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مذكرة متهيديــة

يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن يف توجيه الدعوات لالشتراك يف أعماله. ويتعلق اجلزء األول بأساس توجيه 
الدعوات. ويتناول اجلزء الثاين اإلجراءات املتصلة باالشتراك بعد توجيه الدعوة.

تنص املادتان 31 و32 من امليثاق واملادتان 37 و39 من النظام األساسي املؤقت ملجلس األمن على 
أنه جيوز توجيه الدعوات إىل الدول اليت ليست أعضاء يف جملس األمن يف الظروف التالية: )أ( عندما تنبِّه الدولة 
العضو يف األمم املتحدة جملس األمن إىل وجود نـزاع أو حالة وفقًا للفقرة 1 من املادة 35 من امليثاق )املادة 37 
من النظام الداخلي املؤقت(؛ )ب( عندما تكون الدولة العضو يف األمم املتحدة أو الدولة اليت ليست عضوًا يف األمم 
املتحدة “طرفًا يف النـزاع” )املادة 32 من امليثاق(؛ )ج( عندما تكون مصاحل الدولة العضو يف األمم املتحدة متأثرة 
بوجه خاص )املادة 31 من امليثاق واملادة 37( )د( عند دعوة “موظفي األمانة العامة أو أشخاص آخرين” لتقدمي 
معلومات أو تقدمي مساعدة أخرى )املادة 39 من النظام الداخلي املؤقت(. وال تنطوي إاّل الفئة الثانية )الفئة )ب( 

أعاله( على التزام املجلس بتوجيه الدعوة.
وعلى صعيد املمارسة، درج املجلس، عند توجيه الدعوات، على عدم اإلشارة صراحة إىل املواد ذات 
الصلة من امليثاق، كما درج على عدم التمييز بني الشكاوى اليت تنطوي على “نـزاع” يف حدود معىن املادة 32 
من امليثاق و“احلالة” أو املسألة ذات الطبيعة األخرى. وخالل الفترة 1989 - 1992، جرى توجيه الدعوات 
عادة “وفقًا لألحكام ذات الصلة من امليثاق” ووفقًا للمادة 37 أو املادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. 
وتتضح هذه املمارسة يف تصنيف الدعوات يف اجلزء األول فيما يلي. ويستند التصنيف إىل املواد ذات الصلة من 
النظام الداخلي املؤقت حيثما وردت إشارة إىل ذلك. وترد معاجلة منفصلة للحاالت اليت قرر فيها املجلس توجيه 
الدعوات لالشتراك يف أعماله دون أن يعلن عن األساس الذي قامت عليه تلك الدعوات. ويشمل اجلزء الثاين، 
املتعلق باإلجراءات ذات الصلة باالشتراك، عددًا من احلاالت املتعلقة باملرحلة اليت مت فيها االستماع إىل من وجهت 

هلم الدعوات من الدول واملمثلني والترتيب الذي متت دعوهتم مبوجبه إىل الكالم.
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مالحظة
يتناول هذا اجلزء ممارسة املجلس فيما يتعلق بتوجيه الدعوات، يف أربعة فروع؛ 
ويتناول الفرع ألف الدعوات املوجهة مبوجب املادة 37 من النظام الداخلي 
للدول  الدعوات  توجيه  إليه  يستند  الذي  األساس  وهو  للمجلس،  املؤقت 
األعضاء اليت هي ليست أعضاء يف املجلس لالشتراك يف أعمال املجلس. ويقدم 
الفرع وصفًا ملمارسة املجلس العامة يف هذا الصدد. ويشمل الفرع أيضًا حالة 
واحدة جرى فيها تصويت ومناقشة بشأن مقترح بتوجيه دعوة، وحالة أخرى 
وشاركوا  مدعو  مشارك  وفد  إىل  الشهود  من  عدد  فيها  انضم  عادية  غري 
بالكالم. ويتناول الفرع باء ممارسة املجلس املتمثلة يف توجيه الدعوات مبوجب 
املادة 39، وهو األساس الذي توجه مبوجبه الدعوة إىل “موظفي األمانة العامة 
أو أشخاص آخرين” لتقدمي معلومات أو تقدمي مساعدة أخرى. ويركز هذا 
الفرع على حتديد “األشخاص اآلخرين” الذين يدعون إىل املشاركة مبوجب 
التالية من األشخاص: ممثلي أجهزة األمم  الفئات  املادة 39. وهم يشملون 
الفرع جيم  ويتعلق  1؛  هلا  التابعة  الوكاالت  أو  الفرعية،  هيئاهتا  أو  املتحدة، 
بالدعوات اليت مل توجه صراحة مبوجب املادة 37 أو املادة 39. وقد وجه 
هذا النوع من الدعوات إىل شخصني. ويرد وصف هذه املمارسة يف دراسيت 
توجيه  أجل  من  قدمت  اليت  الطلبات  دال  الفرع  يتناول  وأخريًا،  حالتني. 

دعوات وقوبلت بالرفض أو مل ُيتخذ إجراء بشأهنا.

هت مبوجب املادة 37 الدعوات اليت ُوجِّ  -  ألف 
)الدول األعضاء يف األمم املتحدة(

اليت  املتحدة  الدول األعضاء يف األمم  فإن  قيد االستعراض،  الفترة  أثناء  يف 
ليست أعضاء يف جملس األمن واليت تلقت دعوات لالشتراك يف أعمال املجلس 
تلقت تلك الدعوات عادة “وفقًا لألحكام ذات الصلة من امليثاق واملادة 37 
من النظام الداخلي املؤقت للمجلس”، دون اإلشارة صراحة إىل املواد ذات 

الصلة من امليثاق. وتنص املادة 37 على ما يلي:
أية دولة عضو يف األمم املتحدة ليست عضوًا يف جملس األمن، ميكن 
أن تدعى، بناًء على قرار يتخذه اجمللس، إىل االشتراك، دون تصويت، 
يف مناقش���ة أية مسألة تعرض على جملس األمن مىت رأى جملس األمن 
أن مص���احل تل���ك الدولة العضو متأثرة بش���كل خاص، أو مىت نبهت 
إح���دى الدول األعضاء جملس األمن إىل مس���ألة ما وفقًا للمادة 35 

)1( من امليثاق.
وعلى الصعيد العملي، جيرى توجيه هذه الدعوات عادة بصورة تلقائية 
ودون مناقشـــة. وُطلب توجيهها برســـائل وردت من الدول املعنية إىل رئيس 

جملس األمن. وأبلغ الرئيس املجلس عند بداية اجللسة أو أثناءها باستالم هذه 
الرسائل واقترح توجيه تلك الدعوات مبوافقة املجلس. وعادة ما يتقرر ذلك، 
مـــا مل يكـــن هناك اعتراض. ويـــرد يف املرفق األول هلـــذا الفصل جدول يبني 

الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة 37.
وخالل هذه الفتـــرة كانت هناك حالة جرى فيه التصويت على قرار 
بتوجيه دعوة إىل دولة عضو، وجرت مناقشة بشأن ذلك. وتعلقت تلك احلالة 
بتوجيه دعوة إىل دولة عضو قبل معرفة من ســـيقوم بتمثيل تلك الدولة. وترد 
هذه احلالة فيما يلي )احلالة األوىل(. وترد أيضًا ضمن احلاالت حالة غري عادية 
أعلن فيها مشـــارك مدعو، أثناء إدالئه ببيانه، أن عددًا من الشهود يشاركون 

يف وفده، حيث تكلم أولئك الشهود بعد ذلك )احلالة الثانية(.

احلالة األوىل
يف جلسة املجلس 2901، املعقودة يف 31 كانون األول/ديسمرب 1989، 
ذكر الرئيس أنه يعترب، على أساس املشاورات السابقة، أن أعضاء املجلس 
ممثل  من  طلب  على  وبناًء   .2 املناقشة  يف  االشتراك  إىل  بنما  دعوة  يودون 
الواليات املتحدة األمريكية، ُطرح للتصويت االقتراح بدعوة بنما. واعُتمد 
االقتراح بأغلبية 14 صوتًا مقابل ال شيء، وامتناع عضو واحد عن التصويت 
)الواليات املتحدة األمريكية(. وأوضح ممثل الواليات املتحدة، وهو يتكلم 
بنما يف  دولة  متثيل  يعارض  بلده ال  أن  الرغم من  أنه على  التصويت،  بعد 
املناقشة بشأن هذه املسألة على وجه التحديد، فهو يرى أنه، قبل البت يف 
مسألة املشاركة، ينبغي معرفة من الذي سيمثل بنما أمام املجلس. وأكد ممثال 
كل من كندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن تصويت 
بلديهما مؤيدين ال ينطوي على حكم مسبق بشأن مسألة من الذي ينبغي 
 أن ميثل بنما. والحظ ممثل فرنسا أن موافقة وفده على اشتراك بنما تكون 
ال معىن هلا ما مل يتم التوصل إىل اتفاق الحقًا بشأن تعيني ممثل مفوض قانونًا 
للكالم باسم حكومة بنما 3. ومن مث أبلغ الرئيس أعضاء املجلس أنه تلقى 
ممثاًل  منهما  املجلس بصفة مقدم كل  أعمال  منفصلني لالشتراك يف  طلبني 
لبنما. وقال إنه يعترب أن املجلس يود أن يطلب إىل األمني العام إعداد تقرير 
املؤقت  الداخلي  النظام  املادتني 14 و15 من  التفويض مبقتضى  عن وثائق 
للمجلس. وقد تقرر ذلك. ويف اجللسة 2902 للمجلس، املعقودة يف 23 
كانون األول/ديسمرب 1989، أحاط املجلس علمًا بتقرير األمني العام 4. 

ومن مث أبلغ الرئيس املجلس أنه مت سحب كال الطلبني 5.

