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مذكرة متهيدية
يتضمن هذا الفصل مواد تتعلق مبمارسة جملس األمن يف جمال التصويت مبوجب املادة  27من امليثاق واملادة 40
ّ
من النظام الداخلي املؤقت للمجلس  .1ويتبع ترتيب املواد باألساس ترتيب الفصل املطابق يف املجلدات السابقة من
املرجع.
ويقدم اجلزء األول الشواهد املتعلقة بالتمييز بني املسائل اإلجرائية وغري اإلجرائية .وال تبيّن معظم
عمليات التصويت يف املجلس يف حد ذاهتا ما إذا كان املجلس يعترب املسألة اليت مت التصويت عليها مسألة إجرائية
ال حني يُعتمد اقتراح بإمجاع األصوات؛ أو حني يصوت مجيع األعضاء الدائمني
أم غري إجرائية :وهذا هو احلال مث ً
لصاحل اقتراح ما؛ أو حني ال حيصل اقتراح ما على األصوات التسعة الضرورية لصاحله .ويسرد اجلزء األول احلاالت
اليت مل يُشر فيها التصويت إىل الطابع اإلجرائي أو غري اإلجرائي للقرار .وال يتضمن اجلزء الثاين أية معلومات إذ أنه
خالل الفترة  1992 - 1989مل تكن مثة معلومات متعلقة مبمارسة املجلس يف التصويت على مسألة ما ملعرفة إن
كانت مسألة إجرائية يف نطاق مدلول املادة ( 27الفقرة  .)2ويتناول اجلزء الثالث مسائل امتناع عضو يف املجلس
عن التصويت أو عدم مشاركته أو غيابه يف ما يتصل مبتطلبات الفقرة  3من املادة  .27أما اجلزء الرابع فيتطرق
للقرارات اليت اعتُمدت دون تصويت.

املادة 27
 - 1لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد.
 - 2تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه.
 - 3تصدر قرارات جملس األمن يف املس���ائل األخرى كافة مبوافقة أصوات تس���عة من أعضائه يكون
من بينها أصوات األعضاء الدائمني متفقة ،على أنه يف القرارات املتخذة تطبيقًا ألحكام الفصل
السادس والفقرة  3من املادة  52ميتنع من كان طرفًا يف النـزاع عن التصويت.

 1ترد يف اجلزء الرابع من الفصل السادس املعلومات املتعلقة بالتصويت على انتخاب قضاة مبوجب املادة  10من النظام األساسي
ملحكمة العدل الدولية .وترد يف الفصل السابع املعلومات املتعلقة بإجراء التصويت املعتمد من قِبل املجلس يف ما يتصل بطلبات القبول يف
عضوية األمم املتحدة.
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الجزء األول

املسائل اإلجرائية وغري اإلجرائية
مالحظة
ينقسم اجلزء األول إىل قسمني؛ القسم ألف ويتضمن احلاالت اليت يشري فيها التصويت إىل الطابع اإلجرائي للمسألة
قيد النظر .ويسرد القسم باء احلاالت اليت يشري فيها التصويت إىل الطابع غري اإلجرائي للمسألة .ومل تُجر أية مناقشة
بشأن الطابع اإلجرائي أو غري اإلجرائي للمسائل قيد النظر.
ويتبيّن بوضوح ما إذا اعتُربت املسألة إجرائية أو غري إجرائية يف احلاالت اليت حيصل فيها االقتراح على
يصوت عضو دائم أو أكثر ضده .إذ يشري اعتماد املجلس االقتراح يف هذه احلاالت
تسعة أصوات أو أكثر ،على أن ِّ
إىل الطابع اإلجرائي للمسألة؛ بينما يشري رفضه من قِبل املجلس إىل الطابع غري اإلجرائي للمسألة.

ألف  -احلاالت اليت يشري فيها التصويت إىل الطابع اإلجرائي للمسألة
 - 1تعليق اجللسة
بند جدول األعمال

رقم اجللسة وتارخيها

التصويت

صوتوا بالرفض
األعضاء الدائمون الذين ّ

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

( 2970اجلزء األول)،
 19كانون األول/ديسمرب 1990

اعتُمد االقتراح بأغلبية  9أصوات مقابل
 6أصوات

2

 - 2الدعوة للمشاركة يف أعمال املجلس
بند جدول األعمال

الشخص املدعو

رسالة مؤرخة  4كانون الثاين/يناير
 1989موجهة إىل رئيس جملس
األمن من ممثل اجلماهريية العربية
الليبية

املراقب الدائم لفلسطني

رقم اجللسة وتارخيها
أ

 11 ،2841كانون الثاين/يناير
1989

التصويت (يف كل حالة
اعتُمد فيها االقتراح)

األعضاء الدائمون الذين
صوتوا بالرفض
ّ

3 - 1 - 11

1

رسالة مؤرخة  4كانون الثاين/يناير
 1989موجهة إىل رئيس جملس
األمن من ممثل البحرين
احلالة يف األراضي العربية املحتلة

كما سبق

 10 ،2845شباط/فرباير 1989

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 6 ،2863حزيران/يونيه 1989

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 6 ،2870متوز/يوليه 1989

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 30 ،2883آب/أغسطس
1989

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 6 ،2887تشرين الثاين/نوفمرب
1989

