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 منشور سازمان ملل متحد

  مقدمه
در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك  ١٩٤٥ژوئن  ٢٦منشور ملل متحد در تاريخ 

   .االجرا گرديد اكتبر همان سال الزم ٢٤به امضاء رسيد و در  ىالملل سازمان بين

و  ٢٧، ٢٣اصالحات مربوط به مواد . جزء الينفك منشور ملل متحد است ىدادگستر ىلالمل اساسنامه ديوان بين
 ١٩٦٥اوت  ٣١سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از  ىتوسط مجمع عموم ١٩٦٣دسامبر  ١٧منشور در  ٦١

به تصويب  ىتوسط مجمع عموم ١٩٧١دسامبر  ٢٠در  ٦١مربوط به ماده  ىاصالح بيشتر. االجرا گرديد الزم
به تصويب  ١٩٦٥دسامبر  ٢٠نيز كه در تاريخ  ١٠٩اصالح ماده . االجرا گرديد الزم ١٩٧٣سپتامبر  ٢٤رسيد و در 
   .االجرا گرديد الزم ١٩٦٨ژوئن  ١٢رسيد در  ىمجمع عموم

ماده . افزايش يافت ١٥به  ١١امنيت سازمان ملل متحد از  ىشورا ىمنشور، تعداد اعضا ٢٣با اصالح ماده 
مثبت  ىامنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با را ىمقرر داشته است كه تصميمات شورا ٢٧ ىاصالح

، از جمله آراء پنج عضو )عضو ٧سابقاً (عضو  ٩مثبت  ىو درباره ساير موضوعات با را) عضو ٧سابقاً (عضو  ٩
   .امنيت، اتخاذ شود ىدائم شورا

سازمان  ىو اجتماع ىاقتصاد ىرا گرديد، تعداد اعضاء شورااالج الزم ١٩٦٥اوت  ٣١، كه در ٦١با اصالح ماده 
االجرا شد،  الزم ١٩٧٣سپتامبر  ٢٤در ماده مزبور كه از  ىاصالح بعد. افزايش يافت ٢٧به  ١٨ملل متحد از 

   .افزايش داد ٥٤به  ٢٧سازمان ملل متحد را از  ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا ىتعداد اعضا

توسط  ىتوان يك كنفرانس عموم دارد كه مي ه بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي، كه مربوط ب١٠٩اصالح ماده 
 ٩هر يك از  ىو را ىعموم كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع ىمتحد در تاريخ و محل دول عضو سازمان ملل

   .متحد تجديد نظر شود شود تشكيل داد تا در منشور ملل امنيت تعيين مي ىشورا) عضو ٧سابقاً (عضو 

تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره  ىبرا ىكه مربوط به امكان تشكيل كنفرانس ١٠٩د سوم ماده بن
عضو  ٧هر يك از  ىرا”كه  ىا مانده و در اشاره ىاست به همان صورت باق ىمجمع عموم ىاجالسيه عاد

و در  ىمجمع عموم ىاددر دهمين دوره اجالسيه ع ١٩٥٥داده نشده زيرا سال  ىرفته تغيير“ امنيت ىشورا
   .امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است ىشورا

   ما مردم ملل متحد با تصميم
افراد بشر را دچار مصائب  ىجنگ كه دوبار در مدت يك عمر انسان ىآينده از بال ىبه محفوظ داشتن نسلها

و  ىيثيت و ارزش شخصيت انسانبشر و به ح ىغير قابل بيان نموده و با اعالم مجدد ايمان خود به حقوق اساس
حفظ  ىها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط الزم برا حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت ىبه تساو

و شرايط  ىاجتماع ىو كمك به ترق ىالملل ها و ساير منابع حقوق بين نامه از عهد ىعداتل و احترام الزامات ناش
   بيشتر، ىبهتر با آزاد ىزندگ
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   ل به اين هدفهاني ىو برا
 ىو به متحد ساختن قوا ىبه رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجوار

 ىكه عدم استفاده از نيروها ىو به قبول اصول و ايجاد روشهاي ىالملل صلح و امنيت بين ىنگاهدار ىخود برا
 ىپيشبرد ترق ىبرا ىالملل بين ىوسل به وسائل و مجارمسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به ت

   .ىنماي ىتحقق اين مقاصد تشريك مساع ىايم كه برا تمام ملل مصمم شده ىو اجتماع ىاقتصاد

اند و اختيارات تامه  متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده ىها و در نتيجه دولت
اند  ر آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نمودهآنان ابراز و صحت و اعتبا

 .نمايند كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي ىالملل و بدينوسيله يك سازمان بين

  فصل اول
  مقاصد و اصول

  :١ماده 
   :مقاصد ملل متحد به قرار زير است

و  ىجلوگير ىموثر برا ىظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعو بدين من ىالملل حفظ صلح و امنيت بين -١
ناقض صلح و  ىبرطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير كارها

كه ممكن است منجر به  ىهاي يا وضعيت ىالملل فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختالفات بين
   :الملل آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين سالمتم ىها نقض صلح گردد با شيوه

ملل و انجام ساير  ىحقوق و خود مختار ىاحترام به اصل تساو ىتوسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبنا -٢
   ؛ىتحكيم صلح جهان ىبرا ىاقدامات مقتض

يا  ىو فرهنگ ىو اجتماع ىداقتصا ىها جنبه ىكه دارا ىالملل در حل مسائل بين ىالملل بين ىحصول همكار -٣
همگان بدون تمايز از  ىبرا ىاساس ىاست و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديها ىبشردوست
   زبان يا مذهب؛ و –جنس  –اد .حيث ن

   .دارند مشترك معمول مي ىكه ملل جهت حصول اين هدفها ىهماهنگ كردن اقدامات ىبرا ىبودن مركز -٤

  :٢ماده 
   :آن در تعقيب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد ىن و اعضاسازما

   .حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد ىاصل تساو ىسازمان برمبنا -١

را كه به موجب اين منشور بر  ىاز عضويت تعهدات ىناش ىكليه اعضاء به منظور تضمين حقوق و مزايا -٢
   .ت انجام خواهند داداند با حسن ني عهده گرفته

و  ىالملل كه صلح و امنيت بين ىآميز به طريق خود را به وسايل مسالمت ىالملل كليه اعضاء اختالفات بين -٣
   .عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند كرد
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يا استقالل  ىخود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارض ىالملل كليه اعضاء در روابط بين -٤
خواهند  ىكه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خوددار ىيا از هر روش ديگر ىهر كشور ىسياس
   .نمود

كه سازمان برطبق اين منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند  ىكليه اعضاء در هر اقدام -٥
آورد  به عمل مي ىيا قهر ىطكه سازمان ملل متحد عليه آن اقدام احتيا ىكرد و از كمك به هر كشور

   .خواهند نمود ىخوددار

حفظ صلح و امنيت  ىكه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه برا ىسازمان مراقبت خواهد كرد كشورهاي -٦
   .است بر طبق اين اصول عمل نمايند ىضرور ىالملل بين

كه ذاتاً جزو صالحيت  ىامور دارد در هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي -٧
را تابع مقررات  ىكند كه چنين موضوعات است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي ىهر كشور ىداخل

شده در فصل هفتم لطمه وارد  ىبين پيش ىاين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهر
  .نخواهد آورد

  فصل دوم
  عضويت

  : ٣ماده 
در  ىالملل هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين ىلل متحد كشورهاياصل م ىاعضا 

را امضاء كرده و اين منشور را  ١٩٤٢سانفرانسيسكو شركت نموده يا قبال اعالميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 
   .تصويب نمايند ١١٠امضاء و بر طبق ماده 

  : ٤ ماده
ت مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و شيفته صلح كه تعهدا ىساير كشورها -١

   .توانند به عضويت ملل متحد درآيند آن باشند مي ىمايل به اجرا

است كه مجمع  ىكه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميم ىقبول هر كشور -٢
   .نمايد امنيت اتخاذ مي ىبنابر توصيه شورا ىعموم

  : ٥ماده 
به عمل آمده است ممكن  ىيا قهر ىامنيت بر عليه آن اقدام احتياط ىهر عضو ملل متحد كه از طرف شورا 

اعمال . عضويت معلق گردد ىامنيت از اعمال حقوق و مزايا ىو بنابر توصيه شورا ىاست به وسيله مجمع عموم
   .برقرار شودامنيت مجدداً  ىمزبور ممكن است به وسيله شورا ىحقوق و مزايا

  : ٦ماده 
از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممكن است به وسيله مجمع  ىهر عضو ملل متحد كه در تخط 

  .امنيت از سازمان اخراج گردد ىبنابر توصيه شورا ىعموم
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  فصل سوم
  اركان

