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يتناول هذا الفصل تفسري وتطبيق املواد من السادسة إىل الثانية عشرة من النظام الداخلي املؤقت ملجلس األمن، فيما 
يتعلق جبدول األعمال. ويتكون الفصل من ثالثة أجزاء: اجلزء األول، جدول األعمال املؤقت )املواد 6 - 8 و12(؛ 
واجلزء الثاين، إقرار جدول األعمال )املادة 9(؛ واجلزء الثالث، جدول األعمال: املسائل املعروضة على جملس األمن 

)املادتان 10 و11(.
وتـرد يف اجلـزء األول معلومات عن إعـداد جـدول األعمال املؤقـت )املادة 7(. ومل تكن هناك معلومات 

متعلقة بتعميم رسائل األمني العام )املادة 6( أو تعميم جدول األعمال املؤقت )املادتان 8 و12(.
قيـد  الفتـرة  األعمال. وخالل  بإقرار جدول  املتعلق  القرار  أولوية  معلومات عن  الثاين  اجلزء  وترد يف 

االستعراض، مل تكن هناك معلومات أخرى لإلبالغ عنهـا فـي إطار املادة 9.
ويتعلق اجلزء الثالث بقائمة املسائل املعروضة على املجلس. ومل جتر أي مناقشة بشأن تطبيق املادة 10 
خالل الفترة قيد االستعراض. ويكمل اجلدول الوارد يف إطار املادة 11 املسائل املذكورة يف املجلدات السابقة من 

املرجع. وهو يشري إىل التغيريات اليت طرأت منذ نشرها على قائمة املسائل املعروضة على املجلس.

مذكرة متهيديــة
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مالحظة
يشـــمل جدول األعمال املؤقت، الذي يعّده األمني العام ويقره رئيس جملس 
األمن وفقًا للمادة 7، البنود املعروضة على جملس األمن مبوجب املادة 6 اليت 
تنص على أن “ينبه األمني العام مجيع املمثلني يف جملس األمن على الفور إىل 
مجيع الرســـائل اليت ترد من الدول أو من هيئات األمم املتحدة أو من األمني 
العام بشـــأن أية مســـألة يراد نظـــر جملس األمن فيها وفقـــًا ألحكام امليثاق”. 
وجـــرت العادة أن تطبق هذه املادة عن طريق تعميم الرســـائل ضمن جمموعة 
الوثائـــق الـــيت حتمل الرمز -/S. ومما يذكر أن الرســـائل اليت ترد من الترتيبات 
أو الـــوكاالت اإلقليمية عماًل باملادة 54 من امليثاق تعمم هي األخرى ضمن 
جمموعة الوثائق اليت حتمل الرمز -/S. وخالل الفترة قيد االستعراض، مل تكن 

هناك معلومات لإلبالغ عنها يف إطار املادة 6 1.
وتعهـــد املادة 7 بوضـــع جدول األعمال املؤقت لكل جلســـة إىل 
األمني العـــام، رهنًا مبوافقة رئيس جملس األمن. وتنحصر ممارســـة األمني 
العام لسلطته التقديرية فيما يتعلق بإدراج بنود جديدة، يف البنود املعروضة 
على نظر املجلس مبوجب املادة 6. وباإلضافة إىل األحكام املبّينة صراحة 
يف املادة 7، ينبغي لألمني العام أيضًا أن يأخذ يف احلسبان ما إذا كان قد 
قـــدم طلب حمـــدد إلدراج البند. وخالل الفترة قيد االســـتعراض، حدثت 
حالـــة واحدة كان فيها موضوع إعداد جدول األعمال املؤقت موضوعًا 

للمناقشة )احلالة األوىل(.

وتتعلـــق املادة 8 بتعميم جدول األعمال املؤقت، والفقرة 1 من املادة 
12 بتعميـــم اجلـــدول فيما يتعلق باالجتماعات الدوريـــة. ومل تكن هناك أي 

معلومات عن هاتني املادتني خالل الفترة قيد االستعراض.

إعداد جدول األعمال املؤقت )املادة 7(
احلالة األوىل

كان جدول األعمال املؤقت جللســـة جملس األمن 2959 2، املعقودة يف 27 
تشرين الثاين/نوفمرب 1990 بشأن احلالة بني العراق والكويت، كما يلي:

إقرار جدول األعمال  - 1“
احلالة بني العراق والكويت”.  - 2“

وحتدث ممثل كوبا يف نقطة نظام يف بداية اجللســـة، فاقترح إضافة بند 
جديد إىل جدول األعمال املؤقت، حىت يتســـى للمجلس النظر يف مشـــروع 
قرار بشـــأن احلالة يف األراضي اخلاضعة لالحتالل اإلســـرائيلي 3. وأوضح أن 
وفده مضطر إىل تقدمي هذا االقتراح يف اجللسة الرمسية للمجلس بالنظر إىل أنه، 
خالفًا ملمارسة املجلس املعهودة، مل تسبق اجللسة مشاورات غري رمسية للنظر 
يف جدول األعمال املؤقت. وأضاف قائاًل إن أســـبوعًا مّر على الطلب الذي 
وجهه أربعة من أعضاء املجلس إىل الرئيس بأن يدعو إىل عقد جلســـة للنظر 

يف مشروع القرار املعين، وإهنم مل يتلقوا ردًا حىت اآلن.
وأفاد الرئيس )الواليات املتحدة( بأن عدم عقد جلســـة غري رمسية يف هذه 
احلالة يعزى إىل أن املجلس إمنا يستأنف النظر يف البند. وقد درج املجلس يف مثل 
هذه احلالة على عقد جلسات دون إجراء مشاورات مسبقة. وأضاف الرئيس قائاًل 
إنه مستعد، كما أبلغ ممثاًل عن جمموعة البلدان املقدمة ملشروع القرار الذي أشارت 
إليه كوبا، إلجراء مشـــاورات غري رمسية بشـــأن املســـألة مباشـــرة بعد عرض ممثل 
الكويت صباح ذلك اليوم. وجرت بعد ذلك مناقشة بشأن التأخري يف عقد جلسة 

ملناقشة مشروع القرار 4. وأقر جدول األعمال األصلي عندئذ دون اعتراض.

الجزء األول

جدول األعمال املؤقت )املواد 6 - 8 و12(

على الرغم من عدم مناقشة تطبيق املادة 6، فقد قدمت شكوى يف اجللسة   1
والبيانات.  الرسائل  تعميم  خبصوص   1990 يونيه  حزيران/   15 يف  املعقودة   2928
تركيا  ممثل  عليه  دأب  ما  املقبول  غري  من  “أن  إىل  اجللسة  تلك  قربص يف  ممثل  أشار  إذ 
لدى األمم املتحدة مرارًا وتكرارًا من طلب تعميم رسائل وتصرحيات تصدر عن الدولة 
وتعميمها  نظرها،  وتعرب عن وجهات  لشمال قربص”[  التركية  املزعومة ]“اجلمهورية 
قبل  من  فيها  لبس  ال  شديدة  بإدانة  قوبل  مما  املتحدة،  األمم  وثائق  من  باعتبارها  فعاًل، 
 ،S/PV.2928 انظر:   .”)1984( و550   )1983(  541 القرارين  يف  األمن  جملس 
 ،S/20821( العام  األمني  إىل  املوجهة  تركيا  ممثل  رسائل  أيضًا  وانظر  21؛   الصفحة 

