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 :يتألف الميثاق من ثالث وثالثين مادة

 ":0"المادة  

فهغطٍٛ ٔؽٍ ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ، ْٔٙ جضء ال ٚضجضأ يٍ ثنٕؽٍ ثنؼشدٙ ثنكذٛش، ٔثنشؼخ ثنفهغطُٛٙ جضء يٍ ثأليز  

 . ثنؼشدٛز

 ": 2"المادة 

 .ضأفهغطٍٛ دذذٔدْج ثنضٙ كجَش لجةًز فٙ ػٓذ ثالَضذثح ثنذشٚطجَٙ ٔدذر إلهًٛٛز ال صضج 

 ": 3"المادة  

ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ ْٕ طجدخ ثنذك ثنششػٙ فٙ ٔؽُّ، ٔٚمشس يظٛشِ دؼذ أٌ ٚضى صذشٚش ٔؽُّ ٔفك يشٛتضّ، ٔدًذغ  

 .إسثدصّ ٔثخضٛجسِ

 ": 4"المادة  

ثنظَٕٓٛٙ ٔصشضٛش ثنشؼخ ثنشخظٛز ثنفهغطُٛٛز طفز أطٛهز الصيز ال صضٔل، ْٔٙ صُضمم يٍ ثٜدجء إنٗ ثألدُجء، ٔإٌ ثالدضالل  

 .ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ َضٛجز ثنُكذجس ثنضٙ دهش دّ ال ٚفمذثَّ شخظٛضّ ٔثَضًجةّ ثنفهغطُٛٙ ٔال ُٚفٛجَٓج

 ":5"المادة  

، عٕثء يٍ أخشج يُٓج أٔ دمٙ 1947ثنفهغطٌُٕٛٛ ْى ثنًٕثؽٌُٕ ثنؼشح ثنزٍٚ كجَٕث ٚمًٌٕٛ إلجيز ػجدٚز فٙ فهغطٍٛ دضٗ ػجو  

 .ذ ألح ػشدٙ فهغطُٛٙ دؼذ ْزث ثنضجسٚخ دثخم فهغطٍٛ أٔ خجسجٓج ْٕ فهغطُٛٙفٛٓج، ٔكم يٍ ٔن

 ": 6"المادة  

 .ثنٕٛٓد ثنزٍٚ كجَٕث ٚمًٌٕٛ إلجيز ػجدٚز فٙ فهغطٍٛ دضٗ دذء ثنغضٔ ثنظَٕٓٛٙ نٓج، ٚؼضذشٌٔ فهغطٍُٛٛٛ

 ":7"المادة 

ك ثجدضز، ٔإٌ صُشتز ثنفشد ثنفهغطُٛٙ صُشتز ػشدٛز ثٕسٚز ثالَضًجء ثنفهغطُٛٙ ٔثالسصذجؽ ثنًجد٘ ٔثنشٔدٙ ٔثنضجسٚخٙ دفهغطٍٛ دمجة

ٔثصخجر كجفز ٔعجةم ثنضٕػٛز ٔثنضثمٛف نضؼشٚف ثنفهغطُٛٙ دٕؽُّ صؼشٚفجً سٔدٛجً ٔيجدٚجً ػًٛمجً، ٔصأْٛهّ نهُؼجل ٔثنكفجح ثنًغهخ، 

 .ٔثنضؼذٛز دًجنّ ٔدٛجصّ العضشدثد ٔؽُّ دضٗ ثنضذشٚش ٔثجخ لٕيٙ

 ":8"المادة  

ضٙ ٚؼٛشٓج ثنشؼخ ثنفهغطُٛٙ ْٙ يشدهز ثنكفجح ثنٕؽُٙ نضذشٚش فهغطٍٛ، ٔنزنك، فئٌ ثنضُجلؼجس دٍٛ ثنمٕٖ ثنٕؽُٛز ثنًشدهز ثن 