الجزء األول

أساس الدعوات إىل االشتراك

ليشمل  السياق  هذا  يف  معممة  بصورة  “الوكاالت”  مصطلح  يستخدم   1
الوكاالت املتخصصة، وبرامج األمم املتحدة وصناديقها، واملنظمات املستقلة املنتسبة إليها، 

مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الوثيقة S/PV.2901، الصفحة 2.  2

املصدر نفسه، الصفحة 6 )الواليات املتحدة(؛ والصفحتان 6 - 7 )كندا،   3
فرنسا، اململكة املتحدة(.

الفصل  التفويض،  وثائق  مبسألة  يتصل  فيما  أيضًا،  انظر   .S/21047 الوثيقة   4
األول.

الوثيقة S/PV.2902، الصفحات 3 - 5.  5
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احلالة الثانية
يف اجللسة 2959 للمجلس، املعقودة يف 27 تشرين الثاين/نوفمرب 1990، 
للنظر يف احلالة بني العراق والكويت، فإن ممثل الكويت، الذي كان قد دعي 
انضم  بلده قد  أن وفد  بيانه  أعلن خالل  املادة 37،  إىل االشتراك مبوجب 
املجلس عن جتارهبم حتت االحتالل  أمام  ]ليتحدثوا[  إليه “إخوة وأخوات 
االقتصاد وضد كل شيء يف  اإلنسان وضد  آثار هذا االحتالل ضد  وعن 

الكويت”. مث قدم املمثل عددًا من “الشهود” الذين تكلموا بعد ذلك 6.

هت مبوجب املادة 39  الدعوات اليت ُوجِّ  - باء 
)موظفو األمانة العامة أو أشخاص آخرون(

خالل الفترة قيد االستعراض، دعا جملس األمن طائفة واسعة من األشخاص 
إىل االشتراك يف أعماله، ولتقدمي إحاطات إليه بشأن مسائل قيد النظر. وقـد 

مت توجيــه تلك الدعـوات مبوجب املـادة 39، اليت تنص على ما يلي:
جمللس األمن أن يدعو أعضاء األمانة العامة أو غريهم من األش���خاص 
الذي���ن يعتربه���م مؤهل���ن لذل���ك إىل تزوي���ده باملعلوم���ات أو تقدمي 

املساعدات األخرى يف دراسة املسائل الداخلة يف اختصاصه.
وخالل هذه الفترة، مشل كبار موظفي األمانة العامة هؤالء الذين تلقوا 
دعوات لالشـــتراك مبوجب املادة 39 وكيل األمني العام للشـــؤون اإلنسانية 
الذي قدم إحاطة فيما يتعلق بالبند املعنون “احلالة بني العراق والكويت” 7. 
ومشل “األشخاص اآلخرون” الذي تلّقوا الدعوة لالشتراك مبوجب املادة 39 

الفئات التالية من األشخاص:
ممثلو أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية 8، أو وكاالهتا 9؛

ممثلو املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات الدولية؛
أشخاص آخرون - مثل اخلرباء، أو ممثلي بعض املنظمات أو الكيانات، 
أو األشـــخاص الذين ُوجهت هلم الدعوة حتديدًا لالشتراك “بصفتهم 

الشخصية”.
وتـــرد يف املرفق الثاين هلذا الفصل جداول تبّين الدعوات اليت وجهت 

مبوجب املادة 39.
وجتدر مالحظة بعض اجلوانب العامة ملمارســـة املجلس مبوجب املادة 
هت  39. فالدعـــوات إىل ممثلـــي أجهزة األمـــم املتحدة وهيئاهتـــا الفرعية ُوجِّ

بصورة تلقائية وبدون أي مناقشـــة رمسية 10. وتال رئيس جملس األمن رسائل 
الطلبات الواردة من اهليئات املعنية لتدرج يف سجل اجللسة ومل تصدر بصفتها 

وثائق رمسية من وثائق جملس األمن.
وشـــهدت الفترة قيد النظر توجيه أول دعوتني من نوعهما إىل املدير 
العـــام للوكالـــة الدولية للطاقة الذرية والرئيس التنفيـــذي للجنة األمم املتحدة 
اخلاصة، حيث وجهت الدعوتان يف جلســـيت املجلس بشأن احلالة بني العراق 
والكويت 11؛ ويف املجال اإلنســـاين، توجيـــه دعوة إىل مفوضة األمم املتحدة 
الســـامية لشـــؤون الالجئني 12. ويف حالـــة الرئيس التنفيـــذي لّلجنة اخلاصة، 
وهي جهاز فرعي تابع للمجلس نفســـه، قدمـــت الدعوة وفقًا للتفاهم الذي 
مت التوصل إليه يف املشـــاورات غري الرمسية اليت أجراها املجلس قبل اجللســـة. 
وقد ُوجهت الدعوتان إىل املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واملفوضة 

السامية على األساس نفسه.
ومن ناحية أخرى، جرى توجيه دعوات إىل املنظمات اإلقليمية وغريها من 
املنظمات الدولية بناًء على طلب مقدم من دولة عضو، بالنيابة عن اجلهة املشاركة 

املقترحة. ومتت املوافقة على تلك الطلبات عمومًا دون أي مناقشة رمسية 13.
هت دعوات إىل أشخاص آخرين أيضًا بناًء على طلب من دولة  وُوجِّ
عضو. ويف بعض احلاالت، أوضح الرئيس يف بداية جلسة رمسية للمجلس أن 
أعضاء املجلس وافقوا خالل مشاورات سابقة على توجيه دعوة إىل شخص 
معّين. وكانت تلك هي املمارسة اليت اتبعها املجلس يف توجيه الدعوات، على 
ســـبيل املثال، إىل شخصني للمشاركة يف جلسات بشأن احلالة يف قربص 14، 
وإىل الرئيس املشارك للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة للمشاركة يف 

جلسة تتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك 15.
وتســـببت الصفـــة اليت دعيت هبـــا تلك الشـــخصيات يف تعليقات أو 
مناقشـــة يف احلـــاالت الثـــالث التالية اليت تعلقت مبمثلـــني لبعض منظمات أو 
كيانـــات من جنـــوب أفريقيا )احلالة 3(، ومقرريـــن خاصني من جلنة حقوق 

اإلنسان )احلالتان 4 و5(.

احلالة الثالثة
مبسألة  يتعلق  فيما   1992 متوز/يوليه   15 يف  املعقودة   3095 اجللسة  يف 
بناًء على طلب  املادة 39،  املجلس دعوات مبوجب  أفريقيا، وجه  جنوب 
ممثل جنوب أفريقيا، إىل أشخاص من بينهم السيد مانغوسوتو غ. بوثيليزي، 
والسيد لوكاس م. مانغويب، والسيد أوبا ج. غكوزو. ويف اجللسة 3096، 

S/PV2959، الصفحات 21 - 43.  6

اجللسة 3139، 23 تشرين الثاين/نوفمرب 1992.  7

مت أحيانًا، مبوجب املادة 37، توجيه الدعوة إىل ممثلي اهليئات الفرعية من الدول   8
األعضاء إاّل أهنا ليست أعضاء يف جملس األمن. وبالتايل، على سبيل املثال، يف اجللسة 2911، 
فإن ممثلة السنغال، اليت كانت قد دعيت مبوجب املادة 37، مهدت ملالحظاهتا بقول ما يلي: 
“بوصفي ممثلة للسنغال ورئيسة لّلجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة 
للتصرف ... ” )الوثيقة S/PV.2911، الصفحة 21(. ويف حالتني يف عام 1989، كانت 
رئيسة اللجنة تشغل مقعدًا بالفعل يف املجلس بصفتها ممثلة للسنغال، وبالتايل مل توجه دعوة 
 ،S/PV.2888الصفحة 41، و ،S/PV.2863 هلا عند تكلمها بصفتها املزدوجة )انظر الوثيقتني

الصفحة 12(.
يستخدم مصطلح “الوكاالت” بصفة معممة يف هذا السياق ليشمل الوكاالت   9
املتخصصة، وبرامج األمم املتحدة وصناديقها، واملنظمات املستقلة املنتسبة هلا، مثل الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

املعنية  اللجنة  املوجهة إىل كل من رئيس  الدعوات  املثال،  انظر، على سبيل   10

مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف، خالل اجللسات املتعلقة باحلالة يف 
األراضي الفلسطينية املحتلة )اجللسات 2845، و2849، و2923، و2945، و2954(؛ 
ورئيس اللجنة اخلاصة ملناهضة الفصل العنصري، خالل جلسة متعلقة مبسألة جنوب أفريقيا 
)اجللسة 3095(؛ ورئيس جملس األمم املتحدة لناميبيا، خالل جلسة متعلقة بقبول أعضاء 

جدد: ناميبيا )اجللسة 2918(.
يف اجللستني 3059 و3139.  11

فيما يتعلق باحلالة يف البوسنة واهلرسك )اجللسة 3134(.  12

الدول  ممثلي كل من جامعة  إىل  املثال،  الدعوات، على سبيل  توجيه  جرى   13

العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومنظمة الوحدة األفريقية.
يف اجللسات 2868، و2898، و2928، و2969، و3022.  14

يف اجللسة 3134.  15
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بالبند نفسه، جرى توجيه  يتعلق  فيما  املعقودة يف 16 متوز/يوليه 1992، 
دعوة أيضًا مبوجب املادة 39، بناًء على طلب ممثل اهلند، إىل السيد بانتو 
للسيد  الكلمة  يعطي  أن  قبل  األخضر(،  )الرأس  الرئيس  وأعلن  هولوميسا. 
بوثيليزي، أن السيد بوثيليزي “سيتكلم بصفته الشخصية” وأن الدعوة اليت 
أو أي من  املجلس  اعتراف  بأي حال من األحوال  إليه “ال تعين  وجهت 
أعضائه باملنظمة أو الكيان الذي يدعي متثيله” 16. وأبدى الرئيس مالحظات 
مماثلة عند إعطائه الكلمة لكل من السيد مانغويب، والسيد غكوزو، والسيد 

هولوميسا 17.