.)S/20903و S/20845و

.S/Agenda/2959  2

.)S/21933/Rev.1( مشروع قرار مقدم من كوبا وكولومبيا وماليزيا واليمن  3

انظر أيضًا الفصل األول، احلالة 1.  4
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مالحظة
تنص املادة 9 على أن يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت لكل جلسة 
من جلسات جملس األمن هو إقرار جدول األعمال 5. وقد دأب املجلس على 
إقرار جدول األعمال دون طرحه للتصويت، ســـواء كان مشفوعًا بتعديالت 
أو دون تعديـــالت، مـــا مل يبد اعتراض عليه. وخيصص هـــذا اجلزء، كما يف 
املجلدات الســـابقة من املرجع، ألعمال املجلـــس يف احلاالت اليت أبدي فيها 
اعتراض على إقرار جدول األعمال أو اليت دارت فيها مناقشـــات بشأن إقرار 

اجلدول.
وقد أدرجت حالتان بشأن أولوية القرار املتعلق بإقرار جدول األعمال 

)احلالتان الثانية والثالثة(.
وخـــالل الفترة قيد االســـتعراض، اقتصرت املشـــاركة يف املناقشـــات 

املتعلقة بإقرار جدول األعمال على أعضاء املجلس.

أولوية القرار املتعلق بإقرار جدول األعمال
احلالة الثانية

يف اجللســـة 2970 )اجلـــزء األول(، املعقودة يف 20 كانون األول/ديســـمرب 
1990 بشـــأن احلالة يف األراضي العربية املحتلة، أعطى الرئيس الكلمة ملمثل 
اململكـــة املتحدة مباشـــرة بعد إقـــرار جدول األعمال. والحـــظ ممثل اململكة 
املتحدة أنه كان قد طلب يف احلقيقة أخذ الكلمة بشأن نقطة نظام قبل إقرار 

جدول األعمال 6.

احلالة الثالثة
كان جـــدول األعمال املؤقت للجلســـة 2976 7، املعقـــودة يف 31 كانون 

الثاين/يناير 1991، بشأن احلالة بني إيران والعراق، كما يلي:
إقرار جدول األعمال  - 1“

احلالة بني إيران والعراق  - 2“

“تقرير األمني العام عن فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني إليران 
والعراق”.

وقبـــل إقرار جـــدول األعمال، أفـــاد ممثل كوبا أن وفده ال يســـتطيع 
التصويـــت لصـــاحل إقرار جدول األعمال املؤقت بدون اإلعراب عن اســـتيائه 
الشـــديد إزاء عدم استطاعة املجلس النظر يف مشكلة خطرية تشغل بال العامل 
أمجـــع 8. وأضاف قائـــاًل إن وفده، إذ يوافق على النظر يف البند 2 من جدول 
األعمـــال املؤقـــت، يود اإلعـــراب عن اعتقـــاده أن من الواجبات األساســـية 
للمجلس مناقشـــة حالة احلرب الســـائدة يف اخلليج واالســـتماع إىل األفكار 

واملقترحات اليت ترغب الدول األعضاء يف طرحها.
وحتدث ممثل الواليات املتحدة بشأن نقطة نظام، فقال إنه ما مل يكن 
لدى ممثل كوبا مقترح يرغب يف تقدميه بشأن جدول األعمال املؤقت املعروض 

حاليًا على املجلس، فإن املناقشة اليت دخل فيها “خمالفة متامًا للنظام”.
وأفاد الرئيس )زائري( أنه سيتعني عليه، إذا ما كان ممثل كوبا يرغب يف 
إثارة نقطة نظام، أن يطلب إىل أعضاء املجلس أن يبتوا فورًا يف قراره املتعلق 

بإقرار جدول األعمال املؤقت.
ورد ممثـــل كوبـــا قائاًل إنه يتناول البند 1 من جدول األعمال املؤقت، 
املعنون “إقرار جدول األعمال”، وأن لوفده “احلق كل احلق يف اإلعراب عن 
اختالفه مع الطريقة اليت تبذل هبا حماوالت إلسكات صوت املجلس”. وتلك 

هي نقطة النظام اليت ينبغي طرحها على أعضاء املجلس.
ر الرئيس املجلس بأن املجلس يتصرف اآلن مبوجب املادة 9 من  وذكَّ
النظام الداخلي املؤقت، اليت تنص على أن “يكون أول بند يف جدول األعمال 
املؤقت لكل جلســـة من جلســـات جملس األمن هو إقرار جدول األعمال”. 
فإن اعترض عضو على إقرار جدول األعمال املؤقت، تعّين على الرئيس طرح 

ذلك الطعن على التصويت.
وبشـــأن نقطـــة النظام اليت أثارها ممثل الواليـــات املتحدة، الحظ ممثل 
اليمن أنه ليس يف املادة 9 أو أية مادة أخرى ما حيول دون أن يطلب أي وفد 

الكلمة قبل إقرار جدول األعمال.
وأعاد الرئيس التأكيد على أنه إذا ما كان ممثال اليمن وكوبا يرغبان يف 

الطعن يف جدول األعمال، فسيتعني عليه طرح ذلك الطعن للتصويت.
وكـــرر ممثل اليمن اإلعراب عن اعتقاده بأن املادة 9 ال متنع إدالء أي 
عضـــو من أعضاء املجلس ببيان قبل إقرار جدول األعمال، وبأن ملمثل كوبا 

احلق يف ذلك، مضيفًا أنه يرغب بدوره يف اإلدالء ببيان وجيز.
والحـــــظ الرئيـس أنـه “ال يوجد يف النظام الداخلي املؤقت للمجلس 
ما ينص على أنه جيوز اإلدالء ببيانات قبل إقرار جدول األعمال”. لذلك على 

الجزء الثاني

إقرار جدول األعمال )املادة 9(

املجلس،  رئيس  فيها  أدىل  حاالت  حدثت  االستعراض،  قيد  الفترة  خالل   5
وفقًا للممارسة املتبعة يف املاضي، مبالحظات أّولية قبل إقرار جدول األعمال. ومشلت هذه 
 ،S/PV.2885و ،S/PV.2835 :احلاالت اإلعراب عن الشكر والتهنئة واإلشادة واملواساة )انظر 
أيار/ املعقودة يف 23  اجللسة 2922،  وS/PV.3019(. ويف   S/PV.2894و  S/PV.2886و

مايو 1990، وجه الرئيس االنتباه إىل مذكرة شفوية من األمني العام بشأن تكوين دولة 
واحدة ذات سيادة هي اجلمهورية اليمنية، وأعرب، باسم املجلس، عن هتانيه وأطيب متنياته 
للجمهورية اليمنية مبناسبة توحيدها )انظر: S/PV.2922، الصفحة 2(. ويف اجللسة 2870، 
املعقودة يف 6 متوز/يوليه 1989، أدىل ممثل احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية ببيان 
الرئيس. ويف اجللسة  ألقاها  تأبني  الصفحات 2 - 6( عقب كلمة   ،S/PV.2870 :انظر(
 ،S/PV.2989 )انظر:  ببيان  اهلند  ممثل  أدىل   ،1991 أيار/مايو   24 يف  املعقودة   ،2989

الصفحات 2 - 3 من النص اإلنكليزي( عقب كلمة تأبني ألقاها الرئيس.
S/PV.2970، الصفحة 2.  6

.S/Agenda/2976  7
انظر احلالة الثانية يف الفصل األول لالطالع على الشواغل املعرب عنها بشأن   8

التأخري يف عقد جلسة رمسية خبصوص احلالة يف اخلليج.
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املجلس أواًل إقرار جدول األعمال، ومن مث ســـيطلب إىل األعضاء، إذا كان 
هناك أي طعن يف قراره، البت يف ذلك الطعن.

