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  مذكرة متهيدية

 يف سـان    ١٩٤٥يونيـه   / حزيـران  ٢٦وقِّع ميثـاق األمــم املتحـدة فــي          
 ،فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بنظام اهليئة الدولية    

ويعتــرب النظــام . ١٩٤٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٤يف وأصــبح نافــذاً 
  .األساسي حملكمة العـدل الدوليـة جزًءا متمماً للميثاق

ــة يف    ـــة العام ـــد اعتمــدت اجلمعي ــسمرب / كــانون األول١٧وق دي
 مــن   ٦١  و ٢٧  و ٢٣دخلت علـى املـواد      التعـديالت اليت أُ   ،١٩٦٣

ـــذة يف   ـــت نافـ ـــي أصبحـ ـــاق، والتـ . ١٩٦٥أغـــسطس / آب٣١امليثـ
ــة يف    ــة العام ــانون األول٢٠واعتمــدت اجلمعي ــسمرب / ك ، ١٩٧١دي

 ٢٤وأصـبح نافـذاً يف       ،٦١التعديل الالحق الذي أُدخـل علـى املـادة          
 كـانون   ٢٠كما اعتمدت اجلمعية العامـة يف       . ١٩٧٣سبتمرب  /أيلول
 ،١٠٩دخــل علــى املـــادة    أُالــذي  التعــديل  ،١٩٦٥ديــسمرب  /األول

  .١٩٦٨يونيه / حزيران١٢ يف اًوأصبح نافذ
 بزيـادة عدد أعضـاء جملس األمـن مـن         ٢٣ويقضـي تعديـل املادة    

لـة   املعدَّ ٢٧وتـنص املـادة     . عـشر عـضواً   أحد عشر عضواً إىل مخـسة       
علــى أن تــصدر قــرارات جملــس األمــن يف املــسائل اإلجرائيــة مبوافقــة   

، وفــي كافــة املـسائـل       )سـبعة يف السابق  (أصوات تسـعة من أعضائه     
 ،)ســـبعة يف الــسابق(مبوافقــة أصـــوات تــسـعة مــن أعــضائه  األخـــرى 

  .يكون من بينها أصوات أعضاء جملس األمن الدائمني اخلمسة



 

  د 

 ٣١، الــــذي أصــــبح نافــــذاً يف   ٦١ل املــــادة ـويقــــضي تعديــــ 
ــصادي   ١٩٦٥أغـــسطس /آب ــضاء اجمللـــس االقتـ ــدد أعـ ــادة عـ ، بزيـ

ــضواً       ــشرين ع ــبعة وع ــضواً إىل س ــشر ع ــة ع ــن مثاني ــاعي م . واالجتم
 ٢٤قضي التعـديل الالحـق للمـادة نفـسها، الـذي أصـبح نافـذاً يف                وي

، بزيادة عدد أعضاء اجمللس من سبعة وعشرين        ١٩٧٣سبتمرب  /أيلول
  .إىل أربعة ومخسني عضواً

 املتعلق بالفقرة األوىل من تلك املـادة        ١٠٩ويقضي تعديل املادة    
مليثـاق  جبواز عقد مؤمتر عام ألعضاء األمم املتحدة إلعـادة النظـر يف ا            

ة ثلثــي ــــة بأغلبيـة العامــــــن حتــددمها اجلمعيـان اللذيـــان واملكـــيف الزمــ
 بعة يفـــ س(س األمـن  ـاء جملـ ــعة مـن أعـض  ــائها ومبوافقـة أّي تـس    ـأعض

 اليت تتناول مـسألة النظـر       ١٠٩ا الفقرة الثالثـة مـن املـادة      أمَّ). السابق
الــدورة العاديــة  يف إمكانيــة الــدعوة إىل عقــد هـــذا املؤمتـــر خـــالل      

العاشــرة للجمعيــة العامــة، فقـــد بقيـــت يف صيغتهـــا األصــلية وذلــك    
 “موافقة أي سبعة مـن أعـضاء جملـس األمـن          ”ارهتا إىل   ـبة إلش ــبالنس

 بــشأن هــذه إذ ســبق للجمعيــة العامــة وجملــس األمــن أن اختــذا إجــراًء
  .١٩٥٥الفقرة يف الدورة العادية العاشرة عام 
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٣  

  حنن شـعوب
  األمـم املتحـدة

  وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب اليت يف خالل جيل واحـد      

  جلبت على اإلنسانية مرتني أحزاناً يعجز عنها الوصف،
وأن نؤكــد مــن جديــد إمياننــا بــاحلقوق األساســية لإلنــسان وبكرامــة  

ء واألمــم كبريهــا وصــغريها مــن  ره ومبــا للرجــال والنــسا ْدالفــرد وقَــ
  حقوق متساوية،

ــيِّ ــرام   وأن نبـ ــة واحتـ ن األحـــوال الـــيت ميكـــن يف ظلـــها حتقيـــق العدالـ
االلتزامــات الناشــئة عــن املعاهــدات وغريهــا مــن مــصادر القــانون        

  الدويل،
 دماً، وأن نرفع مستوى احليـاة يف جـوٍ        وأن ندفع بالرقي االجتماعي قُ    

  ،من احلرية أفسح



 

٤  

  الغايات اعتزمناويف سبيل هذه 
  أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً يف سالم وحسن جوار،

  وأن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم واألمن الدويل،
ــل بقبــ  ـــوأن نكف ـــولنا مب ــة هلــ  ـَّادئ معي أالّ  اـنة ورســم اخلطــط الالزم

  ستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشتركة،ُت
صادية  ترقيــــــة الــــــشؤون االقتــــــوأن نــــــستخدم األداة الدوليــــــة يف

  ،واالجتماعية للشعوب مجيعها

  د جهـودنارنـا أن نـوحِّقـد قـرَّ
  لتحقيـق هــذه األغراض

وهلذا فإن حكوماتنـا املختلفـة علـى يـد منـدوبيها اجملـتمعني يف مدينـة                 
موا وثـائق التفـويض املـستوفية للـشرائط،        سان فرانسيسكو الـذين قـدَّ     
تحـدة هذا، وأنشأت مبقتضاه هيئـة دوليـة        قد ارتضت ميثاق األمـم امل    

  .“األمم املتحدة”تسمى 



 

٥  

  الفصل األول
  يف مقاصد اهليئة ومبادئها

  ١املادة 
  :مقاصد األمم املتحدة هي

حفظ السلم واألمـن الـدويل، وحتقيقـاً هلـذه الغايـة تتخـذ                - ١
ملنـع األسبـاب اليت هتــدد      الفعَّالـة   اهليئـة التدابيـر املشتركـة  

م وإلزالتهـا، وتقمع أعمــال العــدوان وغريهــا مــن           السلـ
وجـــوه اإلخـــالل بالــسلم، وتتــذرع بالوســائل الــسلمية،   
ــدويل، حلــل املنازعــات      ــانون ال ــادئ العــدل والق ــاً ملب وفق

  .الدولية اليت قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها
أ إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احتـرام املبـد            - ٢

الــذي يقــضي بالتــسوية يف احلقــوق بــني الــشعوب وبــأن   
يكون لكل منها تقريـر مـصريها، وكـذلك اختـاذ التـدابري             

  .األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام
ــة ذات      - ٣ حتقيــق التعــاون الــدويل علــى حــل املــسائل الدولي

 ،الصبغـة االقتـصاديـة واالجتماعيــة والثقـافيــة واإلنـسانية        
تـــــرام حقـــــوق اإلنــــسان واحلريــــات وعلـــــى تعزيـــــز اح



 

٦  

 والتــشجيع علــى ذلــك إطالقــاً ،األساسيـــة للنـــاس مجيعـــاً
متييز بسبب اجلنس أو اللغـة أو الـدين وال تفريـق بـني             بال

  .الرجال والنساء
جعــــل هـــــذه اهليئـــــة مـــــرجعاً لتنــــسيـق أعمـــــال األمــــم   - ٤

  .وتوجيهها حنو إدراك هذه الغايات املشتركة
  ٢املادة 

هليئــة وأعـضاؤهـا يف سعيهــا وراء املقاصــد املـذكورة يف             تعمـل ا 
  :املادة األوىل وفقاً للمبادئ اآلتية

ــع         - ١ ــني مجي ــسيادة ب ــساواة يف ال ــدأ امل ــى مب ــة عل ــوم اهليئ تق
  .أعضائها

لكـــي يكفـــل أعــضـاء اهليئـــة ألنفــسهـم مجيعــــاً احلقــــوق    - ٢
سن  يف حُـ   واملــزايـا املترتبــة على صفــة العـضوية يقومـون       

  .نيــة بااللتزامــات اليت أخذوها على أنفسهم هبذا امليثاق
يفـــض مجيـــع أعــضـاء اهليئــة منازعــاهتم الدوليــة بالوســائل   - ٣

السلمية على وجه ال جيعل السلم واألمن والعدل الدويل         
  .ُعرضة للخطر

ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عـن التهديـد             - ٤
د سـالمة األراضـي     ـتخدامها ضـ  ـــ ل القـوة أو اس    تعماــباس



 

٧  

أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجـه آخـر            
  .“األمم املتحدة”يتفق ومقاصد  ال

م مجيــع األعــضاء كــل مــا يف وســعهم مــن عــون إىل   يقــدِّ  - ٥
 فــــي أي عمــــل تتخــــذه وفـــق هـــذا  “األمــــم املتحـــدة”

تتخـذ األمــم    امليثاق، كما ميتنعون عن مساعدة أية دولـة         
  .املتحـدة إزاءهـا عمـالً مـن أعمال املنع أو القمع

تعمل اهليئة على أن تسري الدول غري األعـضاء فيهـا علـى               - ٦
ــسلم      ــضيـه ضـــرورة حفــظ ال ــا تقت ــادئ بقــدر م هــذه املب

  .واألمن الدويل
 أن “ألمــم املتحــدةا”لـــ غ سوِّلــيس يف هــذا امليثــاق مــا ُيــ  - ٧

ون مــن صــميم الــسلطان    تتــدخل يف الــشؤون الــيت تكــ   
الــداخلي لدولــة مــا، ولــيس فيــه مــا يقتــضي األعــضاء أن  
يعرضوا مثل هـذه املسائـل ألن حتـل حبكــم هـذا امليثـاق،            

خيلّ بتطبيق تدابري القمع الـواردة يف        على أن هذا املبدأ ال    
  .السابعالفصل 



 

٨  

  الفصل الثاين
  يف العضوية

  ٣املادة 
 الـدول الـيت اشـتركت يف        األعضاء األصليون لألمم املتحـدة هـم      

عقـد يف سـان     مؤمتر األمم املتحـدة لوضـع نظـام اهليئـة الدوليـة املن            
للمـادة  ق عليـه طبقـاً   ع هذا امليثاق وتـصدِّ    فرانسيسكو، واليت توقِّ  

عــت مــن قبــل تــصريح األمــم     ، وكــذلك الــدول الــيت وقَّ  ١١٠
ع هـذا  ، وتوقِّـ ١٩٤٢ينـاير   /نون الثاين املتحدة الصادر يف أول كا    

  .ق عليهاق وتصدِّامليث

  ٤املادة 
ــدة”العـــضوية يف   - ١ ــة جلميـــع الـــدول  “األمـــم املتحـ  مباحـ

األخـرى احملبـة للسـالم، والتـي تأخـذ نفسها بااللتزامـات    
الــيت يتــضمنها هــذا امليثــاق، والــيت تــرى اهليئــة أهنــا قــادرة 

  .على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه



 

٩  

ــدول يف      - ٢ ــذه ال ــن ه ــة م ـــة دول ـــول أي ــضوية قب ــم ” ع األم
 يتم بقرار من اجلمعيـة العامـة بنـاًء علـى توصـية          “املتحدة

  .جملس األمن

  ٥املادة 
جيـوز للجمعية العامـة أن توقف أي عضو اختذ جملس األمن ِقَبله           
عمالً من أعمـال املنـع أو القمـع، عـن مباشـرة حقـوق العـضوية                 

س ومزاياها، ويكون ذلك بناًء علـى توصـية جملـس األمـن، وجمللـ      
  .األمن أن يرّد هلذا العضو مباشرة تلك احلقوق واملزايا

  ٦املادة 
 يف انتـهاك مبـادئ      “األمـم املتحـدة   ”إذا أمعن عضو من أعـضاء       

امليثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من اهليئة بناًء على توصـية            
  .جملس األمن



 

١٠  

  الفصل الثالث
  يف فروع اهليئة

  ٧املادة 
مجعيــة  : روعاً رئيسية لألمـم املتحـدة     نشأ اهليئات اآلتية ف   ُت  - ١

عامـة، جملـس أمـن، جملـس اقتصادي واجتماعــي، جملـس         
  .وصاية، حمكمة عدل دوليـة، أمانة

رى ضـرورة   نشأ وفقاً ألحكام هذا امليثاق مـا يُـ        جيوز أن يُ    - ٢
  .إنشائه من فروع ثانوية أخرى

  ٨املادة 
ختيـار الرجـال    قيوداً حتّد هبـا جـواز ا       “األمم املتحدة ”ال تفرض   

والنــساء لالشــتراك بأيــة صــفة وعلــى وجــه املــساواة يف فروعهــا   
  .الرئيسية والثانوية



 

١١  

  الفصل الرابع
  يف اجلمعية العامة

  تأليفها

  ٩املادة 
ــضاء       - ١ ــع أعـ ــن مجيـ ــة مـ ـــة العامـ ـــف اجلمعيــ ــم ”تتألـ األمـ

  .“املتحدة
ــسة      - ٢ ــر مـــن مخـ ــد أكثـ ــون للعـــضو الواحـ ــوز أن يكـ ال جيـ

  .عية العامةمندوبني يف اجلم

  يف وظائف اجلمعية وسلطاهتا

  ١٠املادة 
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق هـذا           
امليثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع املنصـوص عليها فيـه           

 أن ١٢ص عليـه يف املـادة   أو وظائفه، كما أن هلا فيما عدا مـا نُـ     



 

١٢  

كليهما مبـا تـراه يف تلـك        توصي أعضاء اهليئة أو جملس األمن أو        
  .املسائل واألمور

  ١١املادة 
للجمعيــة العامــة أن تنظــر يف املبــادئ العامــة للتعــاون فـــي   - ١

حفـظ الــسلم واألمــن الـــدويل ويــدخل يف ذلــك املبــادئ    
زع الـسالح وتنظـيم التـسليح، كمـا أن هلـا أن           ـاملتعلقة بنـ  

 تقــدم توصــياهتا بــصدد هــذه املبــادئ إىل األعــضاء أو إىل 
  .جملس األمن أو إىل كليهما

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون هلا صلة حبفظ            - ٢
السلم واألمن الدويل يرفعها إليهـا أي عـضو مـن أعـضاء             

 أو دولـة ليـست مـن        ،جملس األمـن   وأ ،“األمم املتحدة ”
، ٣٥انية مــن املــادة ـاً ألحكــام الفقــرة الثـــائها وفقــــأعــض
 أن  -يـه املـادة الثانيـة عـشرة          عل  فيما عدا ما تنص    - وهلا
م توصــياهتا بــصـدد هـــذه املــسائـل للدولـــة أو الــدول  تقــدِّ

وكــل . لكليهمــا معــاًصــاحبة الــشأن أو جمللــس األمــن أو 
م ذكـره يكـون مـن الـضـروري فيهـا القيـام     مسألة مما تقدَّ  

بعمــل مــا، ينبغــي أن حتيلــها اجلمعيــة العامــة علــى جملــس   
  .دهاألمن قبل حبثها أو بع



 

١٣  

ــس األمـــ       - ٣ ــر جملـ ــسترعي نظـ ــة أن تـ ــة العامـ ن إىل للجمعيـ
ــدويل  األحــوال الــيت حيتمــل أن تعــرِّ   ــسلم واألمــن ال ض ال

  .للخطر
نـة يف هـذه املـادة مـن         حتّد سلطات اجلمعيـة العامـة املبيَّ      ال    - ٤

  .عموم مدى املادة العاشرة

  ١٢املادة 
ــا       - ١ ــزاع أو موقــف م ــدما يباشــر جملــس األمــن بــصدد ن عن

مست يف امليثاق، فليس للجمعية العامة أن    ئف اليت رُ  الوظا
 إذا  زاع أو املوقـف إالَّ    ـم أيـة توصـية يف شـأن هـذا النـ           تقدِّ

  .طلب ذلك منها جملس األمن
 اجلمعيـة  - مبــوافقة جملـس األمــن     -خطر األميـن العــام     ُي  - ٢

العامـــة يف كـــل دور مـــن أدوار انعقادهـــا بكـــل املـــسائل 
ألمن الدويل اليت تكـون حمــل نظـر   املتصلة حبفظ السلم وا  

ـــا أو ُيجملـــس األمــــن، كذلــــك ُي خطـــــر أعـــضاء خطرهــ
 إذا مل تكـــن اجلمعيـــة العامـــة يف دور “األمـــم املتحـــدة”

ــراغ   ــسائل    انعقادهــا، بف جملــس األمــن مــن نظــر تلــك امل
  .وذلك مبجرد انتهائه منها



 

١٤  

  ١٣املادة 
  :دتنشئ اجلمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات بقص  - ١