احلالة الرابعة
عن طريق رسائل منفصلة، مؤرخة 7 آب/أغسطس 1992 وموجهة إىل 
رئيس جملس األمن 18، طلب ممثلو كل من بلجيكا وفرنسا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة عقد جلسة عاجلة للمجلس للنظر يف القمع الذي يتعرض 
له السكان املدنيون يف أجزاء من العراق. وذكر املمثلون أن حكوماهتم ترى 
أن عمل املجلس سيستفيد فائدة كبرية من مشاركة السيد فان دير شتويل يف 
اجللسة مبوجب املادة 39 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، ومن مث فهم 
يطلبون أن يوجه املجلس دعوة إليه مبوجب املادة 39. وأشار أحد املمثلني إىل 
أن التقرير املؤقت الذي أعده السيد فان دير شتويل عن حالة حقوق اإلنسان 

يف العراق جرى تعميمه بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن 19.
ويف اجللسة 3105، املعقودة يف 11 آب/أغسطس 1992 فيما يتعلق 
باحلالـــة بني العراق والكويت، وجه رئيـــس املجلس )الصني( االنتباه إىل هذا 
الطلب املقدم من أعضاء املجلس األربعة. وأعلن الرئيس أن املسألة املعروضة 
علـــى املجلـــس للبت فيها هي “توجيـــه دعوة مبوجب املـــادة 39 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس إىل الســـيد فان دير شتويل بصفته الشخصية” 20. 
وأبدى ممثلو كل من اهلند وإكوادور وزمبابوي والصني حتفظات بشأن مالءمة 
توجيه املجلس الدعوة إىل الســـيد فان دير شـــتويل، على أســـاس أن املسائل 
املتصلـــة حبقوق اإلنســـان ال تندرج ضمن اختصاصـــات جملس األمن. ورأى 
املمثلون أن هذه املســـائل ينبغي أن تناقش يف جلنة حقوق اإلنســـان واجلمعية 
العامة 21. وأشـــاروا إىل أن الســـيد فان دير شتويل عني بصفته مقررًا خاصًا 
معنيًا حبالة حقوق اإلنســـان يف العـــراق وأن اجلهة اليت عينته هي جلنة حقوق 
اإلنســـان، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي. ومبا أن 
جملس األمن ليس خمتصًا هبذه املســـألة، فلن يكون بوســـعه أن ينظر يف تقريره 
أو أن يتخـــذ موقفًا بشـــأنه. إاّل أن ممثلي كل من اهلنـــد وإكوادور وزمبابوي 
الحظوا، يف الوقت نفسه، التعليل الذي أبداه مقدمو الطلب، فضاًل عن البيان 
الذي أدىل به رئيس املجلس، مبا يفيد بأن السيد فان دير شتويل مدعو بصفته 
الشخصية وحسب وليس بأي صفة متثيلية. وأعلن الرئيس أن املالحظات اليت 

أبديت ســـيتم اإلعراب عنها يف حماضر جملس األمن 22. ومن مث قرر املجلس 
توجيه دعوة مبوجب املادة 39 إىل السيد فان دير شتويل.

وجرت مناقشـــة مشـــاهبة فيما يتصل باقتراح توجيه دعوة أخرى إىل 
السيد فان دير شتويل للمشاركة يف اجللسة 3139، املعقودة يف 23 تشرين 
الثاين/نوفمـــرب 1992، فيما يتعلـــق باحلالة بني العراق والكويت. وكرر ممثال 
الصني وزمبابوي اإلعراب عن حتفظاهتما 23. وأشـــار رئيس املجلس )هنغاريا 
يف ذلك احلني( إىل أن ما مت إبداؤه من مالحظات ســـيضمن يف حماضر جملس 
األمن 24. وعقب ذلك ُدعي السيد فان دير شتويل إىل املشاركة مبوجب املادة 

39، دون أن يذكر الرئيس أنه قد دعي بصفته الشخصية.

احلالة اخلامسة
جرت مناقشة مماثلة يف وقت سابق من شهر تشرين الثاين/نوفمرب 1992، 
تادوز  السيد  بدعوة   ،25 وفرنسا  بلجيكا  ممثال  به  تقدم  مبقترح  يتعلق  فيما 
مازويسكي )وهو أيضًا مقرر خاص عينته جلنة حقوق اإلنسان( لالشتراك 
الثاين/نوفمرب 1992،  املعقودة يف 23 تشرين  املجلس 3134،  يف جلسة 
بغرض النظر يف احلالة يف البوسنة واهلرسك. والحظت إحدى الدول الطالبة 
اإلنسان يف  حالة حقوق  تقريرين عن  أعد  قد  مازويسكي كان  السيد  أن 
 إقليم يوغوسالفيا السابقة، ُوّزع أوهلما بالفعل بوصفه وثيقة من وثائق جملس 
األمن 26. ويف اجللسة نفسها، أعرب ممثال الصني وزمبابوي عن حتفظاهتما 
إزاء مدى مالءمة دعوة السيد مازويسكي ملخاطبة املجلس، وذلك لألسباب 
نفسها اليت ساقاها فيما يتعلق مبشاركة السيد فان دير شتويل 27. وأحاط 
الرئيس )هنغاريا( علمًا باملالحظات، وذكر أهنا ستدرج يف املحاضر احلرفية 
ملجلس األمن 28. ووجه املجلس بعدئذ دعوة إىل السيد مازويسكي مبوجب 

املادة 39، دون أن يذكر الرئيس أنه مدعو بصفته الشخصية.

الدعوات غري املوجهة صراحة مبوجب  -  جيم 
املادة 37 أو املادة 39

خالل الفترة قيد االستعراض، وجه املجلس دعوة لالشتراك يف أعماله دومنا 
كالًّ  دعا  عندما  اثنتني:  مناسبتني  يف   39 املادة  وال   37 املادة  إىل  إشارة 
من املراقب الدائم لفلسطني )احلالة السادسة(؛ والسيد إيليا ديوكيتش وزير 
خارجية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( - يف الفترة 

اليت مل تكن فيها تلك الدولة عضوًا يف األمم املتحدة )احلالة السابعة(.

الوثيقة S/PV.3096، الصفحة 35.  16

املصدر نفسه، الصفحات 58، و67، و137، على التوايل.  17

الوثائق S/24393، وS/24394، وS/24395، وS/24396، على التوايل.  18

الوثيقة S/24386، املرفق.  19

الوثيقة S/PV.3105، الصفحة 5.  20

املصدر نفسه، الصفحات 6 - 7 )اهلند(؛ و7 - 10 )إكوادور(؛ و11 - 12   21

)زمبابوي(؛ و12 )الصني(.

املصدر نفسه، الصفحة 12.  22

الوثيقة S/PV.3139، الصفحة 3 )الصني(؛ والصفحتان 4 - 5 )زمبابوي(.   23

وأعرب الوفد الصيين أيضًا عن حتفظاته إزاء ما يتضمنه نص البيان الذي كان يتهيأ رئيس 
وإىل  اإلنسان  اخلاص حلقوق  للمقرر  املؤقت  التقرير  إىل  إشارات  من  تالوته  إىل  املجلس 

.)S/24836 االجتماع العلين الذي عقده املجلس مع السيد فان دير شتويل )الوثيقة
الوثيقة S/PV.3139، الصفحة 6.  24

S/24785 وS/24786، على التوايل.  25

S/24516 املؤرخة 3 أيلول/سبتمرب 1992.  26

S/PV.3134، الصفحتان 9 - 10 )الصني(؛ والصفحة 11 )زمبابوي(.  27

املرجع نفسه، الصفحة 11.  28
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احلالة السادسة
يف كانون الثاين/يناير 1989، قدم املراقب الدائم لفلسطني ألول مرة طلبًا 
مباشرًا لالشتراك يف أعمال جملس األمن - عوض أن تقدم دولة عضو طلبًا 
بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية حسبما جرت عليه العادة يف السابق 29. 
وحدث ذلك أثناء جلسة املجلس 2841، املعقودة يف 11 كانون الثاين/يناير 
1989 فيما يتصل ببند جدول األعمال املتعلق باجلماهريية العربية الليبية 30. 
وأبلغ الرئيس )ماليزيا( املجلس بأنه تلقى رسالة مؤرخة 9 كانون الثاين/يناير 
1989 من املراقب الدائم املناوب لفلسطني لدى األمم املتحدة 31، يطلب 
فيها إىل جملس األمن، وفقًا ملمارساته السابقة، أن يدعوه إىل االشتراك يف 
النظر يف البند. وقال الرئيس: “مل يقدم الطلب وفقًا للمادة 37 وال املادة 39 
من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، ولكن إذا وافق عليه املجلس فسوف 
املناقشة  يف  لالشتراك  لفلسطني  املناوب  الدائم  املراقب  إىل  الدعوة   يوجه 
ال مبوجب املادة 37 أو املادة 39، وإمنا وفقًا لنفس حقوق املشاركة اليت 

تنص عليها املادة 37 32”.
وأبدى ممثل الواليات املتحدة اعتراضني إزاء شروط الدعوة املقترحة. 
ففي املقام األول، تذهب املمارسات الراسخة منذ أمد طويل إىل أن املراقبني 
ال حيق هلم تناول الكلمة يف جملس األمن بناًء على حمض طلبهم؛ بل باألحرى، 
مـــن الالزم أن تقدم دولة عضو الطلب نيابة عن املراقب. ومل تر حكومته أي 
مســـّوغ للتخلي بأي وجه كان عن املمارســـة املتبعـــة. ويف املقام الثاين، فإن 
األساس القانوين الوحيد الذي جيوز للمجلس أن مينح بناًء عليه فرصة خماطبته 
ألشـــخاص يتحدثون باســـم كيانات غري حكومية، من قبيل منظمة التحرير 
الفلســـطينية، هـــو املادة 39. وما انفكت الواليـــات املتحدة على مدار أربعة 
عقود تؤيد تفســـريًا متساهاًل للمادة 39، ومل تكن لتبدي أي اعتراض لو أن 
هذه املسألة أثريت على حنو مناسب مبوجب تلك املادة. بيد أهنا تعترض على 
منح اســـتثناءات عرضية خاصة تعفي من اّتبـــاع اإلجراءات النظامية. وعليه، 
اعترضت الواليات املتحدة على منح منظمة التحرير الفلسطينية نفس حقوق 
االشـــتراك يف أعمـــال جملس األمن اليت متنح هلا لـــو أن تلك املنظمة متثل دولة 

