل  واألمممن اممم وم  بو إلعا حمم   ممم  نحمماب . ويجمموز بن ححنمماو/  مميه األعممما/ اممظمما رات 

وامدحر وامعمليات األ ر  ب ريك امموات امجوي  بو امبدري  بو امبري  امحابع  ألعضاء "األمم  

 اممحد ف".

 87امما ف 

. يحعه  جميع بعضاء "األم  اممحد ف"    امبي/ امماما م   م  دفمظ امامل  واألممن امم وم ل بن 5

يضعوا حدت ححرؾ مجل  األمن بناء عل   لب  و بما الحفاق بو احفالات  احم  مما يلمز  ممن 

امموات اممالد  واممااع ات وامحاهيتت امضروري  مدفظ امال  واألمن امم وم  وممن يممن دمك 

 اممرور.

. يجممب بن يدمم   يمممن االحفمماق بو حلممن االحفالممات عمم    مميه امممموات وبنواعهمما وممم   ااممحع ا  ا 6

 وبمافنها عموما ونوع امحاهيتت واممااع ات امح  حم  .

. حجر  اممفاوض     االحفاق بو االحفالات امميفورف بأارع مما يمفمن بنماء علم   لمب مجلم  7

األممم  اممحدمم ف" بو بينمم  وبممين مجموعممات مممن األمممنل وحبممر  بممين مجلمم  األمممن وبممين بعضمماء "

 بعضاء "األم  اممحد ف"ل وحح ق عليها ام و/ اممولع  و ك ممحضيات بوضاعها ام احوري .

 88امما ف 

 يا لرر مجل  األمن ااح  ا  امموفل  إن  لب/ بن ي لب من عضمو ؼيمر ممثم/  يم  حمم ي  اممموات 

ل ينبؽ  مم  بن يم عو  ميا امعضمو  مم  87مما ف اممالد  و اء باالمحزامات اممنحوص عليها    ا

بن يشمحرن  يا شمماء  م  اممممرارات امحمم  يحم ر ا  يممما ي محص بااممح  ا  ودمم ات ممن لمموات  مميا 

 امعضو اممالد .

 89امما ف 

رؼب     حمفين األم  اممحد ف من اح ماي امحم ابير امدربيم  امعاجلم  يفمون مم   األعضماء ودم ات 

ورا ألعما/ امممع ام ومي  اممشحرف . ويد   مجل  األمن لو   يه جوي  ب لي  يمفن ااح  امها  

امود ات وم   ااحع ا  ا وام    ألعمامها اممشحرف ل ويمن بمااع ف مجن  برفان امدرب و م  

 .87امد و  اموار ف    االحفاق بو االحفالات ام اح  اممشار  ميها    امما ف 

 :8امما ف 

 ممالد  يضعها مجل  األمن بمااع ف مجن  برفان امدرب.ام    امتزم  الاح  ا  امموف ا

 87امما ف 

. حشف/ مجن  من برفان امدرب حفون مهمحها بن حام ي اممشمورف واممعونم   مم  مجلم  األممن 5

وحعاون     جميع اممامائ/ اممححمل  بمما يلزمم  ممن داجمات دربيم  مدفمظ امامل  واألممن امم وم  



  وليا حهمما ومحنظممي  امحاممليا ونممزع اماممتت بامممم ر والاممح  ا  امممموات امموضمموع  حدممت ححممر 

 امماح اع.

. حشف/ مجن  برفان امدرب من ر ااء برفمان دمرب األعضماء امم ائمين  م  مجلم  األممن بو 6

مممن يمممو  ممممامه ل وعلمم  املجنمم  بن حمم عو بي عضممو  مم  "األممم  اممحدمم ف" مممن األعضمماء ؼيممر 

ا الحضمم  داممن ليمما  املجنمم  بمامم ومياحها بن امممثلممين  يهمما بحممف   ائممم  متشممحران  مم  عملهمما  ي

 ياا    يا امعضو    عملها.

. مجن  برفان امدرب ما وم  حدت  شراؾ مجل  األمن عن امحوجي  االاحراحيج  ألي  لوات 7

مالد  موضوع  حدت ححرؾ اممجل . بما امماائ/ اممرحب   بميا ف  يه اممموات  امحبدث  يمما 

 بع .

حنشئ مجانا  رعي   لليمي   يا  ومها يمن مجل  األمن وبعم  امحشماور . ملجن  برفان امدرب بن 8

 مع اموفاالت اإللليمي  حادب  امشأن.

 81امما ف 

. األعممما/ امتزممم  محنفيممي لممرارات مجلمم  األمممن مدفممظ اماممل  واألمممن اممم وم  يمممو  بهمما جميممع 5

  .بعضاء "األم  اممحد ف" بو بعض   الء األعضاء ويمن دابما يمرره اممجل

. يمو  بعضاء "األم  اممحد ف" بحنفيي اممرارات اممحم م  مباشمرف وب ريمك امعمم/  م  اموفماالت 6

 ام ومي  اممح حح  امح  يفونون بعضاء  يها.

 84امما ف 

يحضا ر بعضاء "األم  اممحد ف" عل  حم ي  اممعونم  اممحبا مم  محنفيمي امحم ابير امحم  لرر ما مجلم  

 األمن.

 92امما ف 

امواء بفانمت ممن -مجل  األمن ض  بي   وم  ح ابير منمع بو لممع  مإن مفم/  ومم  ب مر   يا اح ي 

حواج  مشاف/ الححا ي   اح  حنشأ عمن حنفيمي  ميه امحم ابيرل  -بعضاء "األم  اممحد ف" ب  م  حفن

 امدك    بن ححيافر مع مجل  األمن بح   د/  يه اممشاف/.