إمناء التعـاون الدويل يف امليدان الـسياسي وتـشجيع           -  أ  
  التقّدم املطرد للقانون الدويل وتدوينه؛

ــادين االقتــــصادية     - ب   ــاون الــــدويل يف امليــ ـــاء التعــ إمنــ
ــصحيـة،     ـــة والـ ـــة والتعليميـ ـــة والثقافيـ واالجتماعيـ
واإلعانـة علـى حتقيــق حقــوق اإلنـسان واحلريـات         

فـة بـال متييـز بينـهم يف اجلـنس           اس كا ـاسية للن ــاألس
  .أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

تبعات اجلمعية العامة ووظائفها وسـلطاهتا األخـرى فيمـا            - ٢
نـة  مبيَّ) ب( ١واردة يف الفقـرة الـسابقة     خيتص باملسائل الـ   

  .يف الفصلني التاسع والعاشر من هذا امليثاق

  ١٤املادة 
ادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي       مع مراعاة أحكام امل   

باختــاذ التــدابري لتــسوية أي موقــف، مهمــا يكــن منــشؤه، تــسوية 
امة ـة العـ  ــــــ ر بالرفاهي ــذا املوقف قـد يـض     ـلمية مىت رأت أن ه    ــس

ر صــفو العالقــات الوديــة بــني األمــم، ويــدخل يف ذلــك   أو يعكِّــ



 

١٥  

حة ملقاصـد   املوضِّـ املواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا امليثاق        
  .األمم املتحدة ومبادئها

  ١٥املادة 
تتلقى اجلمعية العامـة تقـارير سـنوية وأخـرى خاصـة مـن                - ١

جملس األمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عـن      
رهــا أو اختــذها  ابري الــيت يكــون جملــس األمــن قــد قرَّ  التــد

  .حلفظ السلم واألمن الدويل
ة تقارير مـن الفـروع األخـرى لألمـم          تتلقى اجلمعية العام    - ٢

  .املتحدة وتنظر فيها

  ١٦املادة 
مسـت هلـا مبقتـضى الفـصلني     تباشر اجلمعية العامة الوظائف اليت رُ   

الثـاين عـشر والثالـث عـشر فيمـا يتعلـق بنظـام الوصـاية الدوليـة،          
ويدخل يف ذلك املصادقة على اتفاقات الــوصاية بـشـأن املــواقع            

  . مواقع استراتيجيةتعتبـر أهناال التـي 

  ١٧املادة 
  .ق عليها ميزانية اهليئة وتصدِّتنظر اجلمعية العامة يف  - ١



 

١٦  

قـــات اهليئـــة حـــسب األنـــصبة الـــيت يتحمـــل األعـــضاء نف  - ٢
  .رها اجلمعية العامةتقرِّ

تنظــر اجلمعيــة العامــة يف أيــة ترتيبــات ماليــة أو متعلقــة         - ٣
ها فـي املــادة    ملشار إلي بامليزانية مع الوكاالت املتخصصة ا    

ة لتلــك ق عليهـــا وتـــدرس امليزانيــات اإلداريــ  وتــصد٥٧ِّ
  .م هلا توصياهتاالوكاالت لكي تقدِّ

  التصويت

  ١٨املادة 
 صـوت واحـد يف    “األمم املتحـدة  ”يكون لكل عضو يف       - ١

  .اجلمعية العامة
صدر اجلمعيــة العامــة قراراهتــا يف املــسائل اهلامــة بأغلبيــة ُتــ  - ٢

. اضــــرين املــــشتركني يف التــــصويتثلثــــي األعــــضاء احل
التوصــيات اخلاصــة حبفــظ الــسلم : وتــشمل هــذه املــسائل

واألمـــن الـــدويل، وانتخـــاب أعـــضاء جملـــس األمـــن غـــري 
ـــدائمني، وانتخـــــاب أعـــــضاء اجمللـــــس االقتـــــصادي   الـــ

ـــي، وانتخــاب  ــاً    واالجتماع ــس الوصــاية وفق  أعــضاء جمل
ــرة األوىل   ــم الفقـ ــادة  ) ج( ١حلكـ ــن املـ ــول ٨٦مـ ، وقبـ



 

١٧  

 ووقف األعضـاء عــن   ،“األمم املتحدة ”دد يف   ء جُ أعضا
ــصل     ــا، وفـ ــع مبزاياهـ ــضوية والتمتـ ـــوق العـ ـــرة حقـ مباشـ
األعضاء، واملسائل املتعلقة بسري نظام الوصاية، واملـسائل        

  .اخلاصة بامليزانية
 ويـدخل يف ذلـك حتديـد    -القرارات يف املسائل األخرى     - ٣

ارهـا أغلبيـة    طوائف املسائل اإلضـافية الـيت تتطلـب يف إقر         
 تصدر بأغلبية األعضاء احلاضرين املشتركني يف       -الثلثني  

  .التصويت

  ١٩املادة 
ال يكــــون لعـــضـو األمــــم املتحـــدة الـــذي يتـــأخر عـــن تـــسديد   
اشــتراكاته املاليــة يف اهليئــة حــق التــصويت يف اجلمعيــة العامــة إذا 
كان املتأخر عليه مساوياً لقيمة االشـتراكات املـستحقة عليـه يف            

سنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مـع          ال
ذلــك أن تــسمح هلــذا العــضو بالتــصويت إذا اقتنعــت بــأن عــدم   

  .الدفع ناشئ عن أسباب ال ِقَبل للعضو هبا
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  اإلجراءات

  ٢٠املادة 
جتتمــع اجلمعيــة العامــة يف أدوار انعقــاد عاديــة ويف أدوار انعقــاد   

ويقـوم بالـدعوة إىل     . إليـه احلاجـة   سنوية خاصة حبسب ما تدعو      
أدوار االنعقاد اخلاصة األمني العام بناًء على طلـب جملـس األمـن   

  .“األمـم املتحدة”أو أغلبيـة أعضـاء 

  ٢١املادة 
تــضع اجلمعيــة العامــة الئحــة إجراءاهتــا، وتنتخــب رئيــسها لكــل  

  .دور انعقاد
  ٢٢املادة 

ة مـا تـراه ضـرورياً       للجمعية العامة أن تنـشئ مـن الفـروع الثانويـ          
  .للقيام بوظائفها
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  الفصل اخلامس
  يف جملس األمن

  تأليفه

  ٢٣املادة 
يتألـف جملـس األمــن مـن مخـسة عـشر عـضواً مـن األمـم                  - ١

املتحـــدة، وتكـــون مجهوريـــة الـــصني، وفرنـــسا، واحتــــاد  
اجلمهوريـات االشتــراكية الـسـوفياتية، واململكـة املتحـدة         

 الـشمالية، والواليـات املتحـدة       لربيطانيا العظمى وآيرلندا  
 وتنتخــب اجلمعيــة العامــة. األمريكيــة أعــضاًء دائمــني فيــه

عشرة أعضاء آخرين من األمـم املتحـدة ليكونـوا أعـضاًء            
راعــى يف ذلــك بوجــه خــاص  وُي. غــري دائمــني يف اجمللــس

وقبل كل شيء مسامهة أعـضاء األمـم املتحـدة يف حفـظ             
يئـة األخـرى، كمـا    السلم واألمـن الـدويل ويف مقاصـد اهل 

  .راعى أيضاً التـوزيع اجلغرايف العادلُي
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نتخب أعـضاء جملـس األمـن غـري الـدائمني ملـدة سـنتني،               ُي  - ٢
ــدائمني بعــد     ــه يف أول انتخــاب لألعــضاء غــري ال علــى أن
زيادة عدد أعضاء جملس األمن من أحد عشر عـضواً إىل           

ختــار اثنــان مــن األعــضاء األربعــة مخــسة عــشر عــضواً، ُي
افيني ملدة سـنة واحـدة والعـضو الـذي انتـهت مدتـه              اإلض
  . انتخابه على الفورجيوز إعادة ال

  .يكون لكل عضو يف جملس األمن مندوب واحد  - ٣

  الوظائف والسلطات

  ٢٤املادة 
ــذي تقــوم بــه         - ١ ـــة فـــي أن يكـــون العمـــل ال األمــم ”رغب

االً، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس  سريعاً فعَّ  “املتحدة
ــسلم واألمــن    األ ــسية يف أمــر حفــظ ال مــن بالتبعــات الرئي

الدويل ويوافقون علـى أن هـذا اجمللـس يعمـل نائبـاً عنـهم          
  .يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه التبعات

يعمل جملس األمن، يف أداء هذه الواجبات وفقاً ملقاصــد            - ٢
لـة   ومبادئهـا والـسلطات اخلاصـة املخوَّ       “األمـم املتحـدة  ”
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نة فـي  ه من القيام هبـذه الواجبـات مبيَّ     لس األمن لتمكين  جمل
  .الفصول السادس والسابع والثامن والثاين عشر

يرفــع جملــس األمــن تقــارير ســنوية، وأخــرى خاصــة، إذا    - ٣
  .اقتضت احلال إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها

  ٢٥املادة 
 بقبــول قــرارات جملــس األمــن  “األمــم املتحــدة”يتعهــد أعــضاء 

  .فيذها وفق هذا امليثاقوتن
  ٢٦املادة 

ــدويل وتوطيــدمها بأقــل حتويــل     ــة يف إقامــة الــسلم واألمــن ال رغب
ملــوارد العــامل اإلنــسانية واالقتــصادية إىل ناحيــة التــسليح، يكــون 
جملس األمن مسؤوالً مبساعدة جلنـة أركـان احلـرب املـشار إليهـا           

ــادة  األمــم ”عــرض علــى أعــضاء   عــن وضــع خطــط تُ ٤٧يف امل
  . لوضع منهاج لتنظيم التسليح“حدةاملت

  يف التصويت

  ٢٧املادة 
  .يكون لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد  - ١
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تصدر قرارات جملس األمن يف املـسائل اإلجرائيـة مبوافقـة            - ٢
  .تسعة من أعضائه

تــصـدر قــرارات جملــس األمــن يف املــسائل األخــرى كافــة   - ٣
ــسعـة مــن أعــضائه ي   ـــوافقة أصـــوات ت ــها  مب كــون مــن بين
ـــة   ـــدائمني متفقـ ــضـاء الـ ـــوات األعـ ــه يف  ؛أصـ ــشرط أنـ  بـ

 ،القـــرارات املتخـــذة تطبيقـــاً ألحكـــام الفـــصل الـــسادس 
اً يف ـان طرفـــنع مــن كــ ـ ميتــ،٥٢ مــن املــادة  ٣والفقــرة 

  .زاع عن التصويتـالن

  يف اإلجراءات

  ٢٨املادة 
العمـــل ـم جملـــس األمـــن علـــى وجـــه يــستطيع معـــه   نظَّــ ُي  - ١

ل كــل عــضو مــن أعــضائه  ، وهلــذا الغــرض ميثَّــتمرارـباســ
  .متثيالً دائماً يف مقر اهليئة

ل فيها كل عـضو     ألمن اجتماعات دورية ميثَّ   يعقد جملس ا    - ٢
 بأحـد رجـال حكومتـه    -اء ذلـك    ـــ  إذا ش  -ائه  ـمن أعض 

  .أو مبندوب آخر يسميه هلذا الغرض خاصة



 

٢٣  

إذا جمللس األمـن أن يعقـد اجتماعـات يف غـري مقـر اهليئـة                  - ٣
  .رأى أن ذلك أدىن إىل تسهيل أعماله

  ٢٩املادة 
جمللس األمن أن ينشئ مـن الفـروع الثانويـة مـا يـرى لـه ضـرورة             

  .ألداء وظائفه

  ٣٠املادة 
يضع جملس األمـن الئحـة إجراءاتـه ويـدخل فيهـا طريقـة اختيـار              

  .رئيسه

  ٣١املادة 
 مـن غـري أعـضاء جملـس         “األمم املتحدة ”لكل عضو من أعضاء     

عــرض  أن يــشترك بـدون تــصويت يف مناقـشة أيــة مـسألة تُ   األمـن 
على جملـس األمـن إذا رأى اجمللـس أن مـصاحل هـذا العـضو تتـأثر          

  .هبا بوجه خاص

  ٣٢املادة 
 لـيس بعـضو يف جملـس    “األمـم املتحـدة  ”كل عضو مـن أعـضاء       

 إذا كـان  “األمـم املتحـدة  ”األمن، وأيـة دولـة ليـست عـضواً يف         



 

٢٤  

على جملس األمن لبحثه ُيـدعى إىل       أيهما طرفاً يف نزاع معروض      
زاع دون أن يكــون لــه ـاالشــتراك يف املناقــشات املتعلقــة هبــذا النــ

حق يف التصويت، ويضع جملس األمن الشروط اليت يراها عادلـة    
  .“األمم املتحدة”الشتراك الدولة اليت ليست من أعضاء 



 

٢٥  

  الفصل السادس
  يف حل املنازعات حالً سلمياً

  ٣٣املادة 
ــأن اســتمراره أن      جيــب   - ١ ـــن ش ــزاع م ــراف أي ن ــى أط عل

ض حفظ الـسلم واألمـن الـدويل للخطـر أن يلتمـسوا             يعرِّ
حلــــه بــــادئ ذي بـــــدء بطريـــــق املفاوضـــــة والتحقيـــــق 
والوساطة والتوفيق والتحكيم والتـسوية القـضائية، أو أن         
ـــرها    ــة أو غي يلجــأوا إىل الوكــاالت والتنظيمــات اإلقليمي

  . يقع عليها اختيارهااليتمـن الوسائل السلمية 
بينهم  ووا ما ـزاع إىل أن يس   ـدعو جملس األمن أطراف الن    وي  - ٢

  .ق إذا رأى ضرورة لذلكُرزاع بتلك الطُـمن الن
  ٣٤املادة 

جمللس األمن أن يفحـص أي نـزاع أو أي موقـف قـد يـؤدي إىل                 
احتكاك دويل أو قد يثري نزاعاً لكي يقـرر مـا إذا كـان اسـتمرار                

ض للخطـر حفـظ الـسلم    و املوقف من شأنه أن يعرِّ   زاع أ ـهذا الن 
  .واألمن الدويل



 

٢٦  

  ٣٥املادة 
ه جملـس األمـن    أن ينــبِّ “م املتحـدة  ـاألمـ ”و من   ـلكل عض   - ١

أو اجلمعيـــة العامـــة إىل أي نـــزاع أو موقـــف مـــن النـــوع 
  .املشار إليه يف املادة الرابعة والثالثني

ه  تنبِّــ أن“األمــم املتحــدة”لكــل دولــة ليــست عــضواً يف    - ٢
جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل أي نـزاع تكـون طرفـاً             

ــذا النــ     ـــدماً يف خــصوص ه ــل مق ــت تقب ــه إذا كان زاع ـفي
  .التزامات احلل السلمي املنصوص عليها يف هذا امليثاق

 على الطريقة الـيت تعـاجل   ١٢  و١١جترى أحكام املادتني    - ٣
  .ا وفقاً هلذه املادةه إليهنبَّهبا اجلمعية العامة املسائل اليت ُت

  ٣٦املادة 
جمللس األمـن فـي أية مرحلة من مراحل نـزاع مـن النـوع               - ١

 أو موقــف شــبيه بــه أن يـــوصي ٣٣املــشار إليــه يف املــادة 
  .ق التسويةُريـراه مالئماً من اإلجراءات وطُ مبا

ــازعون مــن       - ٢ ــا اختــذه املتن علــى جملــس األمــن أن يراعــي م
  .القائم بينهماع  النـزإجراءات سابقة حلل

على جملس األمـن وهو يقدم توصياته وفقاً هلذه املـادة أن        - ٣
 يراعي أيضاً أن املنازعـات القانونيـة جيـب علــى أطــراف            



 

٢٧  

 أن يعرضوها على حمكمة العدل      - بصفة عامة    -النـزاع  
  .الدولية وفقاً ألحكام النظام األساسي هلذه احملكمة

  ٣٧املادة 
ليت يقوم بينها نزاع من النوع املـشار        إذا أخفقت الدول ا     - ١

نة يف تلك املـادة     ه بالوسائل املبيَّ   يف حل  ٣٣إليـه فـي املادة    
  .وجب عليها أن تعرضه على جملس األمن

 النــزاع مـن شـأنه       إذا رأى جملس األمن أن اسـتمرار هـذا          - ٢
ـــرِّ ـــواقع، أن يعـ ض للخطـــر حفـــظ الـــسلم واألمـــن  يف الـ

 أو  ٣٦وم بعمـل وفقـاً للمـادة        الدويل قـرر ما إذا كان يقـ      
  .زاعـيوصي مبا يراه مالئماً من شروط حل الن

  ٣٨املادة 
م  أن يقـدِّ   - إذا طلب إليه مجيـع املتنـازعني ذلـك           -جمللس األمن   

حــالً ســلمياً، وذلــك بــدون  النـــزاع إلــيهم توصــياته بقــصد حــل
  .٣٧ إىل ٣٣إخالل بأحكام املواد من 



 

٢٨  

  الفصل السابع
  ألعمالتخـذ مـن افيما ُي

  فـي حاالت هتديد السلم واإلخالل به
  ووقوع العدوان

  ٣٩املادة 
س األمن ما إذا كان قـد وقـع هتديـد للـسلم أو إخـالل                ـر جمل يقرِّ
م يف ، ويقــدِّدوانـال العــــه أو كـــان مـــا وقـــع عمـــالً مــن أعمـــــب