ْٙ َٕع يٍ ثنضُجلؼجس ثنثجَٕٚز ثنضٙ ٚجخ أٌ صضٕلف نظجنخ ثنضُجلغ ثألعجعٙ فًٛج دٍٛ ثنظَٕٓٛٛز ٔثالعضؼًجس يٍ جٓز، ٔدٍٛ 

ْزث ثألعجط، فئٌ ثنجًجْٛش ثنفهغطُٛٛز عٕثء يٍ كجٌ يُٓج فٙ أسع ثنٕؽٍ أٔ  ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ يٍ جٓز ثجَٛز، ٔػهٗ

 .فٙ ثنًٓججش، صشكم يُظًجس ٔأفشثدثً جذٓز ٔؽُٛز ٔثدذر، صؼًم العضشدثد فهغطٍٛ ٔصذشٚشْج دجنكفجح ثنًغهخ

 ":9"المادة  

جً، ٔٚؤكذ ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ ثنكفجح ثنًغهخ ْٕ ثنطشٚك ثنٕدٛذ نضذشٚش فهغطٍٛ، ْٕٔ دزنك إعضشثصٛجٛز ٔنٛظ صكضٛك

صظًًّٛ ثنًطهك ٔػضيّ ثنثجدش ػهٗ يضجدؼز ثنكفجح ثنًغهخ، ٔثنغٛش لذيجً َذٕ ثنثٕسر ثنشؼذٛز ثنًغهذز، نضذشٚش ٔؽُّ ٔثنؼٕدر 

 .إنّٛ، ٔػٍ دمّ فٙ ثنذٛجر ثنطذٛؼٛز فّٛ ٔيًجسعز دك صمشٚش يظٛشِ فّٛ ٔثنغٛجدر ػهّٛ

 ":01"المادة  

شكم َٕثر دشح ثنضذشٚش ثنشؼذٛز ثنفهغطُٛٛز، ْٔزث ٚمضؼٙ صظؼٛذِ ٔشًٕنّ ٔدًجٚضّ، ٔصؼذتز كجفز ثنطجلجس ثنؼًم ثنفذثةٙ ٚ 



ثنجًجْٛشٚز ٔثنؼهًٛز ثنفهغطُٛٛز ٔصُظًٛٓج ٔإششثكٓج فٙ ثنثٕسر ثنفهغطُٛٛز ثنًغهذز، ٔصذمٛك ثنضالدى ثنُؼجنٙ ثنٕؽُٙ دٍٛ 

 .ثنؼشدٛز ػًجَجً العضًشثس ثنثٕسر ٔصظجػذْج ٔثَضظجسْج يخضهف فتجس ثنشؼخ ثنفهغطُٛٙ، ٔدُٛٓج ٔدٍٛ ثنجًجْٛش

 ":00"المادة  

 .ثنٕدذر ثنٕؽُٛز، ٔثنضؼذتز ثنمٕيٛز، ٔثنضذشٚش: ٚكٌٕ نهفهغطٍُٛٛٛ ثالثز شؼجسثس 

 ":02"المادة  

جدّ ثنٕؽُٙ ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ ٚؤيٍ دجنٕدذر ثنؼشدٛز ٔنكٙ ٚؤد٘ دٔسِ فٙ صذمٛمٓج، ٚجخ ػهّٛ فٙ ْزِ ثنًشدهز يٍ كف

أٌ ٚذجفع ػهٗ شخظٛضّ ثنفهغطُٛٛز ٔيمٕيجصٓج، ٔأٌ ًُٚٙ ثنٕػٙ دٕجٕدْج، ٔأٌ ُٚجْغ أٚجً يٍ ثنًششٔػجس ثنضٙ يٍ شأَٓج 

 .إرثدضٓج أٔ إػؼجفٓج

 ":03"المادة  

ٚش فهغطٍٛ، ثنٕدذر ثنؼشدٛز ٔصذشٚش فهغطٍٛ ْذفجٌ يضكجيالٌ، ٚٓٛب ثنٕثدذ يُٓج صذمٛك ثٜخش، فجنٕدذر ثنؼشدٛز صؤد٘ إنٗ صذش