 95امما ف 

مي      يا امميثاق ما يضعؾ بو ينحمص امدك ام بيع  مل و/ل  را   بو جماعاتل  م  امم  اع 

عن بنفاه   يا اعح ت لوف مالد  عل  بد  بعضاء "األمم  اممحدم ف" ويممن  مم  بن يح مي مجلم  

 األمن امح ابير امتزم  مدفظ امال  واألمن ام وم ل وامح ابير امح  اح ي ا األعضاء ااحعماال مدك

بممحض  -ام  اع عن امنف  حبلػ  م  اممجل   ورال وال ح ثر حلن امح ابير بأي دا/  يما ملمجل  

من امدك    بن يح ي    بي ولمت مما يمر   -ال ح  وما ومياح  امماحم ف من بدفا   يا امميثاق

 ضرورف الح ايه من األعما/ مدفظ امال  واألمن ام وم  بو  عا ح   م  نحاب .



 ـن: في التنظيمات اإللليميةالفصل الثام

 96امما ف 

. مي      يا امميثاق ما يدو/  ون ليا  حنظيمات بو وفاالت  لليمي  حعام  من األمور اممحعلم  5

بدفظ امال  واألمن ام وم  ما يفون امعم/ اإللليم  حامدا  يها ومناابا ما  امت  يه امحنظيممات 

 مماح  "األم  اممحد ف" ومبا ئها. بو اموفاالت اإللليمي  ونشا ها محتئم  مع

. يبمي/ بعضمماء "األممم  اممحدمم ف" اممم ا لون  مم  مثمم/  مميه امحنظيمممات بو اممميين ححممأمؾ مممنه  حلممن 6

اموفاالت ف/ جه    مح بير امد/ امالم  ملمنازعات اممدلي  عن  ريك  يه امحنظيمات اإللليميم  

 .بو بواا    يه اموفاالت ويمن لب/ عرضها عل  مجل  األمن

. عل  مجل  األمن بن يشجع عل  االاحفثار من امد/ امالم  مهيه اممنازعات اممدلي  ب ريك 7

 يه امحنظيمات اإللليمي  بو بواا   حلن اموفاالت اإللليمي  ب لب من ام و/ امح  يعنيها األمر بو 

 باإلدام  عليها من جانب مجل  األمن.

 .79و  78امما حين  . ال حع /  يه امما ف بدا/ من األدوا/ ح بيك8

 97امما ف 

. ياح    مجل  األمن حلمن امحنظيممات واموفماالت اإللليميم   م  بعمما/ اممممعل فلمما رب  يممن 5

متئمممال ويفممون عملهمما دينئممي حدممت مرالبحمم  و شممرا  . بممما امحنظيمممات واموفمماالت نفاممها  إنمم  ال 

ير  ين اممجلم ل ويامحثن  ممما يجوز بممحضا ا بو عل  ي  ا امميا  بأي عم/ من بعما/ امممع بؽ

ممن  ميه اممما ف ممما  6حم   امح ابير امح  حح ي ض  بي   وم  من  و/ األع اء اممعر م   م  امفممرف 

بو امح ابير امح  يفون امممحو  بهما  م  امحنظيممات اإللليميم   527 و منحوص علي     امما ف 

 م  بن يدين امولت اميي ل  يعه  منع حج   اياا  امع وان من جانب  وم  من حلن ام و/ل ويمن 

 ي   م  امهيئ ل بناء عل   لب امدفومات يات امشأنل بامما ومي  عن منع فم/ عم وان آ مر ممن 

 جانب بي   وم  من حلن ام و/.

من  يه امما ف عل  بي   وم  فانمت  م   5. حن بك عبارف "ام وم  اممعا ي " امميفورف    امفمرف 6

 بع اء بي   وم  مولع  عل   يا امميثاق. امدرب امعاممي  امثاني  من

 98امما ف 

يجب بن يفون مجل  األمن عل  علم  حما  بمما يجمري ممن األعمما/ مدفمظ امامل  واألممن امم وم  

 بممحض  حنظيمات بو بواا   وفاالت  لليمي  بو ما يزمع  جرا ه منها.

 

 

 

 



 الفصل التاسع: في التعاون الدولي االلتصادي واالجتماعي

 99امما ف 

رؼب     حهيئ   واع  االامحمرار وامر ا يم  امضمروريين مميما  عتلمات امليم  و يم  بمين األمم  

م اا  عل  ادحرا  اممب ب اميي يمض  بامحاوي     امدموق بين امشعوب وبمأن يفمون مفم/ منهما 

 حمرير محير ال حعم/ األم  اممحد ف عل :

  اممحح/ مفم/  مر  وامنهموض بعوامم/ ببي حدميك ماحو  بعل  ملمعيش  وحو ير باباب االاح  ا

 امح ور وامحم   االلححا ي واالجحماع ل

ببي حياير امدلو/ ملمشاف/ ام ومي  االلححا ي  واالجحماعي  وامحدي  وما يححم/ بهمال وحعزيمز 

 امحعاون ام وم     بمور امثما   وامحعلي ل

لجميممع بممت حمييممز باممبب بمي بن يشمميع  مم  امعممام  ادحممرا  دممموق اإلناممان وامدريممات األاااممي  م

 امجن  بو املؽ  بو ام ينل وال حفريك بين امرجا/ وامنااءل ومراعاف حلن امدموق وامدريات  عت.

 :9امما ف 

يحعه  جميع األعضاء بأن يموموال منفر ين بو مشحرفينل بما يجب عليه  من عم/ بامحعاون ممع 

 .99امهيئ  إل ران اممماح  اممنحوص عليها    امما ف 

 97ما ف ام

. اموفاالت امم حلف  امح  حنشأ بممحض  احفماق بمين امدفوممات وامحم  حضم لع بممحضم  نظمهما 5

األاااي  بحبعات  ومي  وااع     االلححا  واالجحماع وامثما   وامحعلي  وامحد  وما يحح/ بيمن 

 .7:من امش ون يوح/ بينها وبين "األم  اممحد ف" و ما ألدفا  امما ف 

اموفاالت امح  يوح/ بينها وبين "األم  اممحد ف"  يما يل  ممن األدفما  باموفماالت . حام   يه 6

 اممح حح .

