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مذكـرة متهيديـة

ع ميثاق األمـم املتحدة فـي 26 حزيران/يونيه 1945 يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة  وقِّ
اخلاص بنظام اهليئة الدولية، وأصبح نافذًا يف 24 ترشين األول/أكتوبر 1945. ويعترب النظام األسايس 

ملحكمة العـدل الدوليـة جزًءا متماًم للميثاق.

علـى  ُأدخلت  التي  التعـديالت   ،1963 األول/ديسمرب  كانون   17 يف  العامة  اجلمعيـة  اعتمدت  وقـد 
واعتمدت   .1965 آب/أغسطس   31 يف  نافـذة  أصبحـت  والتـي  امليثـاق،  مـن  و61  و27   23 املواد 
اجلمعية العامة يف 20 كانون األول/ديسمرب 1971، التعديل الالحق الذي ُأدخل عىل املادة 61، وأصبح 
نافذًا يف 24 أيلول/سبتمرب 1973. كام اعتمدت اجلمعية العامة يف 20 كانون األول/ديسمرب 1965، 

التعديل الذي ُأدخل عىل املادة 109، وأصبح نافذًا يف 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضـي تعديـل املادة 23 بزيـادة عدد أعضـاء جملس األمن من أحد عرش عضوًا إىل مخسة عرش عضوًا. 
لة عىل أن تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية بموافقة أصوات تسـعة  وتنص املادة 27 املعدَّ
أعضائه  من  تسـعة  أصـوات  بموافقة  األخـرى  املسائـل  كافـة  وفـي  السابق(،  يف  )سـبعة  أعضائه  من 

)سـبعة يف السابق(، يكون من بينها أصوات أعضاء جملس األمن الدائمني اخلمسة.

ويقيض تعديـل املادة 61، الذي أصبح نافذًا يف 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء املجلس 
االقتصادي واالجتامعي من ثامنية عرش عضوًا إىل سبعة وعرشين عضوًا. ويقيض التعديل الالحق للامدة 
نفسها، الذي أصبح نافذًا يف 24 أيلول/سبتمرب 1973، بزيادة عدد أعضاء املجلس من سبعة وعرشين 

إىل أربعة ومخسني عضوًا.

ويقيض تعديل املادة 109 املتعلق بالفقرة األوىل من تلك املادة بجواز عقد مؤمتر عام ألعضاء األمم املتحدة 
العامـة بأغلبيــة ثلثي أعضـائها  اللذيـن حتددمها اجلمعيــة  الزمـان واملكـان  امليثاق يف  النظر يف  إلعادة 
ا الفقرة الثالثـة مـن املـادة 109  وبموافقة أّي تســعة من أعضــاء جملـس األمن )ســبعة يف السابق(. أمَّ
التي تتناول مسألة النظر يف إمكانية الدعوة إىل عقد هـذا املؤمتـر خـالل الدورة العادية العارشة للجمعية 
أعضاء  من  سبعة  أي  “موافقة  إىل  إلشـارهتا  بالنســبة  وذلك  األصلية  صيغتهـا  يف  بقيـت  فقـد  العامة، 
جملس األمن” إذ سبق للجمعية العامة وجملس األمن أن اختذا إجراًء بشأن هذه الفقرة يف الدورة العادية 

العارشة عام 1955.
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نحن شـعوب األمـم املتحـدة
وقد آلينا عىل أنفسنا

أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيل واحد جلبت عىل اإلنسانية مرتني أحزانًا 
يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيامننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وَقْدره وبام للرجال والنساء واألمم 
كبريها وصغريها من حقوق متساوية،

وأن نبنيِّ األحوال التي يمكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغريها 
من مصادر القانون الدويل،

وأن ندفع بالرقي االجتامعي ُقدمًا، وأن نرفع مستوى احلياة يف جٍو من احلرية أفسح،

ويف سبيل هذه الغايات اعتزمنا

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معًا يف سالم وحسن جوار،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم واألمن الدويل،

املصلحة  املسلحة يف غري  القوة  ُتستخدم  أاّل  الالزمة هلـا  نة ورسم اخلطط  َـّ معي مبادئ  بقبولنا  نكفل  وأن 
املشرتكة،

وأن نستخدم األداة الدولية يف ترقية الشؤون االقتصادية واالجتامعية للشعوب مجيعها،

د جهودنا لتحقيـق هذه األغراض رنـا أن نوحِّ قد قـرَّ

موا وثائق  قدَّ الذين  فرانسيسكو  املجتمعني يف مدينة سان  يد مندوبيها  املختلفة عىل  فإن حكوماتنا  وهلذا 
التفويض املستوفية للرشائط، قد ارتضت ميثاق األمـم املتحـدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى 

“األمم املتحدة”.
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الفصل األول
يف مقاصد اهليئة ومبادئها

املادة 1

مقاصد األمم املتحدة هي:

ملنـع  الـة  الفعَّ املشرتكـة  التدابيـر  اهليئـة  تتخذ  الغاية  هلذه  وحتقيقًا  الدويل،  واألمن  السلم  حفظ   -  1
األسبـاب التي هتـدد السلـم وإلزالتهـا، وتقمع أعمـال العـدوان وغريهـا مـن وجـوه اإلخـالل 
بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقًا ملبادئ العدل والقانون الدويل، حلل املنازعات الدولية 

التي قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها.
بني  احلقوق  بالتسوية يف  يقيض  الذي  املبدأ  احرتام  أساس  األمم عىل  بني  الودية  العالقات  إنامء   -  2
لتعزيز  املالئمة  األخرى  التدابري  اختاذ  وكذلك  مصريها،  تقرير  منها  لكل  يكون  وبأن  الشعوب 

السلم العام.
واالجتامعيـة  االقتصاديـة  الصبغـة  ذات  الدولية  املسائل  حل  عىل  الدويل  التعاون  حتقيق   -  3
للنـاس  اإلنسان واحلريات األساسيـة  احتـرام حقـوق  تعزيـز  والثقـافيـة واإلنسانية، وعلـى 
بني  تفريق  وال  الدين  أو  اللغة  أو  اجلنس  بسبب  متييز  بال  إطالقًا  ذلك  عىل  والتشجيع  مجيعـًا، 

الرجال والنساء.
جعل هذه اهليئـة مرجعًا لتنسيـق أعمـال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات املشرتكة.  -  4

املادة 2

للمبادئ  املـادة األوىل وفقـًا  املذكـورة يف  املقاصـد  اهليئــة وأعضاؤهـا يف سعيهـا وراء  تعمـل 
اآلتية:

تقوم اهليئة عىل مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها.  -  1
لكـي يكفـل أعضـاء اهليئـة ألنفسهـم مجيعــًا احلقــوق واملــزايـا املرتتبــة عىل صفــة العضوية   -  2

يقومون يف ُحسن نيــة بااللتزامــات التي أخذوها عىل أنفسهم هبذا امليثاق.
يفـض مجيـع أعضـاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية عىل وجه ال جيعل السلم واألمن   -  3

والعدل الدويل ُعرضة للخطر.
اســتخدامها  أو  القوة  باســتعامل  التهديد  الدولية عن  اهليئة مجيعًا يف عالقاهتم  أعضاء  يمتنع   -  4
ضـد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة أو عىل أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد 

“األمم املتحدة”.
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م مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل “األمم املتحدة” فـي أي عمـل تتخـذه وفق  يقدِّ  -  5
هذا امليثاق، كام يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمـم املتحـدة إزاءهـا عمـاًل مـن أعامل 

املنع أو القمع.
تقتضيـه ضـرورة  ما  بقدر  املبادئ  فيها عىل هذه  الدول غري األعضاء  أن تسري  اهليئة عىل  تعمل   -  6

حفظ السلم واألمن الدويل.
تكون من صميم  التي  الشؤون  تتدخل يف  أن  املتحدة”  “األمم  لـ  غ  ُيسوِّ ما  امليثاق  ليس يف هذا   -  7
السلطان الداخيل لدولة ما، وليس فيه ما يقتيض األعضاء أن يعرضوا مثل هـذه املسائـل ألن حتـل 

بحكـم هذا امليثاق، عىل أن هذا املبدأ ال خيّل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع.
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الفصل الثاين
يف العضوية

املادة 3

األعضاء األصليون لألمم املتحدة هم الدول التي اشرتكت يف مؤمتر األمم املتحدة لوضع نظام 
ق عليه طبقًا للامدة 110،  ع هذا امليثاق وتصدِّ اهليئة الدولية املنعقد يف سان فرانسيسكو، والتي توقِّ
الثاين/يناير  كانون  أول  يف  الصادر  املتحدة  األمم  ترصيح  قبل  من  عت  وقَّ التي  الدول  وكذلك 

ق عليه. ع هذا امليثاق وتصدِّ 1942، وتوقِّ

املادة 4

العضوية يف “األمم املتحدة” مباحة جلميع الدول األخـرى املحبـة للسـالم، والتـي تأخـذ نفسها   -  1
االلتزامات  هذه  تنفيذ  عىل  قادرة  أهنا  اهليئة  ترى  والتي  امليثاق،  هذا  يتضمنها  التي  بااللتزامات 

وراغبة فيه.
قبـول أيـة دولة من هذه الدول يف عضوية “األمم املتحدة” يتم بقرار من اجلمعية العامة بناًء عىل   -  2

توصية جملس األمن.

املادة 5

جيـوز للجمعية العامـة أن توقف أي عضو اختذ جملس األمن ِقـَبـله عماًل من أعامل املنع أو القمع، 
عن مبارشة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناًء عىل توصية جملس األمن، وملجلس األمن 

أن يرّد هلذا العضو مبارشة تلك احلقوق واملزايا.

املادة 6

إذا أمعن عضو من أعضاء “األمم املتحدة” يف انتهاك مبادئ امليثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله 
من اهليئة بناًء عىل توصية جملس األمن.
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الفصل الثالث
يف فروع اهليئة

املادة 7

ُتنشأ اهليئات اآلتية فروعًا رئيسية لألمم املتحدة: مجعيـة عامـة، جملـس أمـن، جملـس اقتصادي   -  1
واجتامعـي، جملس وصاية، حمكمة عدل دوليـة، أمانة.

جيوز أن ُينشأ وفقًا ألحكام هذا امليثاق ما ُيرى رضورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى.  -  2

املادة 8

بأيـة  لالشـرتاك  والنسـاء  الرجال  اختيار  جواز  هبا  حتّد  قيودًا  املتحدة”  “األمم  تفـرض  ال 
صفـة وعىل وجه املساواة يف فروعها الرئيسية والثانوية.
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الفصل الرابع
يف اجلمعية العامة

تأليفهـا
املادة 9

تتألـف اجلمعيــة العامة من مجيع أعضاء “األمم املتحدة”.  -  1

ال جيوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من مخسة مندوبني يف اجلمعية العامة.  -  2

يف وظائف اجلمعية وسلطاهتا
املادة 10

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق أو يتصل بسلطات فرع من 
الفروع املنصـوص عليها فيه أو وظائفه، كام أن هلا فيام عدا ما ُنص عليه يف املادة 12 أن تويص 

أعضاء اهليئة أو جملس األمن أو كليهام بام تراه يف تلك املسائل واألمور.

املادة 11

الـدويل ويـدخل  العامة للتعاون فـي حفظ السلم واألمـن  املبادئ  العامة أن تنظر يف  للجمعية   -  1
يف ذلك املبادئ املتعلقة بنـزع السالح وتنظيم التسليح، كام أن هلا أن تقدم توصياهتا بصدد هذه 

املبادئ إىل األعضاء أو إىل جملس األمن أو إىل كليهام.
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون هلا صلة بحفظ السلم واألمن الدويل يرفعها إليها أي   -  2
عضو من أعضاء “األمم املتحدة”، أو جملس األمن، أو دولة ليست من أعضــائها وفقـًا ألحكام 
م توصياهتا  الفقرة الثـانية من املادة 35، وهلا - فيام عدا ما تنص عليه املادة الثانية عرشة - أن تقدِّ
أو لكليهام معًا. وكل  أو ملجلس األمن  الشأن  الدول صاحبة  أو  للدولـة  املسائـل  بصـدد هـذه 
م ذكـره يكـون مـن الضـروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن حتيلها اجلمعية العامة  مسألة مما تقدَّ

عىل جملس األمن قبل بحثها أو بعده.
ض السلم واألمن  للجمعية العامة أن تسرتعي نظر جملس األمن إىل األحوال التي حيتمل أن تعرِّ  -  3

الدويل للخطر.
ال حتّد سلطات اجلمعية العامة املبيَّنة يف هذه املادة من عموم مدى املادة العارشة.  -  4
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املادة 12

فليس  امليثاق،  يف  ُرسمت  التي  الوظائف  ما  موقف  أو  نزاع  بصدد  األمن  جملس  يبارش  عندما   -  1
م أية توصية يف شأن هذا النـزاع أو املوقف إالَّ إذا طلب ذلك منها جملس  للجمعية العامة أن تقدِّ

األمن.
انعقادها  أدوار  العامة يف كل دور من  العـام - بموافقة جملس األمـن - اجلمعية  خُيطر األميـن   -  2
بكل املسائل املتصلة بحفظ السلم واألمن الدويل التي تكـون حمـل نظر جملس األمـن، كذلـك 
“األمم املتحدة” إذا مل تكن اجلمعية العامة يف دور انعقادها، بفراغ  خُيطرهــا أو خُيطــر أعضاء 

جملس األمن من نظر تلك املسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

املادة 13

تنشئ اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقصد:  -  1
الدويل  للقانون  املطرد  التقّدم  وتشجيع  السيايس  امليدان  يف  الدويل  التعـاون  إنامء  )أ( 

وتدوينه؛
والتعليميـة  والثقافيـة  واالجتامعيـة  االقتصادية  امليادين  يف  الدويل  التعاون  إنمـاء  )ب( 
والصحيـة، واإلعانـة علـى حتقيـق حقـوق اإلنسان واحلريات األســاسية للنـاس كافة 

بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء.
تبعات اجلمعية العامة ووظائفها وسلطاهتا األخرى فيام خيتص باملسائل الواردة يف الفقرة السابقة   -  2

1 )ب( مبيَّنة يف الفصلني التاسع والعارش من هذا امليثاق.