 .ٔصذشٚش فهغطٍٛ ٚؤد٘ إنٗ ثنٕدذر ثنؼشدٛز، ٔثنؼًم نًٓج ٚغٛش جُذجً إنٗ جُخ

 ":04"المادة  

يظٛش ثأليز ثنؼشدٛز دم ثنٕجٕد ثنؼشدٙ رثصّ سٍْ دًظٛش ثنمؼٛز ثنفهغطُٛٛز، ٔيٍ ْزث ثنضشثدؾ ُٚطهك عؼٙ ثأليز ثنؼشدٛز  

 .ٛؼٙ نضذمٛك ْزث ثنٓذف ثنمٕيٙ ثنًمذطٔجٓذْج نضذشٚش فهغطٍٛ، ٔٚمٕو شؼخ فهغطٍٛ دذٔسِ ثنطه

 ":05"المادة 

صذشٚش فهغطٍٛ يٍ َجدٛز ػشدٛز ْٕ ٔثجخ لٕيٙ نشد ثنغضٔر ثنظَٕٓٛٛز ٔثإليذشٚجنٛز ػٍ ثنٕؽٍ ثنؼشدٙ ثنكذٛش ٔنضظفٛز ثنٕجٕد 

شدٙ ثنفهغطُٛٙ، ٔيٍ ثنظَٕٓٛٙ فٙ فهغطٍٛ، صمغ يغؤٔنٛجصّ كجيهز ػهٗ ثأليز ثنؼشدٛز شؼٕدجً ٔدكٕيجس ٔفٙ ؽهٛؼضٓج ثنشؼخ ثنؼ

أجم رنك ػهٗ ثأليز أٌ صؼذب جًٛغ ؽجلجصٓج ثنؼغكشٚز ٔثنذششٚز ٔثنًجدٚز ٔثنشٔدٛز، نهًغجًْز يغجًْز فؼجنز يغ ثنشؼخ 

ثنفهغطُٛٙ فٙ صذشٚش فهغطٍٛ، ٔػهٛٓج دظٕسر خجطز فٙ يشدهز ثنثٕسر ثنفهغطُٛٛز ثنًغهذز ثنمجةًز ثٌٜ أٌ صذزل ٔصمذو نهشؼخ 

ٌ ٔكم ثنضأٚٛذ ثنًجد٘ ٔثنذشش٘، ٔصٕفش نّ كم ثنٕعجةم ٔثنفشص ثنكفٛهز دضًكُّٛ يٍ ثالعضًشثس، نهمٛجو دذٔسِ ثنفهغطُٛٙ كم ثنؼٕ

 .ثنطهٛؼٙ فٙ يضجدؼز ثٕسصّ ثنًغهذز دضٗ صذشٚش ٔؽُّ

 ":06"المادة 

ثنًمذعجس ثنذُٚٛز  صذشٚش فهغطٍٛ يٍ َجدٛز سٔدٛز، ٚٓٛب نهذالد ثنًمذعز جٕثً يٍ ثنطًأَُٛز ٔثنغكُٛز صظجٌ فٙ ظالنّ جًٛغ 

ٔصكفم دشٚز ثنؼذجدر ٔثنضٚجسر نهجًٛغ يٍ غٛش صفشٚك ٔال صًٛٛض، عٕثء ػهٗ أعجط ثنؼُظش أٔ ثنهٌٕ أٔ ثنهغز أٔ ثنذٍٚ، ٔيٍ أجم 

 .رنك، فئٌ أْم فهغطٍٛ ٚضطهؼٌٕ إنٗ َظشر جًٛغ ثنمٕٖ ثنشٔدٛز فٙ ثنؼجنى

 ":07"المادة  

إلَغجٌ ثنفهغطُٛٙ كشثيضّ ٔػضصّ ٔدشٚضّ، نزنك، فئٌ ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ صذشٚش فهغطٍٛ يٍ َجدٛز إَغجَٛز ٚؼٛذ إنٗ ث 