 91امما ف 

 حم   امهيئ  حوحيات بمح  حنايك ايااات اموفاالت اممح حح  ووجوه نشا ها.

 94امما ف 

ح عو امهيئ  عن  اممناامب   مم   جمراء مفاوضمات بمين امم و/ يات امشمأن بمحم   نشماء بيم  وفامم  

 .99مح حح  ج ي ف يح لبها حدميك اممماح  اممبين     امما ف 

 2:امما ف 

مماح  امهيئ  اممبين      يا امفح/ حممع مام ومي  حدميمهما علم  عماحك امجمعيم  امعامم  فمما حممع 

لححا ي واالجحماع  حدت  شراؾ امجمعي  امعام ل ويفمون مهميا اممجلم  عل  عاحك اممجل  اال

 من بج/ يمن امال ات اممبين     امفح/ امعاشر.



 

 الفصل العاشر: المجلس االلتصادي واالجتماعي

 امحأميؾ

 5:امما ف 

. يحأمؾ اممجل  االلححا ي واالجحماع  من بربع  و ماين عضوا من األم  اممحد ف حنح به  5

   امعام .امجمعي

ل ينح ممب ثمانيمم  عشممر عضمموا مممن بعضمماء اممجلمم  االلححمما ي 7. مممع مراعمماف بدفمما  امفمممرف 6

واالجحممماع  فمم/ اممن  مممم ف ثممتث اممنوات ويدمموز بن يعمما  انح مماب امعضممو اممميي انحهممت م حمم  

 مباشرف.

.  مم  االنح مماب األو/ بعمم  زيمما ف عمم   بعضمماء اممجلمم  االلححمما ي واالجحممماع  مممن اممبع  7

 ممم  بربعمم  و ماممين عضمموال ي حممار اممبع  وعشممرون عضمموا  ضمما يا عممتوف علمم  وعشممرين 

األعضمماء اممنح بممين مدمم/ األعضمماء امحاممع  اممميين حنحهمم  ممم ف عضممويحه   مم  نهايمم   مميا امعمما . 

وحنحه  عضوي  حاع  من   الء األعضاء امابع  وامعشرين اإلضا يين بع  انمضاء ان  واد فل 

بع  انمضاء انحينل ويجر  يمن و ما ملنظما  امميي حضمع   وحنحه  عضوي  حاع  بعضاء آ رين

 امجمعي  امعام .

 . يفون مف/ عضو من بعضاء اممجل  االلححا ي واالجحماع  من وب واد .8

 اموظائؾ وامال ات

 6:امما ف 

. ملمجل  االلححا ي واالجحماع  بن يممو  ب راامات ويضمع حممارير عمن اممامائ/ ام وميم   م  5

الجحماع وامثما   وامحعلي  وامحد  وما يحح/ بهال فما بن م  بن يوج   م  مث/ بمور االلححا  وا

حلممن ام رااممات و ممم  وضممع مثمم/ حلممن امحمممارير. وممم  بن يممم   حوحممياح   مم  بيمم  ماممأم  مممن حلممن 

امماممائ/  ممم  امجمعيمم  امعاممم  و ممم  بعضمماء "األممم  اممحدمم ف" و ممم  اموفمماالت اممح ححمم  يات 

 امشأن.

حوحمميات  يممما ي ممحص بإشمماع  ادحممرا  دممموق اإلناممان وامدريممات األاااممي  . وممم  بن يممم   6

 ومراعاحها.

. وم  بن يعم  مشمروعات احفالمات محعمرض علم  امجمعيم  امعامم  عمن اممامائ/ امحم  حم  /  م  7

  ائرف ا ححاح .

. وم  بن ي عو  م  عم  م حمرات  ومي  م راا  امماائ/ امح  ح  /     ائرف ا ححاح ل و ما 8

 اع  امح  حضعها "األم  اممحد ف".ملمو

 7:امما ف 



. ملمجل  االلححا ي واالجحماع  بن يضع احفالمات ممع بي وفامم  ممن اموفماالت اممشمار  ميهما 5

حد   امشرو  امح  عل  ممحضا ا يوح/ بينها وبين "األم  اممحد ف" وحعرض  يه  97   امما ف 

 االحفالات عل  امجمعي  امعام  ملموا م  عليها.

وم  بن يناك وجوه نشا  اموفاالت اممح حح  ب ريك امحشاور معها وحمم ي  حوحمياح   ميهما  .6

 و م  امجمعي  امعام  وبعضاء "األم  اممحد ف".

 8:امما ف 

. ملمجل  االلححا ي واالجحماع  بن يح ي ام  وات اممناامب  ملدحمو/ بانحظما  علم  حممارير 5

ء "األم  اممحد ف" وممع اموفماالت اممح ححم  من اموفاالت اممح حح  وم  بن يضع مع بعضا

ما يلز  من امحرحيبمات فيمما حمم ه بحممارير عمن ام  موات امحم  اح ميحها محنفيمي حوحمياح  بو محنفيمي 

 حوحيات امجمعي  امعام     شأن امماائ/ ام ا ل     ا ححاح .

 . وم  بن يبلػ امجمعي  امعام  متدظاح  عل   يه امحمارير.6

 9:امما ف 

ل  االلححا ي واالجحماع  بن يم  مجل  األمن بما يلز  من اممعلوممات وعليم  بن يعاونم  ملمج

 مح   لب  مي  يمن.

 ::امما ف 

. يمممو  اممجلمم  االلححمما ي واالجحممماع   مم  حنفيممي حوحمميات امجمعيمم  امعاممم  باموظممائؾ امحمم  5

 ح  /    ا ححاح .

. وممم  بعمم  موا ممم  امجمعيمم  امعاممم  بن يمممو  بام مم مات امتزممم  ألعضمماء "األممم  اممحدمم ف" بو 6

 اموفاالت اممح حح  مح   لب  مي  يمن.