الجزء الثالث

 جدول األعمال: املسائل اليت هي قيد نظر جملس األمن 
)املادتان 10 و11(

وخالل الفترة قيد االســـتعراض، ظلت مجيع البنود على قائمة املسائل 
الـــيت هـــي قيد نظر جملس األمن ما مل ُيكمل املجلس رمسيًا نظره فيها أو ما مل 
حيذفها األمني العام بناًء على طلب األطراف املعنية ومبوافقة أعضاء املجلس.

ويكمل اجلدول الوارد حتت املادة 11 اجلداول املدرجة يف املجلدات 
السابقة للمرجع. وهو يبني التغيريات اليت طرأت منذ ذلك الوقت على قائمة 

املسائل اليت هي قيد نظر املجلس.

إبقاء وشطب بنود من البيانات اليت يعّدها األمني 
العام بشأن املسائل اليت هي قيد نظر جملس األمن 

)املادة 11(
يتبع هذا اجلدول الشـــكل املتبـــع يف امللحق اخلاص بالفترة 1969 - 1971 
ويف امللحق���ات الصادرة يف وقت الحـــق. ويبّين اجلزء ألف البنود املضافة إىل 
قائمة املسائل اليت هي قيد نظر جملس األمن يف الفترة قيد االستعراض؛ ويبني 
اجلزء باء البنود اليت ظهرت يف القوائم الســـابقة واليت ورد يف بيانات موجزة 
صدرت يف تلك الفترة أن جملس األمن اختذ إجراءات جديدة بشـــأهنا، ويبني 
اجلـــزء جيم البنـــود اليت ُحذفت مـــن القائمة خالل نفس الفتـــرة. ويتبّين من 
اجلـــدول أن املجلس، خالل الفترة قيد االســـتعراض، أدرج 64 بندًا جديدًا 
يف قائمة املســـائل اليت هي قيد نظره وحذف ســـت مســـائل. ومن بني البنود 
املحذوفـــة، حذف األمني العام بندًا واحدًا، مبوافقة املجلس، بناًء على طلب 
الدول األعضاء األطراف يف املســـألة املعنّية باألمر. وُحذفت البنود اخلمســـة 

األخرى بعد أن أكمل املجلس نظره فيها.

S/PV.2976، الصفحات 2 و3 و7 )كوبا(؛ والصفحة 3 )الواليات املتحدة(؛   9
والصفحات 3 - 7 )الرئيس(؛ والصفحتان 6 و7 )اليمن(؛ وانظر أيضًا الصفحة 17 )كوبا(.

مالحظة
ُوضعت املادة 10 من النظام الداخلي املؤقت لتمكني جملس األمن من مواصلة 
النظـــر، يف جلســـته املقبلة، يف بند مل تنجز أعمالـــه، دون إخضاع ذلك البند 
ملناقشـــة جديدة فيما يتصل بإقرار جدول األعمال. ومل جتر أي مناقشة بشأن 
تطبيق تلك املادة خالل الفترة قيد االســـتعراض. ويف العديد من املناســـبات، 
ُعقدت جلســـات متتالية بشـــأن نفس البند من جدول األعمال. ويف حاالت 
أخرى، علقت اجللســـات مث استؤنفت إىل أن انتهى املجلس من تلك املرحلة 

من نظره يف البند 10.
ويف املجلدات السابقة للمرجع، أشري إىل بنود مدرجة يف جدول أعمال 
املجلـــس كانت ال تزال ضمن البيانات املوجزة اليت يعّدها األمني العام بشـــأن 
املسائل اليت هي قيد نظر املجلس وبشأن املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل 
)املـــادة 11( عندمـــا يتبني من مضمون مناقشـــة املجلس أو مقرراته يف شـــأهنا 
اســـتمرار االهتمام باملسألة. ومن الشـــواهد األخرى على هذا االستبقاء إعالن 

رئيس املجلس، بعد اختتام املناقشة، أن املجلس يبقي مسألة ما قيد نظره.

وأفــاد ممثــل اليمـن أنـه مل يعتـرض علـى مـا قالــه الرئيس بشـــأن املادة 
9، مما ميكن املجلس من مباشرة أعماله وإقرار جدول األعمال املؤقت. لكن 

ممثل كوبا أعرب عن اعتقاده بأنه “كان على صواب” 9.
وأقّر جدول األعمال دون اعتراض.

انظر: اجللسة 2970 بشأن احلالة يف األراضي العربية املحتلة، املعقودة يف 19   10

كانون األول/ديسمرب 1990 واملستأنفة يف 20 كانون األول/ديسمرب؛ واجللسة 2977 
يف  واملستأنفة  شباط/فرباير 1991،  املعقودة يف 13  والكويت،  العراق  بني  احلالة  بشأن 
واجللسة  آذار/مارس؛  و2  شباط/فرباير  و25  و23  و16  و15  يف 14  خاصة  جلسات 
3059 بشأن احلالة بني العراق والكويت، املعقودة يف 11 آذار/مارس 1992 واملستأنفة يف 

11 و12 آذار/مارس.
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البنود املضافة إىل قائمة املسائل اليت كانت قيد نظر جملس األمن يف الفترة   -  ألف 
1992 - 1989

البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

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

الليبية؛

اجللسة 2835
5 كانون الثاين/يناير 1989

S/20370
11 كانون الثاين/يناير 1989

مل يعتمد مشروع القرار 
 S/20378 يف اجللسة 2841
1 كانون الثاين/يناير 1989

رسالة مؤرخة 4 كانون الثاين/يناير 
1989 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل البحرين
رسالة مؤرخة 25 نيسان/أبريل 
1989 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل بنما

اجللسة 2861
28 نيسان/أبريل 1989

S/20370/Add.16
2 أيار/مايو 1989

أقر جدول األعمال، واستمع 
إىل بيانات، وشاهد شريط فيديو 
ورفع اجللسة دون حتديد تاريخ 

 جللسة أخرى
 اجللسة 2874

11 آب/أغسطس 1989
وضع عالمات على املتفجرات 

اللدائنية والصفحية بغرض كشفها
 اجللسة 2869

14 حزيران/يونيه 1989
S/20370/Add.23 

21 حزيران/يونيه 1989
 اختذ القرار 635 )1989(

 اجللسة 2869
14 حزيران/يونيه 1989

S/20370/Add.23
21 حزيران/يونيه 1989

أمريكا الوسطى: اجلهود الرامية إىل 
حتقيق السالم

اجللسة 2871
27 متوز/يوليه 1989

S/20370/Add.29
3 آب/أغسطس 1989

اختذ القرار 644 )1989(
اجللسة 2890

7 تشرين الثاين/نوفمرب 1989
اجللسة 2872مسألة أخذ الرهائن واالختطاف

31 متوز/يوليه 1989
S/20370/Add.30

10 آب/أغسطس 1989
 ،S/PV.2872( أدىل الرئيس ببيان

الصفحات 2 - 6( واختذ 
املجلس القرار 638 )1989(

اجللسة 2872
31 متوز/يوليه 1989

رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاين/
نوفمرب 1989 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل السلفادور؛