  : ٧ماده 
و  ىاقتصاد ىوراامنيت، يك ش ى، يك شوراىيك مجمع عموم: ملل متحد عبارتست از ىاركان اصل -۱

   .و يك دبيرخانه ىدادگستر ىالملل قيمومت، يك ديوان بين ى، يك شوراىاجتماع

   .تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد ىكه ضرور ىاركان فرع -٢

  : ٨ماده 
ود خ ىو فرع ىدر اركان اصل ىبه هر عنوان تحت شرايط مساو ىهر شغل ىتصد ىسازمان ملل متحد برا

  .در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد ىهيچگونه محدوديت

  فصل چهارم
  ىمجمع عموم

  تركيب
  : ٩ده ما
   .ملل متحد خواهد بود ىمركب از كليه اعضا ىمجمع عموم -١

   .نخواهد داشت ىهر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عموم -٢

   وظايف و اختيارات
  : ١٠ماده 

را كه در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يك  ىاند هر مساله يا امرتو مي ىمجمع عموم 
ممكن است به  ١٢مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده  ىها از ركن

   .بنمايد ىهاي ور توصيهامنيت يا به هر دو درباره هر يك از اين مسايل و ام ىاعضاء سازمان ملل متحد يا به شورا

   : ١١ماده 
منجمله اصول حام بر خلع  ىالملل حفظ صلح و امنيت بين ىبرا ىهمكار ىتواند اصول كل مي ىمجمع عموم -١

قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، يا به  ىسالح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگ
   .ايدبنم ىهاي امنيت يا به هر دو توصيه ىشورا

را كه توسط هر يك از اعضاء يا  ىالملل تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين مي ىمجمع عموم -٢
كه عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده  ىتوسط كشور ٣٥امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده  ىشورا

به كشور يا  ىورد چنين مسائلتواند در م مي ١٢باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 
از اين قبيل كه اقدام در  ىا هر مساله. بنمايد ىهاي امنيت يا به هردو توصيه ىمربوط يا به شورا ىكشورها

   .امنيت ارجاع خواهد گرديد ىقبل يا بعد از بحث به شورا ىباشد توسط مجمع عموم ىمورد آن ضرور
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را  ىالملل كه محتمل است صلح و امنيت بين ىهاي به وضعيتامنيت را  ىتواند توجه شورا مي ىمجمع عموم -٣
   .به مخاطره اندازد جلب نمايد

   .را محدود نخواهد كرد ١٠شمول ماده  ىكه در اين ماده ذكر شده است حد كل ىاختيارات مجمع عموم -٤

   : ١٢ماده 
است كه در اين منشور  ىامنيت در مورد هر اختالف يا وضعيت، در حال انجام وظايف ىتازمانيكه شورا -١

نخواهد كرد مگر  ىا در مورد آن اختالف يا وضعيت هيچگونه توصيه ىبدان محول شده است مجمع عموم
   .بكند ىامنيت چنين تقاضاي ىاينكه شورا

را در هر دوره اجالس از امور مربوط به حفظ  ىامنيت، مجمع عموم ىدبير كل ملل متحد با موافقت شورا -٢
امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بالفاصله  ىكه در شورا ىالملل ينصلح و امنيت ب

و در صورتيكه مجمع  ىامنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عموم ىشورا ىپس از ختم رسيدگ
   .در حال اجالس نباشد به اعضاء اطالع خواهد داد ىعموم

   : ١٣ماده
   :كند را فراهم مي ىهاي ير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيهنسبت به امور ز ىمجمع عموم -۱

   .الملل وتدوين آن حقوق بين ىو تشويق توسعه تدريج ىدر امور سياس ىالملل بين ىترويج همكار -الف

و كمك به  ىو بهداشت ى، آموزشى، فرهنگى، اجتماعىاقتصاد ىها در رشته ىالملل بين ىترويج همكار –ب 
   .همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب ىبرا ىاساس ىو آزاديها تحقق حقوق بشر

در مورد امور مذكور در شق ب بند يك اين ماده در  ىوظايف و اختيارات مجمع عموم -ها ساير مسئوليت -٢
   .فصول نهم و دهم بيان شده است

  : ١٤ماده 
كه به نظر ميرسد احتماالً  ىآميز هر وضعيت سالمتحل م ىتواند برا مي ١٢با رعايت مقررات ماده  ىمجمع عموم
از  ىكه ناش ىهاي الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت يا به روابط دوستانه بين ىبه رفاه عموم

   .را توصيه نمايد ىنقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در اين منشور است اقدامات

  : ١٥ماده 
 ىكند و مورد بررس امنيت را دريافت مي ىمخصوص شورا ىا ساالنه و گزارش ىها زارشگ ىمجمع عموم -١

 ىامنيت برا ىخواهد بود كه شورا ىمذكور شامل مشروح اقدامات و تصميمات ىها دهد گزارش قرار مي
   .به عمل آورده يا اتخاذ كرده است ىالملل حفظ صلح و امنيت بين

   .دهد قرار مي ىكند و مورد بررس ن ملل متحد را دريافت ميساير اركا ىها گزارش ىمجمع عموم -٢
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  : ١٦ماده 
 ىمنشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادها ١٣و  ١٢را كه تحت فصول  ىوظايف ىمجمع عموم 

   .انجام خواهد داد ىالملل قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين ىالجيش را كه سوق ىقيمومت مناطق

  : ١٧ماده 
   .و تصويب خواهد كرد ىبودجه سازمان را بررس ىمجمع عموم -١

   .مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود ىمخارج سازمان برحسب سهميه بند -٢

داده شود  ٥٧منظور در ماده  ىرا كه به موسسات تخصص ىا و بودجه ىهرگونه ترتيبات مال ىمجمع عموم -٣
موسسات مذكور را به منظور صدور توصيه به آنها  ىر خواهد داد و بودجه ادارو تصويب قرا ىمورد بررس

   .خواهد نمود ىبررس

   ىرا
  : ١٨ماده 

   .خواهد بود ىيك را ىدارا ىهر عضو مجمع عموم -١

دهنده اتخاذ خواهد  ىحاضر و را ىدر مورد مسائل مهم با اكثريت دوسوم از اعضا ىتصممات مجمع عموم -٢
 – ىالملل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين ىها توصيه: شود از مسائل مهم محسوب مي موارد زير. شد

: شود موارد زير از مسائل مهم محسوب مي. دهنده اتخاذ خواهد شد ىحاضر و را ىانتخاب اعضا
انتخاب  –امنيت  ىغير دائم شورا ىانتخاب اعضا – ىالملل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين ىها توصيه
از بند بك ماده )) ج((قيمومت بر طبق شق  ىشورا ىانتخاب اعضا – ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا ىاعضا
 –اخراج اعضاء  –عضويت  ىتعليق حقوق و مزايا –جديد در سازمان ملل متحد  ىقبول اعضا – ٨٦

   .نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه ىمسائل راجع به اجرا

كه اكثريت دوسوم بايد در آنها رعايت  ىمله تعيين انواع مسائل ديگرتصميمات راجع به ساير امور منج -٣
   .دهنده اتخاذ خواهد گرديد ىشود با اكثريت اعضاء حاضر و را

  : ١٩ماده 
آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيكه سهميه عقب  ىهر عضو ملل متحد كه پرداخت سهميه مال 

 ىدو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عموم ىز مبلغ سهميه مربوط براافتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر ا
 ىاز شرايط ىتشخيص دهد كه قصور در پرداخت ناش ىمعذلك اگر مجمع عموم. نخواهد داشت ىحق را

   .شركت كند ىاجازه دهد كه در را ىتواند به چنين عضو است كه از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي

   آئين كار
  : ٢٠ده ما
. العاده خواهد داشت فوق ىها اجالس ساالنه و در صورت اقتضاء اجالس ىها منظماً دوره ىمجمع عموم 

   .ملل خواهد بود ىامنيت يا اكثريت اعضا ىالعاده به دعوت دبيركل بنا به درخواست شورا فوق ىها اجالس
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١١٠ 

  : ٢١ماده 
هر دوره اجالس رئيس خود را  ىع مزبور برامجم. كند خود را تنظيم مي ىنامه داخل آئين ىمجمع عموم 

   .كند انتخاب مي

  : ٢٢ماده 
تشخيص دهد تاسيس  ىرا كه ضرور ىتواند آنگونه اركان فرع وظايف خد مي ىاجرا ىبرا ىمجمع عموم 

  .نمايد

  فصل پنجم
  امنيت ىشورا

   تركيب
  : ٢٣ماده 

اتحاد جماهير  –فرانسه  –چين  ىرجمهو. امنيت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد ىشورا -١
و اياالت متحده امريكا اعضاء دائم  ىكبير و ايرلند شمال ىبريتانيا -)فدراسيون روسيه( ىسوسياليست ىرو