. يمو  اممجل  باموظائؾ األ ر  اممبين     ؼير  يا امموضع من امميثاق وباموظائؾ امح  ل  7

 حعه  بها  مي  امجمعي  امعام .

 امححويت

 7:امما ف 

 يفون مف/ عضو من بعضاء اممجل  االلححا ي واالجحماع  حوت واد . .5

. حح ر لرارات اممجل  االلححا ي واالجحماع  بأؼلبي  بعضائ  امداضمرين اممشمحرفين  م  6

 امححويت.

 اإلجـراءات

 1:امما ف 



ينشئ اممجل  االلححا ي واالجحماع  مجانما ملشم ون االلححما ي  واالجحماعيم  ومحعزيمز دمموق 

 ناانل فما ينشئ ؼير يمن من املجان امح  ل  يدحام  ميها محأ ي  وظائف .اإل

 4:امما ف 

ي عو اممجل  االلححا ي واالجحماع  بي عضو من "األم  اممحد ف" متشحران    م اوالح  عن  

 بدث بي  ماأم  حعن   يا امعضو بوج   اصل عل  بال يفون م  دك امححويت.

 72امما ف 

واالجحممماع  بن يعممم/ علمم   شممران منمم وب  اموفمماالت اممح ححمم   مم  ملمجلمم  االلححمما ي 

م اوالح  بو    مم اوالت املجمان امحم  ينشمئها  ون بن يفمون مهم  دمك امححمويتل فمما بن مم  بن 

 يعم/ عل   شران من وبي     م اوالت اموفام  اممح حح .

 75امما ف 

ملحشممماور ممممع امهيئمممات ؼيمممر  ملمجلممم  االلححممما ي واالجحمممماع  بن يجمممر  امحرحيبمممات اممناامممب 

امدفومي  امح  حعن  باممامائ/ ام ا لم   م  ا ححاحم . و ميه امحرحيبمات لم  يجريهما اممجلم  ممع 

 يئات  ومي ل فما بن  ل  يجريها  يا رب  يمن متئما ممع  يئمات ب ليم  وبعم  امحشماور ممع عضمو 

 "األم  اممحد ف" يي امشأن.

 76امما ف 

 جحماع  الئد   جراءاح  ومنها  ريم  ا حيار رئيا .. يضع اممجل  االلححا ي واال5

. يجحمع اممجل  االلححا ي واالجحماع  فلما  عت امداج   م  يمن و ما متئدم  امحم  يامنها. 6

ويجمب بن ححضمممن حلمن امتئدمم  اممنص علمم   عوحمم  متجحمماع بنمماء علم   لممب يمم   مممن بؼلبيمم  

 بعضائ .

 ليم غير المتمتعة بالحكم الذاتيالفصل الحادي عشر: تصريح يتعلك باأللا

 77امما ف 

اميين يض لعون    امدا/ بو    امماحمب/ بحبعات عمن   ارف بلمامي  -يمرر بعضاء األم  اممحد ف 

اممبم ب امماضم  بمأن محماما ب م/  ميه األلمامي  مهما  -م  حن/ شعوبها لا ا فامت من امدفم  اممياح 

 ل االمحزا  بامعم/ عل  حنمي  ر ا ي  ب /  يه األلامي  اممما  األو/ل ويمبلون بمان  مم ا     عنمه

  م  بلح  د  ماح اع    ن اق امال  واألمن ام وم  اميي رام   يا امميثاق. ومهيا امؽرض:

ببي يففلون حمم    ميه امشمعوب  م  شم ون اماياام  وااللححما  واالجحمماع وامحعلمي ل فمما يففلمون 

ف/ يمن ممع مراعماف االدحمرا  امواجمب مثما م   -ااءف معاملحها بإنحاؾ ودمايحها من ضروب اإل

  يه امشعوبل



ببي ينمممون امدفمم  امممياح ل ويممم رون األمممان  امايااممي  مهمميه امشممعوب لمم ر ال ويعاونونهمما علمم  

 نماء نظمها امايااي  امدرف نموا م مر ال و مما ملظمروؾ ام احم  مفم/  للمي  وشمعوب ل ومرادم/ 

 حم مها امم حلف ل

 ل  واألمن ام وم لبمي يو  ون اما

ب ي يعززون امح ابير اإلنااني  ملرل  وامحم  ل ويشجعون امبدوثل ويحعاونون  يما بيمنه  محدميمك 

اممماح  االجحماعي  وااللححا ي  وامعلمي  اممفحل   م   ميه اممما ف حدميمما عمليمال فمما يحعماونون 

 تءم  يمنلبيضا مهيا امؽرض مع امهيئات ام ومي  اممح حح  فلما حراءت مه  م

ب ـي يرالون  م  األمين امعا  بانحظا  يدي ون  علما بامبيانات اإلدحمائي  وؼير ما ممن امبيانمات 

امفني  اممحعلم  بأمور االلححا  واالجحماع وامحعلي     األلامي  امح  يفونون مام ومين عنهمال عم ا 

 ن  يا امميثاق.األلامي  امح  حن بك عليها بدفا  امفحلين امثان  عشر وامثامث عشر م

 ف/ يمن مع مراعاف امميو  امح  ل  حاح عيها االعحبارات اممحعلم  باألمن واالعحبارات ام احوري .

 78امما ف 

-يوا ك بعضاء األم  اممحد ف بيضا عل  بن ايااحه   زاء األلامي  امح  ين بك عليها  يا امفحم/ 

يجب بن حمو  علم  مبم ب دامن امجموارل وبن حراعم  دمك اممراعماف  -فايااحه     بت    نفاها

 محاما بمي  بجزاء امعام  ور ا يحها    امش ون االجحماعي  وااللححا ي  وامحجاري .