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 15 ،2910آذار/مارس 1990

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 29 ،2923أيار/مايو 1990

3 - 1 - 11

1
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بند جدول األعمال

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا
السابقة :احلالة يف البوسنة واهلرسك
أ

التصويت (يف كل حالة
اعتُمد فيها االقتراح)

األعضاء الدائمون الذين
صوتوا بالرفض
ّ

1

الشخص املدعو

رقم اجللسة وتارخيها

كما سبق

 5 ،2945تشرين األول/أكتوبر
1990

3 - 1 - 11

كما سبق

 4 ،2973كانون الثاين/يناير
1991

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 27 ،2980آذار/مارس 1991

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 24 ،2989أيار/مايو 1991

3 - 1 - 11

1

كما سبق

 6 ،3026كانون الثاين/يناير
1992

4 - 1 - 10

1

كما سبق

 4 ،3065نيسان/أبريل 1992

4 - 1 - 10

1

كما سبق

 18 ،3151كانون األول/
ديسمرب 1992

4 - 1 - 10

1

كما سبق

 13 ،3134تشرين الثاين/نوفمرب
1992

4 - 1 - 10

1

ملعرفة األساس القانوين ملشاركة املراقب الدائم لفلسطني ،انظر الفصل الثالث ،اجلزء األول ،الفرع جيم.

بـاء  -احلاالت اليت يشري فيها التصويت إىل الطابع غري اإلجرائي للمسألة فيما يتعلق باملسائل
اليت نظر فيها جملس األمن يف إطار مسؤوليته عن صون السلم واألمن الدوليني
بند جدول األعمال

رقم اجللسة وتارخيها

رسالة مؤرخة  4كانون الثاين/
يناير  1989موجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل اجلماهريية
العربية الليبية

 11 ،2841كانون
الثاين/يناير 1989

املـقـتـرحـات (مشاريع
القرارات ،وغريها)
S/20378

الدول اليت قدمتها

التصوي���ت (يف كل حالة األعضاء الدائمون الذين
ب
صوتوا بالرفض
ُرفض فيها االقتراح)
ّ

إثيوبيا ،واجلزائر ،والس���نغال2 - 4 - 9 ،
وكولومبيا ،وماليزيا ،ونيبال،
ويوغوسالفيا

3

رسالة مؤرخة  4كانون الثاين/
يناير  1989موجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل البحرين
احلالة يف األراضي العربية املحتلة

احلالة يف بنما

 17 ،2850شباط/
فرباير 1989

S/20463

كما سبق

 - 1 - 14صفر

1

 9 ،2867حزيران/
يونيه 1989

S/20677

كما سبق

 - 1 - 14صفر

1

 7 ،2889تشرين
الثاين/نوفمرب 1989

S/20945/Rev.1

كما سبق

 - 1 - 14صفر

1

 31 ،2926أيار/مايو
1990

S/21326

إثيوبي���ا ،وزائ�ي�ر ،وكوب���ا - 1 - 14 ،صفر
وكوت ديف���وار ،وكولومبيا،
وماليزيا ،واليمن

1

 23 ،2902كانون
األول/ديسمرب 1989

S/21048

إثيوبيا ،واجلزائر ،والس���نغال1 - 4 - 10 ،
وكولومبيا ،وماليزيا ،ونيبال،
ويوغوسالفيا

3
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بند جدول األعمال

رقم اجللسة وتارخيها

رسالة مؤرخة  3كانون الثاين/
يناير  1990موجهة إىل رئيس
جملس األمن من ممثل نيكاراغوا

 17 ،2905كانون
الثاين/يناير 1990

ب

املـقـتـرحـات (مشاريع
القرارات ،وغريها)

الدول اليت قدمتها

إثيوبيا ،وزائري ،وكوبا،
وكوت ديفوار ،وكولومبيا،
وماليزيا ،واليمن الدميقراطية

S/21084

التصوي���ت (يف كل حالة األعضاء الدائمون الذين
ب
صوتوا بالرفض
ُرفض فيها االقتراح)
ّ

1 - 1 - 13

1

لالطالع على ظروف التصويت وتوضيحات بشأنه ،انظر الدراسات اإلفرادية ذات الصلة يف الفصل الثامن.

الجزء الثاني

إجراءات جملس األمن بشأن التصويت على ما إذا كانت املسألة إجرائية
يف نطاق مدلول الفقرة  2من املادة  27من امليثاق
مالحظة
ارتأى جملس األمن يف بعض املناسبات أن من الضروري أن يقرر ،بواسطة التصويت ،إن كانت املسألة قيد النظر
مسألة إجرائية يف نطاق مدلول الفقرة  2من املادة  .27وأصبحت هذه املسألة يصطلح عليها ،على غرار اللغة
املُستخدمة يف بيان سان فرانسيسكو بشأن إجراءات التصويت ،باسم “املسألة التمهيدية”.
ومل تكن مثة حاالت للتصويت على املسألة التمهيدية خالل الفترة قيد االستعراض.