ر ما جيب اختاذه من التدابري طبقاً ألحكـام   ذلـك توصياتـه أو يقرِّ   
 حلفــظ الــسلم واألمــن الــدويل أو إعادتــه إىل  ٤٢  و٤١املــادتني 
  .نصابه

  ٤٠املادة 
ياته ــــ م توصدِّـل أن يقـ ـن، قبـ ـس األمـ ـف، جمللـ  ـوقـملفاقم ا ـاً لت ـعـمن

ــادة     ــا يف املـ ــصوص عليهـ ــدابري املنـ ــذ التـ ــدعو ٣٩أو يتخـ ، أن يـ
ــ ــدابري      ـاملتن ــن ت ــراه ضــرورياً أو مستحــسناً م ــا ي ازعني لألخــذ مب

 هذه التدابري املؤقتة حبقـوق املتنـازعني ومطالبـهم         مؤقتة، وال ختلّ  



 

٢٩  

أو مبركزهم، وعلى جملس األمن أن حيسب لعدم أخذ املتنازعني          
  .هبذه التدابري املؤقتة حسابه

  ٤١املادة 
ر ما جيب اختاذه من التـدابري الـيت ال تتطلـب            جمللس األمن أن يقرِّ   

 يطلــب إىل    استخـدام القـوات املسلحـة لتنفيـذ قراراتــه، ولــه أن        
 وجيــوز أن يكــون      . تطبيق هذه التدابري   “األمم املتحدة ”أعضاء  

ـــة      ــصادية واملواصــالت احلديدي ــصالت االقت ــها وقــف ال ـــن بين م
والبحـــرية واجلـــوية والربيديــة والربقيـــة والالســلكية وغريهــا مــن  

 وقطـــع العالقـــات ،وسائــــل املــــواصالت وقفـــاً جزئيـــاً أو كليـــاً
  .الدبلوماسية

  ٤٢ املادة
 ٤١إذا رأى جملس األمـن أن التـدابري املنـصوص عليهـا يف املـادة              

ال تفي بالغرض أو ثبت أهنا مل تف به، جاز له أن يتخذ بطريـق               
القــوات اجلويــة والبحريــة والربيــة مــن األعمــال مــا يلــزم حلفــظ    

وجيــوز أن تتنـاول     . السلم واألمـن الدويل أو إلعادتـه إىل نصابـه      
رات واحلـصر والعمليـات األخـرى بطريــق         هذه األعمـال املظـاه    

األمــم ”القــوات اجلويــة أو البحريــة أو الربيــة التابعــة ألعــضاء      
  .“املتحدة



 

٣٠  

  ٤٣املادة 
 يف سبيـل املسامهة    “األمم املتحـدة ”يتعهد مجيـع أعضـاء      - ١

يف حفظ السلم واألمن الدويل، أن يضعوا حتـت تـصّرف           
ـاق أو اتفــاقات    اًء على طلبــه وطبقـاً التفـ       ـجملس األمن بن  

خاصــــة مـــا يلـــزم مــــن القـــوات املـــسلحة واملـــساعدات  
والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم واألمن الدويل ومـن        

  . حق املرورذلك
د ذلك االتفاق أو تلك االتفاقات عدد هـذه  جيب أن حيدِّ    - ٢

ــاً     ــها عموم القــوات وأنواعهــا ومــدى اســتعدادها وأماكن
  .م ُتقدَّ التسهيالت واملساعدات اليتونوع

ــذكورة    ُت  - ٣ ــات املـ ــاق أو االتفاقـ ــة يف االتفـ ــرى املفاوضـ جـ
ربم بـني   بأسرع ما ميكن بناًء على طلب جملس األمن، وتُـ         

 أو بينـه وبـني      “األمم املتحدة ”جملس األمن وبني أعضاء     
ق عليها  ، وتصـدِّ “األمم املتحـدة ”جمموعات من أعضاء    

  .توريةعـة وفق مقتضيـات أوضاعها الدسالـدول املوقّ

  ٤٤املادة 
إذا قــرر جملــس األمــن اســتخدام القــوة، فإنــه قبــل أن يطلــب مــن 

ل فيـه تقديـم القـوات املسلحـة وفاًء بااللتزامـات  ـر ممثـَّ ــو غي ـعض



 

٣١  

، ينبغي لــه أن يدعــو هـذا العـضو           ٤٣املنصوص عليها يف املـادة     
إىل أن يــشترك إذا شــاء يف القــرارات الــيت يــصدرها فيمــا خيــتص 

  .دام وحدات من قوات هذا العضو املسلحةباستخ

  ٤٥املادة 
رغبة يف متكني األمم املتحدة مـن اختـاذ التـدابري احلربيـة العاجلــة             
يكــون لــدى األعــضاء وحــدات جويــة أهليــة ميكــن اســتخدامها  

د جملـس األمـن قـوة       وحيـدِّ . ال القمع الدولية املـشتركة    فوراً ألعم 
ماهلـا املـشتركة،    هذه الوحدات ومـدى اسـتعدادها واخلطـط ألع        

دود الــواردة يف ـان احلـرب ويف احلــ ـة أركـــاعدة جلنـ ــوذلـك مبــس 
  .٤٣االتفاق أو االتفاقات اخلاصة املشار إليها يف املادة 

  ٤٦املادة 
اخلطط الالزمـة السـتخدام القـوة املـسلحة يـضعها جملـس األمـن               

  .مبساعدة جلنة أركان احلرب

  ٤٧املادة 
حلــــرب تكـــون مهمتـــها أن ل جلنــــة مــــن أركـــان اتـــشكَّ  - ١

ــ ــه يف     ُت ــن وتعاون ــس األم ــة إىل جمل ــشورة واملعون سدي امل
مجيع املسائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربيـة حلفـظ          



 

٣٢  

ــدويل   والســتخدام القــوات املوضــوعة  ،الــسلم واألمــن ال
 ولتنظــيم التــسليح ونــزع الــسالح ،حتــت تــصرفه وقيادهتــا

  .بالقدر املستطاع
حلــرب مــن رؤســاء أركــان حــرب  ل جلنــة أركــان اتــشكَّ  - ٢

ــوم      ــن يقـ ــن أو مـ ـــي جملـــس األمـ ـــدائمني فـ ــضـاء الـ األعـ
األمــم ”مقــامهم، وعلــى اللجنــة أن تــدعو أي عــضو يف   

لني فيهــا بــصفة دائمــة  مــن األعــضاء غــري املمــثَّ “املتحــدة
ــضى ُحـــ   ــها إذا اقتـ ــراف يف عملـ ــة  لإلشـ ــام اللجنـ سن قيـ

  .مبسؤولياهتا أن يساهم هذا العضو يف عملها
نة أركان احلرب مـسؤولة حتـت إشـراف جملـس األمـن             جل  - ٣

ة مــوضوعة   عن التوجيه االستراتيجي أليـة قـوات مـسلح        
ا املـسائل املرتبطـة بقيـادة هـذه         أمَّـ . حتـت تصـرف اجمللـس   

  .القوات فستبحث فيما بعد
نــشئ جلانــاً فرعيــة إقليميــة إذا للجنــة أركــان احلــرب أن ت  - ٤

تـشاور مـع الوكـاالت    هلا ذلـك جملـس األمـن وبعــد ال  خوَّ
  .اإلقليمية صاحبة الشأن



 

٣٣  

  ٤٨املادة 
ــظ        - ١ ــن حلف ــس األم ــرارات جمل ــذ ق ــة لتنفي ـــال الالزم األعم

ــع أعــضاء      ــا مجي ــوم هب ــدويل يق ــسلم واألمــن ال األمــم ”ال
 أو بعــــض هــــؤالء األعـــضاء وذلـــك حـــسبما “املتحــــدة

  .يقرره اجمللس
ت املتقدمة   بتنفيـذ القرارا  “األمـم املتحـدة ”يقـوم أعضاء     - ٢

مباشرة وبطريق العمل يف الوكـاالت الدوليـة املتخصـصة          
  .اليت يكونون أعضاء فيها

  ٤٩املادة 
تبادلــة  علــى تقــدمي املعونــة امل“األمــم املتحــدة”يتــضافـر أعــضـاء 

  .رها جملس األمنلتنفيذ التدابري اليت قرَّ

  ٥٠املادة 
مـع فـإن   ري منـع أو ق ـة تدابـ ـة دولـ ـد أيـ  ـس األمـن ضـ    ـإذا اختذ جملـ   

 “األمـم املتحـدة   ” سواء أكانت من أعضاء      -لكل دولة أخرى    
 تواجـه مـشاكل اقتـصادية خاصـة تنـشأ عـن تنفيـذ        -تكـن   أم مل

هذه التدابري، احلـق يف أن تتـذاكر مـع جملـس األمـن بـصدد حـل                  
  .هذه املشاكل



 

٣٤  

  ٥١املادة 
نقص احلـق الطبيعـي للـدول،       ضعف أو يُ  ليس يف هذا امليثاق ما يُ     

ــرادى أو مج ــوة    ف ــدفاع عــن أنفــسهم إذا اعتــدت ق اعــات، يف ال
 وذلك إىل أن يتخـذ      “األمم املتحدة ”مسلحة على أحد أعضاء     

ــس األمــن التــدابري الالزمــة حلفــظ الــسلم واألمــن الــدويل،         جمل
ماالً حلـق الـدفاع عـن الـنفس       والتدابري اليت اختذها األعضاء استع    

بــأي حــال فيمــا غ إىل اجمللــس فــوراً، وال تــؤثر تلــك التــدابري  تبلَّــ
 مبقتــضى ســلطته ومــسؤولياته املــستمرة مــن أحكــام -للمجلــس 

 مــن احلــق يف أن يتخــذ يف أي وقــت مــا يــرى      -هــذا امليثــاق  
دويل ـن الـ  ـلم واألمـ  ـــال حلفـظ الـس    ـــ اذه من األعم  ــرورة الخت ــض

  .أو إعادته إىل نصابه



 

٣٥  

  الفصل الثامن
  يف التنظيمات اإلقليمية

  ٥٢املادة 
ام تنظيمـات  ــــ ا حيـول دون قي   ـاق مـ  ـــذا امليث ــي ه ـس ف ـــلي  - ١

ــة حبفــظ     ـــج مـــن األمــور املتعلق ــة تعال أو وكــاالت إقليمي
السلم واألمـن الـدويل مـا يكـون العمـل اإلقليمـي صـاحلاً              
فيهــا ومناســباً مــا دامــت هــذه التنظيمــات أو الوكــاالت   

األمـــم ”اإلقليميــــة ونـــشاطهـا متالئمــــة مــــع مقاصـــد     
  .ئها ومباد“املتحدة

 الــداخلون يف مثــل هــذه “األمــم املتحــدة”يبــذل أعــضاء   - ٢
التنظيمــات أو الــذين تتــألف منــهم تلــك الوكــاالت كــل  
ــن       ــة ع ــات احمللي ــسلمي للمنازع ــدبري احلــل ال ــدهم لت جه
ــذه      ــطة هـ ـــة أو بواسـ ــات اإلقليميـ ـــذه التنظيمـ ـــق هـ طريـ

  .الوكاالت وذلك قبل عرضها على جملس األمن
ع علـى االسـتكثار مـن احلـل         أن يشجِّ علـى جملـس األمـن      - ٣

الــسلمي هلــذه املنازعــات احملليــة بطريــق هــذه التنظيمــات  



 

٣٦  

اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية بطلـب مـن    
الــدول الــيت يعنيهــا األمــر أو باإلحالــة عليهــا مــن جانــب  

  .جملس األمن
 ٣٤ل هذه املادة حبال من األحوال تطبيق املادتني         ال تعطِّ   - ٤

  .٣٥ و

  ٥٣املادة 
ــات والوكــاالت        - ١ ــك التنظيم ـــس األمـــن تل ــستخـدم جمل ي

ــاً،       ــك مالئم ــا رأى ذل ــع، كلم ــال القم ــة يف أعم اإلقليمي
ــه  ــون عملـ ــرافه   ويكـ ــه وإشـ ــت مراقبتـ ــذ حتـ ــ. ا حينئـ ا أمَّـ

ها فإنـه ال جيـوز مبقتـضاها        ــاالت نفـس  ـمات والوك ــالتنظي
إذن أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغري           

د أية دولة   تخذ ض اجمللس، وُيستثىن مما تقدم التدابري اليت تُ      
ادة ـ مــن هــذه املـ   ٢رة ـفة يف الفقـ   رَّـداء املعـ  ــمن دول األع  

ــادة     ــه يف امل ــا هــو منــصوص علي ــيت  ١٠٧مم ــدابري ال  أو الت
ــع جتــدد      ــة من ــا يف التنظيمــات اإلقليمي يكــون املقــصود هب

ــك الــ       ــن تل ــة م ــب دول ــن جان ـــدوان م ـــة الع دول، سياس
عهد فيه إىل اهليئة،    وذلـك إىل أن حيـني الوقت الـذي قد يُ       

ات ذات الــشأن، باملــسؤولية ـاًء علـــى طلـــب احلكومـــبنـــ



 

٣٧  

ن ـة دولـة مـ    ـــ ب أي ـر مـن جانـ    ـدوان آخـ  ـع كـل عـ    ـعن من 
  .تلك الدول

 من ١ املذكورة يف الفقرة “الدولة املعادية”تنطبق عبارة   - ٢
ة الثانيـة   يف احلـرب العامليـ    هذه املادة على أية دولة كانت       

  .عة على هذا امليثاقمن أعداء أية دولة موقّ

  ٥٤املادة 
جيب أن يكون جملس األمن على علم تام مبا جيري من األعمـال            
حلفـــظ الــسلم واألمــن الــدويل مبقتــضى تنظيمــات أو بواســطة       

  .وكاالت إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها



 

٣٨  

  الفصل التاسع
  يف التعاون الدويل

  االقتصادي واالجتماعي

  ٥٥املادة 
ــة      ــتقرار والرفاهي ــي االس ــة دواع ــة يف هتيئ ــام  رغب ــضروريني لقي ال

ية بني األمم مؤسسة على احترام املبدأ الـذي         عالقات سليمة ودِّ  
يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منـها           

  :تقرير مصريها، تعمل األمم املتحدة على
علـــى للمعيــشة وتــوفري أســباب     حتقيــق مــستوى أ   -  أ  

ــرد والنــهوض بعوامــل     االســتخدام املتــصل لكــل ف
  التطور والتقّدم االقتصادي واالجتماعي؛

ــصادية       - ب   ــة االقتـ ــشاكل الدوليـ ـــول للمـ ــسيـر احللـ تيـ
واالجتماعيـــة والــصحيـة ومــا يتــصـل هبـــا، وتعزيــز  

  التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛
ـــي ا   - ج   ــشيـع فـ ــسان   أن يـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــامل احتـ لعـ

واحلريـــات األساســـية للجميـــع بـــال متييـــز بـــسبب  



 

٣٩  

ـــن، وال تفريــــق بــــني    ـــة أو الديــ اجلنـــــس أو اللغـــ
الرجــال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات      

  .فعالً

  ٥٦املادة 
يتعهـــد مجيـــع األعـــضاء بـــأن يقومـــوا، منفـــردين أو مـــشتركني، 

اهليئــة إلدراك املقاصــد جيــب علــيهم مــن عمــل بالتعــاون مــع   مبــا
  .٥٥املنصوص عليها يف املادة 

  ٥٧املادة 
ــيت تُ     - ١ ــة الـ ـــوكاالت املختلفـ ــني   الـ ــاق بـ ــضى اتفـ ــشأ مبقتـ نـ

احلكــــومات والـــيت تـــضطلع مبقتـــضى نظمهـــا األساســـية 
بتبعـات دوليـة واسعـة فـي االقتصـاد واالجتماع والثقافـة       

وصـل  والتعليـم والصحـة وما يتصـل بذلك من الـشؤون ي        
  .٦٣ وفقاً ألحكام املادة “األمم املتحدة”بينها وبني 

األمــم ”ى هــذه الوكــاالت الــيت يوصــل بينــها وبــني تــسمَّ  - ٢
ـــدة ـــاالت  “املتحــ ـــام بالـوكــ ـــن األحكــ ـــا يلـــــي مــ  فيمــ
  .املتخصصة



 

٤٠  

  ٥٨املادة 
ــدِّ ــات الوكـــاالت      تقـ ــسيق سياسـ ــصد تنـ ــيات بقـ ــة توصـ م اهليئـ

  .املتخصصة ووجوه نشاطها

  ٥٩املادة 
عو اهليئة عند املناسـبة إىل إجـراء مفاوضـات بـني الـدول ذات            تد

ـــة متخصــصة جد    ـــة وكال ــشاء أي ــشـأن بقــصـد إن ــها  ال ــدة يتطلب ي
  .٥٥نـة فـي املـادة حتقيق املقاصد املبيَّ

  ٦٠املادة 
يف هذا الفصل تقــع مـسؤولية حتقيقهـا علـى           نـة  املبيَّمقاصد اهليئة   

ق اجمللــس االقتــصادي عــاتق اجلمعيــة العامــة كمــا تقـــع علــى عــات
واالجتماعـي حتت إشـراف اجلمعية العامة، ويكون هلـذا اجمللـس          