سازمان  ىده عضو ديگر سازمان را باالخص باتوجه به شركت اعضا ىمجمع عموم. امنيت هستند ىشورا
سازمان در درجه اول و همچنين با توجه به  ىساير هدفها و ىالملل ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين

   .نمايد امنيت انتخاب مي ىبه عنوان اعضاء غير دائم شورا ىتقسيم عادالنه جغرافياي

 ىمعذلك در نخستين انتخاب اعضا. گردند يكدوره دوساله انتخاب مي ىامنيت برا ىغير دائم شورا ىاعضا -٢
امنيت از يازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده  ىشورا ىغير دائم پس از افزايش عده اعضا

گردد بالفاصله قابل تجديد انتخاب  كه خارج مي ىعضو .شوند ساله انتخاب ميـــيك دوره يك ىبرا
   .نخواهد بود

   .امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت ىهر عضو شورا -٣

   وظايف و اختيارات
   : ٢٤ماده 

آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت  ىور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضابه منظ -١
كه  ىوظايف ىامنيت در اجرا ىكنند كه شورا نمايند و موافقت مي امنيت واگذار مي ىرا به شورا ىالملل بين

   .به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد

 ىاختيارات مخصوص. كند اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل مي ىاجراامنيت در  ىشورا -٢
   .بيان شده است ١٢و  ٨-٧-٦امنيت واگذار گرديده در فصول  ىانجام ظايف مذكور به شورا ىكه برا

 ىبه مجمع عموم ىبررس ىمخصوص برا ىها ساالنه و در صورت اقتضا گزارش ىها امنيت گزارش ىشورا -٣
   .دارد ميتقديم 
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١١١ 

  : ٢٥ماده 
   .امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند ىنمايند كه تصميمات شورا اعضاء ملل متحد موافقت مي 

  : ٢٦ماده 
جهت صرف حداقل  ىبه وسيله به كار بردن تدابير ىالملل به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنيت بين 

مذكور  ىامنيت مكلف است با كمك كميته ستاد نظام ىتسليحات، شورا ىجهان برا ىو اقتصاد ىمنابع انسان
   .وضع اصول تنظيم تسليحات تهيه و به اعضاء ملل متحد تقديم نمايد ىبرا ىهاي طرح ٤٧در ماده 

   ىرا
  : ٢٧ماده 

   .است ىيك را ىامنيت دارا ىهر عضو شورا -١

   .شود عضو اتخاذ مي) ٩(نه  ىار با راك امنيت راجع به مسائل مربوط به آئين ىتصميمات شورا -٢

دائم  ىعضو كه شامل آراء تمام اعضا) ٩(مثبت نه  ىامنيت راجع به ساير مسائل با را ىتصميمات شورا -٣
كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از  ىگردد به اين شرط كه در مورد تصميمات باشد اتخاذ مي

   :نمايد ىخوددار ىن رااز داد ىشود طرف دعو اتخاذ مي ٥٢ماده 

   كار آئين
  : ٢٨ماده 

تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور  ىامنيت به نحو ىشورا -١
   .در مقر سازمان خواهد داشت ىا امنيت در كليه اوقات نماينده ىشورا ىهر يك از اعضا

شورا در صورتيكه مايل باشد  ىاهد داشت و هر يك از اعضابه فواصل معين خو ىامنيت جلسات ىشورا -٢
كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است در  ىا دولت خود يا نماينده ىاز اعضا ىتواند توسط يك مي

   .آن جلسات شركت جويد

خود تسهيل انجام وظايف  ىغير از مقر سازمان كه برا ىتواند جلسات خود را در جاهاي امنيت مي ىشورا -٣
   .مناسب بداند تشكيل دهد

  : ٢٩ماده 
   .انجام وظايف خود الزمبداند تاسيس نمايد ىرا كه برا ىتواند آنگونه از اركان فرع شورا يامنيت مي 

  : ٣٠ماده 
   .كند خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب شورا باشد تنظيم مي ىنامه داخل امنيت آئين ىشورا 
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١١٢ 

  : ٣١ماده 
 ىا در مذاكرات مربوط به هر مسئله ىتواند بدون حق را امنيت نيست مي ىلمتحد كه عضو شوراهر عضو مل 

امنيت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً  ىامنيت مطرح است در هر مورد كه شورا ىكه در شورا
   .موثر بداند شركت كند

  : ٣٢ماده 
كه در ملل متحد عضويت ندارد هرگاه طرف  ىورامنيت نيست يا هر كش ىهر عضو ملل متحد كه عضو شورا 

در مذاكرات  ىاست دعوت خواهد شد كه بدون حق را ىامنيت تحت رسيدگ ىباشد كه در شورا ىاختالف
كه عضو ملل متحد  ىشركت كشور ىرا كه برا ىامنيت شرايط ىشورا. مربوط به اختالف مزبور شركت نمايد

  .داند وضع خواهد نمود نيست عادالنه مي

  صل ششمف
  حل و فصل مسالمت آميز اختالفات

  : ٣٣ماده 
را به خطر اندازد بايد قبل از هر  ىالملل طرفين هر اختالف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنيت بين -١

و توسل به موسسات يا ترتيبات  ىقضاي ىرسيدگ – ىداور –سازش  – ىميانجيگر –چيز از طريق مذاكره 
   .آميز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمايند ئل مسالمتيا ساير وسا ىا منطقه

مزبور  ىها امنيت در صورت اقتضا از طرفين اختالف خواهد خواست كه اختالفات خود را با شيوه ىشورا -٢
   .حل و فصل نمايند

  : ٣٤ماده 
گردد يا  ىالملل بين را كه ممكن است منجر به يك اصطكاك ىتواند هر اختالف يا وضعيت امنيت مي ىشورا 

قرار دهد بدين منظور كه تعيين نمايد آيا محتمل است ادامه اختالف يا  ىايجاد نمايد مورد رسيدگ ىاختالف
   .را به خطر بياندازد ىالملل وضعت مزبور حفظ صلح و امنيت بين

  : ٣٥ماده 
از آنگونه  ىتالف يا وضعيترا به هر اخ ىامنيت يا مجمع عموم ىتواند توجه شورا هر عضو ملل متحد مي -١

   .بدان اشاره شده است جلب نمايد ٣٤كه در ماده 

كه خود  ىرا به اختالف ىامنيت يا مجمع عموم ىتواند توجه شورا كه عضو ملل متحد نيست مي ىهر كشور -٢
در آن درگير استجلب نمايد مشروط بر اينكه در مورد اختالف مزبور قبالً تعهدات مربوط به حل و فصل 

   .آميز مقرر در اين منشور را قبول نمايد مسالمت

گردد تابع  كه به موجب اين ماده توجه مجمع بدان معطوف مي ىدر خصوص امور ىاقدامات مجمع عموم -٣
   .است ١٢و  ١١مقررات مواد 
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١١٣ 

  : ٣٦ماده 
ه است يا در هر بدان اشاره شد ٣٣از آنگونه كه در ماده  ىتواند در هر مرحله از اختالف امنيت مي ىشورا -١

   .حل و فصل مناسب توسيه نمايد ىها وضعيت شبيه به آن، روشها يا ترتيب

اند  حل و فصل اختالف قبول كرده ىخود قبالً برا ىرا كه طرفين دعو ىامنيت ملزم است روشهاي ىشورا -٢
   .مورد توجه قرار دهد

همچنين در نظر داشته باشد كه اختالفات  كند بايد كه به موجب اين ماده مي ىهاي امنيت در توصيه ىشورا -٣
به ديوان  ىدادگستر ىالملل بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين ىتوسط طرفين دعو ىبايد بطور كل ىقضاي

   .مزبور رجوع گردد

  : ٣٧ماده 
بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسايل  ٣٣از آنگونه كه در ماده  ىاختالف ىدر صورتيكه طرفها -١

   .امنيت ارجاع نمايند ىذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند بايد آن را به شورام

امنيت تشخيص دهد كه دوام يك اختالف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت  ىهرگاه شورا -٢
حل و  ىرا كه برا ىعمل كند يا شرايط ٣٦را به خطر اندازد بايد تصميم بگيرد كه بر طبق ماده  ىالملل بين
   .دهد توصيه نمايد ل مناسب تشخيص ميفص

  : ٣٨ماده 
آميز  تواند به منظور حل مسالمت امنيت مي ىهر اختالف درخواست نمايند، شورا ىدر صورتيكه كليه طرفها 