الجزء الثالث

االمتناع عن التصويت أو عدم املشاركة أو الغياب فيما يتعلق
بالفقرة  3من املادة  27من امليثاق
مالحظة
وفقًا للفقرة  3من املادة  27من امليثاق ،فإن تصويت تس���عة أعضاء باملوافقة
على قرارات بشأن مسائل غري إجرائية (موضوعية) جيب أن يتضمن “أصواتًا
متفق���ة لألعضاء الدائمني” .ويُعىن اجلزء الثالث بتطبيق هذا الش���رط( :أ) يف
ض���وء الش���رط الوارد يف الفق���رة  3من املادة ( 27الذي يش���ترط االمتناع)؛
(ب) ويف الظ���روف ال�ت�ي ميتن���ع فيها عضو دائ���م عن التصوي���ت طواعية أو
ال يشارك فيه أو يغيب وقت التصويت.

ألف  -االمتناع اإللزامي

ينص الشرط الوارد يف الفقرة  3من املادة  27على ما يلي:
بشرط أنه يف القرارات املتخذة تطبيقًا ألحكام الفصل السادس والفقرة
 3من املادة  52ميتنع من كان طرفًا يف النـزاع عن التصويت.

وخالل الفترة قيد االس���تعراض ،مل تكن مثة حاالت امتنع فيها أعضاء
ع���ن التصويت وفقًا للش���رط ال���وارد يف الفقرة  3من امل���ادة  .27غري أنه يف

ث�ل�اث حاالت بُحثت مس���ألة االمتن���اع اإللزامي (انظر احل���االت األوىل إىل
الثالثة أدناه).
النظر يف مسألة االمتناع عن التصويت وفقًا للشرط الوارد
يف الفقرة  3من املادة 27
احلالة األوىل
خالل اجللسة  ،2949اليت عقدت يوم  24تشرين األول/أكتوبر  1990للنظر
يف احلالة السائدة يف األراضي العربية املحتلة ،علق ممثل كوبا على تعريف“من
كان طرفًا يف النـزاع” يف نطاق مدلول الفقرة  3من املادة  .27ويف معرض
كلمته قبل التصويت على مشروع قرار حث على اعتماده باإلمجاع ،أوضح
أن األعضاء الدائمني يف جملس األمن ليس هلم سوى حق خاص واحد مبوجب
ميثاق األمم املتحدة ،وهذا احلق يأيت يف وقت التصويت .وحىت يف هذه احلال،
فقد كان امليثاق حريصًا على التأكيد على أن تلك السلطة اخلاصة ال تسود يف
مجيع الظروف .إهنا ال تس���ود يف املس���ائل اإلجرائية أو حني يكون عضو دائم
طرفًا يف النـزاع .وإذا ما اعترب عضو دائم أن املسألة اليت يوشك املجلس على
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حبثها تكتس���ي أمهية خاصة أو تعنيه عن كثب ،فإن حقه اخلاص ال ميكن أن
الفعال املطلوب من
يُفس���ر على أنه يعين أن بإمكانه أن يقف يف وجه العمل ّ
املجلس اختاذه مبوجب املادة  .24وإذا كان لعضو صلة وثيقة مبس���ألة بعينها،
فإنه أقرب ما يكون إىل تعريفه بأنه “طرف يف النـزاع” ،وال حيق له يف هذه
احلالة اس���تخدام ح���ق النقض وال حىت املش���اركة يف التصويت .وكما تنص
الفقرة  3من املادة  27على ذلك ،فإنه ينبغي له أن ميتنع عن التصويت  .1ويف
هذه احلالة ،اعتُمد ذلك القرار باإلمجاع .2
احلالة الثانية
خالل اجللسة  ،3033اليت عقدت يوم  21كانون الثاين/يناير  1992للنظر
يف البن���ود املتعلق���ة باجلماهريية العربية الليبية ،أوضح ممث���ل اجلماهريية العربية
الليبية أن مشروعية أعمال جملس األمن مرهونة مبراعاة أحكام امليثاق وتطبيقها
تطبيق���ًا صحيحًا .وأكد أنه ال ميكن حتقيق ذلك إذا كان ألطراف النـزاع أن
تشارك يف التصويت على مشروع القرار املعروض على املجلس ،والذي قدمته
فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة .والحظ أنه “إذا ما مت التجاوز عن
الطبيعة القانونية لألمر ،وكيِّف على أنه نـزاع سياسي ،فإن ذلك خيالف خمالفة
صرحي���ة م���ا ورد يف الفقرة  3من املادة  27من امليث���اق  .”3ويف هذه احلالة،
ش���ارك مجيع أعضاء املجلس بالفعل يف التصويت على مش���روع القرار ذاك،
الذي اعتُمد باإلمجاع بوصفه القرار  .)1992( 731ويف اجللس���ة ،3063
ال�ت�ي عقدت يف  31آذار/مارس  ،1992قال ممث���ل اجلماهريية العربية الليبية
إن اإلج���راء املتب���ع من قِبل املجلس يف اختاذ الق���رار مل يراع التطبيق الصحيح
لنص الفقرة  3من املادة  27اليت تستوجب يف حالة القرارات املتخذة تطبيقًا
ألحكام الفصل السادس أن ميتنع كل من كان طرفًا يف النـزاع عن التصويت.
ودفع بأن ذلك ينطبق على فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة .4
وخالفًا لذلك ،أوضح ممثل الواليات املتحدة بعد التصويت يف اجللسة
 ،3033اليت اعتُمد فيها القرار  ،)1992( 731أن املسألة املطروحة “ليست
عبارة عن اختالف يف الرأي أو النهج ميكن التوسط فيه أو التفاوض بشأنه”.
إهنا ،وكما اعترف جملس األمن توًا ،متثل سلوكا يتهددنا مجيعًا ،وهي هتديد
مباش���ر للس���لم واألمن الدوليني .إن والية جملس األمن تقتضي منه أن ينهض
مبسؤولياته على أكمل وجه يف هذه احلالة .وجيب أالّ تلهيه املحاوالت الليبية
لتحويل هذه املس���ألة املتمثلة يف السلم واألمن الدوليني إىل خالفات ثنائية .5
وق���ال ممثل اململكة املتح���دة إن املجلس ال يتناول ،بنص املادة  14من اتفاقية
1