 .ٚضطهغ إنٗ دػى ثنًؤيٍُٛ دكشثيز ثإلَغجٌ ٔدشٚضّ فٙ ثنؼجنى

 ":08"المادة  

صذشٚش فهغطٍٛ يٍ َجدٛز دٔنٛز، ْٕ ػًم دفجػٙ صمضؼّٛ ػشٔسثس ثنذفجع ػٍ ثنُفظ، يٍ أجم رنك، فئٌ ثنشؼخ ثنفهغطُٛٙ 

يظجدلز جًٛغ ثنشؼٕح ٚضطهغ إنٗ صأٚٛذ ثنذٔل ثنًذذز نهذشٚز ٔثنؼذل ٔثنغالو، إلػجدر ثألٔػجع ثنششػٛز إنٗ ثنشثغخ فٙ 

 .فهغطٍٛ، ٔإلشثس ثأليٍ ٔثنغالو فٙ سدٕػٓج، ٔصًكٍٛ أْهٓج يٍ يًجسعز ثنغٛجدر ثنٕؽُٛز ٔثنذشٚز ثنمٕيٛز

 ":09"المادة 

جؽم يٍ أعجعّ، يًٓج ؽجل ػهّٛ ثنضيٍ نًغجٚشصّ إلسثدر ثنشؼخ د" إعشثةٛم"ٔلٛجو  1947صمغٛى فهغطٍٛ ثنز٘ جشٖ ػجو  

 .ثنفهغطُٛٙ ٔدمّ ثنطذٛؼٙ فٙ ٔؽُّ، ٔيُجلؼضّ نهًذجدا ثنضٙ َض ػهٛٓج يٛثجق ثأليى ثنًضذذر ٔفٙ يمذيضٓج دك صمشٚش ثنًظٛش



 ":21"المادة  

ضشثدؾ ثنضجسٚخٛز أٔ ثنشٔدٛز دٍٛ ثنٕٛٓد ٚؼضذش دجؽالً كم يٍ صظشٚخ دهفٕس ٔطك ثالَضذثح، ٔيج صشصخ ػهًٛٓج، ٔإٌ دػٕٖ ثن 

ٔفهغطٍٛ ال صضفك يغ دمجةك ثنضجسٚخ ٔال يغ يمٕيجس ثنذٔنز فٙ يفٕٓيٓج ثنظذٛخ، ٔإٌ ثنٕٛٓدٚز دٕطفٓج دُٚجً عًجٔٚجً ٔنٛغش 

ثنضٙ ُٚضًٌٕ لٕيٛز رثس ٔجٕد يغضمم، ٔكزنك، فئٌ ثنٕٛٓد نٛغٕث شؼذجً ٔثدذثً نّ شخظٛضّ ثنًغضمهز، ٔإًَج ْى يٕثؽٌُٕ فٙ ثنذٔل 

 .إنٛٓج

 ":20"المادة  

ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ يؼذشثً ػٍ رثصّ دجنثٕسر ثنفهغطُٛٛز ثنًغهذز ٚشفغ كم ثنذهٕل ثنذذٚهز ػٍ صذشٚش فهغطٍٛ صذشٚشثً 

 .كجيالً، ٔٚشفغ كم ثنًشجسٚغ ثنشثيٛز إنٗ صظفٛز ثنمؼٛز ثنفهغطُٛٛز أٔ صذٔٚهٓج

  

 ": 22"المادة 

يشصذطز ثسصذجؽجً ػؼٕٚجً دجإليذشٚجنٛز ثنؼجنًٛز، ٔيؼجدٚز نجًٛغ دشكجس ثنضذشس ٔثنضمذو فٙ ثنؼجنى، ْٔٙ  ثنظَٕٓٛٛز دشكز عٛجعٛز

ْٙ أدثر " إعشثةٛم"دشكز ػُظشٚز صؼظذٛز فٙ صكُٕٚٓج، ػذٔثَٛز صٕعؼٛز ثعضٛطجَٛز فٙ أْذثفٓج، ٔفجشٛز َجصٚز فٙ ٔعجةهٓج، ٔإٌ 