عضوًا يف األمم املتحدة.
وبناًء عليه، ُطرح طلب املراقب الدائم املناوب لفلســـطني للتصويت. 
وحظي باملوافقة عقب تصويت بأغلبية 11 صوتًا مؤيدًا مقابل صوت واحد 
)الواليات املتحدة( وامتناع 3 أعضاء عن التصويت )فرنســـا وكندا واململكة 

املتحدة(. وحتدث ممثل كندا معلاًل للتصويت فقال إن مرّد امتناعه أن الطلب 
مل يتمـــاش مع النهج املتبع يف املاضي، حني كان يقدم املقترح عرب بلد عضو. 
ووجه االنتباه إىل قرار اجلمعية العامة 177/43 بشـــأن قضية فلســـطني 33، 
مشريًا إىل أن القرار مل يغري اإلجراءات؛ وأن الفقرة 3 من منطوقه صرحية يف 
ذلك الصدد. وأكد أن كندا مل تعترض على االســـتماع إىل مراقب فلســـطني 
يف هيئـــات األمم املتحدة، بيد أهنا تعتقد أنـــه ينبغي مواصلة اتباع اإلجراءات 
الســـابقة. وشـــدد مبعية ممثل اململكة املتحدة على أن امتناعهما عن التصويت 
 ال يعـــين أن بلديهمـــا يعترفـــان بدولة فلســـطني اليت جرى اإلعـــالن عنها يف 
15 تشـــرين الثاين/نوفمرب 1988 يف اجلزائر العاصمة. ويف معرض تأييد ممثل 
فنلندا للمقترح، الحظ أن: “املمارســـة القاضية بتوجيه دعوة للمشـــاركة يف 
مناقشات املجلس دون حق يف التصويت، سواء أكانت حمبذة أم ال، حظيت 
بتطبيق واســـع جدًا يف الســـنوات األخرية. ويف رأينا، جيب السري على هدى 
املقـــرر الذي اختـــذ اليوم ومنح الـــدول غري األعضاء يف األمـــم املتحدة أيضًا 
احلق يف أن تقدم طلباهتا لالشـــتراك إىل املجلس بغرض البت فيها دون املرور 

بوسطاء” 34.
ووجهــــت الدعوات إثر ذلــــك، طوال الفترة قيد االســــتعراض، إىل 
املراقب الدائم لفلســــطني، بناًء على طلبه املباشــــر. وكانت الدعوات توجه 
علــــى حنو صريح “ليس مبوجب املــــادة 37 وال املادة 39، لكن مع التمتع 
حبقوق االشتراك نفسها اليت متنح مبوجب املادة 37”. وقبل كانون األول/

ديســــمرب 1992، كانت الدعــــوات توجه يف كل مناســــبة عقب تصويت 
إجرائي على املسألة 35.

احلالة السابعة
بشأن   1992 الثاين/نوفمرب  تشرين   13 يف  املعقودة   ،3135 اجللسة  يف 
تلقى طلبًا مؤرخًا  أنه  الرئيس )هنغاريا(  البوسنة واهلرسك، ذكر  احلالة يف 
وزير  ديوكيتش  إيليا  السيد  “معايل  من  الثاين/نوفمرب 1992  تشرين   11
املجلس،  مبوافقة  “يقترح،  إنه  قائاًل  وأردف  املجلس.  ملخاطبة  اخلارجية” 
البند املطروح عليه 36”. ونظرًا لعدم  دعوته ملخاطبة املجلس أثناء مناقشة 
إبداء أي اعتراض، فقد تقرر ذلك. ورفعت اجللسة قبل دعوة السيد ديوكيتش 
لتناول الكلمة. وواصل املجلس نظره يف البند يف اجللسة 3137، املعقودة 
الذي اختذ يف اجللسة  للمقرر  الثاين/نوفمرب 1992. ووفقًا  يف 16 تشرين 
3135، دعا الرئيس “معايل السيد إيليا ديوكيتش وزير اخلارجية إىل شغل 
مقعد على طاولة املجلس واإلدالء ببيانه 37”. واستهل السيد ديوكيتش بيانه 
قائاًل: “بوصفي وزير خارجية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، عهدت إيّل 

يف الفترة ما بني 1975 و1988، ُقدمت طلبات منظمة التحرير الفلسطينية   29

الذي اختذه املجلس يف  للمقرر األّويل  الدول األعضاء، وفقًا  لالشتراك عن طريق إحدى 
جلسته 1859، املعقودة يف 4 كانون األول/ديسمرب 1975 )انظر S/PV.1859، الصفحة 1 

وما يليها(.
الثاين/يناير 1989 موجهة إىل  البند “رسالة مؤرخة 4 كانون  كان عنوان   30

رئيس جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجماهريية العربية الليبية لدى 
األمم املتحدة؛ ورسالة مؤرخة 4 كانون الثاين/يناير 1989 موجهة إىل رئيس جملس األمن 
من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للبحرين لدى األمم املتحدة”. ويتعلق األمر مبسألة 

إسقاط طائرتني استطالعيتني ليبيتني فوق مياه دولية.
.S/20392  31

الفلسطينية تدعى  التحرير  الصفحتان 4 - 5. كانت منظمة   ،S/PV.2841  32

لالشتراك يف الفترة ما بني 1975 و1988 على هذا األساس نفسه.

قررت اجلمعية العامة، مبوجب القرار 177/43، الذي اختذته يف 15 كانون   33

األول/ديسمرب 1988، أنه اعتبارًا من 15 كانون األول/ديسمرب 1988، يستعاض عن 
تسمية “منظمة التحرير الفلسطينية” باسم “فلسطني” يف منظومة األمم املتحدة. وقامت 
بذلك “دون املساس مبركز املراقب ملنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها يف منظومة األمم 

املتحدة، وذلك طبقًا لقرارات األمم املتحدة وممارساهتا ذات الصلة” )الفقرة 3(.
S/PV.2841، الصفحات 4 - 10.  34

املناسبات وعمليات التصويت مدونة يف الفصل الرابع.  35

S/PV.3135، الصفحة 3.  36

S/PV.3137، الصفحة 66.  37
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تكن  مل  وآنذاك،   .”38 اليوم  األمن  اجتماع جملس  خماطبة  مبهمة  حكوميت 
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية دولة عضوًا يف األمم املتحدة 39.

طلبات توجيه الدعوات اليت رفضت  -  دال 
أو مل يتخذ بشأهنا إجراء

مل يقابل أي طلب ورد من دولة عضو لتوجيه دعوة لالشتراك يف أعمال جملس 
األمن برفض رمسي خالل الفترة قيد االستعراض. بيد أن هناك طلبات من 
هذا القبيل مل ُيتخذ بشأهنا إجراء يف احلاالت اليت مل يعقد املجلس فيها جلسة 
رمسية. وعلى سبيل املثال، مل تتخذ إجراءات بشأن طلب قدمه ممثل أذربيجان 
للمشاركة يف جلسة بشأن الصراع األرميين - األذربيجاين، نظرًا ألن جملس 
األمن مل يعقد جلسة رمسية )احلالة الثامنة(. ويف مناسبة أخرى، عقد املجلس 
جلسة خاصة، وليس جلسة عامة حسبما طلب إليه. وأحالت إحدى الدولة 
الطالبة، وهي موريتانيا، نص بيان كانت ستديل به لو أن املجلس وافق على 

عقد جلسة عامة )احلالة التاسعة(.

احلالة الثامنة
أشار ممثل أذربيجان، يف رسالة مؤرخة 11 حزيران/يونيه 1992 موجهة 
إىل رئيس جملس األمن 40، أنه بوصفه صاحب الدعوة إىل إيفاد بعثة لألمم 
املتحدة لتقّصي احلقائق يف منطقة الصراع األرميين - األذربيجاين، ينبغي أن 
تتاح له “وفقًا للمادة 32 من ميثاق األمم املتحدة فرصة االشتراك يف جلسة 

جملس األمن وخماطبة املجلس من أجل مناقشة التقرير عن نتائج الزيارة”. ويف 
هذه احلالة، مل يعقد املجلس جلسة رمسية من أجل مناقشة تقرير بعثة اخلرباء، 
الذي أحاله األمني العام عن طريق مذكرة إىل جملس األمن مؤرخة 24 متوز/

يوليه 1992 41.