 ،S/PV.2949الصفحات من  58إىل .61
القرار .)1990( 673

3

 ،S/PV.3033الصفحات من  23إىل .25

4

 ،S/PV.3063الصفحة .7

5

 ،S/PV.3033الصفحة .78

2

مونتريال ،نـزاعًا بني طرفني متعاقدين أو أكثر بش���أن تفسري أو تطبيق اتفاقية
مونتري���ال ،ب���ل إن ما هو معين ب���ه هنا هو رد فعل املجتمع الدويل املناس���ب
على الوضع الناجم عن عدم رد ليبيا حىت اآلن بطريقة ملموس���ة على أخطر
االهتامات اخلاصة بتورط الدولة يف أعمال إرهاب .6
احلالة الثالثة
خالل اجللسة  ،3046اليت عقدت يف  31كانون الثاين/يناير  ،1992اجتمع
جملس األمن ألول مرة على مس���توى رؤس���اء الدول أو احلكومات للنظر يف
البن���د املعنون “مس���ؤولية جملس األمن عن صون الس���لم واألمن الدوليني”.
وأوض���ح وزير خارجية زمبابوي واملبعوث الش���خصي لرئي���س زمبابوي يف
مع���رض تطرقه هلذه املس���ألة أن النظام العاملي جي���ب أن حتكمه مبادئ امليثاق
وينبغ���ي أن تب���دأ عملية إقام���ة نظام عاملي جديد بإعادة حب���ث امليثاق ذاته يف
إطار الظروف الدولية املتغيّرة .ولن ميكن إقامة نظام عاملي جديد على أحسن
وجه إالّ بتصحيح العيوب اليت تعتري امليثاق ،وس���د ثغراته اليت كشفت عنها
املس���تجدات األخرية ،وحتدي���ث أحكامه اليت عفا عليها الزم���ن .وقال وزير
اخلارجي���ة إن بلده على س���بيل املث���ال يعتقد أن أي نظ���ام أمن مجاعي خيضع
حل���ق النقض من قِب���ل دولة أو بضع دول هو نظ���ام ال يُمكن االعتماد عليه.
ومع�ن�ى ذلك أن جمل���س األمن ال ميكنه اختاذ أي إج���راء يف أي صراع لعضو
دائم مصلحة مباش���رة فيه .وبينما كان ذلك دون ش���ك أحد االعتبارات يف
سان فرانسيس���كو ،فقد تساءل :أمل تتجاوز األحداث تلك املسألة .ويف هذا
الصدد ،ميكن إيالء االعتبار لتطبيق الفقرة  3من املادة  27من امليثاق  -اليت
تن���ص عل���ى أنه يف القرارات املتعلقة بالتس���وية الس���لمية للمنازعات مبقتضى
الفصل الس���ادس ،ميتنع من كان طرفًا يف النـ���زاع عن التصويت .وارتأى أن
هذا ينبغي أن ينطبق أيضًا على الفصل السابع ،لكي ال يعرقل الذين يتمتعون
حبق النقض فرض اجلزاءات أو أي إجراء آخر لإلنفاذ اجلماعي حينما يكونون
طرفًا يف نـزاع ما .7

بـاء -

االمتناع الطوعي أو عدم املشاركة
أو الغياب فيما يتعلق بالفقرة 3
من املادة 27

يس���رد هذا اجلزء احل���االت اليت امتنع فيها األعض���اء الدائمون عن التصويت
طواعية .ويف كل حالة ،اعترب جملس األمن ،عمالً ،مبمارسته املتبعة ،أن القرار
املع�ن�ي قد اعتُمد بالرغم م���ن امتناع أحد األعضاء الدائم�ي�ن عن التصويت.
وخالل الفترة قيد االستعراض ،مل تكن مثة حاالت مل يشارك أعضاء دائمون
يف التصويت أو جرت فيها عمليات تصويت يف غياهبم.
6
7

املرجع نفسه ،الصفحة .104
 ،S/PV.3046الصفحتان  122و.126
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حاالت معيّنة امتنع فيها أعضاء دائمون عن التصويت بشكل آخر خيتلف
ع ّما تقضي به الفقرة  3من املادة 27
رقم القرار

بند جدول األعمال

رقم اجللسة وتارخيها

التصويت

العضو املمتنع عن التصويت

)1989( 636

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

 6 ،2870متوز/يوليه 1989

 - 14صفر 1 -

الواليات املتحدة

)1989( 641

كما سبق

 30 ،2883آب/أغسطس 1989

 - 14صفر 1 -

الواليات املتحدة

)1990( 678

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق
والكويت

 29 ،2963تشرين الثاين/نوفمرب  - 2 - 12صفر
1990

الصني

)1991( 686

كما سبق

 2 ،2978آذار/مارس 1991

3 - 1 - 11

الصني (والعضوان املنتخبان اهلند
واليمن)