املادة 14

مع مراعاة أحكام املادة الثانية عرشة، للجمعية العامة أن تويص باختاذ التدابري لتسوية أي موقف، 
ر  مهـام يكن منشؤه، تسوية ســلمية متى رأت أن هـذا املوقف قد يرض بالرفاهيـة العـامة أو يعكِّ
صفو العالقات الودية بني األمم، ويدخل يف ذلك املواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا امليثاق 

حة ملقاصد األمم املتحدة ومبادئها. املوضِّ

املادة 15

تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من جملس األمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه   -  1
واألمن  السلم  حلفظ  اختذها  أو  رها  قرَّ قد  األمن  جملس  يكون  التي  التدابري  عن  بيانًا  التقارير 

الدويل.
تتلقى اجلمعية العامة تقارير من الفروع األخرى لألمم املتحدة وتنظر فيها.  -  2
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املادة 16

تبارش اجلمعية العامة الوظائف التي ُرسمت هلا بمقتىض الفصلني الثاين عرش والثالث عرش فيام 
املـواقع  الـوصاية بشـأن  اتفاقات  الدولية، ويدخل يف ذلك املصادقة عىل  بنظام الوصاية  يتعلق 

التـي ال تعتبـر أهنا مواقع اسرتاتيجية.

املادة 17

ق عليها. تنظر اجلمعية العامة يف ميزانية اهليئة وتصدِّ  -  1
رها اجلمعية العامة. يتحمل األعضاء نفقات اهليئة حسب األنصبة التي تقرِّ  -  2

املشار  املتخصصة  الوكاالت  مع  بامليزانية  متعلقة  أو  مالية  ترتيبات  أية  يف  العامة  اجلمعية  تنظر   -  3
م هلا  ق عليهـا وتـدرس امليزانيات اإلدارية لتلك الوكاالت لكي تقدِّ إليها فـي املـادة 57 وتصدِّ

توصياهتا.

التصويت
املادة 18

يكون لكل عضو يف “األمم املتحدة” صوت واحد يف اجلمعية العامة.  -  1
يف  املشرتكني  احلارضين  األعضاء  ثلثي  بأغلبية  اهلامة  املسائل  يف  قراراهتا  العامة  اجلمعية  ُتصدر   -  2
وانتخاب  الدويل،  واألمن  السلم  بحفظ  اخلاصة  التوصيات  املسائل:  هذه  وتشمل  التصويت. 
واالجتامعـي،  االقتصادي  املجلس  أعضاء  وانتخاب  الـدائمني،  غري  األمن  جملس  أعضاء 
وانتخاب أعضاء جملس الوصاية وفقًا حلكم الفقرة األوىل 1 )ج( من املادة 86، وقبول أعضاء 
املتحدة”، ووقف األعضـاء عـن مباشـرة حقـوق العضوية والتمتع بمزاياها،  “األمم  ُجدد يف 

وفصل األعضاء، واملسائل املتعلقة بسري نظام الوصاية، واملسائل اخلاصة بامليزانية.
القرارات يف املسائل األخرى - ويدخل يف ذلك حتديد طوائف املسائل اإلضافية التي تتطلب يف   -  3

إقرارها أغلبية الثلثني - تصدر بأغلبية األعضاء احلارضين املشرتكني يف التصويت.

املادة 19

ال يكـون لعضـو األمـم املتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشرتاكاته املالية يف اهليئة حق التصويت يف 
اجلمعية العامة إذا كان املتأخر عليه مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليه يف السنتني الكاملتني 
السابقتني أو زائدًا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح هلذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت 

بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال ِقَبل للعضو هبا.
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اإلجراءات
املادة 20

جتتمع اجلمعية العامة يف أدوار انعقاد عادية ويف أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه 
احلاجة. ويقوم بالدعوة إىل أدوار االنعقاد اخلاصة األمني العام بناًء عىل طلـب جملـس األمـن أو 

أغلبيـة أعضـاء “األمم املتحدة”.

املادة 21

تضع اجلمعية العامة الئحة إجراءاهتا، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

املادة 22

للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه رضوريًا للقيام بوظائفها.
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الفصل اخلامس
يف جملس األمن

تأليفـه
املادة 23

يتألـف جملـس األمـن من مخسة عرش عضوًا من األمم املتحدة، وتكون مجهورية الصني، وفرنسا،   -  1
وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  السـوفياتية،  االشتـراكية  اجلمهوريـات  واحتـاد 
الشاملية، والواليات املتحدة األمريكية أعضاًء دائمني فيه. وتنتخب اجلمعية العامة عرشة أعضاء 
آخرين من األمم املتحدة ليكونوا أعضاًء غري دائمني يف املجلس. وُيراعى يف ذلك بوجه خاص 
وقبل كل يشء مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ السلم واألمـن الـدويل ويف مقاصـد اهليئة 

األخرى، كام ُيراعى أيضًا التـوزيع اجلغرايف العادل.
غري  لألعضاء  انتخاب  أول  يف  أنه  عىل  سنتني،  ملدة  الدائمني  غري  األمن  جملس  أعضاء  ُينتخب   -  2
الدائمني بعد زيادة عدد أعضاء جملس األمن من أحد عرش عضوًا إىل مخسة عرش عضوًا، خُيتار 
اثنان من األعضاء األربعة اإلضافيني ملدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته ال جيوز إعادة 

انتخابه عىل الفور.
يكون لكل عضو يف جملس األمن مندوب واحد.  -  3

الوظائف والسلطات
املادة 24

تلك  أعضاء  يعهد  ااًل،  فعَّ رسيعًا  املتحدة”  “األمم  به  تقوم  الذي  العمـل  يكـون  أن  فـي  رغبـة   -  1
اهليئة إىل جملس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل ويوافقون عىل أن هذا 

املجلس يعمل نائبًا عنهم يف قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقًا ملقاصـد “األمم املتحدة” ومبادئها والسلطات   -  2
نة فـي الفصول السادس  لة ملجلس األمن لتمكينه من القيام هبـذه الواجبـات مبيَّ اخلاصة املخوَّ

والسابع والثامن والثاين عرش.
لتنظر  العامة  اجلمعية  إىل  احلال  اقتضت  إذا  خاصة،  وأخرى  سنوية،  تقارير  األمن  جملس  يرفع   -  3

فيها.

املادة 25

يتعهد أعضاء “األمم املتحدة” بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها وفق هذا امليثاق.
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املادة 26

رغبة يف إقامة السلم واألمن الدويل وتوطيدمها بأقل حتويل ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصادية 
إىل ناحية التسليح، يكون جملس األمن مسؤواًل بمساعدة جلنة أركان احلرب املشار إليها يف املادة 

47 عن وضع خطط ُتعرض عىل أعضاء “األمم املتحدة” لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

يف التصويت
املادة 27

يكون لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد.  -  1
تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.  -  2

تصـدر قرارات جملس األمن يف املسائل األخرى كافة بمـوافقة أصـوات تسعـة من أعضائه يكون   -  3
تطبيقًا ألحكام  املتخذة  القرارات  أنه يف  متفقـة؛ برشط  الـدائمني  بينها أصـوات األعضـاء  من 

الفصل السادس، والفقرة 3 من املادة 52، يمتـنع من كـان طرفـًا يف النـزاع عن التصويت.

يف اإلجراءات
املادة 28

ـم جملس األمـن عىل وجه يستطيع معه العمل باسـتمرار، وهلذا الغرض يمثَّل كل عضو من  ُينظَّ  -  1
أعضائه متثياًل دائاًم يف مقر اهليئة.

يعقد جملس األمن اجتامعات دورية يمثَّل فيها كل عضو من أعضـائه - إذا شــاء ذلك - بأحد   -  2
رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه هلذا الغرض خاصة.

ملجلس األمن أن يعقد اجتامعات يف غري مقر اهليئة إذا رأى أن ذلك أدنى إىل تسهيل أعامله.  -  3

املادة 29

ملجلس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له رضورة ألداء وظائفه.

املادة 30

يضع جملس األمـن الئحـة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.
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املادة 31

لكل عضو من أعضاء “األمم املتحدة” من غري أعضاء جملس األمن أن يشرتك بدون تصويت يف 
مناقشة أية مسألة ُتعرض عىل جملس األمن إذا رأى املجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر هبا بوجه 

خاص.

املادة 32

كل عضو من أعضاء “األمم املتحدة” ليس بعضو يف جملس األمن، وأية دولة ليست عضوًا يف 
“األمم املتحدة” إذا كان أهيام طرفًا يف نزاع معروض عىل جملس األمن لبحثه ُيدعى إىل االشرتاك 
األمن  جملس  ويضع  التصويت،  يف  حق  له  يكون  أن  دون  النـزاع  هبذا  املتعلقة  املناقشات  يف 

الرشوط التي يراها عادلة الشرتاك الدولة التي ليست من أعضاء “األمم املتحدة”.
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الفصل السادس
يف حل املنازعات حاًل سلميًا

املادة 33

للخطر  الدويل  واألمن  السلم  حفظ  ض  يعرِّ أن  استمراره  شأن  مـن  نزاع  أي  أطراف  عىل  جيب   -  1
والتحكيم  والتوفيق  والوساطة  والتحقيـق  املفاوضـة  بطريـق  بـدء  ذي  بادئ  حله  يلتمسوا  أن 
الوسائل  مـن  أو غيـرها  اإلقليمية  والتنظيامت  الوكاالت  إىل  يلجأوا  أن  أو  القضائية،  والتسوية 

السلمية التي يقع عليها اختيارها.
رأى  إذا  الُطُرق  بتلك  النـزاع  من  بينهم  ما  يسـووا  أن  إىل  النـزاع  أطراف  األمن  جملس  ويدعو   -  2

رضورة لذلك.

املادة 34

ملجلس األمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا لكي 
ض للخطر حفظ السلم واألمن  يقرر ما إذا كان استمرار هذا النـزاع أو املوقف من شأنه أن يعرِّ

الدويل.

املادة 35

لكل عضـو من “األمم املتحدة” أن ينـبِّه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع أو موقف من   -  1
النوع املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني.

لكل دولة ليست عضوًا يف “األمم املتحدة” أن تنبِّه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نزاع   -  2
تكون طرفًا فيه إذا كانت تقبل مقـدمًا يف خصوص هذا النـزاع التزامات احلل السلمي املنصوص 

عليها يف هذا امليثاق.
جترى أحكام املادتني 11 و12 عىل الطريقة التي تعالج هبا اجلمعية العامة املسائل التي ُتنبَّه إليها   -  3

وفقًا هلذه املادة.

املادة 36

ملجلس األمـن فـي أية مرحلة من مراحل نـزاع من النوع املشار إليه يف املادة 33 أو موقف شبيه   -  1
بـه أن يـويص بام يـراه مالئاًم مـن اإلجـراءات وُطُرق التسوية.

عىل جملس األمن أن يراعي ما اختذه املتنازعون من إجراءات سابقة حلل النـزاع القائم بينهم.  -  2
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عىل جملس األمـن وهو يقدم توصياته وفقًا هلذه املادة أن يراعي أيضًا أن املنازعات القانونية جيب   -  3
الدولية وفقًا ألحكام  العدل  أن يعرضوها عىل حمكمة  النـزاع - بصفة عامة -  علـى أطـراف 

النظام األسايس هلذه املحكمة.

املادة 37

إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع املشار إليـه فـي املادة 33 يف حله بالوسائل املبيَّنة   -  1
يف تلك املادة وجب عليها أن تعرضه عىل جملس األمن.

للخطر حفظ  ض  يعـرِّ أن  الـواقع،  النـزاع من شأنه يف  استمرار هذا  أن  األمن  إذا رأى جملس   -  2
يراه مالئاًم من  بام  أو يويص  للامدة 36  يقوم بعمل وفقًا  إذا كان  ما  قـرر  الدويل  السلم واألمن 

رشوط حل النـزاع.

املادة 38

م إليهم توصياته بقصد حل النـزاع  ملجلس األمن - إذا طلب إليه مجيع املتنازعني ذلك - أن يقدِّ
حاًل سلميًا، وذلك بدون إخالل بأحكام املواد من 33 إىل 37.
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الفصل السابع
 فيام ُيتخـذ مـن األعامل فـي حاالت هتديد السلم واإلخالل به

ووقوع العدوان

املادة 39

ر جملـس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل بــه أو كـان مـا وقـع عمـاًل من  يقرِّ
ر ما جيب اختاذه من التدابري طبقًا ألحكام  م يف ذلـك توصياتـه أو يقرِّ أعمـال العـدوان، ويقدِّ

املادتني 41 و42 حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.