احلالة التاسعة
ويف رسالة مؤرخة 23 كانون الثاين/يناير 1991 موجهة إىل رئيس جملس 
املغرب  احتاد  الدول األعضاء يف  األمن 42، طلب ممثل موريتانيا، مع سائر 
الليبية(، عقد “جلسة عاجلة  العربية  العريب )تونس، واجلزائر، واجلماهريية 
ملجلس األمن من أجل النظر يف احلالة اخلطرية السائدة يف منطقة اخلليج”. 
ويف رسالة مؤرخة 15 شباط/فرباير 1991 43، أشار ممثل موريتانيا إىل ذلك 
الطلب من أجل عقد “جلسة عامة رمسية”. وعقب مالحظته أن الطلب مل 
يلق ردًا إجيابيًا من املجلس، أحال “نص بيان كان سيديل به لو أن املجلس 
وافق على عقد تلك اجللسة العامة”. ويف اجللسة 2977، املعقودة يف 13 
شباط/فرباير، أدرج املجلس يف جدول أعماله احلالة بني العراق والكويت، 
مبا يف ذلك الرسالة املذكورة أعاله املؤرخة 23 كانون الثاين/يناير 1991. 
وقرر املجلس بعدئذ أن يعقد جلسات خاصة للنظر يف هذا البند، مع مراعاة 
بالنسبة  املتبعة  الطريقة  وفق  ستعامل  االشتراك  وطلبات  احلضور  أن  مسألة 
يستند  لن  املؤقت  الداخلي  النظام  من  املادة 51  وأن  العامة،  لالجتماعات 
العادي للجلسة سيدون ويعمم. وعند استئناف  إليها، وأن املحضر احلريف 
اجللسة 2977 يف 14 شباط/فرباير، عقد املجلس ست جلسات خاصة، يف 
ذلك اليوم ويف أيام 15، و16، و23، و25 شباط/فرباير و2 آذار/مارس. 
ومل تقدم موريتانيا أو أي دولة أخرى من الدول األعضاء يف احتاد املغرب 

العريب طلبًا رمسيًا للمشاركة يف املناقشة.

املرجع نفسه، الصفحة 66.  38

أشار جملس األمن، مبوجب قراره 777 )1992( املؤرخ 19 أيلول/سبتمرب   39

1992، إىل أنه يعترب أن الدولة املعروفة سابقًا باسم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية 
مل تعد قائمة؛ وأن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( ال ميكن أن تواصل 
تلقائيًا عضوية مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية يف األمم املتحدة. وأوصى املجلس 
بالتايل اجلمعية العامة بأن تقرر أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( عليها 
أن تقدم طلبًا للعضوية يف األمم املتحدة وأاّل تشارك يف أعمال اجلمعية العامة. وملزيد من 

التفاصيل، انظر الفصل السابع.

.S/24103  40

.S/24344  41

.S/22135  42
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مالحظة
ُيعىن اجلزء الثاين باإلجراءات املتعلقة باشتراك املدعّوين من الدول أو األفراد 
فيها  جيري  اليت  املرحلة  ألف  الفرع  ويتناول  إليهم.  دعوة  توجيه  عقب 
االستماع إىل املدعّوين لالشتراك. وقد اتبع املجلس على وجه العموم ممارسة 
النـزاع قيد النظر، فور إقرار جدول األعمال.  تعطي الكلمة أواًل ألطراف 
ومن احلاالت املدرجة يف هذا السياق واحدة تتعلق مبسألة عدم االستماع 
إىل ممثل مدعو قبل إجراء التصويت على مشروع قرار )احلالة العاشرة(. ومثة 
حالة أخرى تتعلق مبقترح ورد من دولة غري عضو يف املجلس بشأن ترتيب 
املتكلمني )احلالة احلادية عشرة(. وأدرجت أيضًا حالتان، على الرغم من أهنما 
ال تدخالن مباشرة يف هذه الفئة، ختصان دولتني من غري أعضاء املجلس قامتا، 
سواء بدعوة رمسية أو ال، بتقدمي بيانات خطية كانتا ستلقياهنا أثناء اجللسات 
لو ُعقدت مناقشة عامة )احلالتان الثانية عشرة والثالثة عشرة(. أما الفرع باء 
فيعىن باحلدود اليت يسمح فيها باالشتراك، ويشتمل على مسائل من قبيل املدة 
للمشاركة؛ واحلق يف تقدمي مقترحات ومشاريع  املدعوين  الزمنية الشتراك 
قرارات دون طرحها على التصويت )املادة 38 من النظام الداخلي املؤقت(؛ 

واحلدود اخلاصة باملسائل اليت جيوز للمشاركني املدعوين مناقشتها.

املرحلة اليت يستمع فيها إىل املدعوين  -  ألف 
إىل االشتراك

احلالة العاشرة
يف اجللسة 2938، املعقودة يف 25 آب/أغسطس 1990 فيما يتصل باحلالة 
بني العراق والكويت، ُدعي ممثل العراق إىل تناول الكلمة عقب التصويت 
على مشروع قرار جرى اختاذه بوصفه القرار 665 )1990(. وقال إنه طلب 
الكلمة قبل إجراء التصويت من أجل تبيان “الطابع غري القانوين” للقرار املعين 
مبوجب امليثاق، لكن الرئيس، “دون االستناد إىل سابقة أو إجراء”، حرمه 

من تلك الفرصة 44. ومل ُتواصل مناقشة املسألة.

احلالة احلادية عشرة
يف اجللسة 2898، املعقودة يف 14 كانون األول/ديسمرب 1989 فيما يتصل 
املادة  ُدعي لالشتراك مبوجب  الذي  اليونان،  اقترح ممثل  باحلالة يف قربص، 
37، أن يعرض رئيس جملس األمن على أعضاء املجلس مقترحًا إجرائيًا: 
 )1983( األمن 541  جملس  قراري  - يف ضوء  األسبقية  تعطى  أن  وهو 
و550 )1984( ومع مراعاة املواد 27 و29 و37 و39 من النظام الداخلي 
املؤقت للمجلس - إىل ممثلي الدول األعضاء الراغبني يف خماطبة املجلس على 

األشخاص الذين حيق هلم خماطبة املجلس مبوجب املادة 39 45. وكان ترتيب 
أوزير  والسيد  اليونان؛  املناقشة كالتايل: ممثل قربص؛ وممثل  أثناء  املتكلمني 
كوراي، مبوجب املادة 39؛ وممثل تركيا؛ وممثل اليونان الذي قدم مقترحه 
اإلجرائي. ومل يتخذ أي إجراء استجابة للمقترح املدىل به أثناء تلك اجللسة.

احلالة الثانية عشرة
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1992 آب/أغسطس   10 مؤرخة  رسالة   يف 
األمن 46، طلب ممثل البوسنة واهلرسك عقد “اجتماع طارئ ملجلس األمن، 
اجللسة  ويف  بلده.  يف  السائدة  احلالة  يف  للنظر  رمسية”  مناقشة  إجراء  مع 
البنود  يف  النظر  أجل  من  آب/أغسطس 1992  املعقودة يف 13   ،3106
املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة، أشار الرئيس إىل رسالة واردة من ممثل 
البوسنة واهلرسك يطلب فيها دعوته إىل االشتراك يف املناقشة؛ وإثر موافقة 

املجلس، قام بتوجيه الدعوة 47.
وكان أعضـــاء املجلـــس قد أجروا مشـــاورات غري رمسيـــة قبل ذلك، 
وعقـــدوا اجللســـة 3106 بغرض التصويـــت على مشـــروعي قرارين )اختذا 
بوصفهما القرارين 770 )1992( و771 )1992((. وعمد املجلس بالتايل 
إىل التصويت مباشـــرة خالل اجللسة، دون مناقشة، ومل يتناول الكلمة بذلك 
ســـوى أعضاء املجلس يف معـــرض تعليل التصويت. وعممـــت على أعضاء 
املجلس رسالة مؤرخة 13 آب/أغسطس 1992 موجهة إىل رئيس املجلس 
من ممثل البوسنة واهلرسك 48، حييل هبا نص البيان الذي كان قد أعده بغرض 
إلقائـــه أمام جملس األمن، لكن مل يلقه “بســـبب عـــدم دعويت ملخاطبة جملس 

األمن اليوم”.
وخالل اجللســـة نفســـها، تال ممثـــل فنـزويال، وهو عضـــو من أعضاء 
املجلس، جزًءا من البيان الذي كان ممثل البوسنة واهلرسك “يرغب يف إلقائه 

أثناء اجللسة 49”.
ووّجه رئيس املجلس أيضًا االنتباه إىل رسائل وردت من ممثلي باكستان 
ومجهورية إيران اإلسالمية ومصر، تشتمل بدورها على نصوص بيانات ذكر 

أولئك املمثلون أهنم كانوا سيلقوهنا لو ُعقدت “مناقشة عامة 50”.

الجزء الثاني

اإلجراءات املتعلقة باالشتراك

.S/22236  43

S/PV. 2938، الصفحة 66.  44

S/PV.2898، الصفحة 40. أهاب املجلس جبميع الدول، يف القرارين املشار   45

إليهما، أاّل تعترف بأي دولة قربصية غري مجهورية قربص، وأاّل تعترف على وجه التحديد 
بالدولة املزعومة املسماة “اجلمهورية التركية لقربص الشمالية”.

.S/24401  46

S/PV.3106، الصفحة 3.  47

وزعت الرسالة يف شكل نسخ مصورة خالل اجللسة، مث وزعت يف وقت الحق   48

.S/24434 بوصفها الوثيقة
S/PV. 3106، الصفحة 40.  49

 S/24432و S/24438 املرجع نفسه، الصفحة 4، مستشهدًا على التوايل بالوثائق  50

.S/24437و
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احلالة الثالثة عشرة
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1992 أيلول/سبتمرب   21 مؤرخة  رسالة  يف 
األمن 51، أحال ممثل يوغوسالفيا نص البيان الذي “مل يتمكن لألسف من 
أيلول/سبتمرب  املعقودة يف 19  األمن 3116  إلقائه” خالل جلسة جملس 
1992. وأثناء تلك اجللسة - اليت التأم املجلس خالهلا للنظر يف البند املعنون 
“مشروع القرار الوارد يف الوثيقة S/24570” فيما يتعلق بعضوية مجهورية 
السابقة يف األمم املتحدة - مل توجه أي  يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية 
دعوة لالشتراك، واتفق املجلس على إجراء التصويت على مشروع القرار 
املعروض عليه 52. والحظ ممثل زمبابوي، يف بيان ألقاه قبل التصويت، أنه 
“خيال للمرء أن أبسط مبادئ اإلنصاف تفرض أنه عندما يقدم املجلس على 
بالنسبة ملصري دولة ما، جيب على  بالغ اخلطورة واألمهية كهذا  اختاذ قرار 

األقل أن تتاح لتلك الدولة الفرصة لشرح موقفها 53”.