)1991( 688

كما سبق

 5 ،2982نيسان/أبريل 1991

2 - 3 - 10

الصني (والعضو املنتخب اهلند)

)1992( 748

احلالة املتعلقة باجلماهريية العربية الليبية  31 ،3063آذار/مارس 1992

 - 10صفر 5 -

الصني (واألعضاء املنتخبون الرأس
األخضر وزمبابوي واملغرب واهلند)

)1992( 757

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا
السابقة

 30 ،3082أيار/مايو 1992

 - 13صفر 2 -

الصني (والعضو املنتخب زمبابوي)

)1992( 770

كما سبق

 13 ،3106آب/أغسطس 1992

 - 12صفر 3 -

الصني (والعضوان املنتخبان زمبابوي
واهلند)

)1992( 776

كما سبق

 14 ،3114أيلول/سبتمرب 1992

 - 12صفر 3 -

الصني (والعضوان املنتخبان زمبابوي
واهلند)

)1992( 777

كما سبق

 19 ،3116أيلول/سبتمرب 1992

 - 12صفر 3 -

الصني (والعضوان املنتخبان زمبابوي
واهلند)

)1992( 778

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق
والكويت

 2 ،3117تشرين األول/أكتوبر  - 14صفر 1 -
1992

الصني

)1992( 781

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا
السابقة :احلالة يف البوسنة واهلرسك

 9 ،3122تشرين األول/أكتوبر  - 14صفر 1 -
1992

الصني

)1992( 787

كما سبق

 16 ،3137تشرين الثاين/نوفمرب  - 13صفر 2 -
1992

الصني (والعضو املنتخب زمبابوي)

)1992( 792

احلالة يف كمبوديا

 30 ،3143تشرين الثاين/نوفمرب  - 14صفر 1 -
1992

الصني
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الجزء الرابع

اعتماد القرارات واملقررات دون تصويت
مالحظة

أُ ّقرت معظم االقتراحات اإلجرائية خالل هذه الفترة دون تصويت .8
واتُّخ���ذت أيض�ا�ً مقررات جوهري���ة دون تصويت ،كم���ا يتضح يف
اجل���دول الوارد يف الفرع ألف أدن���اه فيما خيص القرارات .ويف هذه احلاالت
بال���ذات ،اليت كانت متعلقة مجيع���ًا بقبول أعضاء جدد ،اقترح الرئيس ،وفقًا
للتفاهم الذي مت التوصل إليه يف مش���اورات سابقة“ ،أن يعتمد املجلس دون
 8كان من بني االستثناءات التصويت على تعليق أحد االجتماعات وعلى بعض
الدعوات املوجهة للمشاركة؛ انظر األمثلة املذكورة يف اجلزء األول أعاله.

تصويت” مش���روع القرار الذي يتضمنه التقرير ذو الصلة الصادر عن اللجنة
املعنية بقبول األعضاء اجلدد.
ومل يتم التصويت على املقررات اليت اختذت يف شكل بيانات صادرة
ع���ن الرئيس باس���م املجلس أو باس���م أعض���اء املجلس .وق���د صدرت تلك
“البيانات الرئاس���ية” بعد أن اتفق عليها أعضاء املجلس خالل مش���اوراهتم.
ويف بعض احلاالت ،أُعلن عنها يف جلس���ة رمسية للمجلس (الفرع باء )1 -؛
ويف حاالت أخرى ،أُصدرت يف شكل خطي فقط (الفرع باء .)2 -
غري أنه يف حاالت أخرىُ ،س���جلت مقررات جملس األمن يف رس���ائل
أو مذكرات صادرة عن رئيس املجلس (الفرع جيم) ،دون اإلشارة إىل إجراء
تصويت عليها.