ٚجنٛز ثنؼجنًٛز، َٔمطز ثسصكجص ٔٔثٕح نٓج فٙ لهخ أسع ثنٕؽٍ ثنؼشدٙ، ثنذشكز ثنظَٕٓٛٛز ٔلجػذر دششٚز جغشثفٛز نإليذش

يظذس دثةى نضٓذٚذ ثنغالو فٙ ثنششق ثألٔعؾ ٔثنؼجنى " إعشثةٛم"نؼشح أيجَٙ ثأليز ثنؼشدٛز فٙ ثنضذشس ٔثنٕدذر ٔثنضمذو، ٔإٌ 

نٗ ثعضضذجح ثنغالو فٙ ثنششق أجًغ، ٔنًج كجٌ صذشٚش فهغطٍٛ ٚمؼٙ ػهٗ ثنٕجٕد ثنظَٕٓٛٙ ٔثإليذشٚجنٙ فٛٓج، ٔٚؤد٘ إ

ثألٔعؾ، نزنك، فئٌ ثنشؼخ ثنفهغطُٛٙ ٚضطهغ إنٗ َظشر جًٛغ أدشثس ثنؼجنى ٔلٕٖ ثنخٛش ٔثنضمذو ٔثنغالو فّٛ، ُٔٚجشذْى جًٛؼجً 

 .ػهٗ ثخضالف يٕٛنٓى ٔثصججْجصٓى صمذٚى كم ػٌٕ ٔصأٚٛذ نّ فٙ َؼجنّ ثنؼجدل ثنًششٔع نضذشٚش ٔؽُّ

 ":23"المادة  

ٍ ٔثنغهى ٔيمضؼٛجس ثنذك ٔثنؼذل صضطهخ يٍ ثنذٔل جًٛؼٓج، دفظجً نؼاللجس ثنظذثلز دٍٛ ثنشؼٕح ٔثعضذمجء نٕالء دٔثػٙ ثألي 

 .ثنًٕؽٍُٛ ألٔؽجَٓى، أٌ صؼضذش ثنظَٕٓٛٛز دشكز غٛش يششٔػز ٔصذشو ٔجٕدْج َٔشجؽٓج

 ":24"المادة  

ثنًظٛش ٔثنكشثيز ثإلَغجَٛز، ٔدك ثنشؼٕح فٙ  ٚؤيٍ ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ دًذجدا ثنؼذل ٔثنذشٚز ٔثنغٛجدر ٔصمشٚش 

 .يًجسعضٓج

 ":25"المادة  

 .صذمٛمجً ألْذثف ْزث ثنًٛثجق ٔيذجدةّ، صمٕو يُظًز ثنضذشٚش ثنفهغطُٛٛز دذٔسْج ثنكجيم فٙ صذشٚش فهغطٍٛ 

 ":26"المادة 

ثنفهغطُٛٛز ثنًًثهز نمٕٖ ثنثٕسر ثنفهغطُٛٛز يغؤٔنز ػٍ دشكز ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ فٙ َؼجنّ يٍ أجم يُظًز ثنضذشٚش  

ثعضشدثد ٔؽُّ ٔصذشٚشِ ٔثنؼٕدر إنّٛ ٔيًجسعز دك صمشٚش يظٛشِ، فٙ جًٛغ يججالس ثنًٛجدٍٚ ثنؼغكشٚز ٔثنغٛجعٛز ٔثنًجنٛز، 

 .ثنذٔنٙٔعجةش يج صضطهذّ لؼٛز فهغطٍٛ ػهٗ ثنظؼٛذٍٚ ثنؼشدٙ ٔ

 ":27"المادة 

صضؼجٌٔ يُظًز ثنضذشٚش ثنفهغطُٛٛز يغ جًٛغ ثنذٔل ثنؼشدٛز كم دغخ إيكجَٛجصٓج، ٔصهضضو دجنذٛجد فًٛج دُٛٓج فٙ ػٕء يغضهضيجس  