املادة 40

م توصـــياته أو يتخذ التدابري املنصوص  منـعـًا لتـفاقم املـوقـف، ملجلـس األمـن، قبـل أن يقـدِّ
 عليها يف املادة 39، أن يدعو املتنـازعني لألخذ بام يراه رضوريًا أو مستحسنًا من تدابري مؤقتة، 
وال ختّل هذه التدابري املؤقتة بحقوق املتنازعني ومطالبهم أو بمركزهم، وعىل جملس األمن أن 

حيسب لعدم أخذ املتنازعني هبذه التدابري املؤقتة حسابه.

املادة 41

ر ما جيب اختاذه من التدابري التي ال تتطلب استخـدام القـوات املسلحـة  ملجلس األمن أن يقرِّ
وجيـوز  التدابري.  هذه  تطبيق  املتحدة”  “األمم  أعضاء  إىل  يطلـب  أن  ولـه  قراراتـه،  لتنفيـذ 
واجلـوية  والبحـرية  احلديديـة  واملواصالت  االقتصادية  الصالت  وقف  بينها  مـن  يكـون  أن 
كليًا، وقطع  أو  املـواصالت وقفًا جزئيًا  والربيدية والربقيـة والالسلكية وغريها من وسائـل 

العالقات الدبلوماسية.

املادة 42

 إذا رأى جملس األمـن أن التـدابري املنصوص عليها يف املادة 41 ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا 
مل تِف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعامل ما يلزم حلفظ 
املظاهرات  األعامل  هذه  تتناول  أن  وجيـوز  نصابـه.  إىل  إلعادتـه  أو  الدويل  واألمـن  السلم 
ألعضاء  التابعة  الربية  أو  البحرية  أو  اجلوية  القوات  بطريـق  األخرى  والعمليات  واحلرص 

“األمم املتحدة”.
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املادة 43

أن  الدويل،  واألمن  السلم  حفظ  يف  املسامهة  سبيـل  يف  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  مجيـع  يتعهد   -  1
يلزم  ما  اتفـاقات خاصـة  أو  بنـاًء عىل طلبـه وطبقًا التفـاق  يضعوا حتت ترّصف جملس األمن 
مـن القوات املسلحة واملساعدات والتسهيالت الرضورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومن ذلك 

حق املرور.
استعدادها  ومدى  وأنواعها  القوات  هذه  عدد  االتفاقات  تلك  أو  االتفاق  ذلك  د  حيدِّ أن  جيب   -  2

م. وأماكنها عمومًا ونوع التسهيالت واملساعدات التي ُتقدَّ
جُترى املفاوضة يف االتفاق أو االتفاقات املذكورة بأرسع ما يمكن بناًء عىل طلب جملس األمن،   -  3
وُتربم بني جملس األمن وبني أعضاء “األمم املتحدة” أو بينه وبني جمموعات من أعضاء “األمم 

ق عليها الـدول املوّقعـة وفق مقتضيـات أوضاعها الدستورية. املتحدة”، وتصـدِّ

املادة 44

تقديـم  فيـه  ل  َـّ ممث غيــر  عضــو  من  يطلب  أن  قبل  فإنه  القوة،  استخدام  األمن  جملس  قرر  إذا 
هذا  يدعـو  أن  لـه  ينبغي   ،43 املـادة  يف  عليها  املنصوص  بااللتزامات  وفاًء  املسلحـة  القـوات 
العضو إىل أن يشرتك إذا شاء يف القرارات التي يصدرها فيام خيتص باستخدام وحدات من قوات 

هذا العضو املسلحة.

املادة 45

وحدات  األعضاء  لدى  يكون  العاجلـة  احلربية  التدابري  اختاذ  من  املتحدة  األمم  متكني  يف  رغبة 
د جملس األمن قوة هذه  جوية أهلية يمكن استخدامها فورًا ألعامل القمع الدولية املشرتكة. وحيدِّ
الوحدات ومدى استعدادها واخلطط ألعامهلا املشرتكة، وذلك بمســاعدة جلنـة أركـان احلرب 

ويف احلـدود الواردة يف االتفاق أو االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة 43.

املادة 46

اخلطط الالزمة الستخدام القوة املسلحة يضعها جملس األمن بمساعدة جلنة أركان احلرب.

املادة 47

ل جلنـة مـن أركان احلـرب تكون مهمتها أن ُتسدي املشورة واملعونة إىل جملس األمن وتعاونه  تشكَّ  -  1
الدويل، والستخدام  السلم واألمن  يلزمه من حاجات حربية حلفظ  بام  املتصلة  املسائل  يف مجيع 

القوات املوضوعة حتت ترصفه وقيادهتا، ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع.
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ل جلنة أركان احلرب من رؤساء أركان حرب األعضـاء الـدائمني فـي جملس األمن أو من  تشكَّ  -  2
يقوم مقامهم، وعىل اللجنة أن تدعو أي عضو يف “األمم املتحدة” من األعضاء غري املمثَّلني فيها 
بصفة دائمة لإلرشاف يف عملها إذا اقتىض ُحسن قيام اللجنة بمسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو 

يف عملها.
جلنة أركان احلرب مسؤولة حتت إرشاف جملس األمن عن التوجيه االسرتاتيجي ألية قوات مسلحة   -  3

ا املسائل املرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيام بعد. مـوضوعة حتـت تصـرف املجلس. أمَّ
هلا ذلـك جملـس األمـن وبعـد التشاور  للجنة أركان احلرب أن تنشئ جلانًا فرعية إقليمية إذا خوَّ  -  4

مع الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأن.

املادة 48

األعمـال الالزمة لتنفيذ قرارات جملس األمن حلفظ السلم واألمن الدويل يقوم هبا مجيع أعضاء   -  1
“األمم املتحدة” أو بعـض هـؤالء األعضاء وذلك حسبام يقرره املجلس.

الوكاالت  يف  العمل  وبطريق  مبارشة  املتقدمة  القرارات  بتنفيـذ  املتحدة”  “األمم  أعضاء  يقـوم   -  2
الدولية املتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

املادة 49

جملس  رها  قرَّ التي  التدابري  لتنفيذ  املتبادلة  املعونة  تقديم  عىل  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  يتضافـر 
األمن.

املادة 50

إذا اختذ جملـس األمن ضـد أيـة دولـة تدابـري منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من 
أعضاء “األمم املتحدة” أم مل تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابري، 

احلق يف أن تتذاكر مع جملس األمن بصدد حل هذه املشاكل.

املادة 51

ليس يف هذا امليثاق ما ُيضعف أو ُينقص احلق الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن 
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عىل أحد أعضاء “األمم املتحدة” وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن 
التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل، والتدابري التي اختذها األعضاء استعاماًل حلـق الـدفاع 
غ إىل املجلس فورًا، وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيام للمجلس - بمقتىض سلطته  عن النفس تبلَّ
ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق - من احلق يف أن يتخذ يف أي وقت ما يرى ضــرورة 

الختــاذه من األعمــال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل نصابه.
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الفصل الثامن
يف التنظيامت اإلقليمية

املادة 52

ليس فـي هـذا امليثـاق مـا حيول دون قيام تنظيامت أو وكاالت إقليمية تعالـج مـن األمور املتعلقة   -  1
بحفظ السلم واألمن الدويل ما يكون العمل اإلقليمي صاحلًا فيها ومناسبًا ما دامت هذه التنظيامت 

أو الوكاالت اإلقليميـة ونشاطهـا متالئمـة مـع مقاصد “األمم املتحدة” ومبادئها.
تلك  منهم  تتألف  الذين  أو  التنظيامت  هذه  مثل  يف  الداخلون  املتحدة”  “األمم  أعضاء  يبذل   -  2
التنظيامت  هـذه  طريـق  عن  املحلية  للمنازعات  السلمي  احلل  لتدبري  جهدهم  كل  الوكاالت 

اإلقليميـة أو بواسطة هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها عىل جملس األمن.
ع عىل االستكثار من احلل السلمي هلذه املنازعات املحلية بطريق  علـى جملـس األمـن أن يشجِّ  -  3
هذه التنظيامت اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية بطلب من الدول التي يعنيها األمر 

أو باإلحالة عليها من جانب جملس األمن.
ل هذه املادة بحال من األحوال تطبيق املادتني 34 و35. ال تعطِّ  -  4

املادة 53

القمع، كلام رأى ذلك  التنظيامت والوكاالت اإلقليمية يف أعامل  يستخـدم جملـس األمـن تلك   -  1
فإنه  نفســها  والوكـاالت  التنظيــامت  ا  أمَّ وإرشافه.  مراقبته  حتت  حينئذ  عملها  ويكون   مالئاًم، 
وُيستثنى  املجلس،  إذن  بغري  القمع  أعامل  من  عمل  بأي  القيام  يدها  عىل  أو  بمقتضاها  جيوز   ال 
فة يف الفقـرة 2 مـن هـذه املـادة  مما تقدم التدابري التي ُتتخذ ضد أية دولة من دول األعــداء املعـرَّ
مما هو منصوص عليه يف املادة 107 أو التدابري التي يكون املقصود هبا يف التنظيامت اإلقليمية منع 
جتدد سياسـة العـدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلـك إىل أن حيـني الوقت الـذي قد 
ُيعهد فيه إىل اهليئة، بنــاًء علـى طلـب احلكومـات ذات الشأن، باملسؤولية عن منـع كل عـدوان 

آخـر من جانـب أيــة دولة مـن تلك الدول.
تنطبق عبارة “الدولة املعادية” املذكورة يف الفقرة 1 من هذه املادة عىل أية دولة كانت يف احلرب   -  2

العاملية الثانية من أعداء أية دولة موّقعة عىل هذا امليثاق.

املادة 54

الدويل  السلم واألمن  األعمـال حلفـظ  بام جيري من  تام  األمن عىل علم  يكون جملس  أن  جيب 
بمقتىض تنظيامت أو بواسطة وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.
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الفصل التاسع
يف التعاون الدويل االقتصادي واالجتامعي

املادة 55

األمم  بني  ية  ودِّ سليمة  عالقات  لقيام  الرضوريني  والرفاهية  االستقرار  دواعي  هتيئة  يف  رغبة 
الشعوب وبأن يكون لكل منها  بالتسوية يف احلقوق بني  الذي يقيض  املبدأ  مؤسسة عىل احرتام 

تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة عىل:
حتقيق مستوى أعلـى للمعيشة وتوفري أسباب االستخدام املتصل لكل فرد والنهوض  )أ( 

بعوامل التطور والتقّدم االقتصادي واالجتامعي؛
تيسيـر احللـول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتامعيـة والصحيـة وما يتصـل هبـا،  )ب( 

وتعزيز التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛
أن يشيـع فـي العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب  )ج( 
اجلنـس أو اللغــة أو الديـن، وال تفريق بني الرجــال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق 

واحلريات فعاًل.

املادة 56

بالتعاون مع  يتعهد مجيع األعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشرتكني، بام جيب عليهم من عمل 
اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة 55.

املادة 57

نظمها  بمقتىض  تضطلع  والتي  احلكـومات  بني  اتفاق  بمقتىض  ُتنشأ  التي  املختلفة  الـوكاالت    -  1
والصحـة  والتعليـم  والثقافـة  واالجتامع  االقتصـاد  فـي  واسعـة  دوليـة  بتبعـات   األساسية 

وما يتصـل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبني “األمم املتحدة” وفقًا ألحكام املادة 63.
األحكـام  مـن  يلـي  فيمـا  املتحدة”  “األمم  وبني  بينها  يوصل  التي  الوكاالت  هذه  ى  تسمَّ  -  2

بالـوكـاالت املتخصصة.

املادة 58

م اهليئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكاالت املتخصصة ووجوه نشاطها. تقدِّ
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املادة 59

تدعو اهليئة عند املناسبة إىل إجراء مفاوضات بني الدول ذات الشـأن بقصـد إنشاء أيـة وكالـة 
متخصصة جديدة يتطلبها حتقيق املقاصد املبيَّنـة فـي املـادة 55.

املادة 60

مقاصد اهليئة املبيَّنـة يف هذا الفصل تقـع مسؤولية حتقيقها عىل عاتق اجلمعية العامة كام تقـع عىل 
عاتق املجلس االقتصادي واالجتامعـي حتت إشـراف اجلمعية العامة، ويكون هلذا املجلس مـن 

نـة يف الفصل العارش. أجل ذلـك السلطات املبيَّ
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الفصل العارش
املجلس االقتصادي واالجتامعي

التأليف
املادة 61

يتألـف املجلـس االقتصادي واالجتامعي من أربعة ومخسني عضوًا من األمم املتحدة تنتخبهم   -  1
اجلمعية العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ُينتخب ثامنية عرش عضوًا من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي   -  2
كل سنة ملدة ثالث سنوات وجيوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مبارشة.