ألف  -احلاالت اليت اعتمد فيها جملس األمن قرارات دون تصويت
بند جدول األعمال

رقم القرار

رقم اجللسة وتارخيها

)1991( 702

 8 ،3001آب/أغسطس 1991

طلبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية كوريا

)1991( 703

 9 ،3002آب/أغسطس 1991

طلب واليات ميكرونيزيا املوحدة

)1991( 704

 9 ،3003آب/أغسطس 1991

طلب مجهورية جزر مارشال

)1991( 709

 12 ،3007أيلول/سبتمرب 1991

طلب مجهورية إستونيا

)1991( 710

 12 ،3007أيلول/سبتمرب 1991

طلب مجهورية التفيا

)1991( 711

 12 ،3007أيلول/سبتمرب 1991

طلب مجهورية ليتوانيا

)1992( 732

 23 ،3034كانون الثاين/يناير 1992

طلب مجهورية كازاخستان

)1992( 735

 29 ،3041كانون الثاين/يناير 1992

طلب مجهورية أرمينيا

)1992( 736

 29 ،3042كانون الثاين/يناير 1992

طلب مجهورية قريغيزستان

)1992( 737

 29 ،3043كانون الثاين/يناير 1992

طلب مجهورية أوزبكستان

)1992( 738

 29 ،3044كانون الثاين/يناير 1992

طلب مجهورية طاجيكستان

)1992( 739

 5 ،3047شباط/فرباير 1992

طلب مجهورية مولدوفا

)1992( 741

 7 ،3050شباط/فرباير 1992

طلب مجهورية تركمانستان

)1992( 742

 14 ،3052شباط/فرباير 1992

طلب مجهورية أذربيجان

)1992( 744

 25 ،3056شباط/فرباير 1992

طلب مجهورية سان مارينو

)1992( 753

 18 ،3076أيار/مايو 1992

طلب مجهورية كرواتيا

)1992( 754

 18 ،3077أيار/مايو 1992

طلب مجهورية سلوفينيا

)1992( 755

 20 ،3079أيار/مايو 1992

طلب مجهورية البوسنة واهلرسك

)1992( 763

 6 ،3091متوز/يوليه 1992

طلب مجهورية جورجيا

قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة
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باء  -احلاالت اليت أعلنت فيها مقررات جملس األمن يف بيانات رئاسية صدرت بعد اتفاق
أعضاء املجلس عليها خالل مشاوراهتم
 - 1البيانات اليت ُسجلت يف جلسات جملس األمن
بيان الرئيس

رقم اجللسة وتارخيها

بند جدول األعمال

S/20554

 31 ،2851آذار/مارس 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20602

 24 ،2858نيسان/أبريل 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20659

 30 ،2862أيار/مايو 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20682

 9 ،2868حزيران/يونيه 1989

احلالة يف قربص

الوثائق الرمسية جمللس األمن ،السنة الرابعة
واألربعون ،اجللسة  ،2872الفقرة 3

 31 ،2872متوز/يوليه 1989

مسألة أخذ الرهائن واالختطاف

S/20758

 31 ،2873متوز/يوليه 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20790

 15 ،2875آب/أغسطس 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20855

 20 ،2884أيلول/سبتمرب 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20952

 7 ،2890تشرين الثاين/نوفمرب 1989

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/20953

 7 ،2891تشرين الثاين/نوفمرب 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20974

 20 ،2893تشرين الثاين/نوفمرب 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20988

 22 ،2894تشرين الثاين/نوفمرب 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20998

 29 ،2895تشرين الثاين/نوفمرب 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/21011

 8 ،2897كانون األول/ديسمرب 1989

رسالة مؤرخة  27تشرين الثاين/نوفمرب  1989موجهة إىل رئيس
جملس األمن من املمثل الدائم للسلفادور

S/21026

 14 ،2898كانون األول/ديسمرب 1989

احلالة يف قربص

S/21056

 27 ،2903كانون األول/ديسمرب 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/21172

 27 ،2908شباط/فرباير 1990

احلالة بني إيران والعراق

S/21323

 30 ،2924أيار/مايو 1990

عمليات حفظ السالم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة

S/21331

 23 ،2922أيار/مايو 1990

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/21338

 31 ،2925أيار/مايو 1990

احلالة يف الشرق األوسط

S/21361

 15 ،2928حزيران/يونيه 1990

احلالة يف قربص

S/21400

 19 ،2930متوز/يوليه 1990

احلالة يف قربص

S/21418

 31 ،2931متوز/يوليه 1990

احلالة يف الشرق األوسط

S/21974

 30 ،2964تشرين الثاين/نوفمرب 1990

احلالة يف الشرق األوسط

S/22027

 20 ،2970كانون األول/ديسمرب 1990

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

رسالة مؤرخة  28تشرين الثاين/نوفمرب  1989موجهة إىل رئيس
جملس األمن من املمثل الدائم لنيكاراغوا
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التصــويت
بيان الرئيس

رقم اجللسة وتارخيها

بند جدول األعمال

S/22046

 4 ،2973كانون الثاين/يناير 1991

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

S/22133

 22 ،2974كانون الثاين/يناير 1991

احلالة يف ليربيا

S/22176

 30 ،2975كانون الثاين/يناير 1991

احلالة يف الشرق األوسط

S/22322

 3 ،2979آذار/مارس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22408

 27 ،2980آذار/مارس 1991

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

S/22548

 29 ،2985نيسان/أبريل 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22657

 30 ،2990أيار/مايو 1991

احلالة يف الشرق األوسط

S/22746

 28 ،2996حزيران/يونيه 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22862

 31 ،2997متوز/يوليه 1991

احلالة يف الشرق األوسط

S/23253

 29 ،3019تشرين الثاين/نوفمرب 1991

احلالة يف الشرق األوسط

S/23316

 23 ،3024كانون األول/ديسمرب 1991

احلالة يف قربص

S/23389

 7 ،3027كانون الثاين/يناير 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23495

 29 ،3040كانون الثاين/يناير 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/23500

 31 ،3046كانون الثاين/يناير 1992

مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني

S/23610

 19 ،3053شباط/فرباير 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/23663

 28 ،3058شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23699

 11 ،3059آذار/مارس 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23709

( 3059مستأنفة) 12 ،آذار/مارس 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23732

 19 ،3061آذار/مارس 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23772

 2 ،3064نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باجلماهريية العربية الليبية