 ثاني عشر: في نظام الوصاية الدوليالفصل ال

 79امما ف 

حنشئ "األم  اممحد ف" حدت  شرا ها نظاما  وميا ملوحاي ل ويممن إل ارف األلمامي  امحم  لم  ح ضمع 

مهيا امنظا  بممحض  احفالات  ر ي  الدم  ومإلشراؾ عليهمال وي لمك علم   ميه األلمامي   يمما يلم  

 اي .من األدفا  اا  األلامي  اممشموم  باموح

 :7امما ف 

األ  اؾ األاااي  منظا  اموحاي   بما ممماح  "األم  اممحد ف" اممبين     امما ف األوم  من  ميا 

 امميثاق   :

 ببي حو ي  امال  واألمن ام وم ل

ببي امعم/ عل  حرلي  ب ام  األلامي  اممشموم  باموحاي     بمور اماياا  واالجحماع وااللححا  

م مها ندو امدف  امياح  بو االاحمت/ دابما يتئ  امظروؾ ام اح  مف/  للمي  وامحعلي ل وا را  ح

وشعوب ل ويحفك مع رؼبات  يه امشعوب امح  حعرب عنها بم/ء دريحها و بما مما ل  ينص علي  

    شرو  ف/ احفاق من احفالات اموحاي ل



حمييز بابب امجمن  بو  بمي امحشجيع عل  ادحرا  دموق اإلناان وامدريات األاااي  ملجميع بت

املؽ  بو ام ينل وال حفريك بين امرجا/ وامنااءل وامحشجيع عل    ران مما بمين شمعوب امعمام  ممن 

 حمي  بعضه  بامبعضل

ب ي ففام  اممااواف  م  اممعاملم   م  األممور االجحماعيم  وااللححما ي  وامحجاريم  مجميمع بعضماء 

ء األ ام  بيضما  يمما يحعلمك بمإجراء اممضماءل ويممن "األم  اممحد ف" وب اميها واممااواف بين   ال

 .12مع ع   اإل ت/ بحدميك األؼراض اممحم م  ومع مراعاف بدفا  امما ف 

 77امما ف 

. ي بممك نظمما  اموحمماي  علمم  األلممامي  ام ا لمم   مم  امفئممات اآلحيمم  مممما لمم  يوضممع حدممت دفمهمما 5

 بممحض  احفالات وحاي :

 نح ابلببي األلامي  اممشموم  اآلن باال

 ببي األلامي  امح  ل  حمح ع من  و/ األع اء نحيج  ملدرب امعاممي  امثاني ل

 بمي األلامي  امح  حضعها    اموحاي  بمدض ا حيار ا  و/ ما وم  عن   ارحها.

. بما حعيين بي األلامي  من امفئات اامف  اميفر يوضع حدت نظا  اموحماي  و بمما ألي شمرو ل 6

 بع  من احفالات.  يمن من شأن ما يعم 

 71امما ف 

ال ي بك نظا  اموحاي  عل  األلامي  امح  بحبدت بعضاء     يئ  "األم  اممحدم ف"  ي امعتلمات 

 بين بعضاء  يه امهيئ  يجب بن حمو  عل  ادحرا  مب ب اممااواف    امايا ف.

 74امما ف 

ي رآن بع  عليهال يممن  شرو  اموحاي  مف/  للي  يوضع حدت يمن امنظا ل وف/ حؽيير بو حع ي/

فل  يحفك علي  برضا ام و/ امح  يعنيها  يا األمر باميات ومنها ام ومم  اممنح بم   م  دامم  األلمامي  

 م   19و  17اممشموم  بانح اب بد  بعضاء "األم  اممحد ف". و ميا ممع مراعماف بدفما  اممما حين 

 شأن اممحا ل  عل  حلن امشرو  وحع يتحها.

 12امما ف 

 74و  77ا ع ا ما ل  يحفك علي     احفالات اموحاي  امفر ي  امح  حبر  و ك بدفا  امموا  .  يم5

وبممحضا ا حوضع األلامي  حدت اموحاي ل و م  بن حعم  مث/  يه االحفالات ال يجوز حأوي/  15و 

نص بي دف  من بدفا   يا امفح/ وال ح ريج  حأويت بو ح ريجا من شأن  بن يؽير ب ريمم  مما 

  دموق ألي   و/ بو شعوبل بو يؽير شرو  االحفالات ام وميم  اممائمم  امحم  لم  يفمون بعضماء بي

 "األم  اممحد ف" ب را ا  يها.



من  يه امما ف عل  بنها حهيئ اببا محأ ير بو حأجي/ اممفاوض      5. ال يجوز بن ح و/ امفمرف 6

ؼير ا من األلامي   م  نظما  اموحماي   االحفالات امح  حرم  موضع األلامي  اممشموم  باالنح اب بو

 بو حأ ير بو حأجي/  برا  مث/ حلن االحفالات. 77 بما ملما ف 

 15امما ف 

يشم/ احفاق اموحاي ل    فم/ دامم ل امشمرو  امحم  يم ار بممحضما ا اإلللمي  اممشممو/ باموحماي ل 

مح  ي لك عليهما  يمما ويعين امال   امح  حباشر   ارف يمن اإلللي ل ويجوز بن حفون  يه امال   ا

 يل  من األدفا  "امال   اممائم  باإل ارف"  وم  بو بفثر بو  يئ  "األم  اممحد ف" ياحها.

 16امما ف 

يجوز بن يد      بي احفاق من احفالات اموحاي  مولع ااحراحيج  ل  يشم/ اإلللمي  امميي ين بمك 

علي  نظا  اموحاي  بعض  بو فل ل ويمن  ون اإل ت/ بأي احفاق بو احفالات  اح  معمو ف  بمما 

 .87منص امما ف 

 17امما ف 

موالع االاحراحيجي ل وي  /    . يباشر مجل  األمن جميع وظائؾ "األم  اممحد ف" اممحعلم  بام5

 يمن امموا م  عل  شرو  احفالات اموحاي  وحؽيير ا بو حع يلها.