يف االنتخاب األول بعد زيادة عدد أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي من سبعة وعرشين   -  3
األعضـاء  علـى  عـالوة  إضافيًا  عضوًا  وعرشون  سبعـة  خُيتـار  عضـوًا،  ومخسني  أربعة  إىل 
املنتخبيـن حمـل األعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم يف هناية هذا العام. وتنتهي عضوية 
تسعة من هؤالء األعضاء السبعة والعرشين اإلضافيني بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية 

تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتني، وجيري ذلك وفقًا للنظام الذي تضعه اجلمعية العامة.
يكون لكل عضو من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي مندوب واحد.  -  4

الوظائف والسلطات
املادة 62

للمجلس االقتصادي واالجتامعـي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن املسائل الدولية يف أمور   -  1
ه إىل مثل تلك  االقتصاد واالجتمـاع والثقافـة والتعليم والصحة وما يتصل هبا، كام أن له أن يوجِّ
م توصياته يف أية مسألة من تلك املسائل إىل  الدراسات وإىل وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدِّ

اجلمعية العامة وإىل أعضاء “األمم املتحدة” وإىل الوكاالت املتخصصة ذات الشأن.
م توصيات فيام خيتص بإشاعة احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا. وله أن يقدِّ  -  2

وله أن يعّد مرشوعـات اتفـاقات لتعـرض عىل اجلمعية العامة عن املسائل التي تدخل يف دائرة   -  3
اختصاصه.

دائرة اختصاصه، وفقًا  التي تدخل يف  املسائل  إلـى عقد مؤمترات دولية لدراسة  يـدعو  أن  وله   -  4
للقواعد التي تضعها “األمم املتحدة”.
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املادة 63

للمجلس االقتصادي واالجتامعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكاالت املشار إليها يف   -  1
املادة 57 حتـدد الشـروط التي عىل مقتضاها يوصـل بينها وبيـن “األمم املتحدة” وتعرض هـذه 

االتفـاقات علـى اجلمعيـة العامـة للموافقة عليها.
إليها  التشاور معها وتقديم توصياته  بطريق  املتخصصة  الوكاالت  نشـاط  ق وجـوه  ينسِّ أن  وله   -  2

وإىل اجلمعية العامة وأعضاء “األمم املتحدة”.

املادة 64

تقارير  عىل  بانتظام  للحصول  املناسبة  اخلطوات  يتخذ  أن  واالجتامعي  االقتصـادي  للمجلس   -  1
املتخصصة  الوكاالت  املتحدة” ومع  “األمم  املتخصصة وله أن يضع مع أعضاء  الوكاالت   من 
ما يلـزم مـن الرتتيبات كيام متّده بتقـارير عن اخلطـوات التي اختذهتـا لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ 

توصيات اجلمعية العامة يف شأن املسائل الداخلة يف اختصاصه.
وله أن يبلغ اجلمعية العامة مالحظاته عىل هذه التقارير.  -  2

املادة 65

للمجلس االقتصادي واالجتامعـي أن يمّد جملس األمـن بام يلزم من املعلومات وعليه أن يعاونه 
متى ُطلب إليه ذلك.

املادة 66

التي  بالوظائف  العامة  اجلمعية  توصيات  تنفيذ  فـي  واالجتامعـي  االقتصـادي  املجلس  يقوم   -  1
تدخل يف اختصاصه.

وله بعد موافقة اجلمعية العامة أن يقوم باخلدمات الالزمة ألعضاء “األمم املتحدة” أو الوكاالت   -  2
املتخصصة متى ُطلب إليه ذلك.

يقوم املجلس بالوظائف األخرى املبيَّنـة يف غري هذا املوضع يف هذا امليثاق أو بالوظائف التي قد   -  3
تعهد هبا إليه اجلمعية العامة.

التصويت
املادة 67

يكون لكل عضو من أعضاء املجلس االقتصادي واالجتامعي صوت واحد.  -  1
تصدر قرارات املجلس االقتصادي واالجتامعي بأغلبية أعضائه احلارضين املشرتكني يف التصويت.  -  2
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اإلجراءات
املادة 68

ينشئ املجلس االقتصادي واالجتامعي جلانًا للشؤون االقتصادية واالجتامعية ولتعزيز حقوق 
اإلنسان، كام ينشئ غري ذلك من اللجان التي قد حيتاج إليها لتأديـة وظائفـه.

املادة 69

لالشتـراك  املتحدة”  “األمم  من  عضـو  أي  واالجتمـاعـي  االقتصــادي  املجلـس  يـدعـو 
حق  له  يكون  أالَّ  عىل  خـاص،  بوجه  العضـو  هــذا  تعني  مسألــة  أية  بحث  عند  مداوالته  يف 

التصويت.

املادة 70

يف  املتخصصة  الوكاالت  مندويب  إرشاك  عىل  يعمل  أن  واالجتامعي  االقتصـادي  للمجلـس 
مداوالته أو يف مداوالت اللجان التي ينشئها دون أن يكون هلم حق التصويت، كام أن له أن يعمل 

عىل إرشاك مندوبيه يف مداوالت الوكاالت املتخصصة.

املادة 71

اهليئات مع  للتشاور  املناسبة  الرتتيبات  جيري  أن  واالجتامعـي  االقتصـادي   للمجلـس 
غري احلكومية التي ُتعنى باملسائل الداخلة يف اختصاصه. وهذه الرتتيبات قد جيرهيا املجلس مع 
التشاور مع عضو  أهلية وبعد  إذا رأى ذلك مالئاًم، مع هيئات  قد جيرهيا  أنه  دولية، كام  هيئات 

“األمم املتحدة” ذي الشأن.

املادة 72

يضـع املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي الئحـة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.  -  1
يسّنها.  التي  ئحة  لالَّ وفقًا  ذلك  إىل  احلاجة  دعت  كلام  واالجتامعي  االقتصادي  املجلـس  جيتمع   -  2
أغلبية  من  م  ُيقدَّ طلب  عىل  بناًء  لالجتامع  دعوته  عىل  النص  الالئحة  تلك  تتضمن  أن  وجيب 

أعضائه.
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الفصل احلادي عرش
ترصيح يتعلق باألقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

املادة 73

 يقرر أعضـاء األمـم املتحدة - الذين يضطلعون يف احلال أو يف املستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم 
مل تنل شعوهبا قسطًا كاماًل من احلكم الذايت - املبدأ القايض بأن مصالح أهل هذه األقاليم هلا املقام 
األول، ويقبلون أمانة مقدسة يف عنقهم، االلتزام بالعمل عىل تنمية رفاهية أهل هذه األقاليم إىل 

أقىص حد مستطاع يف نطاق السلم واألمن الدويل الذي رسمه هذا امليثاق. وهلذا الغرض:
والتعليم،  واالجتامع  واالقتصاد  السياسة  شؤون  فـي  الشعـوب  هـذه  تقـّدم  يكفلـون   )أ( 
مراعاة  مع  ذلك  كل   - اإلساءة  رضوب  من  ومحايتها  بإنصاف  معاملتها  يكفلون  كام 

االحرتام الواجب لثقافة هذه الشعوب؛
رون األمـاين السياسية هلذه الشعوب َقْدرها، ويعاونوهنا  ينّمـون احلكـم الـذايت، ويقدِّ )ب( 
عىل إنامء نظمها السـياسية احلرة نموًا مطردًا، وفقًا للظروف اخلاصة لكل إقليم وشعوبه، 

ومراحل تقدمها املختلفة؛
يوطدون السلم واألمن الدويل؛ )ج( 

عون البحوث، ويتعاونون فيام بينهم  يعززون التدابري اإلنسانية للرقـي والتقدم، ويشجِّ )د( 
املادة حتقيقًا عمليًا،  لة يف هذه  املفصَّ والعلمية  املقاصد االجتامعية واالقتصادية  لتحقيق 
كام يتعاونون أيضًا هلذا الغرض مع اهليئات الدولية املتخصصة كلام تراءت هلم مالءمة 

ذلك؛
من  وغريها  اإلحصائيـة  بالبيانات  علاًم  حييطونه  بانتظام  العام  األمني  إلـى  يرسلـون  )هـ( 
يكـونون  التي  األقاليم  يف  والتعليم  واالجتامع  االقتصاد  بأمور  املتعلقة  الفنية  البيانات 
مسـؤولني عنهـا، عـدا األقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلني الثاين عرش والثالـث 
عرش من هذا امليثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها االعتبارات املتعلقة 

باألمن واالعتبارات الدستورية.

املادة 74

هذا  عليها  ينطبـق  التي  األقاليم  إزاء  سياستهم  أن  عىل  أيضـًا  املتحـدة  األمـم  أعضـاء   يوافـق 
ُتراعي  وأن  اجلوار،  ُحسن  مبدأ  عىل  تقوم  أن  جيب   - نفسها  بالدهـم  يف  كسياستهم   - الفصل 
واالقتصاديـة  االجتمـاعيـة  الشـؤون  فـي  ورفاهيتهـا  العامل  أجزاء  بقية  مصالـح  املراعاة  حق 

والتجارية.
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الفصل الثاين عرش
يف نظام الوصاية الدويل

املادة 75

ُتنشئ “األمم املتحدة” حتت إشـرافها نظـامًا دوليًا للوصاية، وذلك إلدارة األقاليم التي قد ختضع 
هلذا النظام بمقتىض اتفاقات فردية الحقة ولإلرشاف عليها، ويطلق عىل هذه األقاليم فيام يلـي 

من األحكـام اسم األقـاليم املشمولة بالوصاية.

املادة 76

األهداف األساسية لنظام الوصاية طبقًا ملقاصد “األمم املتحدة” املبيَّنـة يف املادة األوىل من هذا 
امليثاق هي:

توطيد السلم واألمن الدويل؛ )أ( 
واالجتامع  السياسة  أمور  فـي  بالوصاية  املشمولة  األقاليم  أهايل  ترقية  علـى  العمـل  )ب( 
يالئم  االستقالل حسبام  أو  الذايت  احلكـم  نحـو  تقّدمها  واطـراد  والتعليم،  واالقتصاد 
الظروف اخلاصة لكل إقليـم وشعوبـه، ويتفق مع رغبـات هـذه الشعوب التي ُتعرب 

عنها بملء حريتها وطبقًا ملا قد ُينـص عليه يف رشوط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
التشـجيـع علـى احتـرام حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب  )ج( 
اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، والتشجيع عىل إدراك ما بني 

شعوب العامل من تقّيد بعضهم بالبعض؛
كفالـة املسـاواة فـي املعاملـة يف األمور االجتامعيـة واالقتصادية والتجارية جلميع أعضاء  )د( 
“األمم املتحدة” وأهاليها واملساواة بيـن هؤالء األهايل أيضًا فيام يتعلق بإجراء القضاء، 

وذلك مع عدم اإلخالل بتحقيق األغراض املتقدمة ومع مراعاة أحكام املادة 80.

املادة 77

يطبَّـق نظام الوصاية عىل األقاليم الداخلة يف الفئات اآلتية مما قد يوضع حتت حكمها بمقتىض   -  1
اتفاقات وصاية:

األقاليم املشمولة اآلن باالنتداب؛ )أ( 
األقاليم التي قد ُتقتطع من دول األعداء نتيجة للحرب العاملية الثانية؛ )ب( 

األقاليم التي تضعها يف الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارهتا. )ج( 
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الوصاية وطبقًا ألي رشوط،  نظام  الذكر يوضع حتت  الفئات سالفة  األقاليم من  أي  تعيني  أّما   -  2
فذلك من شأن ما ُيعقد بعد من اتفاقات.

املادة 78

ال يطبق نظام الوصاية عىل األقاليم التي أصبحت أعضاًء يف هيئة “األمم املتحدة”، إذ العالقات 
بني أعضاء هذه اهليئة جيب أن تقوم عىل احرتام مبدأ املساواة يف السيادة.

املادة 79

رشوط الوصاية لكل إقليم يوضع حتت ذلك النظام، وكل تغيري أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك 
كله ُيتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا األمر بالذات ومنها الدولة املنتدبة يف حالة األقاليم 
املشمولة بانتداب أحد أعضاء “األمم املتحدة”. وهذا مع مراعاة أحكام املادتني 83 و85 يف شأن 

املصادقة عىل تلك الرشوط وتعديالهتا.

املادة 80

فيام عدا ما قد ُيتفق عليه يف اتفاقات الوصاية الفردية التي ُتبـرم وفـق أحكام املواد 77 و79 و81   -  1
وبمقتضاها توضع األقاليم حتت الوصاية، وإىل أن ُتعقد مثل هذه االتفاقات ال جيوز تأويل نص 
أيـة  تأوياًل أو خترجيًا من شأنه أن يغريِّ بطريـقة ما  أي حكم من أحكام هذا الفصل وال خترجيه 
حقـوق أليـة دول أو شــعوب، أو يغريِّ رشوط االتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء 

“األمم املتحدة” أطرافًا فيها.
ل الفقرة 1 من هذه املادة عىل أهنا هتيئ سببًا لتأخري أو تأجيل املفاوضة يف االتفاقات  ال جيوز أن تؤوَّ  -  2
التي ترمي لوضع األقاليم املشمولة باالنتداب أو غريها من األقاليم يف نظام الوصاية طبقًا للامدة 

77 أو تأخري أو تأجيل إبرام مثل تلك االتفاقات.

املادة 81

بالوصاية،  املشمول  اإلقليم  بمقتضاها  ُيدار  التي  الرشوط  الوصاية، يف كل حالة،  اتفاق  يشمل 
التـي تبارش إدارة ذلك اإلقليم، وجيوز أن تكون هذه السلطة التي ُيطلق عليـها   ويعنيِّ السلطة 

فيام ييل من األحكام “السلطة القائمة باإلدارة” دولة أو أكثر أو هيئة “األمم املتحدة” ذاهتا.
املادة 82

جيوز أن حُيَدد يف أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع اسرتاتيجي قـد يشمـل اإلقليم الذي ينطبق 
عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون اإلخالل بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقًا 

لنص املادة 43.
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املادة 83

يبارش جملس األمـن مجيع وظائف “األمم املتحدة” املتعلقـة باملـواقع االسرتاتيجية، ويدخل يف   -  1
ذلك املوافقة عىل رشوط اتفاقات الوصاية وتغيريها أو تعديلها.