 ٣٧ ىال ٣٣بنمايد بدون اينكه به اين ترتيب به مقررات مواد  ىهاي اختالف توصيه ىاختالف مزبور به طرفها
  .وارد آيد ىا لطمه

  صل هفتمف
  نقض صلح و اعمال تجاوز –اقدام در موارد تهديد عليه صلح 

  : ٣٩ماده 
خواهد  ىهاي يا عمل تجاوز را احراز و توصيه –نقض صلح  –امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح  ىشورا 

و  ٤١واد برطبق م ىبه چه اقدامات ىالملل حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين ىنمود يا تصميم خواهد گرفت كه برا
   .بايد مبادرت شود ٤٢

  : ٤٠ماده 
بنمايد  ىهاي توصيه ٣٩تواند قبل از آنكه بر طبق ماده  امنيت مي ىاز وخامت وضعيت، شورا ىبه منظور جلوگير 

 ىرا كه شورا ىذينفع بخواهد اقدامات موقت ىاز طرفها. كه بايد معمول گردد تصميم بگيرد ىيا درباره اقدامات
مذكور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت  ىاقدامات موقت. دهد انجام دهند طلوب تشخيص مييا م ىامنيت ضورو

را چنانكه بايد و شايد  ىاقدامات موقت ىامنيت تخلف در اجرا ىوارد نخواهد كرد شورا ىا ذينفع لطمه ىطرفها
   .در نظر خواهد گرفت
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١١٤ 

  : ٤١ماده 
كه متضمن  ىصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتت ىاجرا ىتواند تصميم بگيرد كه برا امنيت مي ىشورا 

ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات  ىتواند از اعضا مسلح نباشد الزم است و مي ىنيور ىبه كارگير
و ارتباطات  ىاز روابط اقتصاد ىمبادرت ورزند اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمت

   .باشد ىو قطع روابط سياس ىو ساير وسائل ارتباط ىراديوي – ىتلگراف – ىپست – ىايهو – ىدرياي –آهن  راه

  : ٤٢ماده 
نخواهد بود يا ثابت  ىكاف ٤١شده در ماده  ىبين امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش ىدر صورتيكه شورا 

حفظ يا  ىكه برا ىقدامبه ا ىيا زمين ىدرياي – ىهواي ىتواند به وسيله نيروها نيست مي ىشده باشد كه كاف
اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و . است مبادرت كند ىضرور ىالملل اعاده صلح و امنيت بين

   .ملل متحد باشد ىاعضا ىيا زمين ىدرياي – ىهواي ىمحاصره و ساير عمليات نيروها

  : ٤٣ماده 
 ىشوند كه نيروها متعهد مي ىلمللا ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنيت بين ىكليه اعضا -١

 ىرا بنابه درخواست شورا ىالملل حفظ صلح و امنيت بين ىمسلح و تسهيالت منجمله حق عبور الزم برا
   .خاص در اختيار آن شورا قرار دهند ىها امنيت و بر طبق موافقتنامه يا موافقت

آنها و ماهيت  ىو قرارگاه عموم ىآمادگ مذكور تعداد و نوع نيروها، درجه ىها موفقتنامه يا موافقتنامه -٢
   .نمايد را كه بايد ارائه گردد، معين مي ىهاي تسهيالت و كمك

امنيت هرچه زودتر صورت خواهد  ىمزبور به ابتكار شورا ىها مذاكرات مربوط به موافقتنامه يا موافقتنامه -٣
از اعضا منعقد خواهد  ىهاي نيت و گروهام ىامنيت و اعضاء يا بين شورا ىشورا ها بين اين موفقتنامه. گرفت

   .خود تصويب نمايند ىامضا كننده بايد آن را بر طبق مقررات قوانين اساس ىگرديد و كشورها

  : ٤٤ماده 
كه در شورا نماينده ندارد  ىامنيت تصميم به استفاده نيرو بگيرد قبل از آنكه از عضو ىهرگاه شورا 

بنمايد، بايد عضو مزبور را در  ٤٣جام تعهدات متقبله به موجب ماده ان ىمسلح برا ىدرخواست تدارك نيروها
از  ىهاي امنيت مربوط به استفاده از قسمت ىصورت تمايل خود آن عضو به شركت در تصميمات شورا

   .مسلح آن عضو دعوت نمايد ىنيروها

  : ٤٥ماده 
 ىهواي ىاز نيرو ىد اعضاء بايد قسمتهايباش ىنظام ىاينكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فور ىبرا 

. باشد، آماده نگهدارند ىالملل بين ىدسته جمع ىعمليات اجراي ىبرا ىخود را به طوريكه قابل استفاده فور
نامه يا  آنان در حدود مقرر در موافقت ىعمليات دسته جمع ىاين قسمتها و طرحها ىمقدار و درجه آمادگ

   .تعيين خواهد شد ىامنيت و با كميته ستاد نظام ىتوسط شورا ٤٣ده در ماده مخصوص اشاره ش ىها نامه موافقت

  : ٤٦ماده 
   .كند تنظيم مي ىامنيت با كمك كميته ستاد نظام ىمسلح را شورا ىنيرو ىبه كارگير ىطرحها 
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  : ٤٧ماده 
امنيت  ىشورا ىنظام ىامنيت درباره كليه مسائل مربوط به نيازمنديها ىو كمك به شورا ىراهنماي ىبرا -١

كه در اختيار  ىمسلح ىنيروها ىو فرمانده ىبه كارگير ىو همچنين برا ىالملل حفظ صلح و امنيت بين ىبرا
   .شود تاسيس مي ىيك كميته ستاد نظام ىشورا قرارداده شده و تنظيم تسليحات و خلع صالح احتمال

امنيت يا نمايندگان آنها هرگاه  ىشورا دائم  ىستاد اعضا ىمركب خواهد بود از روسا ىكميته ستاد نظام -٢
ملل متحد را كه در كميته نماينده دائم  ىاز اعضا ىشركت عضو ىوظايف كميته ستاد نظام ىحسن اجرا

   .شركت در كارها دعوت خواهد شد ىبرا ىندارد ايجاد نمايد آن عضو از طرف كميته ستاد نظام

كـه در   ىمسـلح  ىهر يك از نيروها ىالجيش هدايت سوقامنيت مسئول  ىتحت نظر شورا ىكميته ستاد نظام -٣
اينگونـه نيروهـا بعـداً ترتيـب داده      ىموضوعات مربـوط بـه فرمانـده   . اختيار شورا قرار داده شده خواهد بود

   .خواهد شد

مناسـب   ىا منطقـه  ىامنيـت و پـس از مشـورت بـا سـازمانها      ىتوانـد بـا اجـازه شـورا     مـي  ىكميته ستاد نظـام  -۴
   .تاسيس نمايد ىا منطقه ىعفر ىها كميته

  : ٤٨ماده 
ملل  ىاز اعضا ىهمه يا بعض ىالملل امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين ىتصميمات شورا ىاجرا ىبرا -١

   .امنيت اقدام الزم معمول خواهند داشت ىمتحد به تشخيص شورا

مربوط كه عضو آن هستند  ىالملل بين ىملل متحد مستقيماً و به وسيله اقدامات خود در سازمانها ىاعضا -٢
   .تصميمات مذكور را اجرا خواهند كرد

  : ٤٩ماده 
امنيت  ىتصميمات متخذه از طرف شورا ىاجرا ىملل متحد در دادن كمك متقابل به يكديگر برا ىاعضا 

   .خواهند كرد ىتشريك مساع

  : ٥٠ماده 
هر كشور ديگر كه خود را مواجه با  معمول دارد ىعليه كشور ىيا قهر ىامنيت اقدامات احتياط ىهرگاه شورا 

آن اقدامات بيابد اعم از اينكه عضو ملل متحد باشد يا نه حق خواهد  ىاز اجرا ىناش ىخاص ىمشكالت اقتصاد
   .امنيت مشورت نمايد ىداشت در مورد حل آن مشكالت با شورا

  : ٥١ماده 
حفظ  ىامنيت اقدام الزم برا  ىرادر صورت وقوع جمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شو 

 ىدفاع از خود خواه فرد ىرا به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذات ىالملل صلح و امنيت بين
را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل  ىاعضاء بايد اقدامات. وارد نخواهد كرد ىا لطمه ىيا دسته جمع

امنيت  ىكه شورا ىاين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليت. گزارش دهند امنيت ىآورند فوراً به شورا مي
 ىو در هر موقع كه ضرور ىالملل حفظ و اعاده صلح و امنيت بين ىبر طبق اين منشور دارد و به موجب آن برا

  .نخواهد داشت ىتشخيص دهد اقدام الزم به عمل خواهد آورد تاثير
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  فصل هشتم
  ىا منطقه ىقراردادها