اجللسة 2896
30 تشرين الثاين/نوفمرب 

1989

S/20370/Add.47
14 كانون األول/ديسمرب 

1989

)S/21011( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 2897

8 كانون األول/ديسمرب 1989
رسالة مؤرخة 28 تشرين الثاين/

نوفمرب 1989 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل نيكاراغوا

اجللسة 2899احلالة يف بنما
20 كانون األول/ديسمرب 

1989

S/20370/Add.50
12 كانون الثاين/يناير 1990

مل يعتمد مشروع القرار 
)S/21048(

 اجللسة 2902
23 كانون األول/ديسمرب 

1989
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 3 كانون الثاين/يناير 
1990 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل نيكاراغوا

اجللسة 2905
17 كانون الثاين/يناير 

1990

S/21100/Add.2
2 شباط/فرباير 1990

مل يعتمد مشروع القرار 
)S/21084(

اجللسة 2905
17 كانون الثاين/يناير 1990

S/21100/Add.2
2 شباط/فرباير 1990

رسالة مؤرخة 2 شباط/فرباير 
1990 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل كوبا

اجللسة 2907
9 شباط/فرباير 1990

S/21100/Add.5
16 شباط/فرباير 1990

علقت اجللسة دون حتديد تاريخ 
جللسة أخرى

اجللسة 2907
9 شباط/فرباير 1990

اجللسة 2924عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
30 أيار/مايو 1990

S/21100/Add.21
7 حزيران/يونيه 1990

)S/21323( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 2924

30 أيار/مايو 1990
اجللسة 2932احلالة بني العراق والكويت

2 آب/أغسطس 1990
S/21100/Add.30

10 آب/أغسطس 1990
)S/23663( أدىل الرئيس ببيان

اجللسة 3058
28 شباط/فرباير 1992

اجللسة 2941احلالة يف كمبوديا
20 أيلول/سبتمرب 1990

S/21100/Add.37
26 تشرين األول/أكتوبر 

1990

)S/25003( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3153

22 كانون األول/ديسمرب 
1992

رسالة مؤرخة 7 كانون األول/
ديسمرب 1990 موجهة إىل رئيس 

جملس األمن من رئيس جملس 
الوصاية

اجللسة 2972
22 كانون األول/ديسمرب 

1990

S/21100/Add.50
31 كانون األول/ديسمرب 

1990

اختذ القرار 683 )1990(
اجللسة 2972

22 كانون األول/ديسمرب 
1990

S/21100/Add.50
31 كانون األول/ديسمرب 

1990

اجللسة 2974احلالة يف ليربيا
22 كانون الثاين/يناير 

1991

Corr.1و S/22110/Add.3 
1 شباط/فرباير 1991

)S/22133( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 2974

22 كانون الثاين/يناير 1991
رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 

1991 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل تركيا؛

اجللسة 2982
5 نسيان/أبريل 1991

S/22110/Add.13
25 نيسان/أبريل 1991

اختذ القرار 688 )1991(
اجللسة 2982

5 نيسان/أبريل 1991
رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 

1991 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل فرنسا

رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 1991 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من 

ممثل أنغوال؛

اجللسة 2991
30 أيار/مايو 1991

S/22110/Add.21
22 متوز/يوليه 1991

اختذ القرار 696 )1991(
اجللسة 2991

30 أيار/مايو 1991
تقرير األمني العام عن بعثة األمم 

املتحدة للتحقق يف أنغوال

رسالة مؤرخة 19 أيلول/سبتمرب 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل النمسا؛

اجللسة 3009
25 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.38
9 تشرين األول/أكتوبر 

1991

اختذ القرار 713 )1991(
اجللسة 3009

25 أيلول/سبتمرب 1991
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 19 أيلول/سبتمرب 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل كندا؛
رسالة مؤرخة 20 أيلول/سبتمرب 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل هنغاريا؛
رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمرب 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل يوغوسالفيا

رسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمرب 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل هاييت

اجللسة 3011
3 تشرين األول/أكتوبر 

1991

S/22110/Add.39
22 تشرين األول/أكتوبر 

1991

أقر جدول األعمال واستمع إىل 
بيانات

رسالة مؤرخة 24 تشرين الثاين/
نوفمرب 1991 موجهة من األمني 

العام إىل رئيس جملس األمن؛

اجللسة 3018
27 تشرين الثاين/نوفمرب 

1991

S/22110/Add.47
9 كانون األول/ديسمرب 

1991

اختذ القرار 721 )1991(
اجللسة 3018

27 تشرين الثاين/نوفمرب 1991
رسالة مؤرخة 21 تشرين الثاين/

نوفمرب 1991 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل أملانيا؛

رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاين/
نوفمرب 1991 موجهة إىل رئيس 

جملس األمن من ممثل فرنسا

تقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار 
جملس األمن 721 )1991(

اجللسة 3023
15 كانون األول/ديسمرب 

1991

S/22110/Add.50
3 كانون الثاين/يناير 1992

اختذ القرار 724 )1991(
اجللسة 3023

15 كانون األول/ديسمرب 
1991

تقرير شفوي مقدم من األمني العام 
وفقًا لتقريره املؤرخ 5 كانون الثاين/

يناير 1992

اجللسة 3027
7 كانون الثاين/يناير 1992

S/2370/Add.1
17 كانون الثاين/يناير 1992

)S/23389( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 3027

7 كانون الثاين/يناير 1992

تقرير آخر مقدم من األمني العام 
عماًل بقرار جملس األمن 721 

)1991(

اجللسة 3028
8 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.1
17 كانون الثاين/يناير 1992

اختذ القرار 727 )1992( 
اجللسة 3028

8 كانون الثاين/يناير 1992

رسالتان مؤرختان 20 و23 كانون 
األول/ديسمرب 1991

اجللسة 3033
21 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

اختذ القرار 731 )1992(
اجللسة 3033

21 كانون الثاين/يناير 1992

رسالة مؤرخة 20 كانون الثاين/يناير 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل الصومال

اجللسة 3039
23 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

اختذ القرار 733 )1992(
اجللسة 3039

23 كانون الثاين/يناير 1992
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

مسؤولية جملس األمن عن صون 
السلم واألمن الدوليني

اجللسة 3046
31 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

)S/23500( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 3046

31 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

احلالــة بيــن العراق والكويت أ اجللسة 3059) أ ( 
11 و12 آذار/مارس 1992

S/23370/Add.10 
Corr.1و

26 آذار/مارس 1992

)S/23709( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3059

12 آذار/مارس 1992
رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل  )ب( 

1991 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل تركيا؛

رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل فرنسا؛
رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 1992 

موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل بلجيكا

اجللسة 3060احلالة يف الصومال
17 آذار/مارس 1992

S/23370/Add.11
27 آذار/مارس 1992

اختذ القرار 746 )1992(
اجللسة 3060

17 آذار/مارس 1992
تقرير آخر مقدم من األمني العام عن 
بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال

اجللسة 3062
24 آذار/مارس 1992

S/23370/Add.12
31 آذار/مارس 1992

اختذ القرار 747 )1992(
اجللسة 3062

24 آذار/مارس 1992
رسالتان مؤرختان 20 و23  ) أ ( 

كانون األول/ديسمرب 1991 ب؛
اجللسة 3063

31 آذار/مارس 1992
S/23370/Add.13

21 نيسان/أبريل 1992
اختذ القرار 748 )1992(

اجللسة 3063
31 آذار/مارس 1992

تقرير مقدم من األمني العام  )ب( 
وفقًا للفقرة 4 من قرار جملس 

األمن 731 )1992(؛
تقرير آخر مقدم من األمني  )ج( 

العام وفقًا للفقرة 4 من قرار 
جملس األمن 731 )1992(

رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل فنـزويال

اجللسة 3064
2 نيسان/أبريل 1992

S/23370/Add.13
21 نيسان/أبريل 1992

)S/23772( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 3064

2 نيسان/أبريل 1992
تقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار 

جملس األمن 743 )1992(
اجللسة 3066

7 نيسان/أبريل 1992
S/23370/Add.14 

22 نيسان/أبريل 1992
 )S/23802( أصدر الرئيس بيانًا

اجللسة 3068
10 نيسان/أبريل 1992

رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل النمسا؛

اجللسة 3070
24 نيسان/أبريل 1992

S/23370/Add.16
11 أيار/مايو 1992

)S/23842( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 3070

24 نيسان/أبريل 1992



29 جدول األعمال 

البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 24 نيسان/أبريل 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل فرنسا
اجللسة 3072احلالة املتصلة بناغورين كاراباخ

12 أيار/مايو 1992
S/23370/Add.19 

15 حزيران/يونيه 1992
)S/23904( أصدر الرئيس بيانًا

اجللسة 3072
12 أيار/مايو 1992

تقرير آخر مقدم من األمني عماًل 
بقرار جملس األمن 749 )1992(

اجللسة 3075
15 أيار/مايو 1992

S/23370/Add.19
15 حزيران/يونيه 1992

اختذ القرار 752 )1992(
اجللسة 3075

15 أيار/مايو 1992
رسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل كوبا

اجللسة 3080
21 أيار/مايو 1992

Corr.1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

أكمل النظر يف البند بعد تلقي 
مشروع قرار مقدم من كوبا 
)S/23990( واالستماع إىل 

بيانات

Corr.1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

تقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار 
جملس األمن 752 )1992(؛

اجللسة 3082
30 أيار/مايو 1992

S/23370/Add.21
19 حزيران/يونيه 1992

اختذ القرار 757 )1992(
اجللسة 3082

30 أيار/مايو 1992
رسالة مؤرخة 26 أيار/مايو 1992 

موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل كندا؛

رسالة مؤرخة 27 أيار/مايو 1992 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من 

وزير خارجية البوسنة واهلرسك
تقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار 

جملس األمن 757 )1992(
اجللسة 3083

8 حزيران/يونيه 1992
S/23370/Add.23

23 حزيران/يونيه 1992
اختذ القرار 758 )1992(

اجللسة 3083
8 حزيران/يونيه 1992

تقرير األمني العام املقدم وفقًا للفقرة 
15 من قرار جملس األمن 757 
)1992( والفقرة 10 من قرار 

جملس األمن 758 )1992(

اجللسة 3086
18 حزيران/يونيه 1992

S/23370/Add.24
24 حزيران/يونيه 1992

اختذ القرار 760 )1992(
اجللسة 3086

18 حزيران/يونيه 1992

تقريران شفويان مقدمان من األمني 
العام يف 26 و29 حزيران/يونيه 
1992 عماًل بقرار جملس األمن 

)1992( 758

اجللسة 3087
29 حزيران/يونيه 1992

S/23370/Add.26
27 متوز/يوليه 1992

اختذ القرار 761 )1992(
اجللسة 3087

29 حزيران/يونيه 1992

تقرير آخر مقدم من األمني العام 
عماًل بقرار جملس األمن 752 

)1992(

اجللسة 3088
30 حزيران/يونيه 1992

S/23370/Add.26
27 متوز/يوليه 1992

اختذ القرار 762 )1992(
اجللسة 3088

30 حزيران/يونيه 1992
برنامج للسالم: الدبلوماسية الوقائية 

وصنع السالم وحفظ السالم
اجللسة 3089

30 حزيران/يونيه 1992
S/23370/Add.26

27 متوز/يوليه 1992
)S/24210( أصدر الرئيس بيانًا

اجللسة 3089
30 حزيران/يونيه 1992
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

تقرير آخر مقدم من األمني العام 
عماًل بقرارات جملس األمن 757 

)1992( و758 )1992( و761 
)1992(

اجللسة 3093
13 متوز/يوليه 1992

S/23370/Add.28
29 متوز/يوليه 1992

اختذ القرار 764 )1992(
اجللسة 3093

13 متوز/يوليه 1992

رسالة مؤرخة 11 متوز/يوليه 1992 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من 

وزير خارجية كرواتيا؛

اجللسة 3097
17 متوز/يوليه 1992

S/23370/Add.28
29 متوز/يوليه 1992

)S/24307( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3097

17 متوز/يوليه 1992
رسالة مؤرخة 12 متوز/يوليه 1992 

موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
وزير خارجية كرواتيا؛

رسالة مؤرخة 13 متوز/يوليه 1992 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من 

ممثل البوسنة واهلرسك؛
رسالة مؤرخة 13 متوز/يوليه 1992 

موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل سلوفينيا؛

رسالة مؤرخة 17 متوز/يوليه 1992 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من 

ممثلي بلجيكا وفرنسا واململكة 
املتحدة

تقرير األمني العام عن احلالة يف 
البوسنة واهلرسك

اجللسة 3100
24 متوز/يوليه 1992

S/23370/Add.29
30 متوز/يوليه 1992

)S/24346( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3114

14 أيلول/سبتمرب 1992
رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 

1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل الواليات املتحدة؛

اجللسة 3103
4 آب/أغسطس 1992

S/23370/Add.31
13 آب/أغسطس 1992

)S/24378( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3103

4 آب/أغسطس 1992
رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 

1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل فنـزويال

تقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار 
جملس األمن 762 )1992(

اجللسة 3104
7 آب/أغسطس 1992

S/23370/Add.31
13 آب/أغسطس 1992

اختذ القرار 769 )1992(
اجللسة 3104

4 آب/أغسطس 1992
رسالة مؤرخة 7 آب/أغسطس 

1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل بلجيكا؛

اجللسة 3105
11 آب/أغسطس 1992

S/23370/Add.32
19 آب/أغسطس 1992

أقر جدول األعمال واستمع إىل 
بيانات

رسالة مؤرخة 7 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل فرنسا؛



31 جدول األعمال 

البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 7 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل اململكة املتحدة؛
رسالة مؤرخة 7 آب/أغسطس 

1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل الواليات املتحدة

رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل البوسنة واهلرسك؛

اجللسة 3106
13 آب/أغسطس 1992

S/23370/Add.32
19 آب/أغسطس 1992

اختذ القرارين 770 )1992( 
و771 )1992(

اجللسة 3106
13 آب/أغسطس 1992 رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 

1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل تركيا؛

رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل مجهورية إيران 
اإلسالمية؛

رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل ماليزيا؛
رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل السنغال؛
رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل اململكة العربية 
السعودية؛

رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل الكويت؛
رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل باكستان؛
رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل مصر؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل اإلمارات العربية 

املتحدة؛
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل البحرين؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل جزر القمر؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل قطر
رسالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 