 بامناب  مشعب ف/ مولع ااحراحيج . :7. حراع  جميع األ  اؾ األاااي  اممبين     امما ف 6

ممع مراعماف بدفما  احفاليمات اموحماي  و ون   مت/ -. ياحعين مجلم  األممن بمجلم  اموحماي  7

   مباشرف ما فان من وظائؾ "األم  اممحد ف"    نظا  اموحماي   -عحبارات اممححل  باألمنباال

  احا بامش ون امايااي  وااللححا ي  واالجحماعي  وامحعليمي  ملموالع االاحراحيجي .

 18امما ف 

دفظ يفون من واجب امال   اممائم  باإل ارف بن حفف/ ليا  اإلللي  اممشمو/ باموحاي  بنحيب     

اماممل  واألمممن اممم وم . وحدميممما مهمميه امؽايمم  يجمموز ملاممل   اممائممم  بمماإل ارف بن حاممح    لمموات 

مح وع  وحاهيتت ومااع ات من اإلللي  اممشمو/ باموحاي  ملميا  باالمحزامات امح  حعه ت بها 

منظما  حلن امال   ممجلم  األممن  م   ميا امشمأنل وملميما  بيضما بامم  اع وبمإلرار دفم  امممانون وا

  ا / اإلللي  اممشمو/ باموحاي .

 19امما ف 

. حباشممر امجمعيمم  امعاممم  وظممائؾ "األممم  اممحدمم ف"  يممما ي ممحص باحفالممات اموحمماي  علمم  فمم/ 5

امماادات امح  م  ينص عل  بنهما مامادات اامحراحيجي  ويم  /  م  يممن  لمرار شمرو  احفالمات 

 اموحاي  وحؽيير ا بو حع يلها.

   امجمعي  امعام     امميا  بهيه اموظائؾ عامت حدت  شرا ها.. يااع  مجل  اموحاي6

 



 الفصل الثالث عشر: في مجلس الوصاية

 امحأميؾ

 :1امما ف 

 . يحأمؾ مجل  اموحاي  من بعضاء "األم  اممحد ف" اآلح  بيانه :5

 ببي األعضاء اميين يحومون   ارف بلامي  مشموم  باموحاي ل

 اميين ال يحومون   ارف بلامي  مشموم  باموحاي ل 67   امما ف ببي األعضاء امميفورون باالا  

بمي امعمم   اممميي يلممز  مممن األعضمماء اآل ممرين مففاممم  بن يفممون جملمم  بعضمماء مجلمم  اموحمماي  

 ريمين محااويينل بد  ما األعضاء اميين يموممون بمإ ارف األلمامي  اممشمموم  باموحماي ل واآل مر 

ف. وحنح ممب امجمعيمم  امعاممم   مم الء األعضمماء مممم ف ثممتث األعضمماء اممميين  لمموا مممن حلممن اإل ار

 انوات.

. يعممين فمم/ عضممو مممن بعضمماء مجلمم  اموحمماي  مممن يممراه ب ممت بوجمم   مماص محمثيلمم   مم   مميا 6

 اممجل .

 اموظائؾ وامال ـات

 17امما ف 

 مف/ من امجمعي  امعام  ومجل  اموحاي ل عامت حدت  شرا هال و ما يمومان بأ اء وظائفهما:

 ينظر    امحمارير امح  حر عها امال   اممائم  باإل ارفل ببي بن

 ببي بن يمب/ امعرائض ويفدحها بامحشاور مع امال   اممائم  باإل ارفل

بمي بن يممنظ  زيممارات  وريمم  مأللممامي  اممشممموم  باموحمماي   مم  بولممات يحفممك عليهمما مممع اماممل   

 اممائم  باإل ارفل

 ا ملشرو  اممبين     احفالات اموحاي .ب ي بن يح ي  يه امح ابير وؼير ال و م

 11امما ف 

يضع مجل  اموحاي   ائف  من األائل  عن حم   افان ف/  للي  مشمو/ باموحماي   م  امشم ون 

امايااي  وااللححا ي  واالجحماعي  وامحعليمي . وحم   امال   اممائم  باإل ارف    ف/  للي  مشمو/ 

حمريمرا امنويا ملجمعيم  امعامم  موضموعا علم  باما   باموحاي   ا / ا ححاص امجمعي  امعام 

  يه األائل .

 امححويت

 14امما ف 



 . يفون من عضو    مجل  اموحاي  حوت واد .5

 . حح ر لرارات مجل  اموحاي  بأؼلبي  األعضاء امداضرين اممشحرفين    امححويت.6

 اإلجـراءات

 42امما ف 

 . يضع مجل  اموحاي  الئد   جراءاح  ومنها  ريم  ا حيار رئيا .5

. يجحمع مجل  اموحاي  فلما  عت امداج  مميمن و مما متئدم  امحم  يامنها. ويجمب بن ححضممن 6

 حلن امتئد  امنص عل   عوح  متجحماع بناء عل   لب يم   من بؼلبي  بعضائ .

 45امما ف 

ن مناامبال بماممجل  االلححما ي واالجحمماع  وباموفماالت ياحعين مجل  اموحاي ل فلما فمان يمم

 اممح حح     ف/ ما ي حص ب  ف/ منها من امش ون.

 الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية

 46امما ف 

مدفم  امع / ام ومي     األ اف اممضائي  امرئيامي  "مألمم  اممحدم ف"ل وحممو  بعملهما و مك نظامهما 

مميثماق و مو مبنم  علم  امنظما  األااام  ملمدفمم  ام ائمم  ملعم / امم وم  األااا  امملدك بهميا ا

 وجزء ال يحجزب من امميثاق.

 47امما ف 

. يعحبر جميع بعضماء "األمم  اممحدم ف" بدفم  عضمويحه  ب را ما  م  امنظما  األااام  ممدفمم  5

 امع / ام ومي .

ااام  ممدفمم  امعم / ام وميم  . يجوز م وم  ميات من "األم  اممحد ف" بن حنض   م  امنظما  األ6

 بشرو  حد   ا امجمعي  امعام  مف/ دام  بناء عل  حوحي  مجل  األمن.