  : ٥٢ماده 
انجام امور مربوط به حفظ  ىبرا ىا ها يا موسسات منطقه هيچيك از مقررات اين منشور مانع وجود قرارداد -١

باشد نيست مشروط بر اينكه اينگونه قراردادها  ىا اقدامات منطقه ىكه متناسب برا ىالملل صلح و امنيت بين
   .حد سازگار باشدآنها با مقاصد و اصول ملل مت ىيا موسسات و فعاليتها

كنند هرگونه  را تاسيس مي ىنمايند يا چنين موسسات را منعقد مي ىملل متحد كه چنين قراردادهاي ىاعضا -٢
 ىا از طريق اين قراردادها يا موسسات منطقه ىآميز اختالفات محل حل و فصل مسالمت ىرا برا ىكوشش

   .امنيت به كار خواهند برد ىقبل از مراجعه به شورا

را از طريق چنين قراردادها يا موسسات  ىآميز اختالفات محل امنيت توسعه حل و فصل مسالمت ىشورا -٣
   .نمايد امنيت تشويق مي ىذينفع و چه با ارجاع از طرف شورا ىچه به ابتكار كشورها ىا منطقه

   .نخواهد زد ٣٥و  ٣٤مواد  ىبه اجرا ىا اين ماده به هيچ وجه لطمه -٤

  : ٥٣ماده 
تحت اختيار  ىعمليات اجراي ىبرا ىا از چنين قراردادها يا موسسات منطقه ىامنيت در موارد مقتض ىاشور -١

يا توسط موسسات  ىا منطقه ىبه موجب قراردادها ىهيچگونه عمليات اجراي ىول. خود استفاده خواهد كرد
يا به موجب  ١٠٧ده ما ىكه در اجرا ىاقدامات. امنيت صورت نخواهد گرفت ىبدون اجازه شورا ىا منطقه

كه در بند دوم اين ماده تعريف شده است يا برعليه  ىبر عليه هر كشور دشمن به شرح ىا منطقه ىقراردادها
شود تازمانيكه سازمان ملل متحد بنابر  انجام مي ىتجديد سياست تجاوزكارانه از طرف چنين كشور

را به عهده گيرد از اين  ىچنين كشوراز تجاوزات بيشتر  ىذينفع مسئوليت جلوگير ىدرخواست كشورها
   .است ىقاعده مستثن

 ىشود كه در ط مي ىكه در بند اول اين ماده استفاده شده است شامل هر كشور)) كشور دشمن((عبارت  -٢
   .دوم دشمن هر يك از امضا كنندگان اين منشور بوده است ىجنگ جهان

  : ٥٤ماده 
حفظ صلح و امنيت  ىبرا ىا يا به وسيله موسسات منطقه ىا منطقه ىكه به موجب قراردادها ىفعاليتهاي 

  .امنيت برسد ىگيرد يا مورد نظر است بايد در همه مواقع به طور كامل به اطالع شورا انجام مي ىالملل بين

  فصل نهم
  ىالملل بين ىو اجتماع ىاقتصاد ىهمكار

  : ٥٥ماده 
الملل براساس  آميز و دوستانه بين روابط مسالمت تامين ىباتوجه به ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه برا 

   .ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد ىحقوق و خودمختار ىاحترام به اصل تساو
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و  ىو توسعه در نظام اقتصاد ىحصول شرايط ترق ى، فراهم ساختن كار براىباال بردن سطح زندگ -الف
   ؛ىاجتماع

 ىالملل بين ىو مسائل مربوط به آنها و همكار ىبهداشت – ىاجتماع – ىقتصادالملل ا حل مسائل بين -ب
   و آموزش؛ و ىفرهنگ

جنس و زبان  –همه بدون تبعيض از حيث نژاد  ىبرا ىاساس ىو موثر حقوق بشر و آزاديها ىاحترام جهان -ج
   .يا مذهب

  : ٥٦ماده 
با سازمان ملل متحد اقدامات  ىدرهمكار ٥٥ماده  نيل به مقاصد مذكور در ىشوند كه برا كليه اعضا متعهد مي 

   .معمول دارند ىيا دسته جمع ىفرد

  : ٥٧ماده 
خـود در   ىهـا  مختلف كه به موجب موافقتنامه بين كشورها تاسيس و بر طبـق اساسـنامه   ىموسسات تخصص -١

 ىارامــرتبط د ىهــا و ســاير رشــته ىبهداشــت – ىآموزشــ – ىفرهنگــ – ىاجتمــاع – ىاقتصــاد ىهــا زمينــه
   .وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد ٦٣هستند بر طبق مقررات ماده  ىالملل وسيع بين ىمسئوليتها

ذكـر   ىشـوند از ايـن پـس بـه عنـوان موسسـات تخصصـ        سته به ملل متحد مـي ــونه وابــه اينگــك ىموسسات -٢
   .خواهند شد

  : ٥٨ماده 
   .خواهد كرد ىهاي توصيه ىموسسات تخصص ىها و فعاليتها هماهنگ كردن برنامه ىسازمان برا 

  : ٥٩ماده 
 ىايجاد هرگونه موسسات تخصص ىذينفع را برا ىسازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بين كشورها 

   .كند باشد فراهم مي ىضرور ٥٥نيل به مقاصد مذكور در ماده  ىكه برا ىجديد

  : ٦٠ماده 
و تحت نظر مجمع  ىل مقرر است بر عهده مجمع عموموظايف سازمان كه در اين فص ىمسئوليت اجرا 

  .اختيارات مذكور در فصل ده است ىاست كه بدين منظور دارا ىو اجتماع ىاقتصاد ىبه عهده شورا ىعموم

  فصل دهم
  ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا

   تركيب
  : ٦١ماده 

انتخاب  ىجمع عمومعضو ملل متحد خواهد بود كه توسط م ٥٤مركب از  ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -١
   .شوند مي
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مدت سه سال  ىبرا ىو اجتماع ىاقتصاد ىعضو شورا) ١٨(با رعايت مقررات بند سوم همه ساله هيجده  -٢
   .گردد قابل انتخاب مجدد است كه خارج مي ىعضو. شوند انتخاب مي

كه  ىوه بر اعضايعال ٥٤به  ٢٧از  ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا ىدر نخستين انتخاب پس از افزايش اعضا -٣
دوره . عضو جديد انتخاب خواهند شد ٢٧شوند  كه دوره خدمتشان پايان يافته انتخاب مي ىنه عضو ىبه جا

كه از  ىپس از يك سال و نه عضو ديگر در پايان سال دوم به نحو ىعضو اضاف ٢٧خدمت نه عضو از اين 
   .يابد شود خاتمه مي مقرر مي ىطرف مجمع مل

   وظايف و اختيارات
  : ٦٢ماده 

مربوط به امور  ىالملل درباره مسائل بين ىهاي تواند مطالعات و گزارش مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -١
و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا  ىبهداشت ىآموزش – ىفرهنگ – ىاجتماع – ىاقتصاد

ملل متحد و  ىو اعضا ىر به مجمع عمومموجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امو
   .بنمايد ىهاي مربوط توصيه ىموسسات تخصص

 ىبرا ىاساس ىحقوق بشر و آزاديها ىتواند به منظور تشويق احترام واقع مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٢
   .بنمايد ىهاي همه توصيه

نويس مقاوله  آن قرار دارد پيشكه در صالحيت  ىتواند در خصوص امور مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٣
   .تهيه نمايد ىتقديم به مجمع عموم ىبرا ىهاي نامه

 ىكه در صالحيت آن قرار دارد كنفرانسها ىتواند در خصوص مسائل مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٤
   .بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد ىالملل بين

  : ٦٣ماده 
 ىقراردادهاي ٥٧مذكور در ماده  ىتواند با هريك از موسسات تخصص مي ىعو اجتما ىاقتصاد ىشورا -١

. را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد ىمنعقد كند و شرايط
   .برسد ىاينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عموم

و توصيه به آنها و توصيه به  ىه با موسسات تخصصتواند از طريق مشاور مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٢
   .را هماهنگ سازد ىموسسات تخصص ىملل متحد فعاليتها ىو اعضا ىمجمع عموم

  : ٦٤ماده 
اقدامات  ىمنظم موسسات تخصص ىها بدست آوردن گزارش ىتواند برا مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -١

در خصوص  ىهاي بدست آوردن گزارش ىتواند برا مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا. به عمل آورد ىمقتض
راجع به امور داخل در  ىكه توسط مجمع عموم ىهاي خود و توصيه ىها توصيه ىاجرا ىكه برا ىاقدامات