  .يف الفصل العاشرنـة املبيَّمـن أجل ذلـك السلطات 



 

٤١  

  الفصل العاشر
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  التأليف

  ٦١املادة 
ــة       - ١ ــن أربعـ ــاعي مـ ــصادي واالجتمـ ـــس االقتـ ـــف اجمللـ يتألـ

املتحــدة تنتخبــهم اجلمعيــة   ومخــسني عــضواً مــن األمــم    
  .العامة

نتخب ثـمانية عشر عـضواً     ، يُ ٣مع مراعاة أحكام الفقرة       - ٢
من أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي كل سنة ملـدة      
ــذي       ــضو ال ــاد انتخــاب الع ــالث ســنوات وجيــوز أن يع ث

  .انتهت مدته مباشرة
ــضاء اجمللـــس     - ٣ ــدد أعـ ــادة عـ ــد زيـ يف االنتخـــاب األول بعـ

 واالجتمــاعي مــن ســبعة وعــشرين إىل أربعــة  االقتــصادي
ختـار سبعــة وعـشرون عـضواً إضـافياً         ومخسني عضـواً، يُ  

عـــالوة علـــى األعــضـاء املنتخبيـــن حمـــل األعــضاء التــسعة 



 

٤٢  

وتنتـهي  . الذين تنتهي مدة عـضويتهم يف هنايـة هـذا العـام           
ــشرين       ــسبعة والع ــضاء ال ــؤالء األع ــن ه ــسعة م عــضوية ت

ــضاء ســ   ــد انق ــهي عــضوية   اإلضــافيني بع نة واحــدة، وتنت
تسعة أعضاء آخـرين بعـد انقـضاء سـنتني، وجيـري ذلـك              

  .وفقاً للنظام الذي تضعه اجلمعية العامة
يكــــون لكــــل عـــضو مــــن أعـــضاء اجمللـــس االقتـــصادي     - ٤

  .واالجتماعي مندوب واحد

  الوظائف والسلطات
  ٦٢املادة 
للمجلــس االقتــصادي واالجتماعـــي أن يقــوم بدراســات    - ١

ــضع ــصاد     وي ــور االقت ــة يف أم ــسائل الدولي ــارير عــن امل  تق
واالجتمـاع والثقافــة والتعلـيم والـصحة ومـا يتـصل هبـا،             

ضـع  ه إىل مثل تلك الدراسات وإىل و      كما أن له أن يوجِّ    
م توصـياته يف أيـة مـسألة        ولـه أن يقـدِّ    . مثل تلك التقـارير   

األمــم  ”من تلك املسائل إىل اجلمعية العامة وإىل أعـضاء          
  . وإىل الوكاالت املتخصصة ذات الشأن“دةاملتح

م توصيات فيما خيتص بإشاعة احترام حقـوق       وله أن يقدِّ    - ٢
  .اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا



 

٤٣  

وله أن يعّد مـشروعـات اتفــاقات لتعــرض علـى اجلمعيـة              - ٣
  .العامة عن املسائل اليت تدخل يف دائرة اختصاصه

مترات دوليـة لدراسـة املـسائل       وله أن يـدعو إلـى عقد مـؤ        - ٤
الـــيت تـــدخل يف دائـــرة اختـــصاصه، وفقـــاً للقواعـــد الـــيت 

  .“األمم املتحدة”تضعها 

  ٦٣املادة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يـضع اتفاقـات مـع            - ١

 حتــدد   ٥٧أي وكالة من الوكاالت املشار إليها يف املادة         
مــم  األ”الشـروط اليت على مقتضاها يوصـل بينـها وبيــن        

 وتعرض هـذه االتفـاقات علـى اجلمعيـة العامــة        “املتحـدة
  .للموافقة عليها

ق وجـوه نشـاط الوكاالت املتخصصة بطريق      ن ينسِّ وله أ   - ٢
التشاور معها وتقدمي توصـياته إليهـا وإىل اجلمعيـة العامـة            

  .“األمم املتحدة”وأعضاء 

  ٦٤املادة 
ذ اخلطــوات للمجلــس االقتــصـادي واالجتمــاعي أن يتخــ  - ١

املناســبة للحــصول بانتظــام علــى تقــارير مــن الوكــاالت    
 “األمــم املتحــدة”املتخصــصة ولــه أن يــضع مــع أعــضاء  



 

٤٤  

ومع الوكاالت املتخصصة ما يلـزم مــن الترتيبـات كيمــا      
ارير عن اخلطــوات الـيت اختذهتــا لتنفيـذ توصـياته            ـمتّده بتق 

ــسائل    ــأن املـ ــة يف شـ ــة العامـ ــيات اجلمعيـ ــذ توصـ أو لتنفيـ
  .الداخلة يف اختصاصه

  .وله أن يبلغ اجلمعية العامة مالحظاته على هذه التقارير   - ٢

  ٦٥املادة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعـي أن ميّد جملس األمـن مبـا يلـزم            

  .لب إليه ذلكمن املعلومات وعليه أن يعاونه مىت طُ

  ٦٦املادة 
يقــــوم اجمللــــس االقتــــصـادي واالجتماعـــــي فـــــي تنفيــــذ   - ١

ــدخل يف     تو ــيت تـ ــائف الـ ــة بالوظـ ــة العامـ ــيات اجلمعيـ صـ
  .اختصاصه

ولـــه بعـــد موافقـــة اجلمعيـــة العامـــة أن يقـــوم باخلـــدمات    - ٢
 أو الوكــــاالت “األمـــــم املتحـــــدة”الالزمـــــة ألعــــضـاء 
  .لب إليه ذلكاملتخصصة مىت طُ



 

٤٥  

يف غـــري هـــذا نــــة املبيَّيقـــوم اجمللـــس بالوظـــائف األخـــرى   - ٣
بالوظائف اليت قد تعهد هبا إليـه       وأ امليثاق   يف هذا املوضع  

  .اجلمعية العامة

  التصويت

  ٦٧املادة 
يكــــون لكــــل عـــضو مــــن أعـــضاء اجمللـــس االقتـــصادي     - ١

  .واالجتماعي صوت واحد
تصـدر قرارات اجمللـس االقتـصـادي واالجتمـاعي بأغلبيـة           - ٢

  .أعضائه احلاضرين املشتركني يف التصويت

  اإلجراءات

  ٦٨املادة 
 االقتصادي واالجتماعي جلاناً للـشؤون االقتـصادية   ينشئ اجمللس 

واالجتماعية ولتعزيز حقوق اإلنسان، كما ينشئ غري ذلـك مـن        
  .اللجان اليت قد حيتاج إليها لتأدية وظائفه



 

٤٦  

  ٦٩املادة 
األمـم ”يـدعـو اجمللـس االقتصــادي واالجتمـاعـي أي عضـو من        

أيـة مـسألــة تعـين     لالشتـراك يف مداوالتـــه عنـــد حبـث     “املتحـدة
  . يكون له حق التصويتهــذا العضــو بوجه خاص، على أالَّ

  ٧٠املادة 
ــراك    ــى إشـ ــل علـ ــاعي أن يعمـ ــصـادي واالجتمـ ـــس االقتـ للمجلـ
ــداوالت    ــه أو يف مـ ــصة يف مداوالتـ ــاالت املتخصـ ــدويب الوكـ منـ
اللجان اليت ينشئها دون أن يكون هلم حـق التـصويت، كمـا أن              

 التندوبيـــه يف مـــداوالت الوكـــا إشـــراك ملـــه أن يعمـــل علـــى
  .املتخصصة

  ٧١املادة 
للمجلـس االقتصـادي واالجتماعـي أن جيري الترتيبـات املناسـبة         

 باملسائل الداخلـة يف     عىنللتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تُ      
وهذه الترتيبات قد جيريها اجمللس مع هيئات دوليـة،         . اختصاصه

الئماً، مع هيئات أهلية وبعـد    كما أنه قد جيريها إذا رأى ذلك م       
  . ذي الشأن“األمم املتحدة”التشاور مع عضو 



 

٤٧  

  ٧٢املادة 
يضـع اجمللـس االقتصـادي واالجتماعــي الئحــة إجراءاتـه           - ١

  .ومنها طريقة اختيار رئيسه
مـــا دعـــت جيتمـــع اجمللــــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي كل  - ٢

ــاً لالَّ  ــسّنها احلاجــة إىل ذلــك وفق ــيت ي  أن وجيــب. ئحــة ال
عوتـه لالجتمـاع بنـاًء      تتضمن تلك الالئحة الـنص علـى د       

  .م من أغلبية أعضائهقدَّعلى طلب ُي



 

٤٨  

  الفصل احلادي عشر
  تصريح يتعلق باألقاليم غري املتمتعة

  باحلكم الذايت

  ٧٣املادة 
 الـذين يـضطلعون يف احلـال أو يف          -يقرر أعضاء األمـم املتحـدة       

ل شعوهبا قسطاً كامالً من املستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم مل تن
 املبدأ القاضي بأن مصاحل أهل هـذه األقـاليم هلـا            -احلكم الذايت   

املقام األول، ويقبلون أمانة مقدسـة يف عـنقهم، االلتـزام بالعمـل             
 مـستطاع يف    ية أهل هذه األقاليم إىل أقصى حـد       على تنمية رفاه  

ــاق     ــدويل الــذي رمســه هــذا امليث ــسلم واألمــن ال وهلــذا . نطــاق ال
  :لغرضا

يكفلـون تقـّدم هـذه الشعـوب فـي شؤون السياسة       -  أ  
واالقتـــصاد واالجتمـــاع والتعلـــيم، كمـــا يكفلـــون 

 -معاملتها بإنصاف ومحايتها من ضروب اإلساءة    
كل ذلك مع مراعاة االحترام الواجب لثقافة هـذه         

  الشعوب؛



 

٤٩  

رون األمـاين السياسية   ـون احلكـم الـذايت، ويقدِّ   ينّم  - ب  
رها، ويعاونوهنا على إمناء نظمهـا      ْدشعوب قَ هلذه ال 
ياسية احلرة منواً مطرداً، وفقاً للظروف اخلاصة       ـالس

  لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها املختلفة؛
  يوطدون السلم واألمن الدويل؛  - ج  
ــدابري   -  د   ــززون التــ ــدم،   يعــ ـــي والتقــ ــسانية للرقــ  اإلنــ

عون البحـــوث، ويتعــــاونون فيمـــا بينــــهم   ويـــشجِّ 
اعية واالقتـصادية والعلميـة     يق املقاصد االجتم  لتحق
لة يف هذه املادة حتقيقاً عملياً، كما يتعـاونون    املفصَّ

أيضاً هلذا الغـرض مـع اهليئـات الدوليـة املتخصـصة            
  ؛كلما تراءت هلم مالءمة ذلك

يرسلـون إلــى األمـني العـام بانتظـام حييطونـه علمـاً               -  هـ  
يانــات الفنيــة بالبيانــات اإلحــصائيـة وغريهــا مــن الب

ــيم يف     ــصاد واالجتمــاع والتعل ــأمور االقت ــة ب املتعلق
ـــدا    ـــا، عـ ـــونون مـــسـؤولني عنهـ ــاليم الـــيت يكـ األقـ
األقــاليم الــيت تنطبــق عليهــا أحكــام الفــصلني الثــاين 

كل ذلك مع   . هذا امليثاق عشر والثالـث عشر من     
ــارات    ــستدعيها االعتبـ ــد تـ ــود الـــيت قـ ــاة القيـ مراعـ

  .بارات الدستوريةاملتعلقة باألمن واالعت



 

٥٠  

  ٧٤املادة 
يوافق أعضاء األمم املتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء األقاليم           

ــصل     ــذا الفـ ــا هـ ــق عليهـ ــيت ينطبـ ـــم  -الـ ــسياستهم يف بالدهـ  كـ
راعــي سن اجلــوار، وأن ُت جيــب أن تقــوم علــى مبــدأ ُحــ- نفــسها

حق املراعاة مصالـح بقية أجزاء العـامل ورفاهيتهــا فــي الـشـؤون             
  .ـاعيـة واالقتصاديـة والتجاريةاالجتم



 

٥١  

  الفصل الثاين عشر
  يف نظام الوصاية الدويل

  ٧٥املادة 
 حتـت إشــرافها نظــاماً دوليـاً للوصـاية،           “األمـم املتحـدة ”نشئ  ُت

وذلك إلدارة األقاليم اليت قد ختضع هلذا النظام مبقتضى اتفاقات          
ــاليم        ــذه األق ــى ه ــق عل ــا، ويطل ــة ولإلشــراف عليه ــة الحق فردي

  .يلـي من األحكـام اسم األقـاليم املشمولة بالوصاية يماف

  ٧٦املادة 
ــد      ــاً ملقاصـ ــاية طبقـ ــام الوصـ ــية لنظـ ــداف األساسـ ــم ”األهـ األمـ

  :يف املادة األوىل من هذا امليثاق هينـة املبيَّ“املتحدة
  توطيد السلم واألمن الدويل؛  -  أ  
العمـــــل علـــــى ترقيــــة أهــــايل األقــــاليم املــــشمولة   - ب  

ة فـي أمور السياسة واالجتماع واالقتصاد      بالوصاي
والتعلــيم، واطـــراد تقــّدمها حنـــو احلكـــم الــذايت أو  
االســتقالل حــسبما يالئــم الظــروف اخلاصــة لكــل  



 

٥٢  

إقليـم وشعوبـه، ويتفق مع رغبـات هـذه الـشعوب        
نــص  ملـا قـد يُ  عرب عنها مبلء حريتـها وطبقـاً        اليت تُ 

  اية؛عليه يف شروط كل اتفاق من اتفاقات الوص
التـــــشـجيـع علــــــى احتــــــرام حقــــــوق اإلنـــــسـان   - ج  

واحلريـــات األساســـية للجميـــع بـــال متييـــز بـــسبب  
اجلنس أو اللغة أو الـدين، وال تفريـق بـني الرجـال             
والنــساء، والتــشجيع علــى إدراك مــا بــني شــعوب   

  العامل من تقّيد بعضهم بالبعض؛
اعيـة كفالـة املسـاواة فـي املعاملـة يف األمور االجتم        -  د  

األمــــم ”واالقتـــصادية والتجاريـــة جلميـــع أعـــضاء 
 وأهاليهــا واملــساواة بيـــن هــؤالء األهــايل “املتحــدة

أيضاً فيما يتعلق بـإجراء القـضاء، وذلـك مـع عـدم           
اإلخــالل بتحقيــق األغــراض املتقدمــة ومــع مراعــاة 

  .٨٠أحكام املادة 

  ٧٧املادة 
ــ  - ١ ــة يف  يطبَّ ــاليم الداخل  الفئــات ـق نظــام الوصــاية علــى األق

ــات        ــضى اتفاق ــا مبقت ــد يوضــع حتــت حكمه ــا ق ــة مم اآلتي
  :وصاية



 

٥٣  

  األقاليم املشمولة اآلن باالنتداب؛  -  أ  
قتطــع مــن دول األعــداء نتيجــة  األقــاليم الــيت قــد تُ   - ب  

  للحرب العاملية الثانية؛
األقاليم الـيت تـضعها يف الوصـاية مبحـض اختيارهـا              - ج  

  .دول مسؤولة عن إدارهتا
عــيني أي األقــاليم مــن الفئــات ســالفة الــذكر يوضــع أّمــا ت  - ٢

حتت نظام الوصاية وطبقاً ألي شروط، فذلك مـن شـأن           
  .عقد بعد من اتفاقاتما ُي

  ٧٨املادة 
ال يطبــق نظــام الوصــاية علــى األقــاليم الــيت أصــبحت أعــضاًء يف  

 إذ العالقات بني أعضاء هذه اهليئة جيـب     ،“األمم املتحدة ”هيئة  
  .م مبدأ املساواة يف السيادةأن تقوم على احترا

  ٧٩املادة 
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع حتت ذلك النظام، وكل تغـيري       

تفـق عليـه برضـا الـدول        أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يُ       
ــة     الــيت يعنيهــا هــذا األمــر بالــذات ومنــها الدولــة املنتدبــة يف حال

وهذا . “ـدةاألمـم املتح ”األقاليم املشمولة بانتداب أحد أعضاء      



 

٥٤  

 يف شــأن املــصادقة علــى ٨٥  و٨٣مــع مراعــاة أحكــام املــادتني  
  .تلك الشروط وتعديالهتا

  ٨٠املادة 
تفـق عليـه يف اتفاقـات الوصـاية الفرديـة           فيما عدا ما قـد يُ       - ١

 ٨١  و٧٩  و٧٧بــــــرم وفــــــق أحكـــــام املـــــواد  الـــــيت ُت
عقـد  ومبقتضاها توضـع األقـاليم حتـت الوصـاية، وإىل أن تُ      

االتفاقـات ال جيـوز تأويـل نـص أي حكـم مـن             مثل هـذه    
ويالً أو خترجياً مـن شـأنه   خترجيه تأ أحكام هذا الفصل وال 

عوب، ـــ ة دول أو ش  ـوق أليـ  ـة حقـ  ـقة مـا أيـ    ـبطرير  يغيِّأن  
شروط االتفاقات الدولية القائمة الـيت قـد يكـون          ر  يغيِّأو  