احلدود اليت يسمح فيها باالشتراك  - باء 

الزمنية  املدة  يثر أي نقاش بشأن مسألة  قيد االستعراض، مل  الفترة  خالل 
العموم  وجه  على  العمل  وجرى  لالشتراك.  املدعّوين  لتدخل  املخصصة 
باملمارسة القاضية بقيام الرئيس، يف حالة تواصل النظر يف مسألة ما على 
مدار عدة جلسات، بتجديد الدعوة يف كل جلسة موالية فور إقرار جدول 

األعمال.

وفيما خيص احلدود اليت يســـمح فيها باالشـــتراك، يتضح من إحدى 
احلاالت املذكورة أعاله )احلالة احلادية عشـــرة( حق دولة ليســـت عضوًا يف 
املجلـــس يف تقـــدمي مقترح دون أن يكون هلا احلـــق يف طرحه على التصويت 
)املـــادة 38 من النظـــام الداخلي املؤقت(. وواصل املجلس اّتباع املمارســـة 
العامة القاضية بعدم الســـماح للممثلني املدعوين مبناقشـــة املسائل اإلجرائية، 
من قبيل إقرار جدول األعمال، وتوجيه الدعوات، وتأجيل النظر يف مسألة ما. 
ومل يثر أي ســـؤال خالل الفترة قيد االســـتعراض فيما يتعلق بقيود من هذا 

القبيل.

.S/24577  51

.S/PV.3116  52

املرجع نفسه، الصفحات 8 - 10.  53
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املرفق األول

الدعوات املوجهة مبوجب املادة 37 )1989 - 1992(
قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

رسالة مؤرخة 4 كانون الثاين/يناير 1989 موجهة إىل رئيس جملس 
العربية  للجماهريية  الدائمة  للبعثة  بالنيابة  باألعمال  القائم  من  األمن 

الليبية لدى األمم املتحدة

اجللسة 2835 )اجللستان 2836 و2837 البحرين
واجللسات 2839 - 2841(

„بوركينا فاسو
„تونس

„اجلماهريية العربية الليبية
„اجلمهورية العربية السورية

„كوبا
رسالة مؤرخة 4 كانون الثاين/يناير 1989 موجهة إىل رئيس جملس 
الدائمة للبحرين لدى األمم  للبعثة  بالنيابة  القائم باألعمال  األمن من 

املتحدة

اجللسة 2836 )اجللسة 2837 واجللسات أفغانستان
)2841 - 2839

„أوغندا
„مجهورية إيران اإلسالمية

„مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
„السودان

„مايل
„مدغشقر
„نيكاراغوا

„اليمن الدميقراطية
اجللسة 2837 )اجللسات 2839 - 2841(باكستان
„زمبابوي

اجللسة 2839 )اجللستان 2840 و2841(بنغالديش
„املغرب

„اهلند
اجللسة 2840 )اجللسة 2841(تشيكوسلوفاكيا

„اإلمارات العربية املتحدة
„بولندا

„مجهورية أملانيا الدميقراطية
„رومانيا
„مالطة
„اليمن

اجللسة 2841بلغاريا
„مجهورية بيالروس االشتراكية السوفياتية

„منغوليا
اجللسة 2876 )اجللسات 2877 - 2882(أنغوالاحلالة يف ناميبيا

„مجهورية تنـزانيا املتحدة
„جنوب أفريقيا

„زامبيا
„غانا
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

„الكامريون
„كوبا
„مايل
„مصر

„نيجرييا
اجللسة 2877 )اجللسات 2878 - 2882(بوروندي
„إندونيسيا
„غواتيماال

„اهلند
اجللسة 2878 )اجللسات 2879 - 2882(بنغالديش

„أوغندا
„باكستان
„نيكاراغوا
اجللسة 2879 )اجللسات 2880 - 2882(الكونغو

„اجلماهريية العربية الليبية
„مجهورية أملانيا االحتادية

„موريتانيا
اجللسة 2880 )اجللستان 2881 - 2882(أفغانستان
اجللسة 2880زمبابوي

اجللسة 2844إيراناحلالة بني إيران والعراق
„العراق
اجللسة 2885إيران

„العراق
اجللسة 2916إيران

„العراق
اجللسة 2944إيران

„العراق
اجللسة 2961إيران

„العراق
اجللسة 2976إيران

„العراق
اجللسة 2845 )اجللسات 2846 و2847 مصراحلالة يف األراضي العربية املحتلة

و2849 و2850(
„األردن
„إسرائيل
„تونس

„اجلمهورية العربية السورية
„الكويت

„اليمن
اجللسة 2846 )اجللسات 2847 و2849 البحرين

و2850(
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

„باكستان
„زمبابوي
„السودان

„قطر
„لبنان

„اليمن الدميقراطية
اجللسة 2847 )اجللستان 2849 و2850(أفغانستان
„إندونيسيا
„بنغالديش

„تركيا
„تشيكوسلوفاكيا

„اجلماهريية العربية الليبية
„مجهورية أملانيا الدميقراطية

„مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية
„مجهورية إيران اإلسالمية

„نيكاراغوا
„اليابان
اجللسة 2849 )اجللسة 2850(كوبا
„بنما

„مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
„املغرب

„اهلند
اجللسة 2850اإلمارات العربية املتحدة

اجللسة 2863 )اجللسات 2864 - 2867(البحرين
„األردن
„تونس

„اجلمهورية العربية السورية
„مصر

„اململكة العربية السعودية
„اليمن

اجللسة 2864 )اجللسات 2865 - 2867(اليمن الدميقراطية
„إسرائيل

„باكستان
„قطر

„الكويت
اجللسة 2865 )اجللستان 2866 و2867(بنغالديش

„مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية
„كوبا

„اليابان
اجللسة 2866 )اجللسة 2867(أفغانستان

„اجلماهريية العربية الليبية
„مجهورية أملانيا الدميقراطية

„زمبابوي
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

„موريتانيا
اجللسة 2870إسرائيل
اجللسة 2883إسرائيل
اجللسة 2887 )اجللستان 2888 و2889(إسرائيل
„الكويت

„اململكة العربية السعودية
اجللسة 2888 )اجللسة 2889(مجهورية إيران اإلسالمية

اجللسة 2910 )اجللسات 2911 و2912 إسرائيل
و2914 و2915 و2920(

„األردن
„السنغال

اجللسة 2912 )اجللسات 2914 و2915 إندونيسيا
و2920(

„مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية
„باكستان
„البحرين

„تونس
„اجلزائر

„اجلماهريية العربية الليبية
„اجلمهورية العربية السورية

„العراق
„قطر
„مصر

„اململكة العربية السعودية
„اهلند

„اليمن
„يوغوسالفيا
اجللسة 2914 )اجللستان 2915 و2920(بنغالديش

„مجهورية تنـزانيا املتحدة
„املغرب

اجللسة 2915 )اجللسة 2920(أفغانستان
„مجهورية إيران اإلسالمية

„الكويت
„نيكاراغوا

اجللسة 2920تركيا
„اليونان
اجللسة 2923 )اجللسة 2926(األردن

„اإلمارات العربية املتحدة
„البحرين

„بنغالديش
„تركيا
„تونس
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

„اجلمهورية العربية السورية
„إسرائيل

„مجهورية إيران اإلسالمية
„سري النكا

„العراق
„غابون

„قطر
„الكويت

„لبنان
„مصر

„املغرب
„اململكة العربية السعودية

„اهلند
„يوغوسالفيا

اجللسة 2926باكستان
„اليابان

2949 إسرائيل  -  2946 )اجللسات   2945 اجللسة 
و2965  و2957  و2954   2953 واجللسات 

و2966 و2970(
„اجلماهريية العربية الليبية

2949 األردن  -  2947 )اجللسات   2946 اجللسة 
و2965  و2957  و2954   2953 واجللسات 

و2966 و2970(
„تونس
„اجلزائر

„يوغوسالفيا
و2949 اإلمارات العربية املتحدة  2948 )اجللسات   2947 اجللسة 

و2966  و2965  و2957  و2954  و2953 
و2970(

„باكستان
„بنغالديش

„اجلمهورية العربية السورية
„مجهورية إيران اإلسالمية

„العراق
„قطر

„الكويت
„مصر

„املغرب
„اململكة العربية السعودية

„موريتانيا
و2953 اهلند  2949 )اجللسات   2948 اجللسة 

و2954 و2957 و2965 و2966 و2970(
„تركيا
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

و2954 السودان  2953 )اجللسات   2949 اجللسة 
و2957 و2965 و2966 و2970(

و2957 لبنان  2954 )اجللسات   2953 اجللسة 
و2965 و2966 و2970(

اجللسة 2989األردن
„إسرائيل

„اإلمارات العربية املتحدة
„لبنان

„ماليزيا
اجللسة 3026إسرائيل

„اجلمهورية العربية السورية
„مصر

اجللسة 3151األردن
„إسرائيل

„اجلمهورية العربية السورية
„لبنان
„مصر

اجللسة 2852 )اجللسة 2853 واجللسات 2855 - أفغانستاناحلالة املتصلة بأفغانستان
2857 واجللستان 2859 و2860(

„باكستان
„اجلمهورية العربية السورية

2857 تركيا  -  2855 )اجللسات   2853 اجللسة 
واجللستان 2859 و2860(

„مجهورية أملانيا الدميقراطية
„كوبا

„اململكة العربية السعودية
„منغوليا
„اليابان

„اليمن الدميقراطية
و2857 مجهورية تنـزانيا املتحدة  2856 )اجللسات   2855 اجللسة 

و2859 و2860(
„مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

„فييت نام
„مدغشقر
„نيكاراغوا

„اهلند
و2859 أنغوال  2857 )اجللسات   2856 اجللسة 

و2860(
„بلغاريا

„جزر القمر
„العراق

اجللسة 2857 )اجللستان 2859 و2860(مجهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