   .بدهد ىترتيبات ىملل متحد و موسسات تخصص ىصالحيت شورا به عمل آمده است با اعضا

   .بفرستد ىرا درباره اين گزارشها به مجمع عموم تواند مالحظات خود مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٢
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  : ٦٥ماده 
 ىامنيت قرار دهد و به درخواست شورا ىدر اختيار شورا ىتواند اطالعات مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا 

   .امنيت به آن شورا كمك كند

  : ٦٦ماده 
در حيطه صالحيت آن را كه  ىوظايف ىمجمع عموم ىها توصيه ىدر اجرا ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -١

   .دهد شورا است انجام مي

ملل متحد و  ىرا كه اعضا ىخدمات ىتواند با تصويب مجمع عموم مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٢
   .از آن شورا بخواهند انجام دهد ىموسسات تخصص

گذار شده ديگر اين منشور به عهده آن وا ىرا كه در قسمتها ىوظايف ديگر ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٣
   .دهد بدان محول شود انجام مي ىاست يا ممكن است توسط مجمع عموم

   ىرا
  : ٦٧ماده 

   .خواهد بود ىيك را ىدارا ىو اجتماع ىاقتصاد ىهر عضو شورا -١

   .شود دهنده گرفته مي ىحاضر و را ىبا اكثريت آراء اعضا ىو اجتماع ىاقتصاد ىتصويب شورا -٢

   آئين كار
  : ٦٨ماده 

و ترويج حقوق بشر همچنين  ىو اجتماع ىمسائل اقتصاد ىبرا ىكميسيونهاي ىو اجتماع ىاقتصا ىشورا 
   .كند باشد تاسيس مي ىوظايفش ضرور ىاجرا ىكه برا ىديگر ىها هرگونه كميسيون

  : ٦٩ماده 
و ترويج حقوق بشر همچنين  ىو اجتماع ىمسائل اقتصاد ىبرا ىكميسيونهاي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا 
   .كند باشد تاسيس مي ىوظايفش ضرور ىاجرا ىكه برا ىديگر ىها رگونه كميسيونه

  : ٦٩ماده 
شركت در مذاكرات مربوط به هر  ىملل متحد برا ىاز هر يك از اعضا ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا 

 ىدر آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق را ىكه آن عضو به نحو خاص ىموضوع
   .ته باشدداش

  : ٧٠ماده 
در  ىبدون حق را ىبدهد كه نمايندگان موسسات تخصص ىتواند ترتيبات مي ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا 

گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات  كه توسط آن تاسيس مي ىهاي مذاكرات شورا و كميسيون
   .شركت جويند ىموسسات تخصص



 منشور سازمان ملل متحد

١٢٠ 

  : ٧١ماده 
كه به امور در حيطه صالحيت  ىغير دولت ىمشاوره با سازمانها ىتواند برا مي ىجتماعو ا ىاقتصاد ىشورا 

در  ىالملل بين ىاين ترتيبات ممكن است درباره سازمانها. شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد
   .اعمال گرددپس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد  ىمل ىكه اقتضا نمايد، درباره سازمانها ىجاي

  : ٧٢ماده 
نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را  خود را تنظيم مي ىنامه داخل آئين ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -١

   .كند معين مي

آئين نامه . دهد خود تشكيل جلسه مي ىنامه داخل در مواقع الزم بر طبق آئين ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا -٢
  .شورا خواهد بود ىه تكشيل جلسات به درخواست اكثريت اعضامزبور شامل مقررات مربوط ب

  فصل يازدهم
  غير خودمختار ىاعالميه راجع به سرزمينها

  : ٧٣ماده 
 ىرا كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختار ىملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهاي ىاعضا 

شناسند و  اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت ميدارند يا بعهده ميگيرند اصل   اند بر عهده نايل نشده
به  ىالملل تعهد پيشبرد رفاه سكنه آين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين

   :شوند كه اين منظور متقبل مي ىشرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و برا

آنان را تامين  ىو آموزش ىاجتماع – ىاقتصاد – ىبا توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياس -الف
   رفتارشان با سكنه مزبور عادالنه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛. نمايند

وאل سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و اح ىآمار سياس –را توسعه دهند  ىحكومت خودمختار -ب
موسسات  ىخاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريج

   كنند؛ ىآزاد يار ىسياس

   بكوشند؛ ىالملل در تحكيم صلح و امنيت بين -ج

 ىو علم ىاقتصاد – ىرا ترويج نمايند و به منظور آنكه عمالً به مقاصد اجتماع ىا اقدامات سازنده توسعه -د
با  ىرا تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتض ىعلم ىذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهام

   كنند؛ ىهمكار ىتخصص ىالملل بين ىسازمانها

را  ىايجاب نمايد آمار و ساير اطالعات ىاز قوانين اساس ىجز در موارديكه مقتضيات امنيت و مالحظات ناش -ـه
است كه هر يك  ىسرزمينهاي ىو آموزش ىاجتماع – ىمربوط به شرايط اقتصادو  ىجنبه فن ىكه دارا

دبير كل ملل  ىجهت اطالع مرتباً برا ١٣و  ١٢مشمول مقررات فصول  ىمسئول آن هستند غير از سرزمينها
   .متحد بفرستند
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١٢١ 

  : ٧٤ماده 
مشمول مقررات اين  ىاآنها چه در سرزمينه ىكنند كه خط مش سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي ىاعضا 

با رعايت مالحظات الزم از  ىو تجارت ى، اقتصادىخود آنها در امور اجتماع ىفصل و چه در قلمر خاك اصل
  .استوار باشد ىحسن همجوار ىحيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كل

  فصل دوازدهم
  ىالملل نظام قيمومت بين

  : ٧٥ماده 
كه ممكن  ىسرزمينهاي ىاداره و سرپرست ىقيمومت برا ىالملل خود يك نظام بين سازمان ملل متحد تحت نظر 

نمايد اين سرزمينها از اين پس  خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقار مي ىها نامه است به موجب موافقت
   .خوانده خواهد شد) تحت قيمومت ىسرزمينها(به نام 

  : ٧٦ماده 
   :طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از نظام قيمومت بر ىاساس ىهدفها 

   ؛ىالملل پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين -الف

تحت قيمومت و پيشبرد  ىسكنه سرزمينها ىو آموزش ىاجتماع – ىاقتصاد – ىكمك به پيشرفت سياس –ب 
با توجه به اوضاع و احوאل خاص يا استقالل بر حسب اقتضاء  ىحكومت خودمختار ىآنان بسو ىتدريج

كه  ىهر سرزمين، مردم آن و تمايالت مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقررات
   شده باشد؛ ىبين ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش

زبان يا  –جنس  –همه بدون تمايز از حيث نژاد  ىبرا ىاساس ىتشويق احترام به حقوق بشر و آزاديها –ج 
   كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛ ىاين معن ىمذهب و تشويق شناساي

ملل متحد و اتباع آنها و  ىتمام اعضا ىبرا ىو تجار ىاقتصاد – ىتامين رفتار يكسان در امور اجتماع -د
 ىلمذكور خل ىاتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفها ىعدالت برا ىهمچنين رفتار يكسان در اجرا

   .٨٠وارد شود و با رعايت مقررات ماده 

  : ٧٧ماده 
ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب  ىشود كه در رديفها مي ىنظام قيمومت شامل سرزمينهاي -١

   :قيمومت تحت اين نظام درآيند ىقراردادها

   .كه اكنون تحت وصايت هستند ىسرزمينهاي -الف

   .دشمن مجزا گردد ىدوم از كشورها ىگ جهانكه ممكن است در نتيجه جن ىسرزمينهاي -ب

   .مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود ىكه به ميل و اراده كشورها ىسرزمينهاي -٢
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١٢٢ 

 ىالذكر با چه شرايط سابق ىاز رديفها ىتعيين خواهد شد كه چه سرزمينهاي ىبه موجب يك موافقتنامه بعد -٣
   .تحت نظام قيمومت در خواهد آمد

  : ٧٨ده ما
اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس  كه به عضويت ملل متحد درآمده ىنظام قيمومت شامل سرزمينهاي 

   .حاكميت است ىاحترام به اصل تساو

  : ٧٩ماده 
گيرد و همچنين تغيير و اصالح شرايط  كه تحت نظام قيمومت قرار مي ىهر سرزمين ىشرايط قيمومت برا 

در  ىوص ىكه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورها ىمنعقده بين كشورهاي ىها امهمذكور موضوع موافقتن
به  ٨٥و  ٨٣ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد  ىاز اعضا ىتحت وصايت يك ىمورد سرزمينها

   .تصويب خواهد رسيد

  : ٨٠ماده 
شود و  منعقد مي ٨١و  ٧٩و  ٧٧مواد  خاص قيمومت كه بر طبق ىآنچه در هريك از قراردادها ىبه استثنا -١

آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين  را تحت نظام قيمومت در مي ىسرزمين
در حقوق هيچ كشور يا  ىتعبير شود كه به نحو ىهيچيك از مقررات اين فصل نبايد طور ىقراردادهاي

 ىملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغيير ىه اعضاك ىالملل يا در مقررات اسناد موجود بين ىمردم
   .بدهد

ناظر به  ىتفسير گردد كه موجبات تاخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادها ىبند اول اين ماده نبايد طور -٢
را  ٧٧تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده  ىتحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينها

   .فراهم كند

  : ٨١ماده 
خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد  ىقرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايط 

نمايد اين مقام كه از اين پس  را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي ىو مقام
   .د سازمان باشدشود ممكن است يك يا چند دولت يا خو مقام اداره كننده اميده مي

  : ٨٢ماده 
از  ىتعيين شود كه شامل تمام يا قسمت ىالجيش در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق 

 ىخاص منعقده در اجرا ىسرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادها
   .وارد شود ىا لطمه ٤٣ماده 

  : ٨٣ماده 
منجمله تصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و  ىالجيش ليه وظايف ملل متحد مربوط به مناطق سوقك -١

   .شود امنيت انجام مي ىآن توسط شورا ىاصالح احتمال

   .بايد رعايت گردد ىالجيش درباره مردم هر منطقه سوق ٧٦مذكور در ماده  ىاساس ىهدفها -٢
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١٢٣ 

 ىوارد آيد در اجرا ىا قيمومت و بدون اينكه به مقتضيات امنيت لطمه ىامنيت با رعايت قراردادها ىشورا -٣
مناطق  ىو آموزش ىاجتماع – ىاقتصاد – ىكه ملل متحد برطبق نظام قيمومت در امور سياس ىوظايف
   .قيمومت استفاده خواهد كرد ىشورا ىدار است از كمكها عهده ىالجيش سوق

  : ٨٤ماده 
قبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنيت مقام اداره كننده مكلف است مرا 

امنيت  ىكه در مقابل شورا ىتعهدات ىايفاء نمايد به اين منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجرا ىالملل بين
ه و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمين تحت قيمومت استفاد ىدفاع محل ىبر عهده گرفته است و همچنين برا

   .نمايد

  : ٨٥ماده 
اند منجمله  قلمداد نشده ىالجيش كه سوق ىقيمومت كليه مناطق ىوظايف ملل متحد در مورد قراردادها -١

   .شود انجام مي ىتصويب شرايط قرارداد قيمومت و تغيير و اصالح آن توسط مجمع عموم

كمك  ىايف بهمجمع عموماين وظ ىنمايد در اجرا عمل مي ىقيمومت كه تحت نظر مجمع عموم ىشورا -٢
  .خواهد كرد

  فصل سيزدهم
  قيمومت ىشورا

   تركيب
  : ٨٦ماده 

   .ملل متحد به شرح ذيل خواهد بود ىقيمومت مركز از اعضا ىشورا -١

   .تحت قيمومت ىاعضاء اداره كننده سرزمينها -الف

   دار نيستند؛ و را عهده ىذكر شده و اداره سرزمين تحت قيمومت ٢٣كه نامشان در ماده  ىآن عده از اعضاي -ب

شوند به  يك دوره سه ساله انتخاب مي ىبرا ىكه به تعداد الزم از طرف مجمع عموم ىاعضاء ديگر -ج
بين اعضاء اداره كننده  ىقيمومت بطور تساو ىشورا ىاينكه مجموع عده اعضا ىكه الزم است برا ىتعداد

   .تحت قيمومت و ساير اعضاء تقسيم گردد ىسرزمينها

 ىرا به سمت نماينده خود در شورا ىقيمومت شخص واجد صالحيت خاص ىشورا ىر يك از اعضاه -٢
   .نمايد قيمومت تعيين مي

  وظايف و اختيارات
  : ٨٧ماده 

   :توانند قيمومت در انجام وظايف خود مي ىو تحت نظر آن شورا ىمجمع عموم 

   .قرار دهند ىرسدارد مورد بر را مقام اداره كننده تسليم مي ىها  گزارش -الف
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١٢٤ 

   .نمايند ىشكايات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسيدگ -ب

كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است  ىتحت قيمومت در اوقات ىدهند كه از سرزمينها ىترتيب -ج
   .متناوباً بازديد به عمل آيد

   .رارداد قيمومت انجام دهنداين اقدامات و اقدامات ديگر را بر طق شرايط ق -د

  : ٨٨ماده 
سكنه هر سرزمين  ىو آموزش ىاجتماع – ىاقتصاد -ىدرباره پيشرفت سياس ىا نامه قيمومت پرسش ىشورا 

تحت قيمومت تهيه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمين تحت قيمومت در حيطه صالحيت مجمع 
   .تقديم خواهد كرد ىساالنه به مجمع عموم از نوع مذكور گزارش ىا براساس پرسشنامه ىعموم

   ىرا
  : ٨٩ماده 

   .خواهد بود ىيك را ىقيمومت دارا ىهر عضو شورا -١

   .دهنده اتخاذ خواهد شد ىاكثريت اعضاء حاضر و را ىقيمومت با را ىتصميمات شورا -٢

   آئين كار
  : ٩٠ماده 

ه ضمن آن ترتيب انتخاب رئيس شورا تعيين نمايد ك خود را تنظيم مي ىنامه داخل قيمومت آئين ىشورا -١
   .شود مي

آئين نامه مزبور . دهد خود تشكيل جلسه مي ىنامه داخل قيمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئين ىشورا -٢
   .شورا خواهد بود ىشامل مقررات مربوط به تشكيل جلسات به درخواست اكثريت اعضا

  : ٩١ماده 
 ىدر مورد امور ىو موسسات تخصص ىو اجتماع ىاقتصاد ىراقيمومت برحسب مورد از كمك شو ىشورا 

  .كه مربو به هر يك از آنهاست استفاده خواهد كرد

  فصل چهاردهم
  ىدادگستر ىالملل ديوان بين

  : ٩٢ماده 
ديوان مزبور بر طبق اساسنامه پيوست كه . ملل متحد خواهد بود ىاصل ىركن قضاي ىدادگستر ىالملل ديوان بين 

تنظيم شده و جزء الينفك اين منشور است انجام وظيفه  ىالملل بين ىدادگستر ىسنامه ديوان دائماسا ىبر مبنا
   .كند مي

  : ٩٣ماده 
   .هستند ىدادگستر ىالملل كنندگان اساسنامه ديوان بين خود قبول ىملل متحد به خود ىتمام اعضا -١
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 ىدر هر مورد بر حسب توصيه شورا كه ىتواند با قبول شرايط كه عضو ملل متحد نيست مي ىهر كشور -٢
   .را قبول نمايد ىدادگستر ىالملل گردد اساسنامه ديوان بين معين مي ىامنيت توسط مجمع عموم

  : ٩٤ماده 
   .كه او طرف آن است از تصميم ديوان تبعيت نمايد ىهر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعواي -١

ديوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند  ىر حسب راكه ب ىاز انجام تعهدات ىهرگاه طرف دعواي -٢
 ىمزبور ممكن است در صورتيكه ضرور ىامنيت رجوع نمايد و شورا ىتواند به شورا طرف ديگر مي

   .بگيرد ىديوان تصميم به اقدامات ىرا ىاجرا ىنموده يا برا ىهاي تشخيص دهد توصيه

  : ٩٥ماده 
اء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختالفات خود را به موجب هيچيك از مقررات اين منشور مانع اعض 

   .كه در آينده منعقد خواهد گرديد به ساير دادگاهها واگذار نمايند ىموجود يا قراردادهاي ىقراردادها

  : ٩٦ماده 
درخواست  ىدادگستر ىالملل از ديوان بين ىتواند درباره هر مساله حقوق امنيت مي ىيا شورا ىمجمع عموم -١

   .بنمايد ىر مشورتنظ

تحصيل  ىاز مجمع عموم ىا كه ممكن است احياناً چنين اجازه ىساير اركان ملل متحد و موسسات تخصص -٢
مطروحه در حدود فعاليتهايشان  ىدادگاه را در مورد مسائل حقوق ىتوانند نظر مشورت كرده باشند نيز مي

  .بخواهند

  فصل پانزدهم
  دبيرخانه

  : ٩٧ماده 
 ىدبير كل توسط مجمع عموم. كب خواهد بود از يك دبيركل و كارمندان مورد احتياج سازماندبيرخانه مر 

   .سازمان است ىترين مقام ادار دبير كل عالي. گردد امنيت تعيين مي ىبنابر توصيه شورا

  : ٩٨ماده 
و  ىو اجتماع ىاقتصاد ىشورا –امنيت  ىشورا – ىدبيركل در اين سمت در تمام جلسات مجمع عموم 