 48امما ف 

. يحعه  ف/ عضو من بعضاء "األم  اممحد ف" بن ينز/ عل  دف  مدفم  امع / ام ومي     بيم  5

 لضي  يفون  ر ا  يها.

يفرضم  عليم  دفم  ححم ره اممدفمم ل  .  يا امحنع بد  اممحماضين  م  لضمي  مما عمن امميما  بمما6

 لل ممرؾ اآل ممر بن يلجممأ  ممم  مجلمم  األمممنل ومهمميا اممجلمم ل  يا رب  ضممرورف ممميمن بن يممم   

 حوحياح  بو يح ر لرارا بامح ابير امح  يجب اح اي ا محنفيي  يا امدف .

 49امما ف 



نشأ بينه  من  تؾ مي      يا امميثاق ما يمنع بعضاء "األم  اممحد ف" من بن يعه وا بد/ ما ي

  م  مداف  ب ر  بممحض  احفالات لائم  من لب/ بو يمفن بن حعم  بينه     امماحمب/.

 :4امما ف 

. ألي من امجمعي  امعام  بو مجل  األممن بن ي لمب  مم  مدفمم  امعم / ام وميم    حماءه  م  بيم  5

 ماأم  لانوني .

بهال ممن يجموز بن حمأين مهما امجمعيم  . وماائر  روع امهيئ  واموفاالت اممح حح  اممرحب   6

امعامم  بميمن  مم  بي ولمتل بن ح لمب بيضمما ممن اممدفمم    حاء مما  يمما يعمرض مهمما ممن امماممائ/ 

 اممانوني  ام ا ل     ن اق بعمامها.

 الفصل الخامس عشر: في األمـانة

 47امما ف 

حعمين امجمعيم  امعامم  يفون ملهيئ  بمان  حشم/ بمينا عامما وممن حدحماجه  امهيئم  ممن اممموظفين. و

األممين امعما  بنمماء علم  حوحمي  مجلمم  األممن. واألمممين امعما   مو امموظممؾ اإل اري األفبمر  مم  

 امهيئ .

 41امما ف 

يحمموم  األمممين امعمما  بعماممم  بحممفح   مميه  مم  فمم/ اجحماعممات امجمعيمم  امعاممم ل ومجلمم  األمممنل 

ائؾ األ ر  امح  حوفلها  مي  واممجل  االلححا ي واالجحماع ل ومجل  اموحاي ل ويمو  باموظ

  يه امفروع. ويع  األمين امعا  حمريرا انويا ملجمعي  امعام  بأعما/ امهيئ .

 44امما ف 

 مألمين امعا  بن ينب  مجل  األمن  م  بي  ماأم  ير  بنها ل  حه   دفظ امال  واآلمن ام وم .

 522امما ف 

. مي  مألممين امعما  وال ملمموظفين بن ي لبموا بو بن يحلمموا  م  حأ يم  واجمبه  حعليممات ممن بيم  5

دفوم  بو من بي  ال    ارج  عن امهيئ . وعليه  بن يمحنعوا عن امميا  بأي عم/ ل  يامئ  مم  

 مرافز   بوحفه  موظفين  وميين ما ومين بما  امهيئ  ود  ا.

محد ف" بادحرا  امحمف  ام وميم  امبدحم  ممام وميات األممين امعما  . يحعه  ف/ عضو    "األم  ام6

 وامموظفين وبأال ياع   م  امحأثير  يه  عن  اض تعه  بما ومياحه .

 525امما ف 

 . يعين األمين امعا  موظف  األمان   بما ملوائا امح  حضعها امجمعي  امعام .5



ي  ما يففيهما من امموظفين عل  وجم  . يعين ملمجل  االلححا ي واالجحماع  وممجل  اموحا6

 ائ  ويعين مؽير ما من  روع "األم  اممحد ف" األ ر  مما  م  بداجم   ميم  ممنه . وحعحبمر جملم  

   الء امموظفين جزءا من األمان .

. ينبؽ     ااح  ا  امموظفين و   حد ي  شرو    محه  بن يراع     اممفان األو/ ضرورف 7

ن امممم رف وامففايم  وامنزا م . فمما بن ممن اممهم  بن يراعم   م  امدحو/ علم  بعلم  مامحو  مم

 ا حيار   بفبر ما ياح اع من معان  امحوزيع امجؽرا  

 الفصل السادس عشر: أحكـام متنوعـة

 526امما ف 

. ف/ معا  ف وفم/ احفماق  ومم  يعمم ه بي عضمو ممن بعضماء "األمم  اممحدم ف" بعم  امعمم/ بهميا 5

 مان  امهيئ  وبن حمو  بنشره بأارع ما يمفن.امميثاق يجب بن ياج/    ب

. مي  ألي  رؾ    معا  ف بو احفماق  ومم  مم  يامج/ و مما ملفممرف األومم  ممن  ميه اممما ف بن 6

 يحمان بحلن اممعا  ف بو يمن االحفاق بما  بي  رع من  روع "األم  اممحد ف".

 527امما ف 

  اممحد ف" و ما ألدفا   يا امميثاق ممع بي  يا حعارضت االمحزامات امح  يرحب  بها بعضاء "األم

 امحزا   وم  آ ر يرحب ون ب   امعبرف بامحزاماحه  اممحرحب  عل   يا امميثاق.

 528امما ف 

ححمحع امهيئ     بت  ف/ عضو من بعضائها باأل لي  اممانوني  امح  يح لبها ليامها بأعباء وظائفها 

 وحدميك مماح  ا.

 529امما ف 

هيئمم   مم  برض فمم/ عضممو مممن بعضممائها باممزايمما واإلعفمماءات امحمم  يح لبهمما حدميممك . ححمحممع ام5

 مماح  ا.