S/23783

 4 ،3065نيسان/أبريل 1992

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

S/23802

 10 ،3068نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23842

 24 ،3070نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23886

 7 ،3071أيار/مايو 1992

احلالة يف ليربيا

S/23904

 12 ،3072أيار/مايو 1992

احلالة فيما يتعلق بناغورين  -كاراباخ

S/24030

 29 ،3081أيار/مايو 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/24091

 12 ،3085حزيران/يونيه 1992

احلالة يف كمبوديا

S/24210

 30 ،3089حزيران/يونيه 1992

برنامج للسالم :الدبلوماسية الوقائية ،وصنع السالم ،وحفظ السالم

S/24249

 7 ،3092متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/24271

 13 ،3094متوز/يوليه 1992

احلالة يف قربص

S/24307

 17 ،3097متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

مرجع ممارسات جملس األمن — ملحق 1992 – 1989

78
بيان الرئيس

رقم اجللسة وتارخيها

بند جدول األعمال

S/24309

 17 ،3098متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24346

 24 ،3100متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24362

 30 ،3102متوز/يوليه 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/24378

 4 ،3103آب/أغسطس 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24456

 17 ،3107آب/أغسطس 1992

مسألة جنوب أفريقيا

S/24510

 2 ،3111أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24511

 2 ،3112أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24539

 9 ،3113أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24573

 18 ،3115أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/24623

 6 ،3120تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/24637

 8 ،3121تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة يف جورجيا

S/24719

 27 ،3125تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة يف موزامبيق

S/24720

 27 ،3126تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/24721

 27 ،3127تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة فيما يتعلق بناغورين  -كاراباخ

S/24728

 29 ،3128تشرين األول/أكتوبر 1992

برنامج للسالم :الدبلوماسية الوقائية ،وصنع السالم ،وحفظ السالم

S/24742

 30 ،3131تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة يف طاجيكستان

S/24744

 30 ،3132تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24836

 23 ،3139تشرين الثاين/نوفمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24839

( 3139مستأنفة) 24 ،تشرين الثاين/نوفمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24846

 25 ،3141تشرين الثاين/نوفمرب 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/24932

 9 ،3146كانون األول/ديسمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/25002

 22 ،3152كانون األول/ديسمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/25003

 22 ،3153كانون األول/ديسمرب 1992

احلالة يف كمبوديا

S/25036

 30 ،3145كانون األول/ديسمرب 1992

برنامج للسالم :الدبلوماسية الوقائية ،وصنع السالم ،وحفظ السالم

 - 2البيانات اليت صدرت فقط بوصفها من وثائق جملس األمن
بيان الرئيس

التاريخ

بند جدول األعمال

S/20946

 3تشرين الثاين/نوفمرب 1989

احلالة يف ناميبيا

S/21160

 22شباط/فرباير 1990

احلالة يف قربص

S/21309

 22أيار/مايو 1990

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

S/21310

 22أيار/مايو 1990

احلالة يف األراضي العربية املحتلة
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S/21363

 19حزيران/يونيه 1990

احلالة يف األراضي العربية املحتلة

S/21934

 9تشرين الثاين/نوفمرب 1990

احلالة يف قربص

S/22415

 28آذار/مارس 1991

احلالة يف قربص

S/22744

 28حزيران/يونيه 1991

احلالة يف قربص

S/22904

 6آب/أغسطس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23107

 2تشرين األول/أكتوبر 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23284

 12كانون األول/ديسمرب 1991

احلالة يف قربص

S/23305

 20كانون األول/ديسمرب 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23360

 3كانون الثاين/يناير 1992

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/23517

 5شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23609

 19شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23761

 27آذار/مارس 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23803

 10نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23818

 16نيسان/أبريل 1992

احلالة املتصلة بأفغانستان

S/23878

 5أيار/مايو 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24010

 27أيار/مايو 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24058

 3حزيران/يونيه 1992

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/24113

 17حزيران/يونيه 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24240

 6متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24257

 9متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24352

 27متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24379

 4آب/أغسطس 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24424

 12آب/أغسطس 1992

البنود املتعلقة باجلماهريية العربية الليبية

S/24425

 12آب/أغسطس 1992

احلالة املتصلة بأفغانستان

S/24493

 26آب/أغسطس 1992

احلالة فيما يتعلق ناغورين  -كاراباخ

S/24541

 10أيلول/سبتمرب 1992

مسألة جنوب أفريقيا

S/24542

 10أيلول/سبتمرب 1992

احلالة يف جورجيا

S/24584

 24أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24674

 16تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة يف الصومال

S/24683

 19تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/24843

 24تشرين الثاين/نوفمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت
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S/24872

 30تشرين الثاين/نوفمرب 1992

برنامج للسالم :الدبلوماسية الوقائية ،وصنع السالم ،وحفظ السالم

( S/24884مذكرة يُحال هبا بيان صادر
عن الرئيس بشأن تزايد عدد اهلجومات
املوجهة ضد موظفي األمم املتحدة
العاملني يف عمليات حفظ السالم)

 2كانون األول/ديسمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال؛ البنود املتعلقة باحلالة يف كمبوديا؛
البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24925

 9كانون األول/ديسمرب 1992

البنود املتعلقة باجلماهريية العربية الليبية

جيم  -احلاالت اليت ُسجلت فيها مقررات جملس األمن يف رسائل أو مذكرات
صادرة عن رئيس جملس األمن
الرسالة أو املذكرة