„بنغالديش
„بوركينا فاسو

„بولندا
„تشيكوسلوفاكيا

„الصومال
„الكونغو
„هنغاريا

اجللسة 2859 )اجللسة 2860(اجلماهريية العربية الليبية
„مجهورية بييلوروسيا االشتراكية السوفياتية

البنود املتصلة باحلالة يف بنما
رسالة مؤرخة 25 نيسان/أبريل 1989 موجهة إىل رئيس جملس األمن 

من املمثل الدائم لبنما لدى األمم املتحدة
اجللسة 2861 )اجللسة 2984(بنما

اجللسة 2899 )اجللسات 2900 - 2902(نيكاراغوااحلالة يف بنما
اجللسة 2900 )اجللستان 2901 و2902(بريو

„اجلماهريية العربية الليبية
„السلفادور

„كوبا
اجللسة 2901بنما ج

رسالة مؤرخة 3 كانون الثاين/يناير 1990 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من القائم باألعمال بالنيابة لبعثة نيكاراغوا لدى األمم املتحدة

اجللسة 2905نيكاراغوا

اجللسة 2868تركيااحلالة يف قربص
„قربص
„اليونان
اجللسة 2898تركيا
„قربص
„اليونان
اجللسة 2928تركيا
„قربص
„اليونان
اجللسة 2969تركيا
„قربص
„اليونان
اجللسة 2992تركيا
„قربص
„اليونان
اجللسة 3022تركيا
„قربص
„كندا

„اليونان
رئيس  إىل  موجهة   1989 الثاين/نوفمرب  تشرين   27 مؤرخة  رسالة 

جملس األمن من املمثل الدائم للسلفادور لدى األمم املتحدة
اجللسة 2896السلفادور
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

„نيكاراغوا
رئيس  إىل  موجهة   1989 الثاين/نوفمرب  تشرين   28 مؤرخة  رسالة 

جملس األمن من املمثل الدائم لنيكاراغوا لدى األمم املتحدة
اجللسة 2918الربازيلقبول أعضاء جدد )ناميبيا(

„جنوب أفريقيا
„مايل

و2934 العراقاحلالة بني العراق والكويت  2933 )اجللستان   2932 اجللسة 
واجللسات 2937 - 2939(

„الكويت
اجللسة 2934 )اجللستان 2938 و2939(عمان
اجللسة 2940إيطاليا
„العراق

„الكويت
اجللسة 2943الكويت
اجللسة 2950 )اجللسة 2951(العراق

„الكويت
اجللسة الكويت يف  املتخذ  للقرار  ]وفقًا   2959 اجللسة 

]2950
اجللسة 2959 )اجللستان 2960 و2962(البحرين

„مصر
„اململكة العربية السعودية

اجللسة 2960 )اجللسة2962(قطر
اجللسة 2962اإلمارات العربية املتحدة

„بنغالديش
„مجهورية إيران اإلسالمية

اجللسة 2963العراق
„الكويت
اجللسة 2978 )اجللسة 2979(العراق

„الكويت
„اململكة العربية السعودية

اجللسة 2981العراق
„الكويت
اجللسة 2983العراق

„الكويت
اجللسة 2987العراق

„الكويت
اجللسة 2994العراق
اجللسة 2995العراق

اجللسة 3004العراق
„الكويت
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قرار اجمللس: توجيه الدعوات أو جتديدها بالدولة املدعّوةاملسألة أ

اجللسة 3008العراق
اجللسة 3012العراق
اجللسة 3059العراق

„الكويت
اجللسة 3105العراق
اجللسة 3139العراق

„الكويت
رسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 1991 موجهة إىل رئيس جملس األمن 

من املمثل الدائم لتركيا لدى األمم املتحدة؛
اجللسة 2937 )اجللستان 2938 و2939(إيطاليا

رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 1991 موجهة إىل رئيس جملس األمن 
من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة

اجللسة 2982تركيا

رئيس  إىل  موجهة   1990 األول/ديسمرب  كانون   7 مؤرخة  رسالة 
جملس األمن من رئيسة جملس الوصاية

اجللسة 2972نيوزيلندا

اجللسة 2974ليربيااحلالة يف ليربيا
„نيجرييا

اجللسة 3838بنن
„بوركينا فاسو

„توغو
„السنغال

„سرياليون
„غامبيا
„غانا
„غينيا

„كوت ديفوار
„ليربيا
„مصر

„موريشيوس
„نيجرييا

البنود املتصلة باحلالة يف أنغوال
رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 1991 موجهة إىل األمني العام من القائم 

باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة ألنغوال لدى األمم املتحدة
اجللسة 2991أنغوال

„الربتغال
اجللسة 3062أنغوالتقرير آخر من األمني العام عن بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغوال

„الربتغال
اجللسة 3092أنغوالالبنود األخرى املتصلة باحلالة يف أنغوال

اجللسة 3115أنغوال
اجللسة 3120أنغوال
اجللسة 3126أنغوال
اجللسة 3130أنغوال

„الربازيل
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„الربتغال
„جنوب أفريقيا

اجللسة 3152أنغوال

البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1991 أيلول/سبتمرب   19 مؤرخة  رسالة 

األمن من املمثل الدائم للنمسا لدى األمم املتحدة؛
اجللسة 3009يوغوسالفيا

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1991 أيلول/سبتمرب   19 مؤرخة  رسالة 
األمن من املمثل الدائم لكندا لدى األمم املتحدة؛

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1991 أيلول/سبتمرب   20 مؤرخة  رسالة 
األمن من املمثل الدائم هلنغاريا لدى األمم املتحدة؛

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1991 أيلول/سبتمرب   24 مؤرخة  رسالة 
األمن من املمثل الدائم ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة؛

األمني  من  موجهة   1991 الثاين/نوفمرب  تشرين   24 مؤرخة  رسالة 
العام إىل رئيس جملس األمن؛

اجللسة 3018يوغوسالفيا

رئيس  إىل  موجهة   1991 الثاين/نوفمرب  تشرين   21 مؤرخة  رسالة 
جملس األمن من املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة؛

رئيس  إىل  موجهة   1991 الثاين/نوفمرب  تشرين   26 مؤرخة  رسالة 
جملس األمن من املمثل الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة

اجللسة 3023يوغوسالفياتقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار جملس األمن 721 )1991(
كانون  املؤرخ 5  بتقريره  إحلاقًا  املقدم  العام  لألمني  الشفوي  التقرير 

الثاين/يناير 1992
اجللسة 3027يوغوسالفيا

 721 األمن  جملس  بقرار  عماًل  العام  األمني  من  مقدم  آخر  تقرير 
)1991(

اجللسة 3028يوغوسالفيا

اجللسة 3049يوغوسالفيا
اجللسة 3055يوغوسالفيا

اجللسة 3066يوغوسالفياتقرير األمني العام املقدم عماًل بقرار جملس األمن 743 )1992(
اجللسة 3093البوسنة واهلرسكبنود أخرى تتصل باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة

اجللسة 3097البوسنة واهلرسك
اجللسة 3100البوسنة واهلرسك
اجللسة 3103البوسنة واهلرسك

اجللسة 3104كرواتيا
اجللسة 3106البوسنة واهلرسك
اجللسة 3111البوسنة واهلرسك
اجللسة 3114البوسنة واهلرسك

اجللسة 3118كرواتيا
اجللسة 3119البوسنة واهلرسك

„كرواتيا
اجللسة 3122البوسنة واهلرسك
اجللسة 3132البوسنة واهلرسك
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اجللسة 3134 )اجللسات 3135 - 3137(أذربيجان
„األردن
„ألبانيا
„أملانيا

„إندونيسيا
„إيطاليا

„باكستان
„البوسنة واهلرسك

„تركيا
„جزر القمر

„مجهورية إيران اإلسالمية
„سلوفينيا
„السنغال

„قطر
„كرواتيا

„كندا
„ماليزيا
„مصر

اجللسة 3135 )اجللستان 3136 و3137(أفغانستان
„أوكرانيا

„تونس
„رومانيا

„الكويت
„ليتوانيا
„النرويج

اجللسة 3136 )اجللسة 3137(اإلمارات العربية املتحدة
„مالطة

„اليونان
اجللسة 3137اجلزائر

„بنغالديش
اجللسة 3150البوسنة واهلرسك

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1991 أيلول/سبتمرب   30 مؤرخة  رسالة 
األمن من املمثل الدائم هلاييت لدى األمم املتحدة

اجللسة 3011كندا

„هاييت
„هندورًاس

رسالتان مؤرختان 20 و23 كانون األول/ديسمرب 1991 وتقارير 
 731 األمن  جملس  قرار  من   4 بالفقرة  عماًل  املقدمة  العام  األمني 

)1992(

اجللسة 3033كندا

„إيطاليا
„اجلماهريية العربية الليبية
„مجهورية إيران اإلسالمية

„السودان
„العراق
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„الكونغو
„موريتانيا

„اليمن
اجللسة 3063األردن
„أوغندا

„اجلماهريية العربية الليبية
„العراق

„موريتانيا
اجللسة 3039الصومالاحلالة يف الصومال

اجللسة 3060إيطاليا
„الصومال

„كينيا
„نيجرييا

اجللسة 3069الصومال
اجللسة 3101الصومال
اجللسة 3110الصومال
اجللسة 3145الصومال

جملس  رئيس  إىل  موجهة   ،1992 نيسان/أبريل   27 مؤرخة  رسالة 
األمن من املمثل الدائم لكوبا لدى األمم املتحدة