تراعـى مجيع األهداف األساسية املبيَّنة يف املادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع اسرتاتيجي.  -  2
إخالل  ودون  الوصاية  اتفاقيات  أحكام  مراعاة  مع   - الوصاية  بمجلس  األمن  جملس  يستعني   -  3
باالعتبارات املتصلة باألمن - يف مبارشة ما كان من وظائف “األمم املتحدة” يف نظام الوصاية 

خاصًا بالشؤون السياسيـة واالقتصاديـة واالجتامعيـة والتعليمية للمواقع االسرتاتيجية.

املادة 84

يف  بنصيبه  بالوصاية  املشمول  اإلقليم  قيام  تكفل  أن  باإلدارة  القائمة  السلطة  واجب  من  يكون 
حفظ السلم واألمن الدويل. وحتقيقًا هلذه الغاية جيوز للسلطة القائمة باإلدارة أن تستخدم قوات 
متطوعة وتسهيالت ومساعدات من اإلقليم املشمول بالوصاية للقيام بااللتزامات التي تعهدت 
هبا تلك السلطة ملجلس األمن يف هذا الشأن، وللقيام أيضًا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام 

داخل اإلقليم املشمول بالوصاية.

املادة 85

كل  عىل  الوصــاية  باتفاقــات  خيتــص  فيام  املتحدة”  “األمم  وظائف  العامة  اجلمعية  تبارش   -  1
املســـاحات التـي مل ُينص عىل أهنا مساحات اسرتاتيجية ويدخل يف ذلك إقرار رشوط اتفاقات 

الوصاية وتغيريها أو تعديلها.
يساعد جملس الوصاية اجلمعية العامة يف القيام هبذه الوظـائف عامـاًل حتت إرشافها.  -  2
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الفصل الثالث عرش
يف جملس الوصاية

التأليف
املادة 86

يتألـف جملـس الوصايـة من أعضاء “األمم املتحدة” اآليت بياهنم:  -  1

األعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ )أ( 
مشمولة  أقاليم  إدارة  يتولون  ال  الذين   23 املادة  يف  باالسم  املـذكورون  األعضـاء  )ب( 

بالوصاية؛
العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخرين لكفالة أن يكون مجلـة أعضاء جملس الـوصاية  )ج( 
فـريقني متساويني، أحدمها األعضاء الذين يقومون بإدارة األقاليم املشمولة بالوصاية، 
واآلخر األعضاء الذين خلوا من تلك اإلدارة. وتنتخب اجلمعية العامة هؤالء األعضاء 

ملدة ثالث سنوات.
يعنيِّ كل عضو من أعضاء جملس الوصاية من يراه أهاًل بوجه خاص لتمثيله يف هذا املجلس.  -  2

الوظائف والسلطات
املادة 87

لكل من اجلمعية العامة وجملس الوصاية، عاماًل حتت إرشافها، ومها يقومان بأداء وظائفهام:
أن ينظر يف التقارير التي ترفعها السلطة القائمة باإلدارة؛ )أ( 

أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشـاور مع السلطة القائمة باإلدارة؛ )ب( 
م زيارات دوريـة لألقـاليم املشمولة بالوصاية يف أوقات ُيتفق عليها مع السلطة  أن ينظِّ )ج( 

القائمة باإلدارة؛
أن يتخذ هذه التدابري وغريها، وفقًا للرشوط املبيَّنة يف اتفاقات الوصاية. )د( 

املادة 88

يضع جملس الوصاية طائفة من األسئلة عن تقّدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية يف الشؤون 
إقليم  كل  يف  باإلدارة  القائمة  السلطة  م  وتقدِّ والتعليمية.  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
مشمول بالوصاية داخل اختصاص اجلمعية العامة تقريرًا سنويًا للجمعية العامة موضوعًا عىل 

أساس هذه األسئلة.
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التصويت
املادة 89

يكون لكل عضو يف جملس الوصاية صوت واحد.  -  1
تصـدر قـرارات جملس الـوصاية بأغلبية األعضاء احلارضين املشرتكني يف التصويت.  -  2

اإلجراءات

املادة 90

يضع جملس الوصاية الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.  -  1
ئحة التي يسّنها. وجيب أن تتضمن تلك  جيتمـع جملس الـوصاية كلام دعت احلاجة لذلك وفقًا لالَّ  -  2

م من أغلبية أعضائه. الالئحة النص عىل دعوته لالجتامع بناًء عىل طلب يقدَّ

املادة 91

يستعيـن جملـس الوصاية، كلام كان ذلك مناسبًا، باملجلس االقتصادي واالجتامعي وبالوكاالت 
املتخصصة يف كل ما خيتص به كل منها من الشؤون.
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الفصل الرابع عرش
يف حمكمة العدل الدولية

املادة 92

حمكمة العدل الدولية هي األداة القضائية الرئيسية “لألمم املتحدة”، وتقوم بعملها وفق نظامها 
الدويل  للعدل  الدائمة  للمحكمة  األسايس  النظام  عىل  مبني  وهو  امليثاق  هبذا  امللحق  األسايس 

وجزء ال يتجزأ من امليثاق.

املادة 93

يعترب مجيع أعضاء “األمم املتحدة” بحكم عضويتهم أطرافًا يف النظام األسايس ملحكمة العدل   -  1
الدولية.

جيـوز لدولــة ليست مـن “األمم املتحدة” أن تنضـم إىل النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية   -  2
برشوط حتددهــا اجلمعية العامة لكل حالة بناًء عىل توصية جملس األمن.

املادة 94

أية  الدولية يف  العدل  ينـزل عىل حكم حمكمة  أن  املتحدة”  “األمم  أعضاء  يتعهد كل عضو من   -  1
قضية يكون طرفًا فيها.

إذا امتنع أحد املتقاضني يف قضية ما عن القيام بام يفرضـه عليـه حكم تصدره املحكمة، فللطرف   -  2
م توصياته أو يصدر  اآلخر أن يلجأ إىل جملس األمن، وهلذا املجلس، إذا رأى رضورة لذلك أن يقدِّ

قرارًا بالتدابري التي جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم.

املادة 95

ليس يف هذا امليثاق ما يمنع أعضاء “األمم املتحدة” من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خالف 
إىل حماكم أخرى بمقتىض اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم يف املستقبل.

املادة 96

ألي مـن اجلمعيـة العامة أو جملس األمن أن يطلب إىل حمكمة العدل الدولية إفتاءه يف أية مسألة   -  1
قانونية.
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ولسائر فروع اهليئة والوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا، ممن جيوز أن تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك   -  2
يف أي وقت، أن تطلب أيضًا من املحكمة إفتاءها فيام يعرض هلا من املسائل القانونية الداخلة يف 

نطاق أعامهلا.
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الفصل اخلامس عرش
يف األمانة

املادة 97

اجلمعية  وتعنيِّ  املوظفني.  من  اهليئة  عامــًا ومن حتتاجهم  أمينـًا  تشمـل  أمانـة  للهيئـة  يكـون 
العامة األمني العام بناًء علـى توصيـة جملـس األمـن. واألمني العام هو املوظف اإلداري األكرب 

يف اهليئة.

املادة 98

يتوىل األمني العام أعامله بصفته هذه يف كل اجتامعات اجلمعيـة العامـة، وجملس األمـن، واملجلس 
إليــه  تكلهـا  التي  األخرى  بالوظائف  ويقوم  الوصايــة،  وجملـس  واالجتمـاعي،  االقتصادي 

هـذه الفـروع. وُيـعد األميــن العام تقريــرًا سـنويًا للجمعية العامة بأعامل اهليئة.

املادة 99

لألمني العام أن ينبِّه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد حفظ السلم واألمن الدويل.

املادة 100

أية  من  تعليامت  واجبهم  تأدية  يف  يتلّقوا  أن  أو  يطلبوا  أن  للموظفني  وال  العـام  لألميـن  ليس   -  1
حكومة أو من أية سلطة خارجة عن اهليئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسيىء إىل 

مراكزهم بوصفهم موظفني دوليني مسؤولني أمام اهليئة وحدها.
يتعهد كل عضـو فـي “األمم املتحدة” باحرتام الصفـة الدولية البحتة ملسؤوليات األمني العام   -  2

واملوظفني وبأالَّ يسعى إلـى التأثيـر فيهـم عنـد اضطالعهـم بمسؤولياهتم.

املادة 101

وائح التي تضعها اجلمعية العامة. يعنيِّ األمني العام موظفي األمانة طبقًا للَّ  -  1
املوظفني عىل وجه  يكفيهام من  ما  الوصاية  االقتصادي واالجتامعـي وملجلس  للمجلـس  يعنيِّ   -  2
دائم ويعنيِّ لغريمها من فروع “األمم املتحدة” األخرى ما هـي بحاجـة إليـه منهـم. وتعترب مجلة 

هؤالء املوظفني جزًءا من األمانة.
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رضورة  األول  املكان  ُيراعى يف  أن  خدمتهم  حتديد رشوط  ويف  املوظفني  استخدام  فـي  ينبغـي   -  3
يف  ُيـراعى  أن  املهـم  مـن  أن  كام  والنـزاهة.  والكفاءة  املقدرة  من  مستوى  أعىل  عىل  احلصول 

اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف.
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الفصل السادس عرش
أحكام متنوعة

املادة 102

هبذا  العمل  بعد  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  من  عضو  أي  يعقده  دويل  اتفاق  وكـل  معاهدة  كـل   -  1
ل يف أمانة اهليئة وأن تقوم بنرشه بأرسع ما يمكن. امليثاق جيب أن يسجَّ

أن  املادة  هذه  من  األوىل  للفقرة  وفقًا  ل  يسجَّ مل  دويل  اتفاق  أو  معاهـدة  فـي  طـرف  ألي  ليس   -  2
يتمسك بتلك املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع “األمم املتحدة”.

املادة 103

إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط هبا أعضاء “األمم املتحدة” وفقًا ألحكام هذا امليثاق مع أي 
التزام دويل آخر يرتبطون به فالعربة بالتزاماهتم املرتتبة عىل هذا امليثاق.

املادة 104

تتمتـع اهليئـة فـي بالد كل عضو من أعضائها باألهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها 
وحتقيق مقاصدها.

املادة 105

حتقيق  يتطلبها  التي  واإلعفاءات  باملزايا  أعضائها  من  عضو  كـل  أرض  فـي  اهليئـة  تتمتـع   -  1
مقاصدها.

وكذلك يتمتع املندوبون عن أعضاء “األمم املتحدة” ومـوظفو هـذه اهليئـة باملزايا واإلعفاءات   -  2
التي يتطلبها استقالهلم فـي القيـام بمهـام وظائفهم املتصلة باهليئة.

الفقرتني 1 و2 من  بتطبيق  التفاصيل اخلاصة  التوصيات بقصد حتديد  م  العامة أن تقدِّ للجمعية   -  3
هذه املادة، وهلا أن تقرتح عىل أعضاء اهليئة عقد اتفاقات هلذا الغرض.
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الفصل السابع عرش
يف تدابري حفظ األمن يف فرتة االنتقال

املادة 106

الذي يرى معه  الوجه  املادة 43 معمواًل هبا عىل  إليها يف  املشار  إىل أن تصري االتفاقات اخلاصة 
جملـس األمـن أنـه أصبـح يستطيع البـدء فـي احتامل مسؤولياته وفقًا للامدة 42، تتشـاور الدول 
ع يف موسكو يف 30 ترشين األول/أكتوبر سـنة  املـوقَّ الدول األربـع  التي اشرتكت يف ترصيح 
1943، هي وفرنسا، وفقـًا ألحكام الفقرة 5 من ذلك الترصيح، كام تتشاور الدول اخلمس مع 
اهليئة باألعامل املشرتكة  نيابة عن  للقيام  املتحدة” اآلخرين، كلام اقتضت احلال،  “األمم  أعضاء 

التي قد تلزم حلفظ السلم واألمن الدويل.

املادة 107

ليس يف هذا امليثاق ما ُيبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت يف أثناء احلرب العاملية الثانية معادية 
ص بـــه نتيــجة  إلحدى الدول املوّقعة عىل هـذا امليثــاق إذا كان هذا العمـل قد اخُتـذ أو ُرخِّ

لتلك احلرب من ِقَبــل احلكومات املسؤولة عن القيام هبذا العمل.
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الفصل الثامن عرش
يف تعديل امليثاق

املادة 108

صدرت  إذا  املتحدة”  “األمم  أعضاء  مجيع  عىل  ترسي  امليثاق  هذا  عىل  تدخل  التي  التعديالت 
ومـن  املتحدة”  “األمم  أعضـاء  ثلثــا  عليهـا  ق  وصـدَّ العامـة  اجلمعيـة  أعضاء  ثلثي  بموافقة 

بينهم مجيع أعضاء جملس األمن الدائمني، وفقًا لألوضاع الدستورية يف كل دولة.

املادة 109

جيـوز عقد مؤمتر عـام من أعضاء “األمم املتحدة” إلعادة النظر يف هذا امليثاق يف الزمان واملكان   -  1
اللذين حتددمها اجلمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء جملس األمن. 