التاريخ

بند جدول األعمال

S/20480

 23شباط/فرباير 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20658

 26أيار/مايو 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20769

 3آب/أغسطس 1989

البنود املتعلقة باحلالة يف كمبوديا

S/20848

 15أيلول/سبتمرب 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20857

 20أيلول/سبتمرب 1989

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/20872

 28أيلول/سبتمرب 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20874

 29أيلول/سبتمرب 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20906

 17تشرين األول/أكتوبر 1989

احلالة يف ناميبيا

S/20890

 21تشرين الثاين/نوفمرب 1989

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/20978

 21تشرين الثاين/نوفمرب 1989

احلالة يف الشرق األوسط

S/20982

 21تشرين الثاين/نوفمرب 1989

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/21218

 28آذار/مارس 1990

احلالة املتصلة بأفغانستان

S/21233

 5نيسان/أبريل 1990

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/21262

 20نيسان/أبريل 1990

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/21718

 6أيلول/سبتمرب 1990

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/21826

 24أيلول/سبتمرب 1990

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/21833

 24أيلول/سبتمرب 1990

احلالة يف الشرق األوسط

S/21847

 5تشرين األول/أكتوبر 1990

البنود املتعلقة باحلالة يف هاييت

S/22033

 21كانون األول/ديسمرب 1990

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22280

 28شباط/فرباير 1991

احلالة بني العراق والكويت

S/22334

 6آذار/مارس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني إيران والعراق

S/22361

 19آذار/مارس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت
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S/22398

 21آذار/مارس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

 ،S/22400املرفق

 22آذار/مارس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22479

 10نيسان/أبريل 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22485

 11نيسان/أبريل 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22489

 12نيسان/أبريل 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22509

 19نيسان/أبريل 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22528

 24نيسان/أبريل 1991

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/22566

 3أيار/مايو 1991

احلالة يف الشرق األوسط

S/22593

 13أيار/مايو 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/22717

 18حزيران/يونيه 1991

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/22735

 24حزيران/يونيه 1991

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/22752

 1متوز/يوليه 1991

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/22772

 9متوز/يوليه 1991

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/22798

 16متوز/يوليه 1991

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/22946

 14آب/أغسطس 1991

احلالة يف كمبوديا

S/22955

 16آب/أغسطس 1991

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/22978

 26آب/أغسطس 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23009

 4أيلول/سبتمرب 1991

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/23044

 17أيلول/سبتمرب 1991

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/23070

 25أيلول/سبتمرب 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23118

 7تشرين األول/أكتوبر 1991

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23187

 31تشرين األول/أكتوبر 1991

احلالة يف كمبوديا

S/23206

 11تشرين الثاين/نوفمرب 1991

احلالة يف كمبوديا

S/23208

 11تشرين الثاين/نوفمرب 1991

احلالة يف كمبوديا

S/23217

 14تشرين الثاين/نوفمرب 1991

احلالة يف كمبوديا

S/23272

 9كانون األول/ديسمرب 1991

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/23415

 13كانون الثاين/يناير 1992

احلالة يف كمبوديا

S/23429

 15كانون الثاين/يناير 1992

احلالة يف كمبوديا

S/23434

 17كانون الثاين/يناير 1992

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/23440

 17كانون الثاين/يناير 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/23459

 24كانون الثاين/يناير 1992

احلالة يف كمبوديا
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S/23485

 28كانون الثاين/يناير 1992

احلالة يف الشرق األوسط

S/23522

 5شباط/فرباير 1992

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/23525

 5شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/23557

 7شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/23647

 26شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23649

 26شباط/فرباير 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23696

 11آذار/مارس 1992

احلالة يف كمبوديا

S/23698

 11آذار/مارس 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23753

 25آذار/مارس 1992

احلالة يف قربص

S/23755

 25آذار/مارس 1992

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/23775

 2نيسان/أبريل 1992

احلالة يف كمبوديا

S/23789

 6نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/23852

 28نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/23861

 30نيسان/أبريل 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/23928

 14أيار/مايو 1992

احلالة يف كمبوديا

S/23986

 20أيار/مايو 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/23988

 20أيار/مايو 1992

أمريكا الوسطى :اجلهود املبذولة من أجل السالم

S/24059

 3حزيران/يونيه 1992

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/24098

 15حزيران/يونيه 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24178

 25حزيران/يونيه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24181

 25حزيران/يونيه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24234

 2متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24315

 20متوز/يوليه 1992

مسألة جنوب أفريقيا

S/24361

 29متوز/يوليه 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24398

 7آب/أغسطس 1992

احلالة يف كمبوديا

S/24452

 14آب/أغسطس 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24504

 31آب/أغسطس 1992

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/24532

 8أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24534

 8أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24550

 12أيلول/سبتمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24580

 21أيلول/سبتمرب 1992

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
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بند جدول األعمال

S/24594

 28أيلول/سبتمرب 1992

احلالة يف قربص

S/24625

 6تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24639

 8تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف أنغوال

S/24645

 8تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

S/24649

 9تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة بني العراق والكويت

S/24707

 23تشرين األول/أكتوبر 1992

احلالة يف كمبوديا

S/24715

 26تشرين األول/أكتوبر 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24835

 23تشرين الثاين/نوفمرب 1992

احلالة يف ليربيا

S/24850

 24تشرين الثاين/نوفمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف الصومال

S/24852

 25تشرين الثاين/نوفمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24924

 9كانون األول/ديسمرب 1992

البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

S/24951

 11كانون األول/ديسمرب 1992

احلالة يف الشرق األوسط