اجللسة 3080كوبا

اجللسة 3095 )اجللسة 3096(إسبانيامسألة جنوب أفريقيا
„أستراليا

„أملانيا
„أنتيغوا وبربودا

„إندونيسيا
„أنغوال
„أوغندا

„أوكرانيا
„الربازيل

„بربادوس
„الربتغال
„بوتسوانا

„بريو
„اجلزائر

„مجهورية تنـزانيا
„جنوب أفريقيا

„زائري
„زامبيا

„السنغال
„سورينام
„السويد
„الفلبني
„كندا
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„كوبا
„الكونغو
„ليسوتو
„ماليزيا
„مصر
„ناميبيا

„النرويج
„نيبال

„نيجرييا
„نيوزيلندا

„هولندا
اجللسة 3096إيطاليا

„مجهورية إيران اإلسالمية
„اليونان

اجللسة 3121جورجيااحلالة يف جورجيا
اجللسة 3123موزامبيقاحلالة يف موزامبيق

اجللسة 3149موزامبيق

هذا اجلدول مرتب حبسب الترتيب الزمين وفقًا ألول جلسة عقدت بشأن كل بند من بنود جدول األعمال أثناء الفترة قيد االستعراض. وقد تبدو البنود غري مرتبة يف احلاالت اليت  أ  

مل توجه فيها دعوات يف اجللسات السابقة اليت تناولت بند جدول األعمال. ومجِّعت بنود جدول األعمال املتصلة بنفس القضية من قضايا السالم واألمن.
ترد اجللسات اليت جددت خالهلا الدعوات بني قوسني. ب 

وجهت دعوة إىل بنما، لكن الطلبني املتنافسني اخلاصني باملشاركة يف مناقشة املجلس كممثل لبنما سحبًا الحقًا )انظر احلالة السابعة(. ج 

املرفق الثاني

الدعوات املوجهة مبوجب املادة 39 )1989 - 1992(

الدعوات املوجهة مبوجب املادة 39 ملمثلي األجهزة أو اهليئات الفرعية أو الوكاالت التابعة لألمم   - ألف 
املتحدة

التاريخاجللسةبند جدول األعمال أالشخص املدعو
وفد اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه 

غري القابلة للتصرف
10 شباط/فرباير 28451989احلالة يف األراضي العربية املحتلة

17 شباط/فرباير 28491989
رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين 

حلقوقه غري القابلة للتصرف
25 و26 أيار/مايو 29231990

5 تشرين األول/أكتوبر 29451990
9 تشرين الثاين/نوفمرب 29541990

17 نيسان/أبريل 29181990قبول أعضاء جدد )ناميبيا(رئيس جملس األمم املتحدة لناميبيا
السيد هانز بليكس، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية
11 آذار/مارس 30591992احلالة بني العراق والكويت

23 تشرين الثاين/نوفمرب 31391992
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السيد رولف إيكيوس، الرئيس التنفيذي لّلجنة اخلاصة 

لألمم املتحدة
11 آذار/مارس 30591992

23 تشرين الثاين/نوفمرب 31391992
15 متوز/يوليه 30951992مسألة جنوب أفريقيارئيس اللجنة اخلاصة ملناهضة الفصل العنصري

السيدة ساداكو أوغاتا، مفوضة األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئني

البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة: احلالة يف 
البوسنة واهلرسك

13 تشرين الثاين/نوفمرب 31341992

بنود جدول األعمال مرتبة حسب التواريخ اليت نظر فيها املجلس ألول مرة يف البند أثناء الفترة قيد االستعراض. أ 

الدعوات املوجهة مبوجب املادة 39 ملمثلي املنظمات اإلقليمية أو غريها من املنظمات الدولية  - باء 
التاريخاجللسةبند جدول األعمال أالشخص املدعو

السيد مسري املنصوري، املراقب الدائم بالنيابة، جامعة 
الدول العربية

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

5 كانون الثاين/يناير 28351989

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

السيد أ. إجنني أنساي، املراقب الدائم، منظمة املؤمتر 
اإلسالمي

10 كانون الثاين/يناير 28401989

السيد كلوفيس مقصود، املراقب الدائم، جامعة 
الدول العربية

11 كانون الثاين/يناير 28411989

10 شباط/فرباير 28451989احلالة يف األراضي العربية املحتلةالسيد كلوفيس مقصود )جامعة الدول العربية(
14 شباط/فرباير 28471989السيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(
6 حزيران/يونيه 28631989السيد كلوفيس مقصود )جامعة الدول العربية(

7 حزيران/يونيه 28641989
6 حزيران/يونيه 28631989السيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(

7 حزيران/يونيه 28641989
6 تشرين الثاين/نوفمرب 28871989السيد كلوفيس مقصود )جامعة الدول العربية(

6 تشرين الثاين/نوفمرب 28881989
15 آذار/مارس 29101990
15 آذار/مارس 29111990

27 آذار/مارس 29121990السيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(
السيد نبيل معروف، األمني العام املساعد لشؤون 

فلسطني والقدس مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
25 و26 أيار/مايو 29231990

25 و26 أيار/مايو 29231990السيد كلوفيس مقصود )جامعة الدول العربية(
السيد عبد املالك إمساعيل حممد، القائم باألعمال، 

مكتب املراقب الدائم عن جامعة الدول العربية
9 تشرين األول/أكتوبر 29471990

16 تشرين الثاين/نوفمرب 29571990السيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(
17 نيسان/أبريل 28531989احلالة املتصلة بأفغانستانالسيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(
27 تشرين الثاين/نوفمرب 29591990احلالة بني العراق والكويتالسيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(

27 تشرين الثاين/نوفمرب 29601990
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السيد عدنان عمران، وكيل األمني العام جبامعة 

الدول العربية
21 كانون الثاين/يناير 30331992البنود املتصلة باجلماهريية العربية الليبية

21 كانون الثاين/يناير 30331992السيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(
31 آذار/مارس 30631992

17 آذار/مارس 30601992احلالة يف الصومالالسيد أ. إجنني أنساي )منظمة املؤمتر اإلسالمي(
السيد ناصر أبو النصر، املراقب الدائم عن جامعة 

الدول العربية
17 آذار/مارس 30601992

السيد سامل أمحد سامل، األمني العام ملنظمة الوحدة 
األفريقية

15 متوز/يوليه 30951992مسألة جنوب أفريقيا

بنود جدول األعمال مرتبة حسب التواريخ اليت نظر فيها املجلس ألول مرة يف البند أثناء الفترة قيد االستعراض. أ 

الدعوات املوجهة مبوجب املادة 39 ألشخاص آخرين )1989 - 1992(  - جيم 
التاريخاجللسةبند جدول األعمال أالشخص املدعو

السيد ليسونا س. ماخندا، أمني العمل يف مؤمتر 
الوحدويني األفريقيني ألزانيا

رسالة مؤرخة 4 كانون الثاين/يناير 1989 موجهة إىل 
رئيس جملس األمن من ليبيا؛

10 كانون الثاين/يناير 28401989

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

السيد سويل سيمالند، نائب ممثل املؤمتر الوطين 
األفريقي جلنوب أفريقيا

9 حزيران/يونيه 28681989احلالة يف قربصالسيد أوزير كوراي
14 كانون األول/ديسمرب 28981989
15 حزيران/يونيه 29281990
14 كانون األول/ديسمرب 29691990

14 حزيران/يونيه 29921991السيد عثمان إرتوغ
12 كانون األول/ديسمرب 30221991

السيد كينيث م. أندرو، احلزب الدميقراطي جلنوب 
أفريقيا

15 متوز/يوليه 30951992مسألة جنوب أفريقيا

16 متوز/يوليه 30961992
15 متوز/يوليه 30951992السيد مانغوسوتو غ. بوثليزي )بصفته الشخصية(

16 متوز/يوليه 30961992
15 متوز/يوليه 30951992السيد أوبا ج. غقوزو )بصفته الشخصية(

16 متوز/يوليه 30961992
16 متوز/يوليه 30961992السيد بانتو هلوميسا )بصفته الشخصية(

السيد إ. جوساب، احلزب الشعيب الوطين جلنوب 
أفريقيا

15 متوز/يوليه 30951992

16 متوز/يوليه 30961992
16 متوز/يوليه 30961992السيد فيليب مهالنغو، حزب إنتاندو يسيزوي

السيد كالرنس ماكويتو، رئيس مؤمتر الوحدويني 
األفريقيني ألزانيا

15 متوز/يوليه 30951992
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التاريخاجللسةبند جدول األعمال أالشخص املدعو
السيد نلسون مانديال، رئيس حزب املؤمتر الوطين 

األفريقي جلنوب أفريقيا
15 متوز/يوليه 30951992

15 متوز/يوليه 30951992السيد لوكاس م. مانغوب )بصفته الشخصية(
16 متوز/يوليه 30961992

السيد إ. إ. نغوبين، مشارك يف مؤمتر العمل على إقامة 
جنوب أفريقيا دميقراطية

15 متوز/يوليه 30951992

16 متوز/يوليه 30961992السيد إسوب باهاد، احلزب الشيوعي جلنوب أفريقيا
16 متوز/يوليه 30961992السيد مانغزي زيثا

11 آب/أغسطس 31051992احلالة بني العراق والكويتالسيد ماكس فان دير شتويل )بصفته الشخصية(
23 تشرين الثاين/نوفمرب 31391992السيد ماكس فان دير شتويل

السيد سايرس فانس واللورد أوين، رئيسا املؤمتر 
الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة

البنود املتصلة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة: احلالة يف 
البوسنة واهلرسك

13 تشرين الثاين/نوفمرب 31341992

السيد تادوز مازويسكي، املقرر اخلاص للجنة حقوق 
اإلنسان

بنود جدول األعمال مرتبة حسب التواريخ اليت نظر فيها املجلس ألول مرة يف البند أثناء الفترة قيد االستعراض. أ 