ويكون لكـل عضـو فـي “األمم املتحدة” صوت واحد يف املؤمتر.
ق عليه ثلثا أعضاء  كل تغيري يف هذا امليثاق أوىص به املؤمتر بأغلبية ثلثي أعضائه يرسي إذا صدَّ  -  2

“األمم املتحدة” ومـن بينهم األعضاء الدائمون يف جملس األمن وفقًا ألوضاعهم الدستورية.
إذا مل ُيعقد هذا املؤمتر قبل الدورة العادية العارشة للجمعية العامة، بعد العمل هبذا امليثاق، وجب   -  3
إذا  ُيعقد  املؤمتر  وهذا  عقده،  إىل  بالدعوة  اقرتاح  العارشة  الدورة  تلك  أعامل  بجدول  ُيدرج  أن 

رت ذلك أغلبيـة أعضـاء اجلمعية العامة وسبعة ما من أعضاء جملس األمن. قرَّ
 

ق عليه بعد العمـل به، ُتعترب مــن األعضاء األصليني يف  الدول املوّقعة عىل هذا امليثاق التي تصدِّ  -  4
“األمم املتحدة” من تاريخ إيداعها لتصديقاهتا.

املادة 111

امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنسية والروسية واإلنكليزية واإلسبانية، وهي  ُوضع هذا 
املتحدة  الواليات  حكومة  حمفوظات  يف  مودعًا  امليثاق  ويظل  السواء.  وجه  عىل  الرسمية  لغاته 

األمريكية، وتبلغ هذه احلكومة حكومات الدول األخرى املوّقعـة عليــه صــورًا معتمدة منه.

ع مندوبو حكومات “األمم املتحدة” عىل هذا امليثاق. م وقَّ ومصداقــًا ملا تقدَّ

صـدر بمدينة سـان فرانسيسكو فـي اليـوم السـادس والعرشين من شهر حزيران/يونيه سنة 
.1945
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الفصل التاسع عرش
يف التصديق والتوقيع

املادة 110

ق عىل هذا امليثاق الدول املوّقعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية. تصدِّ  -  1
تـودع التصـديقات لـدى حكومة الواليات املتحدة األمريكية التي خُتطر الدول املوّقعة عليه بكل   -  2

إيداع حيصـل، كام خُتطـر األميـن العـام هليئـة “األمم املتحدة” بعد تعيينه.
يصبح هذا امليثاق معمواًل به متى أودعت تصديقاهتا مجهورية الصني، وفرنسا، واحتاد اجلمهوريات   -  3
االشرتاكية السوفياتية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الشاملية، والواليات املتحدة 
املتحدة األمريكية  الـواليات  املوّقعة عليه. وتعـّد حكـومة  الدول األخرى  األمريكية، وأغلبية 

بروتوكواًل خاصًا بالتصديقات املودعة وتبلغ صورًا منه لكل الدول املوّقعة عىل امليثاق.
ق عليه بعد العمـل به، ُتعترب مــن األعضاء األصليني يف  الدول املوّقعة عىل هذا امليثاق التي تصدِّ  -  4

األمم املتحدة من تاريخ إيداعها لتصديقاهتا.

املادة 111

امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنسية والروسية واإلنكليزية واإلسبانية، وهي  ُوضع هذا 
املتحدة  الواليات  حكومة  حمفوظات  يف  مودعًا  امليثاق  ويظل  السواء.  وجه  عىل  الرسمية  لغاته 

األمريكية، وتبلغ هذه احلكومة حكومات الدول األخرى املوّقعـة عليه صورًا معتمدة منه.
ع مندوبو حكومات األمم املتحدة عىل هذا امليثاق. م وقَّ ومصداقــًا ملا تقدَّ

صـدر بمدينة سـان فرانسيسكو فـي اليـوم السـادس والعرشين من شهر حزيران/يونيه سنة 
.1945
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املادة 1

الرئيسية  القضائية  األداة  املتحدة”  “األمم  ميثـاق  ينشئها  التي  الدولية،  العدل  حمكمة  تكون 
للهيئـة وتبارش وظائفها وفقًا ألحكام هذا النظام األسايس.

الفصل األول
تنظيم املحكمة

املادة 2

تتكون هيئة املحكمة من قضاة مستقلني ُينتخبون من األشخاص ذوي الصفات اخللقية العالية 
عني  املرشِّ من  أو  القضائية،  املناصب  أرفع  يف  للتعيني  املطلوبة  للمؤهالت  بالدهم  يف  احلائزين 

املشهود هلم بالكفاية يف القانون الدويل وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

املادة 3

تتألف املحكمة من مخسة عرش عضوًا، وال جيوز أن يكون هبا أكثر من عضو واحد من رعايا دولة   -  1
بعينها.

إذا كان شخـص ممكنًا عّده فيمـا يتعلق بعضوية املحكمة متمتعًا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه   -  2
يعترب من رعايا الدولة التي يبارش فيها عادة حقوقه املدنية والسياسية.

املادة 4

أعضاء املحكمة تنتخبهـم اجلمعية العامة وجملس األمـن مـن قائمـة حاويـة أسامء األشخاص   -  1
الذين رشحتهم الُشعب األهلية يف حمكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقًا لألحكام التالية.

بخصوص أعضاء “األمم املتحدة” غري املمثَّلني يف حمكمة التحكيم الدائمة، تتوىل تسمية املرشحني   -  2
ُشعب أهلية تعيِّنها حكوماهتا هلذا الغرض وفقًا لنفس الرشوط املوضوعة ألعضاء حمكمة التحكيم 
الدائمة يف املادة 44 من اتفاقية الهاي املعقودة عام 1907 يف شأن التسوية السلمية للمنازعات 

الدولية.
يف حالة عدم وجود اتفـاق خـاص، حتدد اجلمعية العامة، بناًء عىل توصية جملس األمن، الرشوط   -  3
“األمم  فـي  عضـوًا  تكـون  أن  دون  النظام  إىل  املنضمة  الدول  من  لدولة  يمكن  بموجبها  التي 

املتحدة”، أن تشرتك يف انتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية.
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املادة 5

إىل  كتابيًا  طلبًا  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ه  يوجِّ األقل  عىل  أشهر  بثالثة  االنتخاب  ميعاد  قبل   -  1
أعضاء حمكمـة التحكيـم الـدائمة، التابعيـن إلـى الدول املشرتكة يف هـذا النظام األسايس وإلـى 
أعضاء الُشعب األهلية املعيَّنني وفقًا ألحكام الفقرة 2 من املادة 4 يدعوهم فيه إىل القيام يف ميعاد 

معنيَّ بتقـديم أسمـاء األشخـاص الـذين يستطيعون قبول أعباء عضوية املحكمة.
اثنني من  أكثر مـن  بينهم  أربعة مرشحني، وال أن يكون  أكثـر مـن  ال جيـوز ألي شعبة أن تسمي   -  2

جنسيتها، كام ال جيـوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد املناصب املراد ملؤها.

املادة 6

من املرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسامء املرشحني، باستشارة حمكمتها العليا وما 
يف بلدها أيضًا من كليات احلقوق ومدارسها ومن املجامع األهليـة والفـروع األهلية للمجامع 

الدولية املتفرغة لدراسة القانون.

املادة 7

ُيعـد األميـن العـام قائمة مرتبة حسب احلروف األبجدية بأسمــاء مجيــع األشخــاص املسّمني   -  1
هبذه الطريقة، وفيمــا عــدا احلالة التي ُنص عليها يف الفقـرة 2 مـن املـادة 12 يكـون هـؤالء 

األشخاص وحدهم هم اجلائز انتخاهبم.
يرفع األمني العام هذه القائمة إىل اجلمعية العامة وإىل جملس األمن.  -  2

املادة 8

يقوم كل من اجلمعية العامة وجملس األمن مستقاًل عن اآلخر بانتخاب أعضاء املحكمة.

املادة 9

عىل الناخبني عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه ال يكفي أن يكون املنتخبون حاصاًل كل فرد منهم 
عىل املؤهالت املطلوبة إطالقًا، بل ينبغي أن يكون تأليف اهليئة يف مجلتها كفياًل بتمثيل املدنيات 

الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العامل.

املادة 10

األمن  جملس  وألصوات  العامة  اجلمعية  ألصوات  املطلقة  األكثرية  ينالون  الذين  املرشحـون   -  1
يعتربون أهنم قد انتخبوا.



45 النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية 

عند التصويت بمجلس األمـن النتخـاب القضاة أو لتعيني أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف   -  2
املادة 12، ال حيصل تفريق بني األعضاء الدائمني واألعضاء غري الدائمني باملجلس املذكور.

إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة عىل األكثرية املطلقة لألصوات يف اجلمعية العامة   -  3
ويف جملس األمـن اعتـرب أكربهم ســنًا هو وحده املنتخب.

املادة 11

إذا بقى منصب واحد أو أكثر خاليًا بعد أول جلسة ُتعقد لالنتخــاب، ُعقــدت بالطريقــة ذاهتا، 
جلسة ثانية ثم ثالثة عند الرضورة.

املادة 12

إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرًا بعد اجللسة االنتخابيـة الثالثة جاز يف كل وقت، بناًء عىل   -  1
اجلمعية  ي  تسمِّ ستة  أعضاؤه  مشرتك  مؤمتر  تأليف  األمـن،  جملـس  أو  العامـة  اجلمعيـة  طلب 
ي جملس األمن الثالثة اآلخرين، ليختار، بطريقـــة التصويت، باألكثرية  العامة ثالثة منهم ويسمِّ
املطلقة، مرشحًا لكل منصب شاغر، ُيعرض اسمه عىل اجلمعية العامة وجملس األمن للموافقة 

عليه من كل منهام.
إذا أمجع املؤمتر املشرتك عىل ترشيح شخص جتتمع فيه الرشوط املطلوبة جاز له وضع اسمه يف   -  2

قائمة الرتشيح حتى ولو كان اسمه غري وارد يف قائمة الرتشيح املشار إليها يف املادة 7.
إذا رأى املؤمتر املشرتك أنه لن ينجح يف االنتخاب، توىلَّ أعضاء املحكمة الذين تـمَّ انتخاهبم ملء   -  3
املناصب الشاغرة يف مدة حيددها جملس األمن وذلك باختيار األعضاء الباقني من بني املرشحني 

الذين حصلوا عىل أصوات يف اجلمعية العامة أو يف جملس األمن.
ح فريق القايض األكرب سنًا. إذا تســاوت أصـوات القضاة ُرجِّ  -  4

املادة 13

من  مخسة  والية  أن  علـى  انتخاهبم  إعـادة  وجيوز  سنوات  تسع  ملدة  املحكمـة  أعضاء  ُينتخب   -  1
بعد ميض ثالث  تنتهي  أن  للمحكمة جيب  انتخاب  أول  االختيار يف  عليهم  الذين وقع  القضاة 

سنوات ووالية مخسة آخرين بعد ست سنوات.
القضـاة الـذين تنتهــي واليتهــم بنهـايــة الثالث سنــوات والسـت سنوات املشار إليها آنفًا   -  2

تعيِّنهم القرعة ويقوم األميـن العام بعملها بمجرد االنتهاء من أول انتخاب.
يستمر أعضاء املحكمة يف القيام بعملهم إىل أن يعنيَّ من خيلفهم. وجيب عىل كل حال أن يفصلوا   -  3

يف القضايا التي بدأوا النظر فيها.
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م إىل رئيس املحكمة وهو يبلغها  إذا رغـب أحـد أعضـاء املحكمـة يف االستقالة، فاالستقالة تقدَّ  -  4
إىل األمني العام، وهبذا اإلبالغ خيلو املنصب.

املادة 14

جيوز التعيني للمناصب التي ختلو وفقًا للطريقة املوضوعة ألول انتخاب مع مراعاة ما يأيت: يقوم 
األمني العام بإبالغ الدعوات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة يف الشهر الذي ييل خلو املنصب، 

ويعنيِّ جملس األمن تاريخ االنتخاب.

املادة 15

عضـو املحكمـة املنتخب بداًل من عضو مل يكمل مدته يتم مدة سلفه.

املادة 16

ال جيوز لعضو املحكمة أن يتوىل وظائف سياسية أو إدارية كام ال جيوز له أن يشتغل بأعامل من   -  1
قبيل أعامل املهن.

عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف األمر.  -  2

املادة 17

ال جيـوز لعضو املحكمـة مبارشة وظيفة وكيل أو مستشار أو حمام يف أية قضية.  -  1
وال جيوز له االشرتاك يف الفصل يف أية قضية سبق له أن كان وكياًل عن أحد أطرافها أو مستشارًا   -  2
أو حماميًا أو سبق عرضها عليـه بصـفته عضوًا يف حمكمة أهلية أو دولية أو جلنة حتقيق أو أية صفة 

أخرى.
عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف األمر.  -  3

املادة 18

ال ُيفصل عضو من املحكمة من وظيفته إالَّ إذا أمجع سائر األعضاء عىل أنه قد أصبح غري مستوٍف   -  1
للرشوط املطلوبة.

ل املحكمة األمني العام هذا الفصل إبالغًا رسميًا. يبلغ مسجِّ  -  2
هبذا اإلبالغ خيلو املنصب.  -  3



47 النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية 

املادة 19

يتمتع أعضاء املحكمة يف مبارشة وظائفهم باملزايا واإلعفاءات السياسية.