  . أطرافاً فيها“األمم املتحدة”أعضاء 
 من هذه املادة علـى أهنـا هتيـئ    ١الفقرة ل ال جيوز أن تؤوَّ   - ٢

سبباً لتأخري أو تأجيل املفاوضـة يف االتفاقـات الـيت ترمـي            
لوضع األقاليم املشمولة باالنتداب أو غريها مـن األقـاليم          

 أو تــأخري أو تأجيــل ٧٧يف نظــام الوصــاية طبقــاً للمــادة  
  .إبرام مثل تلك االتفاقات



 

٥٥  

  ٨١املادة 
ـــ يـــشمل اتفـــاق الوصـــاية، يف كـــل   دار حالـــة، الـــشروط الـــيت ُي

ن الـسلطة التــي تباشـر        اإلقليم املشمول بالوصاية، ويعيِّ    مبقتضاها
طلــق إدارة ذلــك اإلقلــيم، وجيــوز أن تكــون هــذه الــسلطة الــيت يُ 

 دولـة  “الـسلطة القائمـة بـاإلدارة   ”ها فيما يلي من األحكـام       ـعلي
  . ذاهتا“األمم املتحدة”أو أكثر أو هيئة 

  ٨٢املادة 
ــوز أن  ــَدُيجيـ ــع    حـ ــاية موقـ ــات الوصـ ــن اتفاقـ ــاق مـ د يف أي اتفـ

استراتيجي قـد يشمـل اإلقليم الـذي ينطبـق عليـه نظـام الوصـاية               
ــأي اتفــاق أو اتفاقــات      ــه، وذلــك دون اإلخــالل ب بعــضه أو كل

  .٤٣خاصة معقودة طبقاً لنص املادة 

  ٨٣املادة 
ــع وظــائف      - ١ ـــن مجي ــم املتحــدة ”يباشــر جملــس األم  “األم

ـواقع االسـتراتيجية، ويـدخل يف ذلـك املوافقـة         املتعلقـة بامل 
  .على شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها أو تعديلها

 ٧٦نــة يف املــادة  بيَّتراعـــى مجيــع األهــداف األساســية امل     - ٢
  .بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي



 

٥٦  

ــستعني جملــس األمــن مبجلــس الوصــاية       - ٣  مــع مراعــاة  -ي
ل باالعتبـــارات أحكـــام اتفاقيـــات الوصـــاية ودون إخـــال

األمم ” يف مباشرة ما كان من وظائف        -املتصلة باألمن   
 يف نظــام الوصــاية خاصــاً بالــشؤون الــسياسيـة  “املتحــدة

واالقتـــــــصاديـة واالجتماعيــــــــة والتعليميـــــــة للمواقـــــــع 
  .االستراتيجية

  ٨٤املادة 
يكون من واجب السلطة القائمة باإلدارة أن تكفل قيام اإلقلـيم           

. ة بنــصيبه يف حفــظ الــسلم واألمــن الــدويل    املــشمول بالوصــاي 
وحتقيقاً هلـذه الغايـة جيـوز للـسلطة القائمـة بـاإلدارة أن تـستخدم          
قــوات متطوعــة وتــسهيالت ومــساعدات مــن اإلقلــيم املــشمول   
بالوصاية للقيام بااللتزامات اليت تعهدت هبا تلك الـسلطة جمللـس      

ــإقرار       ــدفاع وب ــضاً بال ــام أي ــشأن، وللقي ــذا ال ــن يف ه حكــم األم
  .القانون والنظام داخل اإلقليم املشمول بالوصاية

  ٨٥املادة 
ــة العامــة وظــائف     - ١  فيمــا “األمــم املتحــدة ”تباشــر اجلمعي

ي ـاحات التـ  ـــاية علـى كـل املـس      ــات الوص ــص باتفاق ــخيت



 

٥٧  

نص على أهنا مساحات استراتيجية ويـدخل يف ذلـك          مل يُ 
  .يلهاإقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغيريها أو تعد

ــذه        - ٢ ــام هب ــة يف القي ــة العام ــس الوصــاية اجلمعي ــساعد جمل ي
  .الً حتت إشرافهاـائف عامـالوظ



 

٥٨  

  الفصل الثالث عشر
  يف جملس الوصاية

  التأليف

  ٨٦املادة 
ـــة مــن أعــضاء     - ١  “األمــم املتحــدة”يتألـــف جملـــس الوصاي

  :اآليت بياهنم
األعـــضاء الـــذين يتولـــون إدارة أقـــاليم مـــشمولة       -  أ  

  صاية؛بالو
 الـذين   ٢٣األعضـاء املـذكورون باالسـم يف املـادة          - ب  

  يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ ال
العدد الذي يلزم من األعضاء اآلخـرين لكفالـة أن            - ج  

ـــريقني      ـــوصاية فـ ــس الـ ــضاء جملـ ـــة أعـ ــون مجلـ يكـ
متساويني، أحدمها األعضاء الذين يقومـون بـإدارة        

ــاي  ــشمولة بالوصـ ــاليم املـ ــضاء  األقـ ــر األعـ ة، واآلخـ



 

٥٩  

وتنتخــب اجلمعيــة . الــذين خلــوا مــن تلــك اإلدارة 
  .العامة هؤالء األعضاء ملدة ثالث سنوات

ن كل عضو من أعضاء جملس الوصاية مـن يـراه أهـالً             يعيِّ  - ٢
  .بوجه خاص لتمثيله يف هذا اجمللس

  الوظائف والسلطات

  ٨٧املادة 
ت إشـرافها،   لكل من اجلمعية العامة وجملس الوصاية، عـامالً حتـ         

  :ومها يقومان بأداء وظائفهما
أن ينظــر يف التقــارير الــيت ترفعهــا الــسلطة القائمــة     -  أ  

  باإلدارة؛
أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشـاور مع الـسلطة          - ب  

  القائمة باإلدارة؛
ــنظِّ  - ج   ـــاليم املــــشمولة  أن يــ ـــة لألقــ ــارات دوريــ م زيــ

 القائمة  تفق عليها مع السلطة   بالوصاية يف أوقات يُ   
  باإلدارة؛

ابري وغريهــا، وفقــاً للــشروط   أن يتخــذ هــذه التــد    -  د  
  .نة يف اتفاقات الوصايةاملبيَّ



 

٦٠  

  ٨٨املادة 
يضع جملس الوصـاية طائفـة مـن األسـئلة عـن تقـّدم سـكان كـل                  
ــاية يف الـــشؤون الـــسياسية واالقتـــصادية    إقلـــيم مـــشمول بالوصـ

مة باإلدارة يف كل    م السلطة القائ  وتقـدِّ. واالجتماعيـة والتعليميـة 
ة العامة تقريراً ــص اجلمعياـاية داخل اختصـمول بالوص ـإقليم مش 

  .اً على أساس هذه األسئلةوعــنوياً للجمعية العامة موضــس

  التصويت
  ٨٩املادة 
  .يكون لكل عضو يف جملس الوصاية صوت واحد  - ١
تــــصـدر قـــــرارات جملــــس الـــــوصاية بأغلبيــــة األعــــضاء    - ٢

  .شتركني يف التصويتاحلاضرين امل

  اإلجراءات
  ٩٠املادة 
يضع جملس الوصاية الئحة إجراءاته ومنها طريقة اختيـار           - ١

  .رئيسه



 

٦١  

 وفقـاً   جيتمـع جملس الــوصاية كلمـا دعـت احلاجـة لـذلك             - ٢
ــسّنها  لالَّ ــيت ي ــك الالئحــة    . ئحــة ال ــضمن تل وجيــب أن تت

م مـن   عوته لالجتمـاع بنـاًء علـى طلـب يقـدَّ          النص على د  
  .أعضائهأغلبية 

  ٩١املادة 
ــاجمللس       ــا كــان ذلــك مناســباً، ب ـــس الوصــاية، كلم ــستعيـن جمل ي
االقتــــصادي واالجتمــــاعي وبالوكــــاالت املتخصــــصة يف كــــل  

  .خيتص به كل منها من الشؤون ما



 

٦٢  

  الفصل الرابع عشر
  يف حمكمة العدل الدولية

  ٩٢املادة 
ــسية       ــضائية الرئي ــي األداة الق ــة ه ــدل الدولي ــة الع لألمــم ”حمكم

، وتقــوم بعملــها وفــق نظامهــا األساســي امللحــق هبــذا   “تحــدةامل
امليثاق وهو مبين على النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعـدل          

  .الدويل وجزء ال يتجزأ من امليثاق

  ٩٣املادة 
 حبكــم عـضويتهم     “األمـم املتحـدة ”يعتبـر مجيـع أعضـاء      - ١

  .أطرافاً يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية
 أن تنــضـم “األمـــم املتحـــدة”جيـــوز لدولــــة ليــست مـــن   - ٢

إىل النظـــام األساســـي حملكمـــة العـــدل الدوليـــة بـــشروط   
حتددهــا اجلمعية العامة لكل حالة بناًء على توصية جملس         

  .األمن



 

٦٣  

  ٩٤املادة 
زل ـ أن ينـ “األمـم املتحـدة  ”يتعهد كل عضو من أعـضاء     - ١

ة قــضية يكــون علــى حكــم حمكمــة العــدل الدوليــة يف أيــ 
  .طرفاً فيها

إذا امتنــــع أحــــد املتقاضــــني يف قــــضية مــــا عــــن القيــــام    - ٢
يفرضـه عليـه حكم تصدره احملكمـة، فللطـرف اآلخـر           مبا

لس، إذا رأى ضرورة    أن يلجأ إىل جملس األمن، وهلذا اجمل      
م توصــياته أو يــصدر قــراراً بالتــدابري الــيت   لــذلك أن يقــدِّ

  .جيب اختاذها لتنفيذ هذا احلكم

  ٩٥املادة 
 مــن أن “األمــم املتحــدة”لــيس يف هــذا امليثــاق مــا مينــع أعــضاء 

يعهدوا حبل ما ينشأ بينهم من خالف إىل حماكم أخرى مبقتضى         
  .اتفاقات قائمة من قبل أو ميكن أن تعقد بينهم يف املستقبل

  ٩٦املادة 
ألي مـــن اجلمعيـــة العامــة أو جملــس األمــن أن يطلــب إىل   - ١

  .حمكمة العدل الدولية إفتاءه يف أية مسألة قانونية



 

٦٤  

ولسائر فروع اهليئة والوكاالت املتخصـصة املرتبطـة هبـا،            - ٢
ممن جيوز أن تأذن هلا اجلمعية العامة بذلك يف أي وقـت،            

ا مـن   أن تطلب أيضاً من احملكمـة إفتاءهـا فيمـا يعـرض هلـ             
  .املسائل القانونية الداخلة يف نطاق أعماهلا



 

٦٥  

  الفصل اخلامس عشر
  يف األمانة

  ٩٧املادة 
تـاجهم اهليئـة مـن      يكـون للهيئـة أمانـة تشمـل أمينـاً عامــاً ومن حت       

ن اجلمعية العامـة األمـني العـام بنـاًء علــى توصيــة              وتعيِّ. املوظفني
داري األكــرب يف واألمــني العــام هــو املوظــف اإل . جملـــس األمـــن

  .اهليئة

  ٩٨املادة 
يتــوىل األمـــني العـــام أعمالـــه بــصفته هـــذه يف كـــل اجتماعـــات   
اجلمعيــــــة العامــــــة، وجملـــــس األمــــــن، واجمللـــــس االقتـــــصادي 

ـــة، ويقــوم بالوظــائف األخــرى   ـواالجتمـــاعي، وجملــ  س الوصايـ
ــ. روعـذه الفـــه هــــــا إليـالــيت تكلهــ راً ــــن العــام تقريــــعد األميـوُي

  .وياً للجمعية العامة بأعمال اهليئةنـس



 

٦٦  

  ٩٩املادة 
ه جملس األمن إىل أية مسألة يرى أهنا قد هتدد   لألمني العام أن ينبِّ   

  .حفظ السلم واألمن الدويل

  ١٠٠املادة 
ليس لألميـن العـام وال للموظفني أن يطلبوا أو أن يتلقّـوا             - ١

يف تأديــة واجبــهم تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو مــن أيــة  
وعلـيهم أن ميتنعـوا عـن القيـام     . ة خارجـة عـن اهليئـة    سلط

بــأي عمــل قــد يــسىيء إىل مراكــزهم بوصــفهم مــوظفني   
  .دوليني مسؤولني أمام اهليئة وحدها

 بـاحترام الـصفـة     “األمـم املتحـدة ”يتعهد كل عضـو فـي       - ٢
ــسؤولي   ــة ملـ ــة البحتـ ــوظفني   الدوليـ ــام واملـ ــني العـ ات األمـ

ــأالَّ ـــر في   وبـ ـــى التأثيـ ــسعى إلـ ـــم   يـ ـــد اضطالعهـ ـــم عنـ هـ
  .مبسؤولياهتم

  ١٠١املادة 
وائح اليت تضعها   ني العام موظفي األمانة طبقاً للَّ     ن األم يعيِّ  - ١

  .اجلمعية العامة



 

٦٧  

ن للمجلـس االقتصادي واالجتماعـي وجمللس الوصاية      يعيِّ  - ٢
ن لغريمهـا   ا من املوظفني على وجـه دائـم ويعـيِّ         ما يكفيهم 
ألخرى ما هـي حباجـة إليــه       ا “األمم املتحدة ”من فروع   

  .وتعترب مجلة هؤالء املوظفني جزًءا من األمانة. منهـم
ينبغـــــي فـــــي اســــتخدام املــــوظفني ويف حتديــــد شــــروط   - ٣

ــهم أن ُي راعــى يف املكــان األول ضــرورة احلــصول   خدمت
كمـا  . زاهةـعلى أعلى مستوى من املقدرة والكفاءة والنـ        

م أكـرب مـا يـستطاع       ـراعى يف اختيـاره   أن مـن املهـم أن يُـ     
  .من معاين التوزيع اجلغرايف



 

٦٨  

  الفصل السادس عشر
  أحكام متنوعة

  ١٠٢املادة 
كـــل معاهــدة وكـــل اتفــاق دويل يعقــده أي عــضو مــن      - ١

د العمـل هبـذا امليثـاق جيـب          بعـ  “األمم املتحــدة ”أعضـاء  
ــسجَّ ــرع    أن يـ ــشره بأسـ ــوم بنـ ــة وأن تقـ ــة اهليئـ ل يف أمانـ

  .ميكن ما
ل ـي معاهــدة أو اتفـاق دويل مل يـسجَّ         ف ف ليس ألي طـر    - ٢

ــك       ــادة أن يتمــسك بتل ــذه امل ــن ه ــرة األوىل م ــاً للفق وفق
األمم ”املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع 

  .“املتحدة

  ١٠٣املادة 
 “األمم املتحـدة ”إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء  

ويل آخـر يرتبطـون بـه      وفقاً ألحكام هذا امليثـاق مـع أي التـزام د          
  .فالعربة بالتزاماهتم املترتبة على هذا امليثاق



 

٦٩  

  ١٠٤املادة 
تتمتـع اهليئـة فـي بالد كل عضو من أعـضائها باألهليـة القانونيـة             

  .اليت يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وحتقيق مقاصدها

  ١٠٥املادة 
تتمتـع اهليئـة فــي أرض كــل عـضو مـن أعـضائها باملزايـا                 - ١

  .إلعفاءات اليت يتطلبها حتقيق مقاصدهاوا
 “األمـم املتحـدة   ”وكذلك يتمتع املنـدوبون عـن أعـضاء           - ٢

ومـــوظفو هـــذه اهليئـــة باملزايــا واإلعفــاءات الــيت يتطلبــها   
  .استقالهلم فـي القيـام مبهـام وظائفهم املتصلة باهليئة

م التوصـــيات بقـــصد حتديـــد    للجمعيـــة العامـــة أن تقـــدِّ     - ٣
 من هذه املادة،    ٢  و ١اصة بتطبيق الفقرتني    التفاصيل اخل 

ــذا       ــات هل ــة عقــد اتفاق ــى أعــضاء اهليئ ــرح عل ــا أن تقت وهل
  .الغرض



 

٧٠  

  الفصل السابع عشر
  يف تدابري حفظ األمن يف فترة االنتقال

  ١٠٦املادة 
إىل أن تــصري االتفاقــات اخلاصــة املــشار إليهــا يف املــادة الثالثــة       

لذي يرى معـه جملــس األمــن        واألربعني معموالً هبا على الوجه ا     
أنـه أصبـح يستطيع البــدء فــي احتمـال مـسؤولياته وفقـاً للمـادة               

ركت يف تــصريح الــدول األربــع  ، تتــشاور الــدول الــيت اشــت ٤٢
 ،١٩٤٣أكتــوبر ســنة / تــشرين األول٣٠ع يف موســكو يف املوقَّــ

 مـن ذلـك التـصريح، كمـا         ٥ وفقاً ألحكام الفقـرة      ،هي وفرنسا 
 اآلخـرين،   “األمـم املتحـدة   ”مس مـع أعـضاء      تتشاور الدول اخل  

كلما اقتضت احلال، للقيام نيابـة عـن اهليئـة باألعمـال املـشتركة              
  .اليت قد تلزم حلفظ السلم واألمن الدويل