را كه اركان مذكور به او محول نمايند انجام  ىقيمومت انجام وظيفه خواهد كرد و كليه وظايف ديگر ىشورا
   .خواهد داد ىدرباره كار سازمان به مجمع عموم ىا دبير كل گزارش ساالنه. خواهد داد

  : ٩٩ماده 
است حفظ صلح و امنيت  كه به عقيده او ممكن ىامنيت را به هر موضوع ىتواند نظر شورا دبير كل مي 

   .را تهديد نمايد جلب كند ىالملل بين
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١٢٦ 

  : ١٠٠ ماده
دبير كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظايف خود از هيچ دولت يا مقام خارج از سازمان كسب دستور  -١

 ىكه مناف ىآنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عمل. نخواهد پذيرفت ىنخواهند كرد و دستورات
   .خواهند كرد ىباشد خوددار ىالملل بين ىتشان به عنوان مامورين رسمموفعي

دبير كل و كارمندان سازمان را  ىمسئوليتها ىالملل شود كه جنبه منحصراً بين هر عضو ملل متحد متعهد مي -٢
   .وظيفشان تحت نفوذ قرار دهد ىمحترم شمارد و در صدد برنيايد كه آنان را در اجرا

  : ١٠١ماده 
گردد انتخاب  وضع مي ىكه توسط مجمع عموم ىمندان سازمان به وسيله دبيركل بر طبق مقرراتكار-١

   .شوند مي

قيمومت و در صورت لزوم به ساير  ىشورا -ىواجتماع ىاقتصاد ىبطور دائم به شورا ىكارمندان مناسب -٢
   .شكيل خواهند داداز دبيرخانه را ت ىاين كارمندان قسمت. اركان ملل متحد تخصيص داده خواهند شد

كه بيش از هر چيز ملحوظ خواهد شد، تامين  ىدر استخدام كارمندان و تعيين شرايط خدمت آنان منظور -٣
به اهميت استخدام كارمندان براساس تقسيمات . است ىو صالحيت و درست ىعاليترين درجه كارآي

  .هرچه وسيعتر توجه الزم مبذول خواهد گرديد ىجغرافياي

  مفصل شانزده
  مقررات مختلف

  : ١٠٢ماده 
االجرا شدن اين منشور توسط هر يك از اعضاء ملل  كه پس از الزم ىالملل هر عهدنامه و هر موافقتنامه بين -١

   .متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر در دبيرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد

برطبق مقررات بند اول اين ماده به ثبت نرسيده كه  ىالملل هر عهدنامه يا موافقتنامه بين ىهيچيك از طرفها -٢
   .توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه يا موفاقتنامه استناد جويند باشد نمي

  : ١٠٣ماده 
در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه  

   .نها به موجب اين منشور مقدم خواهد بودديگر تعهدات آ ىالملل بين

  : ١٠٤ماده 
 ىانجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضرور ىكه برا  ىسازمان در خاك هر يك از اعضاء از اهليت حقوق 

   .گردد است متمتع مي
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١٢٧ 

  : ١٠٥ماده 
 ىآن ضرور رسيدن به مقاصد ىكه برا ىخود از امتيازات و مصونيتهاي ىسازمان در خاك هر يك از اعضا -١

   .است برخوردار خواهد بود

اينكه  ىالزم برا ىنمايندگان اعضاء ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از امتيازات و مصونيتها -٢
   .بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقالً انجام دهند برخوردار خواهند بود

بنمايد يا  ىهاي اول و دوم اين ماده توصيه ىبندها ىات اجرا ييتعيين جز ىتواند برا مي ىمجمع عموم -٣
  .بدين منظور به اعضاء پيشنهاد كند ىهاي نامه مقابله

  فصل هفدهم
  راجع به امنيت ىترتيبات موقت

  : ١٠٦ماده 
امنيت به تشخيص خود قادر باشد  ىكه شورا ٤٣خاص مذكور در ماده  ىاالجرا شدن قراردادها تا زمان الزم 

 ١٩٤٣اكتبر  ٣٠كه در )) اعالميه چهار ملت((را به عهده بگيرد امضا كنندگان  ٤٢مذكور در ماده  ىها وليتمسئ
در مسكو به امضا رسيد و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعالميه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل 

د با يكديگر و در صورت لزوم با ساير باش ىضرور ىالملل حفظ صلح و امنيت بين ىكه برا ىمتحد به هر عمل
   .ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد ىاعضا

  : ١٠٧ماده 
از  ىدوم دشمن يك ىجنگ جهان ىكه ط ىكه درباره كشور ىهيچيك از مقررات اين منشور به هر اقدام 

 ىتجويز شده خلل مسئول آن، اقدام براثر اين جنگ اتخاذ يا ىامضاءكنندگان اين منشور بوده توسط حكومتها
  .شود كند يا مانع انجام آن نمي وارد نمي

  فصل هيجدهم
  اصالحات

  : ١٠٨ماده 
االجرا خواهد شد كه به  تمام اعضاء ملل متحد الزم ىبرا ىكه در اين منشور به عمل آيد زمان ىاصالحات 

متحد كه شامل  مورد قبول قرار گيرد و توسط دو سوم اعضاء ملل ىدو سوم اعضاء مجمع عموم ىموجب را
   .آنها به تصويب رسيده باشد ىامنيت باشد بر طق قوانين اساس ىدائم شورا ىكليه اعضا

  : ١٠٩ماده 
و  ىكه با دو سوم از اعضاء مجمع عموم ىبه منظور تجديد نظر در اين منشور ممكن است در تاريخ و محل -١

ملل متحد تشكيل  ىاز اعضا ىومامنيت معين خواهد شد يك كنفرانس عم ىعضو شورا) ٩( -آراء نه 
   .خواهد داشت ىدر كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد يك را. گردد
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١٢٨ 

االجرا  الزم ىكنفرانس توصيه شده باشد زمان ىدر اين منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضا ىهر تغير -٢
امنيت باشد بر طبق  ىراخواهد گرديد كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شو

   .آنها به تصويب رسيده باشد ىمقررات قوانين اساس

االجرا شدن اين  پس از الزم ىقبل از دهمين دوره اجالس ساالنه مجمع عموم ىهرگاه يك چنين كنفرانس -٣
پيشنهاد دعت اين كنفرانس بايد در دستور جلسه دوره اجالس مذكور مجمع . منشور تشكيل نشده باشد

 ىهر گونه هفت عضو شورا ىيا اكثريت آراء و را ىقرار گيرد و در صورتيكه اعضاء مجمع عموم ىعموم
  .امنيت تصميم به تشكيل آن بگيرد كنفرانس مزبور تشكيل خواهد شد

  فصل نوزدهم
  تصويب و امضاء

  : ١١٠ماده 
از آنها به تصويب  هر يك ىامضاء كننده بر طبق قواعد قانون اساس ىورهاـله كشـور به وسيــاين منش -١

   .خواهد رسيد

امضاء  ىاسناد تصويب بايد به دولت اياالت متحده آمريكا تسليم گردد و دولت مذكور كليه كشورها -٢
   .مطلع خواهد ساخت ىكننده و دبيركل را وقتيكه انتخاب شد از وصول هر سند تصويب

 – ىسوسياليست ىسه اتحاد جماهير شوروفران –چين  ىاين منشور پس از آنكه اسناد تصويب آن را جمهور -٣
امضاء كننده تسليم  ىو اياالت متحده آمريكا و اكثريت ساير كشورها ىكبير و ايرلند شمال ىدولت بريتانيا
از اسناد تصويب كه تسليم شده است توسط دولت اياالت  ىصورت مجلس. االجرا خواهد شد كردند الزم

   .امضاء كننده فرستاده خواهد شد ىه كشورهاكلي ىمتحده آمريكا تنظيم و نسخ آن برا

االجرا شدن تصويب نمايند از تاريخ تسليم سند  امضاء كننده اين منشور كه آن را پس از الزم ىكشورها -٤
   .ملل متحد خواهند شد ىاصل ىتصويب، خود اعضا

  : ١١١ماده 
است در  ىاعتبار مساو ىآن دارا ىو اسپانياي ىانگليس – ىروس – ىفرانسو – ىچين ىن منشور كه متنها

 ىدولت اياالت متحده آمريكا توديع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برا ىبايگان
ملل متحد،  ىبنابه مراتب مذكور نمايندگان دولتها. امضاء كننده فرستاده خواهد شد ىساير كشورها ىدولتها

سيسكو در روز بيست و ششم ژوئن يكهزار و نهصد و چهل و پنج در شهر سانفران. اين منشور را امضاء نمودند
  .به امضاء رسيد