املادة 20

لن  أو هوى وأنه  أنه سيتـوىل وظائفه بال حتّيز  ر يف جلسة علنية  يقرِّ العضو عمله  يبارش  أن  قبل 
يستوحي غري ضمريه.

املادة 21

تنتخب املحكمة رئيسها ونائبه ملدة ثالث سنوات ويمكن جتديد انتخاهبام.  -  1
لها وهلـا أن تعنيِّ ما تقيض الرضورة بتعيينه من املوظفني اآلخرين. تعنيِّ املحكمة مسجِّ  -  2

املادة 22

يكون مقـر املحكمة يف الهاي. عىل أن ذلك ال حيول دون أن تعقد املحكمة جلساهتا، وأن تقوم   -  1
بوظائفها يف مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبًا.

ل يف مقر املحكمة. يقيم الرئيس واملسجِّ  -  2

املادة 23

ال ينقطع دور انعقاد املحكمة إالَّ يف أيام العطلة القضائية. وحتدد املحكمة ميعاد العطلة ومدهتا.  -  1
ألعضـاء املحكمة احلق يف إجازات دورية حتدد املحكمة ميعادها ومدهتا مع مراعاة املسافة التي   -  2

تفصل الهاي عن حمال إقامتهم.
عىل أعضاء املحكمة أن يكونوا يف كل وقت حتت تصـّرفها، إالَّ أن يكونوا يف إجـازة أو أن يمنعهم   -  3

ية التي ينبغي أن ُتبنيَّ للرئيس بيانًا كافيًا. املرض أو غري ذلك من األسباب اجلدِّ

املادة 24

إذا رأى أحد أعضاء املحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن االشرتاك يف الفصل يف قضية   -  1
نة فعليه أن خيطر الرئيس بذلك. معيَّ

إذا رأى الرئيـس، لسبب خـاص، أنه ال جيوز أن يشرتك أحد أعضاء املحكمة يف الفصل يف قضية   -  2
معيَّنة فيخطر ذلك العضو املذكور بذلك.

عند اختالف العضو والرئيس يف مثل هذه األحوال تقيض املحكمة يف اخلالف.  -  3
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املادة 25

النظام  هذا  يف  عليها  ُينص  التـي  االستثنائية  احلاالت  يف  إالَّ  هيئتها  بكامل  املحكمة  جتلس   -  1
األسايس.

اجللسات  يف  االشرتاك  من  ُيعفى  أن  جيوز  أنه  عىل  للمحكمة  الداخلية  الالئحة  تنص  أن  غ  ُيسوَّ  -  2
قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق املناوبة عىل أالَّ يرتتب علـى ذلـك أن يقـل عدد القضاة 

املوجودين حتت الترصف لتشـكيل املحكمة عن أحد عشـر قاضيًا.
يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل املحكمة.  -  3

املادة 26

ل من وقت آلخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثالثة قضاة أو أكثر  جيوز للمحكمة أن تشكِّ  -  1
عىل حسب ما تقرره، وذلك للنظر يف أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا املتعلقـة 

بالرتانزيت واملواصالت.
ل يف أي وقت دائرة للنظر يف قضية معيَّنة وحتدد املحكمة عدد قضاة هذه  جيوز للمحكمة أن تشكِّ  -  2

الدائرة بموافقة الطرفني.
تنظر الدوائر املنصوص عليها يف هذه املادة يف القضايا وحتكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف   -  3

الدعوى.

املادة 27

من  صادرًا  يعترب  و29   26 املادتني  يف  عليها  املنصوص  الدوائر  إحدى  من  يصدر  حكـم  كل 
املحكمة ذاهتا.

املادة 28

جيوز للدوائر املنصوص عليها يف املادتني 26 و 29 أن تعقـد جلساهتـا وتبارش وظائفها يف غري 
الهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

املادة 29

ل املحكمة كل سنة دائرة من مخسة قضاة جيوز هلا، بناًء عىل  لإلرساع يف إنجاز نظر القضايا تشكِّ
طلب أطراف الدعوى أن تتبع اإلجراءات املخترصة، للنظر يف القضايا والفصل فيها. وزيادة عىل 

ذلك خُيتار قاضيان للحلول حمل من يتعذر عليه االشرتاك يف اجللسة من القضاة.
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املادة 30

تضع املحكمة الئحة تبنيِّ كيفية قيامها بوظائفها، كام تبنيِّ بصفة خاصة قواعد اإلجراءات.  -  1
جيوز أن تنص الالئحة عىل اشرتاك مساعدين يف جلسات املحكمة أو جلسات دوائرها دون أن   -  2

يكون هلم حق يف التصويت.

املادة 31

حيق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الـدعوى، أن جيلسوا فـي قضيته املعروضة عىل   -  1
املحكمة.

إذا كـان فـي هيئة املحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الـدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين   -  2
أن خيتار قاضيًا آخر للقضاء. وحيسن أن خُيتار هذا القايض من بني القضاة الذين جرى ترشيحهم 

وفقًا للامدتني 4 و5.
إذا مل يكـن يف هيئة املحكمـة قاض من جنسية أطراف الدعـوى جاز لكـل منهم أن خيتار قاضيًا   -  3

بالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة.
تطبـق أحكام هذه املادة يف األحوال الواردة يف املادتني 26 و29، ويف هذه األحوال يطلب الرئيس   -  4
إىل عضو من أعضاء املحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إىل عضوين إذا اقتىض األمر، التخيل 
عن اجللوس للبديل من أعضاء املحكمة الذين هم من جنسية األطراف، أو البديل من األعضاء 
الذين يعيِّنهم األطـراف يف خصوص القضية يف حالة عدم وجود أعضاء مـن جنسيتهم أو وجود 

هؤالء وتعّذر جلوسهم.
إذا كان لعدة أطراف نفس املصلحة فيعتربون كطرف واحد بالنسبة لألحكام السابقة وعند قيام   -  5

الشك يف هذا الشأن تفصل املحكمة يف املوضوع.
جيـب فـي القضـاة الـذين خُيتـارون عىل الوجه املنصـوص عليـه يف الفقرات 2 و3 و4 من هذه   -  6
املادة أن تتوافر فيهم الرشوط املنصوص عليها يف املواد 2 و17 )الفقرة 2( و20 و24 مـن هـذا 

النظام األسايس. ويشرتك هؤالء القضاة يف احلكم عىل وجه املساواة التامة مع زمالئهم.

املادة 32

يتقاىض كل عضـو من أعضاء املحكمة راتبًا سنويًا.  -  1
يتقاىض الرئيس مكافأة سنوية خاصة.  -  2

يتقاىض نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.  -  3
يتقاىض القضاة املختارون تنفيذًا ألحكام املادة 31 من غري أعضاء املحكمة تعويضًا عن كل يوم   -  4

يبارشون فيه وظائفهم.
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حتدد اجلمعية العامـة هذه املرتبات واملكافآت والتعويضات وال جيوز إنقاصها أثناء مدة اخلدمة.  -  5
ل بناًء عىل اقرتاح املحكمة. حتدد اجلمعية العامة راتب املسجِّ  -  6

ر بمـوجبها املعاشـات ألعضـاء املحكمـة  د بقواعد تضعها اجلمعية العامة الرشوط التي ُتقرَّ حُتدَّ  -  7
ل. د بموجبها نفقات السفر ألعضاء املحكمة واملسجِّ ل والرشوط التي ُتسدَّ واملسجِّ

ُتعفى الرواتب واملكافآت والتعويضات من الرضائب كافة.  -  8

املادة 33

ره اجلمعية العامة. تتحمل األمم املتحدة مرصوفات املحكمة عىل الوجه الذي تقرِّ
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الفصل الثاين
يف اختصاص املحكمة

املادة 34

للـدول وحـدها احلـق فـي أن تكون أطرافًا يف الدعاوى التي ُترفع للمحكمة.  -  1
للمحكمة أن تطلـب مـن اهليئـات الدولية العامة املعلومات املتعلقـة بالقضايا التي تنظر فيها.   -  2
وتتلقى املحكمة ما تبتدرها به هذه اهليئات من املعلومات. كل ذلك مع مراعاة الرشوط املنصوص 

عليها يف الئحتها الداخلية ووفقًا هلا.
إذا ُأثري يف قضية معروضة عىل املحكمة البحث يف تأويل وثيقة تأسيسية ُأنشئت بمقتضاها هيئة   -  3
ل أن خيطر بذلك  دولية عامة، أو يف تأويل اتفاق دويل ُعقد عىل أساس هذه الوثيقة، فعىل املسجِّ

هذه اهليئة وأن يرسـل إليهـا صورًا من املحارض واألعامل املكتوبة.

املادة 35

للدول التي هي أطراف يف هذا النظام األسايس أن تتقاىض إىل املحكمة.  -  1
حيـدد جملـس األمـن الرشوط التي جيوز بموجبها لسائر الدول األخرى أن تتقاىض إىل املحكمة،   -  2
وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف املعاهدات املعمـول هبـا. عىل أنـه ال جيوز بحال 

وضع تلك الرشوط بكيفية ختّل باملساواة بني املتقاضيـن أمام املحكمة.
عندما تكون دولة من غري أعضاء “األمم املتحدة” طرفًا يف دعوى حتدد املحكمة مقدار ما جيب   -  3
ا إذا كانت هذه الدولة من الدول املسامهة يف نفقات  أن تتحمله هذه الدولة من نفقات املحكمة. أمَّ

املحكمة فإن هذا احلكم ال ينطبق عليها.

املادة 36

املسائل  مجيع  تشمل  كمـا  املتقـاضون،  عليهـا  يعرضها  التي  القضايا  مجيع  املحكمة  والية  تشمل   -  1
املنصوص عليها بصفـة خاصة يف ميثاق “األمم املتحدة” أو يف املعاهدات واالتفاقات املعمول هبا.

بذات ترصحيها  بأهنا  ح، يف أي وقت،  أن ترصِّ النظام األسايس  التي هي أطراف يف هذا  للدول   -  2
هذا وبـدون حاجـة إلـى اتفـاق خاص، تقـّر للمحكمة بواليتها اجلربية يف نظر مجيع املنازعات 
القانونية التي تقوم بينها وبني دولة تقبل االلتزام نفسه، متى كانت هذه املنازعات القانونية تتعلق 

باملسائل اآلتية:
تفسري معاهدة من املعاهدات؛ )أ( 

أية مسألة من مسائل القانون الدويل؛ )ب( 
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حتقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقًا اللتزام دويل؛ )ج( 
نوع التعويض املرتتب عىل خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض. )د( 

جيوز أن تصدر الترصحيات املشار إليها آنفًا دون قيـد وال رشط أو أن تعلَّق عىل رشط التبادل من   -  3
نة بذاهتا أو أن تقيَّد بمدة معيَّنة. جانب عدة دول أو دول معيَّ

منها إىل  أن يرسل صورًا  املتحدة” وعليه  “األمم  لـ  العام  الترصحيـات لدى األمني  تودع هـذه   -  4
ل املحكمة. الدول التـي هـي أطـراف يف هذا النظام األسايس وإىل مسجِّ

للعدل  الدائمة  للمحكمة  األسايس  النظام  من   36 املادة  حكم  بمقتىض  الصادرة  الترصحيات   -  5
الدويل، املعمول هبا حتى اآلن، تعترب، فيام بني الدول أطراف هذا النظام األسايس، بمثابة قبول 
للوالية اجلربية ملحكمة العدل الدولية، وذلك يف الفرتة الباقية من مدة رسيان هذه الترصحيات 

ووفقًا للرشوط الواردة فيها.
يف حالة قيام نزاع يف شأن والية املحكمة تفصل املحكمة يف هذا النـزاع بقرار منها.  -  6

املادة 37

إىل  أو  األمم  تنشئها مجعية  إىل حمكمة  مسألة  إحالة  به عىل  معمول  اتفاق  أو  معاهدة  كلام نصت 
النظام األسايس،  التي هي أطراف يف هذا  الدول  ، فيام بني  الدويل تعنيَّ الدائمة للعدل  املحكمة 

إحالتها إىل حمكمة العدل الدولية.

املادة 38

الدويل،  القانـون  إليهـا وفقـًا ألحكـام  ُترفـع  التي  املنازعـات  أن تفصـل يف  املحكمـة  وظيفـة   -  1
وهي تطبق يف هذا الشأن:

االتفـاقات الدولية العامة واخلاصة التي تضع قـواعد معتـرفًا هبـا صـراحة مـن جانـب  )أ( 
الدول املتنازعة؛

العادات الدولية املرعية املعتربة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر االستعامل؛ )ب( 
هتا األمـم املتمدنة؛ مبادئ القانون العامـة التـي أقـرَّ )ج( 

أحكام املحاكـم ومـذاهب كبار املؤلفني يف القانون العام يف خمتلف األمم. وُيعترب هذا أو  )د( 
ذاك مصدرًا احتياطيًا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة 59.