  ١٠٧املادة 
بطل أو مينع أي عمـل إزاء دولـة كانـت           ليس يف هذا امليثاق ما يُ     

عة علـى   املوقّيف أثناء احلرب العاملية الثانية معادية إلحدى الدول         



 

٧١  

ـــذا امليثـهــ ـــص بخِّــذ أو ُرـخــل قــد اُتـاق إذا كــان هــذا العمــ ـ ه ــ
ل احلكومـات املـسؤولة عـن القيـام         ـــ جة لتلك احلـرب مـن ِقبَ      ــنتي

  .هبذا العمل



 

٧٢  

  الفصل الثامن عشر
  يف تعديل امليثاق

  ١٠٨املادة 
التعديالت اليت تدخل على هذا امليثاق تسري على مجيع أعضاء          

ــم املت” ــة ث “حــدةاألم ـــة    إذا صــدرت مبوافق ــضاء اجلمعي ــي أع لث
 ومـــن “األمـــم املتحـــدة”ق عليهـــا ثلثــــا أعــضـاء العامـــة وصـــدَّ

ــدائمني، وفقــاً لألوضــاع        ــضاء جملــس األمــن ال ــهم مجيــع أع بين
  .الدستورية يف كل دولة

  ١٠٩املادة 
ـــام مــن أعــضاء      - ١ ــؤمتر ع  “األمــم املتحــدة ”جيـــوز عقــد م

 امليثــاق يف الزمــان واملكــان اللــذين إلعــادة النظــر يف هــذا
حتــددمها اجلمعيــة العامــة بأغلبيــة ثلثــي أعــضائها ومبوافقــة  

ويكـون لكــل عـضـو    . تسعة ما من أعـضاء جملـس األمـن     
  . صوت واحد يف املؤمتر“األمـم املتحدة”فـي 



 

٧٣  

بأغلبيـة ثلثـي    كل تغـيري يف هـذا امليثـاق أوصـى بـه املـؤمتر                 - ٢
األمـــم ”ه ثلثـــا أعـــضاء ق عليـــأعـــضائه يـــسري إذا صـــدَّ

 ومـن بينهم األعضاء الدائمون يف جملس األمـن         “املتحـدة
  .وفقاً ألوضاعهم الدستورية

عقـــد هـــذا املـــؤمتر قبـــل الـــدورة العاديـــة العاشـــرة إذا مل ُي  - ٣
للجمعية العامة، بعد العمل هبذا امليثاق، وجب أن ُيدرج         
 جبدول أعمال تلك الـدورة العاشـرة اقتـراح بالـدعوة إىل           

رت ذلك أغلبيــة أعـضـاء      عقد إذا قرَّ  عقده، وهذا املؤمتر يُ   
  .اجلمعية العامة وسبعة ما من أعضاء جملس األمن



 

٧٤  

  الفصل التاسع عشر
  يف التصديق والتوقيع

  ١١٠املادة 
عــة عليــه كــل منــها ق علــى هــذا امليثــاق الــدول املوقّتــصدِّ  - ١

  . الدستوريةاحسب أوضاعه
ومــة الواليــات املتحــدة   تـــودع التــصـديقات لـــدى حك    - ٢

عــة عليــه بكــل إيــداع  خطــر الــدول املوقّاألمريكيــة الــيت ُت
ــا تُ  ــصـل، كمـ ـــة    حيـ ـــام هليئـ ـــن العـ ـــر األميـ ــم ”خطـ األمـ

  . بعد تعيينه“املتحدة
ــصب  - ٣ ــصديقاهتا      ي ــه مــىت أودعــت ت ــوالً ب ــاق معم ــذا امليث ح ه

اد اجلمهوريـات االشـتراكية    واحت ،ا وفرنس ،ة الصني مجهوري
واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنـــدا   ،الــسوفياتية
 وأغلبيــة الــدول ، والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،الــشمالية

 وتعـــّد حكـــومة الـــواليات املتحــدة .عــة عليــهوقّاألخــرى امل
وتبلــغ األمريكيــة بروتوكــوالً خاصــاً بالتــصديقات املودعــة  

  .عة على امليثاقصوراً منه لكل الدول املوقّ



 

٧٥  

ق عليــه بعــد عــة علــى هــذا امليثــاق الــيت تــصدِّ ملوقّالــدول ا  - ٤
ــه، تُ  ـــل ب ــضاء األصــليني يف    العم ـــن األع ــرب مـ األمــم ”عت

  . من تاريخ إيداعها لتصديقاهتا“املتحدة

  ١١١املادة 
ضع هذا امليثاق بلغات مخس هي الصينية والفرنـسية والروسـية    ُو

. ءواإلنكليزية واإلسبانية، وهـي لغاتـه الرمسيـة علـى وجـه الـسوا             
ويظــل امليثــاق مودعــاً يف حمفوظــات حكومــة الواليــات املتحــدة   
ــة حكومــات الــدول األخــرى        ــة، وتبلــغ هــذه احلكوم األمريكي

  .وراً معتمدة منهــه صــعـة علياملوقّ

 “األمـم املتحـدة  ”ع منـدوبو حكومـات      وقَّ مومصداقــاً ملا تقدَّ  
  .على هذا امليثاق

الـسـادس والعـشرين     مبدينة سـان فرانسيـسكو فــي اليــوم          صـدر
  .١٩٤٥يونيه سنة /من شهر حزيران



 

  



 

  

 النظام األساسي
 حملكمة

  العدل الدولية





 

  





 

٧٩  

  ١املادة 
األمـــم ”تكـــون حمكمـــة العـــدل الدوليـــة، الـــيت ينـــشئها ميثــــاق  

ـــاملتح ــا   ـ األداة القــض“دةـ ـــة وتباشــر وظائفه ــسيـة للهيئ ائيـة الرئي
  .وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي

  الفصل األول
  نظيم احملكمةت

  ٢املادة 
نتخبون من األشـخاص    تتكون هيئة احملكمة من قضاة مستقلني يُ      

ذوي الصفات الــُخلقية العاليـة احلـائزين يف بالدهـم للمـؤهالت             
عني املطلوبــة للتعــيني يف أرفــع املناصــب القــضائية، أو مــن املــشرِّ  

املشهود هلم بالكفاية يف القانون الدويل وكـل هـذا بغـض النظـر              
  .سيتهمعن جن



 

٨٠  

  ٣املادة 
ــن مخــسة عــشر عــضواً، وال جيــوز أن       - ١ ــألف احملكمــة م تت

  .يكون هبا أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها
إذا كان شخـص ممكناً عّده فيمـا يتعلق بعـضوية احملكمـة             - ٢

متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعترب من رعايـا           
  . املدنية والسياسيةالدولة اليت يباشر فيها عادة حقوقه

  ٤املادة 
أعـضاء احملكمـة تنتخبهـــم اجلمعيـة العامــة وجملـس األمـــن       - ١

ــذين رشــحتهم       ـــة أمســاء األشــخاص ال ـــة حاوي ـــن قائم م
ــُش ـــة يف حمكمــة التحكــيم الدائمــة وذلــك   ـعـب األهليــال ـ

  .وفقاً لألحكام التالية
ــدة”خبـــصوص أعـــضاء   - ٢ ــم املتحـ ــثَّ“األمـ لني يف  غـــري املمـ

 تـسمية املرشـحني ُشـعب       مة التحكيم الدائمة، تتـوىل    حمك
نها حكوماهتا هلذا الغرض وفقـاً لـنفس الـشروط          أهلية تعيِّ 

 ٤٤املوضوعة ألعضاء حمكمة التحكيم الدائمـة يف املـادة          
 يف شـأن التـسوية      ١٩٠٧من اتفاقية الهاي املعقودة عام      

  .للمنازعات الدوليةالسلمية 



 

٨١  

ـاص، حتدد اجلمعية العامة،    يف حالة عدم وجود اتفـاق خ       - ٣
بنــاًء علــى توصــية جملــس األمــن، الــشروط الــيت مبوجبــها   
ميكن لدولة من الدول املنضمة إىل النظام دون أن تكـون         

، أن تــشترك يف انتخــاب  “األمــم املتحــدة ”عــضـواً فـــي  
  .أعضاء حمكمة العدل الدولية

  ٥املادة 
ه األمني جِّنتخاب بثالثة أشهر على األقل يوقبل ميعاد اال  - ١

العـــام لألمـــم املتحـــدة طلبـــاً كتابيـــاً إىل أعـــضاء حمكمــــة 
التحكيـم الـدائمة، التابعيـن إلـى الدول املشتركة يف هــذا         

نني إلـــى أعــضاء الــُشعب األهليــة املعيَّــ النظــام األساســي و
ــادة  ٢وفقــاً ألحكــام الفقــرة   ــه إىل  يــدع٤ مــن امل وهم في
ـاء األشخـــاص الـــذين ن بتقـــدمي أمســالقيــام يف ميعــاد معــيَّ

  .يستطيعون قبول أعباء عضوية احملكمة
ــة     - ٢ ـــن أربعــ ـــر مــ ـــة أن تــــسمـي أكثــ ـــوز ألي شعبــ ال جيــ

مرشـــحني، وال أن يكـــون بينـــهم أكثـــر مــــن اثـــنني مـــن 
جنسيتها، كما ال جيـوز حبـال أن يتجـاوز عدد مرشـحي           

  .شعبة ما ضعف عدد املناصب املراد ملؤها



 

٨٢  

  ٦املادة 
ه أن تقــوم كــل شــعبة أهليــة، قبــل تقــدمي أمســاء  مــن املرغــوب فيــ

املرشــحني، باستــشارة حمكمتــها العليــا ومــا يف بلــدها أيــضاً مــن   
كليات احلقوق ومدارسها ومن اجملامع األهليـة والفـروع األهلية  

  .للمجامع الدولية املتفرغة لدراسة القانون

  ٧املادة 
ألجبديـة  عـد األميـن العـام قائمة مرتبة حـسب احلـروف ا         ُي  - ١

ني هبذه الطريقة، وفيمـــا     بأمســاء مجيــع األشخــاص املسمّ   
 ١٢ مــن املــادة      ٢ص عليها يف الفقــرة      عــدا احلالة اليت نُ   

  .يكـون هـؤالء األشخاص وحدهم هم اجلائز انتخاهبم
يرفــع األمــني العــام هــذه القائمــة إىل اجلمعيــة العامــة وإىل   - ٢

  .جملس األمن

  ٨املادة 
ن اجلمعية العامـة وجملـس األمـن مـستقالً عـن اآلخـر              يقوم كل م  

  .بانتخاب أعضاء احملكمة



 

٨٣  

  ٩املادة 
اب، أن يراعــوا أنــه ال يكفــي أن  علــى النــاخبني عنــد كــل انتخــ 

ون املنتخبون حاصالً كل فرد منهم علـى املـؤهالت املطلوبـة            يك
إطالقاً، بل ينبغي أن يكون تأليف اهليئة يف مجلتها كفيالً بتمثيـل        

  .ات الكربى والنظم القانونية الرئيسية يف العاملاملدني

  ١٠املادة 
املرشحــــون الـــذين ينـــالون األكثريـــة املطلقـــة ألصـــوات    - ١

اجلمعية العامة وألصوات جملـس األمـن يعتـربون أهنـم قـد          
  .انتخبوا

عند التصويت مبجلس األمـن النتخـاب القضاة أو لتعيني          - ٢
حيـصل    ال ،١٢دة  أعضاء اللجنـة املنـصوص عليهـا يف املـا         

ــدائمني     تفريــق بــني األعــضاء الــدائمني واألعــضاء غــري ال
  .باجمللس املذكور

إذا حصل أكثر من مرشح مـن رعايـا دولـة واحـدة علـى            - ٣
األكثرية املطلقة لألصوات يف اجلمعيـة العامـة ويف جملـس           

  .ناً هو وحده املنتخبــرب أكربهم سـن اعتـاألم



 

٨٤  

  ١١املادة 
ــاً بعــد أول جلــسة تُ  إذا بقــى منــصب واحــد أ  ــر خالي عقــد و أكث

قــدت بالطريقــة ذاهتـا، جلـسة ثانيـة مث ثالثـة عنـد        لالنتخــاب، عُ 
  .الضرورة

  ١٢املادة 
إذا بقـــى منـــصب واحـــد أو أكثـــر شـــاغراً بعـــد اجللـــسة    - ١

االنتخابيـــة الثالثــة جــاز يف كــل وقــت، بنــاًء علــى طلــب   
 مـشترك   أليف مـؤمتر  اجلمعيـة العامــة أو جملــس األمــن، تـ         

ي  اجلمعيـة العامـة ثالثـة منـهم ويـسمِّ     يأعضاؤه ستة تسمِّ 
ـــة    ــار، بطريقــــ ــرين، ليختــ ــة اآلخــ جملــــس األمــــن الثالثــ
التـــصويت، باألكثريـــة املطلقـــة، مرشـــحاً لكـــل منـــصب 

عــرض امســه علــى اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن شـاغر، يُ 
  .للموافقة عليه من كل منهما

 ترشـيح شـخص جتتمـع فيـه         إذا أمجع املؤمتر املشترك على      - ٢
الشروط املطلوبـة جـاز لـه وضـع امسـه يف قائمـة الترشـيح           
حىت ولـو كـان امسـه غـري وارد يف قائمـة الترشـيح املـشار                 

  .٧إليها يف املادة 



 

٨٥  

ى  تولَّ ،ترك أنه لن ينجح يف االنتخاب     إذا رأى املؤمتر املش     - ٣
 انتخاهبم ملء املناصب الشاغرة     أعضاء احملكمة الذين تـمَّ   

ــار األعــضاء    يف  مــدة حيــددها جملــس األمــن وذلــك باختي
الباقني من بني املرشحني الذين حصلوا علـى أصـوات يف           

  .اجلمعية العامة أو يف جملس األمن
ح فريق القاضي األكـرب     إذا تســاوت أصـوات القضاة ُرجِّ      - ٤

  .سناً

  ١٣املادة 
نتخب أعضاء احملكمـة ملدة تـسع سـنوات وجيـوز إعــادة         ُي  - ١

اهبم علـــى أن واليــة مخــسة مــن القــضاة الــذين وقــع  انتخــ
علـــيهم االختيـــار يف أول انتخـــاب للمحكمـــة جيـــب أن  
تنتــهي بعــد مــضي ثــالث ســنوات وواليــة مخــسة آخــرين 

  .بعد ست سنوات
القضـاة الـذين تنتهــي واليتهــم بنهـايــة الثالث سنـــوات          - ٢

 يقـوم ونـهم القرعـة   ـت سنوات املشار إليهـا آنفـاً تعيِّ       والس
  .األميـن العام بعملها مبجرد االنتهاء من أول انتخاب



 

٨٦  

ن مـن   كمة يف القيام بعملهم إىل أن يعـيَّ       يستمر أعضاء احمل    - ٣
وجيــب علــى كــل حــال أن يفــصلوا يف القــضايا  . خيلفهــم

  .اليت بدأوا النظر فيها
ـة يف االستقالة، فاالستقالة    إذا رغـب أحـد أعضـاء احملكم      - ٤

 احملكمــة وهــو يبلغهــا إىل األمــني العــام،  م إىل رئــيستقــدَّ
  .وهبذا اإلبالغ خيلو املنصب

  ١٤املادة 
ـــاصب الــيت ختلــو وفقــاً للطريقـــة املوضــوعة     ـــوز التعيـــني للمن جيـ

يقوم األمني العام بإبــالغ     : ألول انتخــاب مــع مراعــاة ما يأتـي     
 الـشهر الـذي   الدعــوات املنـصـوص عليهــا يف املـادة اخلامـسة يف          

  .ن جملس األمن تاريخ االنتخاب ويعيِّ،يلي خلو املنصب

  ١٥املادة 
عضــو احملكمــة املنتخب بدالً من عضو مل يكمل مدته يتم مـدة            

  .سلفه



 

٨٧  

  ١٦املادة 
ية ـــ ياســــوىل وظـائف س ـــ و احملكمـة أن يت ـــوز لعـض ــال جي   - ١

أو إداريـة كمــا ال جيــوز لــه أن يـشتغل بأعمــال مــن قبيــل   
  .أعمال املهن

  .عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل احملكمة يف األمر  - ٢

  ١٧املادة 
ال جيـوز لعضو احملكمـة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار           - ١

  .أو حمام يف أية قضية
ل يف أيـة قـضية سـبق لـه          ـتراك يف الفـص   ــوال جيوز له االش     - ٢

أن كان وكيالً عـن أحـد أطرافهـا أو مستـشاراً أو حماميـاً       
فته عـضواً يف حمكمـة أهليـة       ـه بـص  ـهـا عليـ  ــق عرض بــأو س 

  .أو دولية أو جلنة حتقيق أو أية صفة أخرى
  .عند قيام الشك يف هذا الشأن تفصل احملكمة يف األمر  - ٣

  ١٨املادة 
 إذا أمجــع كمـــة مــن وظيفتــه إالَّفــصل عــضـو مـــن احملال ُي  - ١

سائر األعضاء على أنه قد أصبح غـري مـستوٍف للـشروط      
  .لوبةاملط



 

٨٨  

ل احملكمــة األمــني العــام هــذا الفــصل إبالغــاً   يبلــغ مــسجِّ  - ٢
  .اًــرمسي