. وفيمن يحمحع اممن وبون عن بعضاء "األم  اممحد ف" وموظفو  يه امهيئ  باممزايا واإلعفاءات 6

 امح  يح لبها ااحمتمه     امميا  بمها  وظائفه  اممححل  بامهيئ .

 6و  5امحوحميات بمحم  حد يم  امحفاحمي/ ام احم  بح بيمك امفممرحين . ملجمعي  امعام  بن حم   7

 من  يه امما فل ومها بن حمحرت عل  بعضاء امهيئ  عم  احفالات مهيا امؽرض.

 

 

 



 ابع عشر: في تدابير حفظ األمن في فترة االنتمالالفصل الس

 :52امما ف 

 م  بن ححير االحفالات ام اح  اممشار  ميها    امما ف امثامث  واألربعين معموال بها عل  اموجم  

ل 86اميي ير  مع  مجلم  األممن بنم  بحمبا يامح يع امبم ء  م  ادحمما/ مام ومياح  و مما ملمما ف 

حشممرين  72ححشمماور اممم و/ امحمم  اشممحرفت  مم  ححممريا اممم و/ األربممع اممولممع  مم  مواممفو  مم  

مممن يممن امححممريال فمما ححشمماور  9 م  و رنامما و مما ألدفمما  امفممرف  5487حموبر اممن  األو//بف

ام و/ ام م  مع بعضاء "األم  اممحد ف" اآل رينل فلما الحضت امدما/ل ملميما  نيابم  عمن امهيئم  

 باألعما/ اممشحرف  امح  ل  حلز  مدفظ امال  واألمن ام وم .

 527امما ف 

 / بو يمنع بي عم/  زاء  وم  فانت    بثناء امدمرب امعامميم  امثانيم  مي      يا امميثاق ما يب

معا ي  إلد   ام و/ اممولع  عل   يا امميثاق  يا فمان  ميا امعمم/ لم  اح مي بو ر مص بم  نحيجم  

 محلن امدرب من لب/ امدفومات امما وم  عن امميا  بهيا امعم/.

 الفصل الثامن عشر: في تعديل الميثاق

 521امما ف 

امحع يتت امح  ح  / عل   يا امميثماق حامري علم  جميمع بعضماء "األمم  اممحدم ف"  يا حم رت 

بموا م  ثلث  بعضاء امجمعي  امعام  وح ق عليها ثلثا بعضاء "األم  اممحد ف" ومن بينه  جميمع 

 بعضاء مجل  األمن ام ائمينل و ما مألوضاع ام احوري     ف/  وم .

 524امما ف 

ز عم  مم حمر عما  ممن بعضماء "األمم  اممحدم ف" إلعما ف امنظمر  م   ميا امميثماق  م  امزممان يجو

واممفان امليين حد   ما امجمعيم  امعامم  بأؼلبيم  ثلثم  بعضمائها وبموا مم  حامع  مما ممن بعضماء 

 مجل  األمنل ويفون مف/ عضو    "األم  اممحد ف" حوت واد     امم حمر.

ف/ حؽيير     يا امميثاق بوحم  بم  اممم حمر بأؼلبيم  ثلثم  بعضمائ  يامري  يا حم ق عليم  ثلثما 

بعضمماء "األممم  اممحدمم ف" ومممن بيممنه  األعضمماء اممم ائمون  مم  مجلمم  األمممن و ممما ألوضمماعه  

 ام احوري .

امميثماقل  يا م  يعمم   ميا اممم حمر لبم/ امم ورف امعا يم  امعاشمرف ملجمعيم  امعامم ل بعم  امعمم/ بهميا 

وجب بن ي رم بج و/ بعما/ حلن ام ورف امعاشرف الحرات بام عوف  م  عم هل و يا اممم حمر يعمم  

  يا لررت يمن بؼلبي  بعضاء امجمعي  امعام  وابع  ما من بعضاء مجل  األمن

 الفصل التاسع عشر: في التصديك والتوليع

 552امما ف 

 اممولع  علي  ف/ منها داب بوضاع  ام احوري .حح ق عل   يا امميثاق ام و/ 



حو ع امحح يمات م   دفوم  امواليات اممحد ف األمريفي  امحم  ح  مر امم و/ اممولعم  عليم  بفم/ 

  ي اع يدح/ل فما ح  ر األمين امعا  مهيئ  "األم  اممحد ف" بع  حعيين .

محمممين و رناممما واحدممما  يحممبا  ممميا امميثممماق معمممموال بمم  محممم  بو عمممت ححممم يماحها جمهوريمم  ا

امجمهوريمممات االشمممحرافي  امامممو ياحي  واممملفممم  اممحدممم ف مبري انيممما امعظمممم  وبيرمنممم ا امشممممامي  

وامواليات اممحد ف األمريفي  وبؼلبي  ام و/ األ ر  اممولع  علي  وحع  دفوم  امواليات اممحد ف 

امم و/ اممولعم  علم   األمريفي  بروحوفموال  احما بامححم يمات اممو عم  وحبلمػ حمورا منم  مفم/

 امميثاق.

ام و/ اممولع  عل   يا امميثاق امح  حح ق علي  بع  امعمم/ بم ل حعحبمر ممن األعضماء األحمليين 

    "األم  اممحد ف" من حاريخ  ي اعها محح يماحها.

 555امما ف 

وضع  يا امميثاق بلؽات  م     امحيني  وامفرناي  وامرواي  واإلنجليزي  واألامباني ل و م  

مؽاح  امرامي  عل  وج  اماواء. ويظ/ امميثاق مو عا  م  مدفوظمات دفومم  امواليمات اممحدم ف 

 األمريفي ل وحبلػ  يه امدفوم  دفومات ام و/ األ ر  اممولع  علي  حورا معحم ف من .

 ا حم   ولع من وبو دفومات "األم  اممحد ف" عل   يا امميثاق.ومحا لا مم

 .5489ح ر بم ين  اان  رانايافو    اميو  اماا   وامعشرين من شهر دزيران/يوني  