1992 موجهة من األمني العام إىل 
رئيس جملس األمن

اجللسة 3111
2 أيلول/سبتمرب 1992

S/23370/Add.35
7 أيلول/سبتمرب 1992

)S/24510( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3111

2 أيلول/سبتمرب 1992
رسالة مؤرخة 24 آب/أغسطس 

1992 موجهة من األمني العام إىل 
رئيس جملس األمن

اجللسة 3112
2 أيلول/سبتمرب 1992

S/23370/Add.35
7 أيلول/سبتمرب 1992

)S/24511( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3112

2 أيلول/سبتمرب 1992
اجللسة 3113احلالة يف البوسنة واهلرسك

9 أيلول/سبتمرب 1992
S/23370/Add.36

14 أيلول/سبتمرب 1992
)S/24539( أدىل الرئيس ببيان

اجللسة 3113
9 أيلول/سبتمرب 1992

تقرير األمني العام عن احلالة يف 
البوسنة واهلرسك

اجللسة 3114
14 أيلول/سبتمرب 1992

S/23370/Add.37
21 أيلول/سبتمرب 1992

اختذ القرار 776 )1992(
اجللسة 3114

9 أيلول/سبتمرب 1992
مشروع قرار ورد يف الوثيقة 

S/24570
اجللسة 3116

19 أيلول/سبتمرب 1992
S/23370/Add.37

21 أيلول/سبتمرب 1992
اختذ القرار 777 )1992(

اجللسة 3116
19 أيلول/سبتمرب 1992

تقرير آخر مقدم من األمني العام 
عماًل بقراري جملس األمن 743 

)1992( و762 )1992(

اجللسة 3118
6 تشرين األول/أكتوبر 

1992

S/23370/Add.40
12 تشرين األول/أكتوبر 

1992

اختذ القرار 779 )1992(
اجللسة 3118

6 تشرين األول/أكتوبر 1992
رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل البوسنة واهلرسك؛

اجللسة 3119
6 تشرين األول/أكتوبر 

1992

S/23370/Add.40
12 تشرين األول/أكتوبر 

1992

اختذ القرار 780 )1992(
اجللسة 3119

6 تشرين األول/أكتوبر 1992
رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل تركيا؛
رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل مجهورية إيران 
اإلسالمية؛



33 جدول األعمال 

البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل ماليزيا؛
رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل السنغال؛
رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل اململكة العربية 
السعودية؛

رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل الكويت؛
رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل باكستان؛
رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل مصر؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل اإلمارات العربية 

املتحدة؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل البحرين؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل جزر القمر؛
رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل قطر؛
رسالة مؤرخة 5 تشرين األول/

أكتوبر 1992 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثلي مصر 

ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان 
واململكة العربية السعودية والسنغال 

وتركيا ج
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

تقرير األمني العام الشفوي عن بعثة 
األمم املتحدة )الثانية( للتحقق يف 

أنغوال

اجللسة 3120
6 تشرين األول/أكتوبر 

1992

S/23370/Add.40
12 تشرين األول/أكتوبر 

1992

)S/24623( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3120

6 تشرين األول/أكتوبر 1992
اجللسة 3121احلالة يف جورجيا

8 تشرين األول/أكتوبر 
1992

S/23370/Add.40
12 تشرين األول/أكتوبر 

1992

)S/24637( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3121

8 تشرين األول/أكتوبر 1992
اجللسة 3123احلالة يف موزامبيق

13 تشرين األول/أكتوبر 
1992

S/23370/Add.41
19 تشرين األول/أكتوبر 

1992

اختذ القرار 797 )1992(
اجللسة 3149

16 كانون األول/ديسمرب 
1992

رسالة مؤرخة 27 تشرين األول/
أكتوبر 1992 موجهة من األمني 

العام إىل رئيس جملس األمن

اجللسة 3126
27 تشرين األول/أكتوبر 

1992

S/23370/Add.43
2 تشرين الثاين/نوفمرب 

1992

)S/24720( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3126

27 تشرين األول/أكتوبر 
1992

رسالة مؤرخة 29 تشرين األول/
أكتوبر 1992، موجهة من األمني 

العام إىل رئيس جملس األمن

اجللسة 3130
30 تشرين األول/أكتوبر 

1992

S/23370/Add.43
2 تشرين الثاين/نوفمرب 

1992

اختذ القرار 785 )1992(
اجللسة 3130

30 تشرين األول/أكتوبر 
1992

اجللسة 3131احلالة يف طاجيكستان
30 تشرين األول/أكتوبر 

1992

S/23370/Add.43
2 تشرين الثاين/نوفمرب 

1992

)S/24742( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3131

30 تشرين األول/أكتوبر 
1992

احلالــة بني العراق والكويت د؛ اجللسة 3139) أ ( 
23 و24 تشرين الثاين/

نوفمرب 1992
رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل  )ب( 

1991 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل تركيا؛

رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 
1991 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل فرنسا؛
رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 1992 

موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل بلجيكا؛

رسالة مؤرخة 3 آب/أغسطس 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل بلجيكا
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البند
 إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة يف 

البيان املوجز
آخر إجراء اختذه اجمللس حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1992
القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاين/
نوفمرب 1992 موجهة إىل رئيس 

جملس األمن من ممثل بلجيكا
تقرير األمني العام عن مجهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
اجللسة 3147

11 كانون األول/ديسمرب 
1992

S/23370/Add.49
14 كانون األول/ديسمرب 

1992

اختذ القرار 795 )1992(
اجللسة 3147

11 كانون األول/ديسمرب 
1992

رسالة مؤرخة 18 كانون األول/
ديسمرب 1992، موجهة من األمني 

العام إىل رئيس جملس األمن

اجللسة 3152
األول/ديسمرب  كانون   22

1992

S/23370/Add.51
األول/ديسمرب  كانون   29

1992

)S/25002( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3152

األول/ديسمرب  كانون   22
1992

ُنظر ألول مرة يف “احلالة بني العراق والكويت” )اجلزء )أ( من هذا البند من بنود جدول األعمال( يف اجللسة 2932، املعقودة يف 2 آب/أغسطس 1990. ومتثل الرسالتان  أ 
األّوليان املتعلقتان باجلزء )ب( جدول أعمال اجللسة 2982 املعقودة يف 5 نيسان/أبريل 1991.

ُنظر ألول مرة يف اجلزء املعنون “رسالتان مؤرختان 20 و23 كانون األول/ديسمرب 1991” )اجلزء )أ( من البند( يف اجللسة 3033، املعقودة يف 21 كانون الثاين/يناير  ب 
.1992

الرسائل الـ 13 األوىل من هذا البند من جدول األعمال شكلت جدول أعمال اجللسة 3106، املعقودة يف 13 آب/أغسطس 1992. ويف اجللسة 3119، نشأ عن إضافة الرسالة  ج 
املؤرخة 5 تشرين األول/أكتوبر 1992 بند جديد مركب من بنود جدول األعمال.

يف البداية، كان اجلزء )أ( والرسائل الثالث األوىل من اجلزء )ب( تشكل جدول األعمال للجلسة 3059، املعقودة يف 11 و12 آذار/مارس 1992. ويف اجللسة 3139، نشأ  د 
عن إضافة الرسالتني املؤرختني 3 آب/أغسطس و19 تشرين الثاين/نوفمرب 1992 بند جديد مركب من جدول األعمال.