  .هبذا اإلبالغ خيلو املنصب  - ٣

  ١٩املادة 
يتمتع أعـضاء احملكمـة يف مباشـرة وظـائفهم باملزايـا واإلعفـاءات              

  .السياسية

  ٢٠املادة 
ر يف جلسة علنية أنه سيتــوىل       ل أن يباشــر العضــو عملــه يقرِّ     قبــ
  .ائفه بال حتّيز أو هوى وأنه لن يستوحي غري ضمريهوظ

  ٢١املادة 
تنتخب احملكمة رئيسها ونائبه ملدة ثالث سنوات وميكـن           - ١

  .جتديد انتخاهبما
ن ما تقـضي الـضرورة     لها وهلـا أن تعيِّ   ن احملكمـة مسجِّ  تعيِّ  - ٢

  .بتعيينه من املوظفني اآلخرين



 

٨٩  

  ٢٢املادة 
حيـول   على أن ذلـك ال .  الهـاييكـون مقـر احملكمـة فـي   - ١

دون أن تعقـد احملكمــة جلـساهتــا، وأن تقــوم بوظـائفهــا           
  .يف مكــان آخــر عندمــا تــرى ذلك مناسباً

  .ل يف مقر احملكمةيقيم الرئيس واملسجِّ  - ٢

  ٢٣املادة 
.  يف أيام العطلة القضائية   ال ينقطع دور انعقاد احملكمة إالَّ       - ١

  .يعاد العطلة ومدهتاوحتدد احملكمة م
ألعضـاء احملكمة احلـق يف إجـازات دوريـة حتـدد احملكمـة               - ٢

ميعادها ومدهتا مع مراعاة املسافة اليت تفصل الهاي عـن          
  .حمال إقامتهم

علــى أعــضاء احملكمــة أن يكونــوا يف كــل وقــت حتــت         - ٣
ملـرض  ازة أو أن ميـنعهم ا ـ أن يكونـوا يف إجـ  ّرفها، إالَّـتـص 

ــيَّيــة الــيت ينبغــي أن تُ ألســباب اجلدِّأو غــري ذلــك مــن ا  ن ب
  .للرئيس بياناً كافياً



 

٩٠  

  ٢٤املادة 
إذا رأى أحــد أعــضاء احملكمــة، لــسبب خــاص، وجــوب    - ١

نـة فعليـه أن   ك يف الفصل يف قـضية معيَّ    امتناعه عن االشترا  
  .خيطر الرئيس بذلك

إذا رأى الرئيـس، لسبب خـاص، أنه ال جيـوز أن يـشترك              - ٢
فيخطــر نــة معيَّمــة يف الفــصل يف قــضية أحــد أعــضاء احملك

  .ذلك العضو املذكور بذلك
ــل هــذه األحــوال       - ٣ ــرئيس يف مث ــد اخــتالف العــضو وال عن

  .تقضي احملكمة يف اخلالف

  ٢٥املادة 
 يف احلـاالت االستثنائيــة      جتلـس احملكمـة بكامل هيئتها إالَّ      - ١

  .نـص عليها يف هذا النظام األساسيالتـي ُي
ــ  - ٢ ــه   غ أسوَُّي ــة للمحكمــة علــى أن ن تــنص الالئحــة الداخلي

جيوز أن ُيعفى من االشتراك يف اجللـسات قـاض أو أكثـر             
 يترتــب علـــى  الظــروف وبطريــق املناوبــة علــى أالَّبــسبب

ذلـــك أن يقـــل عــدد القــضاة املوجــودين حتــت التــصرف  
  .ر قاضياًـكيل احملكمة عن أحد عشـلتش

  .يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل احملكمة  - ٣



 

٩١  

  ٢٦املادة 
رة ـــ ر دائ ـــ ت آلخ ـن وقـ  ـل مـ  كِّــــة أن تـش   ـوز للمحكم ـجيـ  - ١

أو أكثر تؤلف كـل منـها مـن ثالثـة قـضاة أو أكثـر علـى                  
حــسب مــا تقـــرره، وذلــك للنظــر يف أنــواع خاصــة مــن   
القضايــا، كقضايـا العمـل والقـضايـا املتعلقــة بالترانزيـت         

  .واملواصالت
 أي وقـت دائـرة للنظـر يف         ل يف جيوز للمحكمـة أن تـشكِّ       - ٢

ــضية  ــة معيَّق ــدائرة     ن ــذه ال ــضاة ه ــدد ق ــة ع وحتــدد احملكم
  .مبوافقة الطرفني

تنظر الـدوائر املنـصوص عليهـا يف هـذه املـادة يف القـضايا                 - ٣
  .وحتكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى

  ٢٧املادة 
كـــل حكـــم يــصدر مــن إحــدى الــدوائر املنــصوص عليهــا يف        

  .ادراً من احملكمة ذاهتاــرب صــ يعت٢٩  و٢٦املادتني 
  ٢٨املادة 

 أن تعقـــد ٢٩  و٢٦جيــوز للــدوائر املنــصوص عليهــا يف املــادتني 
جلساهتـا وتباشر وظائفها يف غري الهاي، وذلك مبوافقة أطـراف         

  .الدعوى



 

٩٢  

  ٢٩املادة 
ل احملكمـة كـل سـنة دائـرة     إلسراع يف إجناز نظـر القـضايا تـشكِّ     ل

 هلا، بنـاًء علـى طلـب أطـراف الـدعوى أن             من مخسة قضاة جيوز   
. تتبــع اإلجــراءات املختــصرة، للنظــر يف القــضايا والفــصل فيهــا   

ختار قاضـيان للحلـول حمـل مـن يتعـذر عليـه             وزيادة على ذلك يُ   
  .االشتراك يف اجللسة من القضاة

  ٣٠املادة 
ن كيفيـة قيامهـا بوظائفهـا، كمـا         تضع احملكمة الئحـة تبـيِّ       - ١

  .ة قواعد اإلجراءاتبصفة خاصن تبيِّ
ــساعدين يف       - ٢ ــتراك مـ ــى اشـ ــة علـ ــنص الالئحـ ــوز أن تـ جيـ

جلسات احملكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون هلم         
  .حق يف التصويت

  ٣١املادة 
ــسية أحــد أطــراف        - ١ ــن جن ــون م ــضاة، ممــن يكون حيــق للق

  .الـدعوى، أن جيلسوا فـي قضيته املعروضة على احملكمة
احملكمة قاض من جنسية أحد أطـراف       إذا كـان فـي هيئة       - ٢

الـدعوى جاز لكل من أطرافها اآلخرين أن خيتـار قاضـياً           



 

٩٣  

ختــار هــذا القاضــي مــن بــني وحيــسن أن ُي. آخــر للقــضاء
  .٥  و٤القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقاً للمادتني 

إذا مل يكـــن يف هيئــة احملكمـــة قــاض مــن جنــسية أطــراف   - ٣
ر قاضـــياً بالطريقـــة الدعـــوى جـــاز لكـــل منـــهم أن خيتــا   

  . من هذه املادة٢املنصوص عليها يف الفقرة 
تطبـق أحكام هذه املـادة يف األحـوال الـواردة يف املـادتني               - ٤

، ويف هذه األحوال يطلـب الـرئيس إىل عـضو          ٢٩  و ٢٦
مــن أعــضاء احملكمــة الــذين تتــألف منــهم الــدائرة، أو إىل  
يل عــضوين إذا اقتــضى األمــر، التخلــي عــن اجللــوس للبــد
 أو  ،من أعضاء احملكمة الـذين هـم مـن جنـسية األطـراف            

نهم األطـراف يف خـصوص     البديل من األعضاء الذين يعيِّ    
يتهـم أو القــضية يف حالــة عــدم وجــود أعــضاء مـــن جنــس

  .ر جلوسهموجـود هـؤالء وتعـذّ
إذا كـان لعـدة أطراف نفس املـصلحة فيعتـربون كطـرف             - ٥

عند قيام الشك يف هذا     واحد بالنسبة لألحكام السابقة و    
  .الشأن تفصل احملكمة يف املوضوع

ختـــــارون علـــى الوجــــه  جيــــب فــــي القــــضـاة الــــذين يُ     - ٦
 مـن هـذه املـادة    ٤  و٣  و٢املنصـوص عليـه يف الفقرات  

  و ٢أن تتوافر فـيهم الـشروط املنـصوص عليهـا يف املـواد              



 

٩٤  

ـــام  ٢٤  و٢٠ و) ٢الفقــــــرة  (١٧ ـــذا النظــــ  مـــــــن هــــ
ك هـــؤالء القــضـاة فـــي احلكـــم علــى   ويــشتـر. األساســي

  .وجه املساواة التامة مع زمالئهم

  ٣٢املادة 
  .يتقاضـى كـل عضـو من أعضاء احملكمة راتباً سنوياً  - ١
  .يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة  - ٢
يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عـن كـل يـوم يقـوم          - ٣

  .فيه بوظيفة الرئيس
 مـن  ٣١ارون تنفيذاً ألحكـام املـادة   يتقاضى القضاة املخت   - ٤

غري أعضاء احملكمـة تعويـضاً عـن كـل يـوم يباشـرون فيـه                
  .وظائفهم

ــآت      - ٥ ــات واملكافــ ــذه املرتبــ ـــة هــ ـــة العامــ ـــدد اجلمعيــ حتــ
  .والتعويضات وال جيوز إنقاصها أثناء مدة اخلدمة

ل بنــاًء علــى اقتــراح ـدد اجلمعيـــة العامــة راتــب املــسجِّ حتــ  - ٦
  .احملكمة

ر قـرَّ  اجلمعية العامـة الـشروط الـيت تُ        د بقواعد تضعها  حدَُّت  - ٧
ل والشروط  عاشـات ألعضـاء احملكمـة واملسجِّ   مبـوجبها امل 



 

٩٥  

كمـــة د مبوجبـــها نفقـــات الـــسفر ألعـــضاء احملسدَّالـــيت ُتـــ
  .لواملسجِّ

ُتعفــى الرواتــب واملكافــآت والتعويــضات مــن الــضرائب     - ٨
  .كافة

  ٣٣املادة 
وفات احملكمــة علــى الوجــه الــذي  صرتتحمــل األمــم املتحــدة مــ 

  .ره اجلمعية العامةتقرِّ



 

٩٦  

  الفصل الثاين
  يف اختصاص احملكمة

  ٣٤املادة 
للـدول وحـدها احلـق فـي أن تكـون أطرافـاً يف الـدعاوى              - ١

  .رفع للمحكمةاليت ُت
للمحكمــــة أن تطلـــــب مـــــن اهليئـــــات الدوليــــة العامــــة   - ٢

وتتلقــى . ظــر فيهــا املعلومــات املتعلقـــة بالقــضايا الــيت تن   
كـل  . احملكمة ما تبتدرها به هـذه اهليئـات مـن املعلومـات     

ذلــك مــع مراعــاة الــشروط املنــصوص عليهــا يف الئحتــها  
  .الداخلية ووفقاً هلا

ثري يف قضية معروضة على احملكمة البحـث يف تأويـل   إذا أُ   - ٣
 أو يف   ،نشئت مبقتضاها هيئة دوليـة عامـة      وثيقة تأسيسية أُ  
 فعلـى   ،علـى أسـاس هـذه الوثيقـة       قد  ويل عُ تأويل اتفاق د  

ــة وأن يرســـل إليهـــا    املــسجِّ ــذلك هــذه اهليئ ل أن خيطــر ب
  .صوراً من احملاضر واألعمال املكتوبة



 

٩٧  

  ٣٥املادة 
ــام األساســي أن        - ١ ــذا النظ ــي أطــراف يف ه ــيت ه ــدول ال لل

  . إىل احملكمةىتقاضت
حيـدد جملــس األمــن الـشروط الـيت جيـوز مبوجبـها لـسائر                 - ٢

لـــدول األخـــرى أن تتقاضـــى إىل احملكمـــة، وذلـــك مـــع  ا
مراعاة األحكـام اخلاصـة الـواردة يف املعاهـدات املعمــول            

كيفيـة  على أنـه ال جيوز حبال وضـع تلـك الـشروط ب           . هبـا
  .لّ باملساواة بني املتقاضيـن أمام احملكمةخت

 “األمــم املتحــدة”عنــدما تكــون دولــة مــن غــري أعــضاء     - ٣
 احملكمة مقدار ما جيـب أن تتحملـه         طرفاً يف دعوى حتدد   

ــة مــن نفقــات احملكمــة   ــ. هــذه الدول ا إذا كانــت هــذه  أمَّ
الدولة مـن الـدول املـسامهة يف نفقـات احملكمـة فـإن هـذا                

  .ينطبق عليها احلكم ال

  ٣٦املادة 
تشمل والية احملكمـة مجيـع القـضايا الـيت يعرضـها عليهــا                - ١

صـوص عليهـا   املتقـاضون، كمـا تشمل مجيـع املـسائل املنـ        
 أو يف “األمـــــم املتحـــــدة”بـــــصفـة خاصـــــة يف ميثـــــاق 

  .املعاهدات واالتفاقات املعمول هبا



 

٩٨  

ــر     - ٢ ــي أط ــيت ه ــدول ال ــام األساســي أن   لل ــذا النظ اف يف ه
ح، يف أي وقت، بأهنا بذات تـصرحيها هـذا وبــدون         تصرِّ

 للمحكمــة بواليتـــها  حاجـــة إلـــى اتفـــاق خــاص، تقـــرّ     
زعـات القانونيـة الـيت تقـوم بينـها      اجلربية يف نظر مجيع املنا  

ــذه      ــىت كانـــت هـ ــسه، مـ ــزام نفـ ــل االلتـ ــة تقبـ وبـــني دولـ
  :نونية تتعلق باملسائل اآلتيةاملنازعات القا

  تفسري معاهدة من املعاهدات؛  -  أ  
  أية مسألة من مسائل القانون الدويل؛  - ب  
حتقيق واقعة من الوقائع اليت إذا ثبتت كانت خرقاً           - ج  

  اللتزام دويل؛
ــة       -  د   ــزام دول ــى خــرق الت ــوع التعــويض املترتــب عل ن

  .ومدى هذا التعويض
نفــاً دون قيـــد جيـوز أن تــصدر التــصرحيات املــشار إليهــا آ   - ٣

ق على شرط التبادل من جانب عدة       وال شرط أو أن تعلَّ    
  .نةد مبدة معيَّبذاهتا أو أن تقيَّنة معيَّدول أو دول 

ـــ العــام تــودع هـــذه التــصرحيـات لــدى األمــني    - ٤ ألمــم ا”ل
 وعليــه أن يرســل صــوراً منــها إىل الــدول التـــي “املتحــدة

ل  يف هـــذا النظـــام األساســـي وإىل مـــسجِّ هــــي أطــــراف
  .احملكمة



 

٩٩  

 مـن النظـام     ٣٦التصرحيات الصادرة مبقتضى حكم املادة        - ٥
األساسي للمحكمة الدائمة للعـدل الـدويل، املعمـول هبـا           

طــراف هــذا النظــام حــىت اآلن، تعتــرب، فيمــا بــني الــدول أ
األساســي، مبثابــة قبــول للواليــة اجلربيــة حملكمــة العــدل       

 وذلــك يف الفتــرة الباقيــة مــن مــدة ســريان هــذه  ،الدوليــة
  .ووفقاً للشروط الواردة فيهاالتصرحيات 

يف حالة قيام نزاع يف شأن والية احملكمة تفـصل احملكمـة              - ٦
  .بقرار منها النـزاع يف هذا

  ٣٧املادة 
عاهدة أو اتفاق معمول به علـى إحالـة مـسألة إىل            كلما نصت م  

حملكمة الدائمة للعدل الـدويل     حمكمة تنشئها مجعية األمم أو إىل ا      
ن، فيما بني الدول اليت هي أطراف يف هذا النظام األساسي،           تعيَّ

  .إحالتها إىل حمكمة العدل الدولية

  ٣٨املادة 
رفـع إليهــا   ُتوظيفـة احملكمـة أن تفصـل يف املنازعـات اليت          - ١

وفقـــاً ألحكـــام القانـــون الــدويل، وهــي تطبــق يف هــذا       
  :الشأن



 

١٠٠  

االتفــــاقات الدوليـــة العامـــة واخلاصـــة الـــيت تـــضع    -  أ  
ـــرفاً هبـــا صـــراحة مـــن جانـــب الــدول    قـــواعد معت

  املتنازعة؛
ــة ا  - ب   ــانون دلَّ العــادات الدولي ــة ق ــة املعتــربة مبثاب  ملرعي

  عليه تواتر االستعمال؛
  هتا األمـم املتمدنة؛بادئ القانون العامـة التـي أقـرَّم  - ج  
أحكام احملاكـم ومـذاهب كبار املؤلفني يف القانون         -  د  

عترب هـذا أو ذاك مـصدراً       وُي. العام يف خمتلف األمم   
احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكـام        

  .٥٩املادة 
ــال     - ٢ ــره أي إخــ ــدم ذكــ ــنص املتقــ ـــى الــ ـــرتب علــ ل ال يتــ

للمحكمة مـن سـلطة الفـصل يف القـضية وفقـاً ملبـادئ              مبا
ــراف الــدعوى علــى        ــىت وافــق أط ـــدل واإلنــصـاف م الع

  .ذلك



 