القضية وفقًا  الفصل يف  املتقدم ذكره أي إخالل بام للمحكمة من سلطة  النص  ال يرتتب علـى   -  2
ملبادئ العـدل واإلنصـاف متى وافق أطراف الدعوى عىل ذلك.
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الفصل الثالث
يف اإلجراءات

املادة 39

اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية واإلنكليزية. فإذا اتفـق الطـرفان علـى أن ُيسار فـي   -  1
هبا  احلكم  صدر  باإلنكليزية  فيها  ُيسار  أن  عىل  اتفقا  وإذا  هبا،  احلكم  صـدر  بالفـرنسية  القضية 

كذلك.
يف  يستعملـوا  أن  الـدعوى  ألطراف  جاز  تستعمل  التي  اللغة  تعيني  عىل  اتفاق  ثمة  يكن  مل  إذا   -  2
املرافعات ما يؤثرون استعامله من هاتني اللغتني. ويف هذه احلالة يصدر احلكم باللغتني الفرنسية 

واإلنكليزية. وتبنيِّ املحكمة أي النصني هو النص الرسمي.
جتيـز املحكمة - ملـن يطلب مـن املتقاضني - استعامل لغة غري الفرنسية أو اإلنكليزية.  -  3

املادة 40

ا بطلب كتايب ُيرسل  ا بإعالن االتفاق اخلاص وإمَّ ُترفـع القضايا إىل املحكمة بحسب األحوال إمَّ  -  1
ل. ويف كلتا احلالتني جيب تعيني موضوع النـزاع وبيان املتنازعني. إىل املسجِّ

ل هذا الطلب فورًا إىل ذوي الشأن. يعلن املسجِّ  -  2
وخُيطر به أيضًا أعضـاء “األمم املتحدة” عىل يد األمني العام، كام خُتطر به أي دولة أخرى هلا وجه   -  3

يف احلضور أمام املحكمة.

املادة 41

ر التدابري املؤقتة التي جيب اختاذها حلفظ حق كل من األطراف وذلك متى رأت  للمحكمة أن تقرِّ  -  1
أن الظروف تقيض بذلك.

إىل أن يصدر احلكم النهائي يبلغ فورًا أطراف الدعوى وجملس األمن نبأ التدابري التي ُيرى اختاذها.  -  2

املادة 42

يمثِّل أطراف النـزاع وكالء عنهم.  -  1
وهلـم أن يستعينـوا أمام املحكمة بمستشارين أو بمحامني.  -  2

يتمتع وكالء املتنازعني ومستشاروهم وحماموهم أمام املحكمة باملزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء   -  3
ية واستقالل. واجباهتم بحرِّ
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املادة 43

تنقسم اإلجراءات إىل قسمني: كتايب وشفوي.  -  1
م للمحكمة وللخصوم من املذكرات ومن اإلجابات عليها  تشمـل اإلجـراءات الكتابيـة ما يقدَّ  -  2

ثم من الردود إذا اقتضاها احلال، كام تشمل مجيع األوراق واملستندات التي تؤيدها.
رها املحكمة. ل عىل الكيفية ويف املواعيد التي تقرِّ يكون تقديم ذلك بواسطة املسجِّ  -  3

عليهـا  ق  مصدَّ صـورة  اآلخـر  الطـرف  إىل  منه  ُترسل  الدعوى  أطراف  أحد  مه  يقدِّ مستند  كل   -  4
بمطابقتها لألصل.

اإلجراءات الشفوية تشمل استامع املحكمة لشهادة الشهود وألقوال اخلرباء والوكالء واملستشارين   -  5
واملحامني.

املادة 44

فاملحكمة  واملحامني  واملستشارين  الـوكالء  عـدا  مـن  األشخاص  إلـى  إعـالنه  يـراد  ما  مجيـع   -  1
ترجع فيه رأسًا إلـى حكومة الـدولة املقتىض عمـل اإلعـالن يف أرضها.

وهـذا احلكـم يرسي أيضًا كلام بدا للمحكمة االستدالل بتحقيق يعمل يف حمل النـزاع.  -  2

املادة 45

يتوىل الرئيس إدارة اجللسات. وعند وجود مانع لديه يتوالها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهام للجلسة 
توىّل أعامل الرئاسة أقدم القضاة احلارضين.

املادة 46

ر املحكمة خالف ذلك أو يطلـب املتقـاضون عدم قبول  تكـون جلسـات املحكمة علنية ما مل تقرِّ
اجلمهور فيها.

املادة 47

ل والرئيس. عه املسجِّ يعمل لكل جلسة حمرض يوقِّ  -  1
وهذا املحرض يكون هو وحده املحرض الرسمي.  -  2
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املادة 48

تضع املحكمة الرتتيبات الالزمة لسري القضايا، وتعنيِّ للمتقاضني شكـل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، 
ي البيانات. كام حتدد املنهج الذي ُيتبَّـع يف تلقِّ

املادة 49

جيوز للمحكمة، ولو قبل بدء املرافعة، أن تطلب من الوكالء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع 
من االمتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميًا.

املادة 50

جيـوز للمحكمـة، فـي كـل وقت، أن تعهـد إىل فـرد أو مجاعة أو مكتب أو جلنة أو أية هيئة أخرى 
ختتارها، يف القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ُذكـروا إبـداء رأهيم يف أمر من األمور 

بصـفته فنـيًا خبـريًا.

املادة 51

بالرشوط  واخلبـراء  الشهـود  الدعوى عىل  أثناء سامع  ُتطرح  بالدعوى  املتعلقـة  األسئلـة  مجيـع 
التي تبيِّنها املحكمـة فـي الئحتها الـداخليـة املشـار إليهـا يف املادة 30.

املادة 52

ي األسانيد واألدلة يف املواعيد التي حـددهتا هلـذا الغـرض، أالَّ تقبـل من أحد  للمحكمة، بعد تلقِّ
من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إالَّ إذا قبل ذلك 

األطراف اآلخرون.

املادة 53

أن  اآلخر  للطرف  جاز  مدعاه،  عن  الدفاع  عن  عجز  أو  احلضور  عـن  الطرفني  أحد  ختلَّف  إذا   -  1
يطلب إىل املحكمة أن حتكم له هو بطلباته.

وعىل املحكمة قبل أن جتيب هذا الطلب أن تتثبت من أن هلا والية القضاء وفقًا ألحكام املادتني   -  2
36 و37، ثم من أن الطلبات تقوم عىل أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
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املادة 54

يعلن  القضية  املحكمة، من عرض  بإرشاف  واملحامون،  واملستشارون  الـوكالء  يفـرغ  أن  بعـد   -  1
الرئيس ختام املرافعة.

تنسحب املحكمة للمداولة يف احلكم.  -  2
تكون مداوالت املحكمة رسًا يظل حمجوبًا عن كل أحد.  -  3

املادة 55

تفصل املحكمة يف مجيع املسائل برأي األكثرية من القضاة احلارضين.  -  1
ح جانب الرئيس أو القايض الذي يقوم مقامه. إذا تساوت األصوات، ُرجِّ  -  2

املادة 56

يبنيِّ احلكم األسباب التي ُبني عليها.  -  1
ويتضمن أسامء القضاة الذين اشرتكوا فيه.  -  2

املادة 57

بيانًا  يصدر  أن  قاضـي  كـل  حـق  فمـن  القضاة  بإمجاع  بعضه  أو  كله  صادرًا  احلكم  يكن  مل  إذا 
مستقاًل برأيه اخلاص.

املادة 58

ل، وُيتىل يف جلسة علنية، بعد إخطـار الوكالء إخطارًا صحيحًا. ع احلكم من الرئيس واملسجِّ يوقَّ

املادة 59

ال يكون للحكم قوة اإللزام إالَّ بالنسبة ملن صدر بينهم ويف خصوص النـزاع الذي ُفصل فيه.

املادة 60

يكون احلكم هنائيًا غري قابل لالستئناف وعند النـزاع يف معناه أو يف مدى مدلوله تقوم املحكمة 
بتفسريه، بناًء عىل طلب أي طرف من أطرافه.
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املادة 61

ال ُيقبـل التامس إعادة النظر يف احلكم، إالَّ بسبب تكّشف واقعة حاسمة يف الدعوى كان جيهلها   -  1
جهل  يكون  أالَّ  عىل  النظر،  إعادة  يلتمس  الذي  والطرف  املحكمة  من  كل  احلكم  صدور  عند 

الطرف املذكور هلذه الواقعة ناشئًا عن إمهال منه.
اجلديدة  الواقعة  وجود  رصاحة  فيه  تثبت  املحكمة،  من  بحكم  ُتفتتح  النظـر  إعـادة  إجـراءات   -  2

ر إعادة النظر، وتعلن به أن االلتامس بناًء عىل ذلك جائز القبول. وتستظهر فيه صفاهتا التي تربِّ
جيـوز للمحكمـة أن تـوجب العمـل بحكمها الذي أصـدرته، قبــل أن تقبـل السري يف إجراءات   -  3

إعادة النظر.
م التامس إعادة النظر خالل ستة أشهر عىل األكثر من تكشف الواقعة اجلديدة. جيب أن يقدَّ  -  4

ال جيوز تقديم أي التامس إلعادة النظر بعد انقضاء عرش سنوات من تاريخ احلكم.  -  5

املادة 62

إذا رأت إحدى الدول، أن هلا مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها احلكم يف القضية جاز هلا أن   -  1
م إىل املحكمة طلبــًا بالتدخل. تقدِّ

والبت يف هذا الطلب يرجع األمر فيه إىل املحكمة.  -  2

املادة 63

اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية  إذا كانت املسألة املعروضة تتعلق بتأويل   -  1
ل أن خيطر تلك الدول دون تأخري. فعىل املسجِّ

حيـق لكل دولة خُتطر عىل الوجه املتقدم أن تتدخل يف الدعوى فإذا هي استعملت هذا احلق كان   -  2
التأويل الذي يقيض به احلكم ملزمًا هلا أيضًا.

املادة 64

ر املحكمة خالف ذلك. يتحمـل كـل طـرف املصاريف اخلاصة به ما مل تقرِّ
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الفصل الرابع
يف الفتاوى

املادة 65

“األمم  للمحكمـة أن تفتـي يف أيـة مسألة قانونية بناًء عىل طلـب أيـة هيئــة رّخص هلا ميثاق   -  1
املتحدة” بـاستفتائهـا، أو حصل الرتخيص هلا بذلك طبقًا ألحكام امليثاق املذكور.

املوضوعـات التي ُيطلـب مـن املحكمة الفتوى فيها ُتعـرض عليها يف طلب كتايب يتضمن بيانًا   -  2
دقيقًا للمسألة املستفتى فيها وترفق به كل املستندات التي قد ُتعني عىل جتليتها.

املادة 66

ل طلب االستفتاء دون إبطاء إىل الدول التي حيق هلا احلضور أمام املحكمة. يبلغ املسجِّ  -  1
ل تبليغًا خاصًا رأسًا إىل الدول التي حيق هلا احلضـور أمـام املحكمة أو إىل  كذلك يرسل املسجِّ  -  2
م  أية هيئة دولية ترى املحكمة أو يرى رئيسها - يف حالة عدم انعقادها - أهنا قد تستطيع أن تقدِّ
معلومات يف املوضوع، ُينهي فيه إىل كل منها أن املحكمة مستعدة ألن تتلقى يف خالل ميعاد حيدده 
الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل باملوضوع، أو ألن تسمع يف جلسة علنية تعقد هلذا الغرض، 

ما يتصل باملوضوع من بيانات شفوية.
إذا مل تتلـق دولـة مـن الـدول التي حيـق هلـا احلضور أمام املحكمة ذلك التبليغ اخلاص املشار إليه   -  3
م بيانًا كتابيًا أو أن تلقي بيانًا  يف الفقرة الثانية من هذه املادة جاز هلا أن تعرب عن رغبتها يف أن تقدِّ

شفويًا؛ وتفصل املحكمة يف ذلك.
مت كليهام جيوز هلا أن تناقش البيانات  مت بيانـات كتـابية أو شـفوية أو قدَّ الدول واهليئــات التي قدَّ  -  4
متها دول أو هيئـات أخـرى، وذلـك عىل الوجه وبالقدر ويف امليـعاد الذي تعيِّنه املحكمة يف  التي قدَّ
ل  كل حالـة عىل حدة أو الذي يعيِّنه رئيسها إذا مل تكن املحكمة منعقدة. ويقتضـي ذلـك أن يبلغ املسجِّ

مت مثل تلك البيانات. م من البيانات الكتابية إىل الدول واهليئات التي قدَّ يف الوقت املناسب ما يقدَّ

املادة 67

ُتصدر املحكمة فتواها يف جلسة علنية بعد أن يكون قد ُأخطر بذلك األمني العام ومندوبو أعضاء 
األمم املتحدة ومندوبو الدول األخرى واهليئات الدولية التي يعنيها األمر مبارشة.

املادة 68

م - ما تراه هي ممكن التطبيق من  عنـدما تبـاشــر املحكمـة مهمـة اإلفتــاء تتبـع - فوق ما تقدَّ
أحكام هذا النظام األسايس اخلاصة باملنازعات القضائية.
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الفصل اخلامس
التعديل

املادة 69

جيـري تعـديل هـذا النظام األسايس بنفـس الطـريقة املرسومة يف ميثاق األمم املتحدة لتعديل 
امليثاق عىل أن ُيراعى ما قد تتخذه اجلمعية العامة، بناًء عىل توصية جملس األمن، من أحكام بشأن 
األمم  أعضاء  من  تكون  وال  األسايس  النظام  هـذا  أطـراف  من  تـكون  التي  الدول  اشــرتاك 

املتحدة.

املادة 70

للمحكمـة أن تقتـرح إجراء التعديالت التي ترى رضورة إجرائها يف هذا النظام األسايس، وتبلغ 
اقرتاحاهتا كتابة لألمني العام للنظر فيها وفقًا ألحكام املادة 69.