البنود اليت وردت يف املجلدات السابقة من املرجع واليت ُأبلغ بشأهنا عن إجراءات جديدة   - باء 
من جملس األمن يف بيانات موجزة صدرت خالل الفترة 1989 - 1992

البند
إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة
يف البيان املوجز

آخر إجراء اختذه املجلس حىت 31 
كانون األول/ديسمرب 1992

القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

اجللسة 1387احلالة يف ناميبيا
25 كانون الثاين/يناير 

1968

S/8367
30 كانون الثاين/يناير 1968

)S/20974( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 2893

20 تشرين الثاين/نوفمرب 1989

اجللسة 2828احلالة املتصلة بأفغانستان
31 تشرين األول/أكتوبر 

1988

S/19420/Add.44
8 تشرين الثاين/نوفمرب 

1988

اختذ القرار 647 )1990(
اجللسة 2904

11 كانون الثاين/يناير 1990

اجللسة 2247احلالة بني إيران والعراق
26 أيلول/سبتمرب 1980

S/13737/Add.38
3 تشرين األول/أكتوبر 

1980

اختذ القرار 685 )1991(
اجللسة 2976

31 كانون الثاين/يناير 1991

اجللسة 1849احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
20 تشرين األول/أكتوبر 

1975

S/11593/Add.42
29 تشرين األول/أكتوبر 

1975

اختذ القرار 725 )1991(
اجللسة 3025

31 كانون األول/ديسمرب 
1991
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البند
إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة
يف البيان املوجز

آخر إجراء اختذه املجلس حىت 31 
كانون األول/ديسمرب 1992

القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

اجللسة 1916احلالة يف األراضي العربية املحتلة
4 أيار/مايو 1976

S/11935/Add.18
11 أيار/مايو 1976

)S/23783( أدىل الرئيس ببيان
اجللسة 3065

4 نيسان/أبريل 1992

اجللسة 1988مسألة جنوب أفريقيا
21 آذار/مارس 1977

S/12269/Add.12
31 آذار/مارس 1977

اختذ القرار 772 )1992(
اجللسة 3107

17 آب/أغسطس 1992

اجللسة 1341احلالة يف الشرق األوسط
24 أيار/مايو 1967

S/7913
29 أيار/مايو 1967

اختذ القرار 790 )1992( 
وأصدر الرئيس بيانًا 

)S/24846(
اجللسة 3141

25 تشرين الثاين/نوفمرب 1992

اجللسة 1779احلالة يف قربص
16 متوز/يوليه 1974

S/11185/Add.28
24 متوز/يوليه 1974

اختذ القرار 796 )1992(
اجللسة 3148

14 كانون األول/ديسمرب 
1992

قبول أعضاء جدد أ

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
ومجهورية كوريا

اجللسة 409
15 شباط/فرباير 1949

S/1263
21 شباط/فرباير 1949

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3001

8 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add. 31
26 آب/أغسطس 1991

اجللسة 2917مجهورية ناميبيا
17 نيسان/أبريل 1990

S/21100/Add.15
1 أيار/مايو 1990

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 2918

17 نيسان/أبريل 1990

S/21100/Add.15
1 أيار/مايو 1990

اجللسة 2935إمارة ليختنشتاين
13 آب/أغسطس 1990

S/21100/Add.32
18 تشرين األول/أكتوبر 

1990

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 2936

14 آب/أغسطس 1990

S/21100/Add.32
18 تشرين األول/أكتوبر 

1990

اجللسة 2999ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(
6 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add.31
26 آب/أغسطس 1991

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3002

9 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add.31
26 آب/أغسطس 1991

اجللسة 3000جزر مارشال
6 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add.31
26 آب/أغسطس 1991

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3003

9 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add.31
26 آب/أغسطس 1991

اجللسة 3006إستونيا
10 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.36
7 تشرين األول/أكتوبر 

1991

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3007

12 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.36
7 تشرين األول/أكتوبر 

1991

اجللسة 3006التفيـا
10 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.36
7 تشرين األول/أكتوبر 

1991

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3007

12 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.36
7 تشرين األول/أكتوبر 

1991
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البند
إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة
يف البيان املوجز

آخر إجراء اختذه املجلس حىت 31 
كانون األول/ديسمرب 1992

القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

اجللسة 3006ليتوانيا
10 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.36
7 تشرين األول/أكتوبر 

1991

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3007

12 أيلول/سبتمرب 1991

S/22110/Add.36
7 تشرين األول/أكتوبر 

1991

اجللسة 3034كازاخستان
23 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3034

23 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3035أرمينيا
23 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3041

29 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3036قريغيزستان
23 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3042

29 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3037أوزبكستان
23 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3043

29 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3038طاجيكستان
23 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.3
7 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3044

29 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3045مجهورية مولدوفا
29 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3047

5 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.5
12 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3048تركمانستان
5 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.5
12 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3050

7 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.5
12 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3051أذربيجان
11 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.6
19 شباط/فرباير 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3052

14 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.6
19 شباط/فرباير 1992

اجللسة 3056سان مارينو
25 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.8
4 آذار/مارس 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3056

25 شباط/فرباير 1992

S/23370/Add.8
4 آذار/مارس 1992

اجللسة 3076كرواتيا
18 أيار/مايو 1992

Corr. 1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3076

18 أيار/مايو 1992

Corr. 1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

اجللسة 3077سلوفينيا
18 أيار/مايو 1992

Corr. 1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3077

18 أيار/مايو 1992

Corr. 1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

اجللسة 3078البوسنة واهلرسك
20 أيار/مايو 1992

Corr. 1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3079

20 أيار/مايو 1992

Corr. 1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992
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البند
إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة
يف البيان املوجز

آخر إجراء اختذه املجلس حىت 31 
كانون األول/ديسمرب 1992

القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

اجللسة 3091جورجيا
6 متوز/يوليه 1992

S/23370/Add.27
28 متوز/يوليه 1992

أوصى بقبول العضوية
اجللسة 3091

6 متوز/يوليه 1992

S/23370/Add.27
28 متوز/يوليه 1992

حمكمة العدل الدولية ب

 موعد إجراء انتخابات مللء شاغر
يف حمكمة العدل الدولية

اجللسة 2838
9 كانون الثاين/يناير 1989

S/20370/Add.1
25 كانون الثاين/يناير 1989

اختذ القرار 627 )1989(
اجللسة 2838

9 كانون الثاين/يناير 1989

S/20370/Add.1
25 كانون الثاين/يناير 1989

انتخاب أعضاء يف حمكمة العدل 
الدولية 1989

اجللسة 2854
18 نيسان/أبريل 1989

S/20370/Add.15
26 نيسان/أبريل 1989

أوصى مبرشح مللء شاغر
اجللسة 2854

18 نيسان/أبريل 1989

S/20370/Add.15
26 نيسان/أبريل 1989

انتخاب أعضاء يف حمكمة العدل 
الدولية 1990

اجللسة 2955
15 تشرين الثاين/نوفمرب 

1990

S/21100/Add.45
27 تشرين الثاين/نوفمرب 

1990

أوصى بأربعة مرشحني مللء 
الشواغر

اجللسة 2955
15 تشرين الثاين/نوفمرب 1990
أوصى مبرشح آخر مللء الشاغر 

املتبقي
اجللسة 2956

15 تشرين الثاين/نوفمرب 1990

S/21100/Add.45
27 تشرين الثاين/نوفمرب 

1990

 موعد إجراء انتخابات مللء شاغر
يف حمكمة العدل الدولية

اجللسة 3005
28 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add.34
5 أيلول/سبتمرب 1991