 . يؼشكز ثنضذشٚش ٔػهٗ أعجط رنك، ٔال صضذخم فٙ ثنشؤٌٔ ثنذثخهٛز ألٚز دٔنز ػشدٛز

 ":28"المادة 

 .جنز ثٕسصّ ثنٕؽُٛز ٔثعضمالنٛضٓج، ٔٚشفغ كم إَٔثع ثنضذخم ٔثنٕطجٚز ٔثنضذؼٛزٚؤكذ ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ أط

 ":29"المادة  

ثنشؼخ ثنؼشدٙ ثنفهغطُٛٙ ْٕ طجدخ ثنذك ثألٔل ٔثألطٛم فٙ صذشٚش ٔثعضشدثد ٔؽُّ، ٔٚذذد يٕلفّ يٍ كجفز ثنذٔل ٔثنمٕٖ 

 .ّػهٗ أعجط يٕثلفٓج يٍ لؼٛضّ، ٔيذٖ دػًٓج نّ فٙ ثٕسصّ نضذمٛك أْذثف



 ":31"المادة  

ثنًمجصهٌٕ ٔدًهز ثنغالح فٙ يؼشكز ثنضذشٚش، ْى َٕثر ثنجٛش ثنشؼذٙ ثنز٘ عٛكٌٕ ثنذسع ثنٕثلٙ نًكضغذجس ثنشؼخ ثنؼشدٙ 

 .ثنفهغطُٛٙ

 ":30"المادة  

 .ٚكٌٕ نٓزِ ثنًُظًز ػهى ٔلغى َٔشٛذ، ٔٚمشس رنك كهّ دًٕجخ َظجو خجص 

 ":32"المادة  

دجنُظجو ثألعجعٙ نًُظًز ثنضذشٚش ثنفهغطُٛٛز، صذذد فّٛ كٛفٛز صشكٛم ثنًُظًز ْٔٛتجصٓج ٔيؤعغجصٓج  ٚهذك دٓزث ثنًٛثجق َظجو ٚؼشف

 .ٔثخضظجطجس كم يُٓج، ٔجًٛغ يج صمضؼّٛ ثنٕثجذجس ثنًهمجر ػهٛٓج دًٕجخ ْزث ثنًٛثجق

 ":33"المادة  

ذشٚش ثنفهغطُٛٛز فٙ جهغز خجطز ٚذػٗ إنٛٓج ال ٚؼذل ْزث ثنًٛثجق إال دأكثشٚز ثهثٙ يجًٕع أػؼجء ثنًجهظ ثنٕؽُٙ نًُظًز ثنض

 .يٍ أجم ْزث ثنغشع

 :تعديل الميثاق

و ػهٗ إنغجء يٕثد ثنًٛثجق ثنٕؽُٙ 14/2/1998طجدق ثنًجهظ ثنٕؽُٙ ثنفهغطُٛٙ فٙ ثجضًجػّ ثنز٘ ػمذ فٙ غضر دضجسٚخ 

صفجق ٔث٘ دالَضٛشٍ، َٕٔسد فًٛج ٚهٙ ثنفهغطُٛٙ ثنضٙ َظش ػهٗ ثنمؼجء ػهٗ دٔنز إعشثةٛم، ٔصؼذٚم دؼؼٓج ثٜخش، ثنضضثيجً دج

 :أسلجو ثنًٕثد ثنضٙ أنغٛش يٍ ثنًٛثجق ثنٕؽُٙ، ٔأسلجو ثنًٕثد ثنضٙ صى صؼذٚهٓج

، 2، 1: "أيج ثنًٕثد ثنضٙ دزفش يُٓج يمجؽغ فٓٙ" 30، 23، 22، 21، 20، 19، 15، 10، 9، 8، 7، 6: "ٔثنًٕثد ثنًهغجر ْٙ

3 ،4 ،5 ،11 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،25 ،26 ،27 ،29" 

 :المصدر
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