١٠١  

  الفصل الثالث
  يف اإلجراءات

  ٣٩املادة 
. الفرنــسية واإلنكليزيــة: اللغــات الرمسيــة للمحكمــة هــي   - ١

فإذا اتفـق الطـرفان علـى أن ُيسار فـي القـضية بالفـرنـسية        
هبـــا، وإذا اتفقـــا علـــى أن ُيـــسار فيهـــا     صــــدر احلكـــم  

  .باإلنكليزية صدر احلكم هبا كذلك
إذا مل يكن ثـمة اتفاق على تعيني اللغة اليت تستعمل جاز           - ٢

يـؤثرون   ألطراف الـدعوى أن يستعملـوا يف املرافعات مـا       
ويف هــذه احلالــة يــصدر   . اســتعماله مــن هــاتني اللغــتني   

ن احملكمـة أي    وتبـيِّ . ةغتني الفرنسية واإلنكليزيـ   احلكم بالل 
  .النصني هو النص الرمسي

 اسـتعمال   - ملــن يطلـب مــن املتقاضـني          -جتيـز احملكمــة      - ٣
  .لغة غري الفرنسية أو اإلنكليزية



 

١٠٢  

  ٤٠املادة 
ا بــإعالن رفـــع القــضايا إىل احملكمــة حبــسب األحــوال إمَّــُت  - ١

. لرسـل إىل املـسجِّ    ا بطلـب كتـايب يُ     االتفاق اخلـاص وإمَّـ    
ــا احلــالتني جيــب تعــيني موضــوع  ويف ك ـــزاع لت ــان  الن وبي

  .املتنازعني
  .ل هذا الطلب فوراً إىل ذوي الشأنيعلن املسجِّ  - ٢
ــضاً أعــضـاء   وُي  - ٣ ــه أي ـــم املتحــدة ”خطــر ب ــد  “األم ــى ي  عل

خطر به أي دولة أخرى هلـا وجـه يف          ُتاألمني العام، كما    
  .احلضور أمام احملكمة

  ٤١املادة 
ــرِّ   - ١ ــة أن تق ــا     للمحكم ــيت جيــب اختاذه ــة ال ــدابري املؤقت ر الت

حلفـــظ حـــق كـــل مـــن األطـــراف وذلـــك مـــىت رأت أن   
  .الظروف تقضي بذلك

إىل أن يصدر احلكم النهائي يبلـغ فـوراً أطـراف الـدعوى         - ٢
  .رى اختاذهاوجملس األمن نبأ التدابري اليت ُي

  ٤٢املادة 
  .وكالء عنهم النـزاع ل أطرافميثِّ  - ١
  .نـوا أمام احملكمة مبستشارين أو مبحامنيوهلـم أن يستعي  - ٢



 

١٠٣  

يتمتــع وكــالء املتنــازعني ومستــشاروهم وحمــاموهم أمــام    - ٣
يـة  احملكمة باملزايا واإلعفاءات الالزمة ألداء واجبـاهتم حبرِّ       

  .واستقالل

  ٤٣املادة 
  .كتايب وشفوي: تنقسم اإلجراءات إىل قسمني  - ١
ــدَّ تــــش  - ٢ ــا يقــ ـــة مــ ـــراءات الكتابيــ ــة م مـل اإلجــ للمحكمــ

وللخــصوم مــن املــذكرات ومــن اإلجابــات عليهــا مث مــن  
ــردود إذا اقتــضاها احلــال، كمــا تــشمل مجيــع األوراق    ال

  .واملستندات اليت تؤيدها
ى الكيفيــة ويف ل علــيكــون تقــدمي ذلــك بواســطة املــسجِّ    - ٣

  .رها احملكمةاملواعيد اليت تقرِّ
إىل منـه   رسـل   مه أحـد أطـراف الـدعوى تُ       كل مستند يقدِّ    - ٤

  .ق عليهـا مبطابقتها لألصلالطـرف اآلخـر صـورة مصدَّ
اإلجــراءات الــشفوية تــشمل اســتماع احملكمــة لــشهادة        - ٥

الـــــشهود وألقـــــوال اخلـــــرباء والـــــوكالء واملستـــــشارين 
  .واحملامني



 

١٠٤  

  ٤٤املادة 
 عــدا الــوكالء     مـناألشخاص  إلـى  مجيـع ما يـراد إعـالنه       - ١

ــشارين واحملــامني فاحملكمــ  ـــى   واملست ــه رأســاً إل ة ترجــع في
  .حكومة الـدولة املقتضى عمـل اإلعـالن يف أرضها

وهــــذا احلكـــــم يـــسري أيــــضاً كلمـــا بــــدا للمحكمــــة      - ٢
  .زاعـاالستدالل بتحقيق يعمل يف حمل الن

  ٤٥املادة 
وعنـد وجـود مـانع لديـه يتوالهـا          . يتوىل الرئيس إدارة اجللـسات    

 أعمال الرئاسة أقـدم     ىوإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولّ    . نائبه
  .القضاة احلاضرين

  ٤٦املادة 
ر احملكمـة خـالف ذلـك     جلسـات احملكمة علنية ما مل تقرِّ   تكـون

  .أو يطلـب املتقـاضون عدم قبول اجلمهور فيها

  ٤٧املادة 
  .ل والرئيسعه املسجِّيعمل لكل جلسة حمضر يوقِّ  - ١
  .وهذا احملضر يكون هو وحده احملضر الرمسي  - ٢



 

١٠٥  

  ٤٨ املادة
ن للمتقاضـني   يبات الالزمة لسري القضايا، وتعيِّ    تضع احملكمة الترت  

شكـل تقدمي الطلبات وميعاد تقـدميها، كمـا حتـدد املنـهج الـذي              
  .ي البياناتع يف تلقِّـتبَُّي

  ٤٩املادة 
جيوز للمحكمة، ولو قبـل بـدء املرافعـة، أن تطلـب مـن الـوكالء            

ناع عن إجابة طلبها    تقدمي أي مستند أو بيان، وما يقع من االمت        
  .تثبته رمسياً

  ٥٠املادة 
رد أو مجاعـة    ـد إىل فـ   ـجيـوز للمحكمـة، فـي كـل وقـت، أن تعهـ        

أو مكتب أو جلنة أو أية هيئة أخرى ختتارها، يف القيـام بتحقيـق              
 إبـداء رأيهـم يف أمـر   كـرواذُ أو أن تطلب من أي ممن        ،مسألة ما 

  .رياًـياً خبـفته فنـمن األمور بص

  ٥١ املادة
مجيـع األسئلـة املتعلقـة بالدعوى ُتطرح أثناء مساع الدعوى علـى         

نــها احملكمـــة فـــي الئحتــها  هـود واخلبـــراء بالــشروط الــيت تبيِّالــش
  .٣٠الـداخليـة املشـار إليهـا يف املادة 



 

١٠٦  

  ٥٢املادة 
الـيت حــددهتا   ي األسانيد واألدلـة يف املواعيـد   للمحكمة، بعد تلقِّ  
 تقبـــل مــن أحــد مــن أطــراف الــدعوى تقــدمي  هلـــذا الغـــرض، أالَّ

 إذا قبـل     أدلة جديدة كتابيـة أو شـفوية إالَّ        قد يريد تقدميه من    ما
  .ذلك األطراف اآلخرون

  ٥٣املادة 
ف أحد الطرفني عـن احلضور أو عجز عن الدفاع        إذا ختلَّ   - ١

عن مـدعاه، جـاز للطـرف اآلخـر أن يطلـب إىل احملكمـة               
  .أن حتكم له هو بطلباته

وعلى احملكمة قبـل أن جتيـب هـذا الطلـب أن تتثبـت مـن                  - ٢
 مث  ،٣٧  و ٣٦أن هلا والية القضاء وفقاً ألحكام املادتني        

مــن أن الطلبــات تقــوم علــى أســاس صــحيح مــن حيــث    
  .الواقع والقانون

  ٥٤املادة 
ــامون،     - ١ ــشارون واحملــ ـــوكالء واملستــ ـــرغ الــ ـــد أن يفــ بعــ

لـرئيس ختـام    بإشراف احملكمة، من عرض القـضية يعلـن ا        
  .املرافعة



 

١٠٧  

  .تنسحب احملكمة للمداولة يف احلكم  - ٢
  .تكون مداوالت احملكمة سراً يظل حمجوباً عن كل أحد  - ٣

  ٥٥املادة 
تفـــصل احملكمـــة يف مجيـــع املـــسائل بـــرأي األكثريـــة مـــن   - ١

  .القضاة احلاضرين
ح جانب الـرئيس أو القاضـي       إذا تساوت األصوات، ُرجِّ     - ٢

  .الذي يقوم مقامه

  ٥٦املادة 
  .ن احلكم األسباب اليت ُبين عليهايبيِّ  - ١
  .ويتضمن أمساء القضاة الذين اشتركوا فيه  - ٢

  ٥٧املادة 
إذا مل يكـن احلكـم صـادراً كلــه أو بعـضه بإمجـاع القـضاة فمـــن       

  .حـق كـل قاضـي أن يصدر بياناً مستقالً برأيه اخلاص

  ٥٨املادة 
ُيتلى يف جلـسة علنيـة، بعـد        ل، و  من الرئيس واملسجِّ   ع احلكم يوقَّ
  .حاًـحيـاراً صـالء إخطـار الوكـإخط



 

١٠٨  

  ٥٩املادة 
 بالنــسبة ملــن صــدر بينــهم ويف ال يكــون للحكــم قــوة اإللــزام إالَّ

  .صل فيهالذي فُ النـزاع خصوص

  ٦٠املادة 
يف معنـاه    النــزاع    يكون احلكم هنائياً غري قابل لالسـتئناف وعنـد        

بتفـسريه، بنـاًء علـى طلـب أي         أو يف مدى مدلوله تقوم احملكمـة        
  .طرف من أطرافه

  ٦١املادة 
ـــل اال ُي  - ١ ــادة النظـــر يف احلكـــم، إالَّ قبـ  بـــسبب لتمـــاس إعـ

ف واقعــة حامســة يف الــدعوى كــان جيهلــها عنــد      تكــّش
الـذي يلـتمس   صدور احلكـم كـل مـن احملكمـة والطـرف       

 يكون جهل الطرف املـذكور هلـذه        إعادة النظر، على أالَّ   
  . عن إمهال منهالواقعة ناشئاً

إجـراءات إعـادة النظـر ُتفتـتح حبكـم مـن احملكمـة، تثبـت               - ٢
يدة وتـستظهر فيـه صـفاهتا       فيه صراحة وجود الواقعة اجلد    

ر إعادة النظـر، وتعلـن بـه أن االلتمـاس بنـاًء علـى               اليت تربِّ 
  .ذلك جائز القبول



 

١٠٩  

ــا الـــذي     - ٣ ـــل حبكمهـ ـــوجب العمـ ـــة أن تـ ـــوز للمحكمـ جيـ
  .أن تقبـل السري يف إجراءات إعادة النظرأصـدرته، قبــل 

م التماس إعادة النظر خالل ستة أشهر على        جيب أن يقدَّ    - ٤
  .األكثر من تكشف الواقعة اجلديدة

ال جيوز تقدمي أي التماس إلعادة النظر بعد انقضاء عشر            - ٥
  .سنوات من تاريخ احلكم

  ٦٢املادة 
ــصلحة ذات صـــ      - ١ ــا مـ ــدول، أن هلـ ــدى الـ فة إذا رأت إحـ

م إىل   احلكم يف القضية جـاز هلـا أن تقـدِّ          قانونية يؤثر فيها  
  .احملكمة طلبــاً بالتدخل

  .والبت يف هذا الطلب يرجع األمر فيه إىل احملكمة  - ٢

  ٦٣املادة 
إذا كانـت املــسألة املعروضــة تتعلــق بتأويــل اتفاقيــة بعــض    - ١

ل ليـست مـن أطـراف القـضية فعلـى املـسجِّ           أطرافها دول   
  .لك الدول دون تأخريأن خيطر ت



 

١١٠  

خطر علـى الوجـه املتقـدم أن تتـدخل يف     حيـق لكل دولة تُ    - ٢
الدعوى فإذا هي استعملت هذا احلق كان التأويل الـذي    

  .يقضي به احلكم ملزماً هلا أيضاً

  ٦٤املادة 
ر احملكمـة   رف املـصاريف اخلاصـة بـه مـا مل تقـرِّ           يتحمـل كـل طــ   
  .خالف ذلك



 

١١١  

  الفصل الرابع
  يف الفتاوى

  ٦٥املادة 
للمحكمـــة أن تفتـــي يف أيـــة مــسألة قانونيــة بنــاًء علــى         - ١

ـــة رّخــص هلــا ميثــاق    ـــة هيئـ  “األمــم املتحــدة ”طلـــب أي
بـاستفتائهـا، أو حصل الترخيص هلا بذلك طبقاً ألحكـام         

  .امليثاق املذكور
طلــــب مــــن احملكمـــة الفتـــوى فيهـــا  املوضوعــــات الـــيت ُي  - ٢

 يتضمن بياناً دقيقاً للمـسألة    عـرض عليها يف طلب كتايب    ُت
عني علـى   املستفىت فيها وترفق به كل املستندات اليت قد تُ        

  .جتليتها

  ٦٦املادة 
ل طلب االسـتفتاء دون إبطـاء إىل الـدول الـيت      يبلغ املسجِّ   - ١

  .حيق هلا احلضور أمام احملكمة



 

١١٢  

تبليغاً خاصاً رأساً إىل الـدول الـيت        ل  املسجِّكذلك يرسل     - ٢
ضـور أمـام احملكمة أو إىل أية هيئة دولية تـرى          حيق هلا احل  

 أهنـا   -نعقادهـا    يف حالة عدم ا    -احملكمة أو يرى رئيسها     
نـهي فيـه    م معلومـات يف املوضـوع، يُ      قد تـستطيع أن تقـدِّ     

إىل كــل منــها أن احملكمــة مــستعدة ألن تتلقــى يف خــالل  
ــة الـــيت تتـــصل    ــرئيس، البيانـــات الكتابيـ ميعـــاد حيـــدده الـ

 ألن تــسمع يف جلــسة علنيــة تعقــد هلــذا     باملوضــوع، أو
  .الغرض، ما يتصل باملوضوع من بيانات شفوية

إذا مل تتلـق دولـة مـن الـدول اليت حيـق هلــا احلـضور أمـام                - ٣
احملكمة ذلك التبليغ اخلـاص املـشار إليـه يف الفقـرة الثانيـة             

م هلا أن تعرب عن رغبتـها يف أن تقـدِّ     من هذه املادة جاز     
 وتفـصل احملكمـة يف   ؛ياً أو أن تلقي بيانـاً شـفوياً    بياناً كتاب 

  .ذلك
فوية ـابية أو شـ   ـات كتـ  ـمت بيانـ  ات الـيت قـدَّ    ــالدول واهليئ   - ٤

ز هلـــا أن تنـــاقش البيانـــات الـــيت مت كليهمـــا جيـــوأو قـــدَّ
جــه  متــها دول أو هيئـــات أخـــرى، وذلـــك علــى الو    قدَّ

ة ـلــاحملكمــة يف كــل حاتعيِّنــه عاد الــذي ـوبالقــدر ويف امليــ
نــه رئيــسها إذا مل تكــن احملكمــة   الــذي يعيِّعلــى حــدة أو

يف الوقـــت ل املـــسجِّويقتـــضـي ذلــــك أن يبلــغ  . منعقــدة 



 

١١٣  

ــا  ــدَّ املناســـب مـ ــات الكت يقـ ــن البيانـ ــدول  م مـ ــة إىل الـ ابيـ
  .مت مثل تلك البياناتواهليئات اليت قدَّ

  ٦٧املادة 
خطـر  صدر احملكمة فتواها يف جلـسة علنيـة بعـد أن يكـون قـد أُ       ُت
ــدوبو    بــ ذلك األمــني العــام ومنــدوبو أعــضاء األمــم املتحــدة ومن

  .الدول األخرى واهليئات الدولية اليت يعنيها األمر مباشرة

  ٦٨املادة 
 -م  فـوق مـا تقـدَّ      -ـاء تتبــع    ـمـة اإلفت ر احملكمـة مه  ــعنـدما تبـاش 

مــا تــراه هــي ممكــن التطبيــق مــن أحكــام هــذا النظــام األساســي    
  .قضائيةاخلاصة باملنازعات ال



 

١١٤  

  الفصل اخلامس
  التعديل

  ٦٩املادة 
جيـري تعـديل هـذا النظام األساسي بنفـس الطـريقة املرسـومة يف          

راعى ما قـد تتخـذه   ميثاق األمم املتحدة لتعديل امليثاق على أن يُ   
اجلمعية العامة، بناًء على توصية جملس األمن، من أحكام بـشأن           

ذا النظـام األساسـي     ـراف هـ  ـكون مـن أطـ    ـتراك الدول اليت تـ    ــاش
  .وال تكون من أعضاء األمم املتحدة

  ٧٠املادة 
للمحكمــــة أن تقتــــرح إجـــراء التعـــديالت الـــيت تـــرى ضـــرورة  
إجرائها يف هذا النظام األساسي، وتبلغ اقتراحاهتا كتابـة لألمـني            

  .٦٩العام للنظر فيها وفقاً ألحكام املادة 