اختذ القرار 708 )1991(
اجللسة 3005

28 آب/أغسطس 1991

S/22110/Add.34
5 أيلول/سبتمرب 1991

انتخاب عضو يف حمكمة العدل 
الدولية

اجللسة 3021
5 كانون األول/ديسمرب 

1991

S/22110/Add.48
10 كانون األول/ديسمرب 

1991

أوصى مبرشح مللء شاغر
اجللسة 3021

5 كانون األول/ديسمرب 1991

S/22110/Add.48
10 كانون األول/ديسمرب 

1991

تعيني األمني العام ج

التوصية املتعلقة بتعيني األمني العام 
لألمم املتحدة

اجللسة 3017
21 تشرين الثاين/نوفمرب 

1991
)خاصة(

S/22110/Add.46
26 تشرين الثاين/نوفمرب 

1991

اختذ القرار 720 )1991( 
الذي أوصى مبوجبه بتعيني 

السيد بطرس بطرس غايل أمينًا 
عامًا لوالية متتد من 1 كانون 

الثاين/يناير 1992 إىل 31 
كانون األول/ديسمرب 1996

S/22110/Add.46
26 تشرين الثاين/نوفمرب 

1991
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البند
إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة
يف البيان املوجز

آخر إجراء اختذه املجلس حىت 31 
كانون األول/ديسمرب 1992

القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

املقدم من  التقرير  النظر يف مشروع 
جملس األمن إىل اجلمعية العامة د

 التقرير الذي يشمل الفترة من
 16 حزيران/يونيه 1988 إىل

15 حزيران/يونيه 1989

اجللسة 2892
17 تشرين الثاين/نوفمرب 

1989
)خاصة(

S/20370/Add.45
11 كانون األول/ديسمرب 

1989

S/20370/Add.45اعتمد مشروع التقرير
11 كانون األول/ديسمرب 

1989

 التقرير الذي يشمل الفترة من
 16 حزيران/يونيه 1989 إىل

15 حزيران/يونيه 1990

اجللسة 2958
23 تشرين الثاين/نوفمرب 

1990
)خاصة(

S/21100/Add.46
5 كانون األول/ديسمرب 

1990

S/21100/Add.46اعتمد مشروع التقرير
5 كانون األول/ديسمرب 

1990

 التقرير الذي يشمل الفترة من
 16 حزيران/يونيه 1990 إىل

15 حزيران/يونيه 1991

اجللسة 3020
29 تشرين الثاين/نوفمرب 

1991

S/22110/Add.47
9 كانون األول/ديسمرب 

1991

S/22110/Add.47اعتمد مشروع التقرير
9 كانون األول/ديسمرب 

1991

خالل الفترة قيد االستعراض، أهنى جملس األمن النظر يف 21 طلبًا للعضوية يف إطار البند املعنون “قبول أعضاء جدد”. انظر أيضًا الفصل السابع. أ 

رغم أن إجراءات جملس األمن املتصلة مبحكمة العدل الدولية ال تدخل يف إطار بند معروض على جملس األمن، فإن وصف هذه اإلجراءات يرد يف مواد متهيدية يتضمنها بيان األمني  ب 
العام املوجز عن املسائل املعروضة على جملس األمن. وهي مدرجة يف هذا اجلدول تيسريًا ملهمة القارئ.

رغم أن التوصية املتعلقة بتعيني األمني العام لألمم املتحدة ليست مدرجة يف قائمة البنود املعروضة على جملس األمن، فإن وصف إجراءات جملس األمن املتصلة هبذه التوصية يرد يف  ج 
مواد متهيدية يتضمنها بيان األمني العام املوجز عن املسائل املعروضة على جملس األمن. وهي مدرجة يف هذا اجلدول تيسريًا ملهمة القارئ.

رغم أن اإلجراءات املتصلة بنظر جملس األمن يف مشروع تقريره املقدم إىل اجلمعية العامة ال يرد ضمن قائمة البنود املعروضة على جملس األمن، فإن وصف إجراءات جملس األمن  د 
املتصلة هبذا النظر يرد يف املواد التمهيدية اليت يتضمنها بيان األمني العام املوجز عن املسائل املعروضة على جملس األمن. وهي مدرجة يف هذا اجلدول تيسريًا ملهمة القارئ.
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البنود اليت شطبت من قائمة املسائل اليت كانت معروضة على جملس األمن  -  جيم 
خالل الفترة 1989 - 1992

البند
إدراجه يف جدول األعمال 

ألول مرة
 إدراجه ألول مرة
يف البيان املوجز

 آخر إجراء اختذه املجلس حىت
31 كانون األول/ديسمرب 1992

القيد األخري يف البيان املوجز حىت 
31 كانون األول/ديسمرب 1992

رسالة مؤرخة 3 أيلول/سبتمرب 
1964 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل ماليزيا

اجللسة 1144
9 أيلول/سبتمرب 1964

S/5967 مل يعتمد مشروع القرار
)S/5973(

اجللسة 1152
17 أيلول/سبتمرب 1964

S/20370
11 كانون الثاين/يناير 1989

)البند 49( أ

وضع عالمات على املتفجرات 
اللدائنية والصفحية بغرض كشفها

اجللسة 2869
14 حزيران/يونيه 1989

S/20370/Add.23
21 حزيران/يونيه 1989

اختذ القرار 635 )1989(
اجللسة 2869

14 حزيران/يونيه 1989

S/20370/Add.23
21 حزيران/يونيه 1989

رسالة مؤرخة 3 كانون الثاين/يناير 
1990 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل نيكاراغوا

اجللسة 2905
17 كانون الثاين/يناير 

1990

S/21100/Add.2
2 شباط/فرباير 1990

مل يعتمد مشروع القرار 
)S/21084(

اجللسة 2905
17 كانون الثاين/يناير 1990

S/21100/Add.2
2 شباط/فرباير 1990

رسالة مؤرخة 7 كانون األول/
ديسمرب 1990 موجهة إىل رئيس 

 جملس األمن من رئيس جملس
الوصاية

اجللسة 2972
22 كانون األول/ديسمرب 

1990

S/21100/Add.50
األول/ديسمرب  كانون   31

1990

اختذ القرار 683 )1990(
اجللسة 2972

22 كانون األول/ديسمرب 
1990

S/21100/Add.50
31 كانون األول/ديسمرب 

1990

مسؤولية جملس األمن عن صون 
السلم واألمن الدوليني

اجللسة 3046
31 كانون الثاين/يناير 

1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

)S/23500( أصدر الرئيس بيانًا
اجللسة 3046

31 كانون الثاين/يناير 1992

S/23370/Add.4
10 شباط/فرباير 1992

رسالة مؤرخة 27 نيسان/أبريل 
1992 موجهة إىل رئيس جملس 

األمن من ممثل كوبا

اجللسة 3080
21 أيار/مايو 1992

Corr.1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

أهنى النظر يف البند بعد تلقي 
مشروع القرار من كوبا 

)S/23990( واالستماع إىل 
بيانات

Corr.1و S/23370/Add.20
16 حزيران/يونيه 1992

ُحذف هذا البند من القائمة من جانب األمني العام، مبوافقة جملس األمن، وذلك عماًل بطلب من ممثلي إندونيسيا وماليزيا )انظر: S/21100، 24 كانون الثاين/يناير 1990،   أ 
الفقرة 4(، الوارد يف الرسالة املؤرخة 15 أيلول/سبتمرب 1989.




