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 مالحظة استهاللية

همم ا الفصممل معلوممات تتعلممق  ماسسممات فلمس األممم   يممما يتضمم  
اجلمزء : النظام الداخلي املؤقت للمجلس، وترتيبها كالتايل يتصل بأحكام

؛ اجلمممزء الثمماين، التمثيمممل ووثممائق التفمممويض (5-1املممواد )األول، اجللسممات
؛ اجلممممممزء (02-11املممممممواد )؛ اجلممممممزء الثالممممممث، الرئاسممممممة (11-13املممممممواد )

؛ اجلمممممزء اخلامممممممس، تصممممممريف (02-01املمممممواد )مة العممممممامة الرابممممممع، األمانمممممم
؛ (41-41املممواد )؛ اجلممزء السممادس، اللغممات (32-01املممواد )األعمممال 

 (.51-41املواد )اجلزء السابع، علنية اجللسات، واحملاضر 
تنمممماول ه ضممممل ملماسسممممات  امللحممممقويممممرد و  صممممول هخممممر  ممممم  همممم ا 

اجمللمممس  يمممما يتعلمممق بمممبعض ممممواد نظامممممل المممداخلي املؤقمممت، املرت بمممة علممم  
؛ املماد  (جمدول األعممال)، و الفصل الثماين 10-2املواد : النحو التايل

-31؛ املمممواد (هجهمممز  فلمممس األمممم  الفرعيمممة)، و الفصمممل اخلمممامس 01
، 42؛ املماد  ( االشرتاك و هعمال فلس األمم)، و الفصل الثالث 39

، و الفصممممممل السممممممابع 22-51؛ املممممممواد (التصممممممويت)و الفصممممممل الرابممممممع 
املماسسممممممممات املتممممممعلِّقة بالتوصممممميات املقدممممممة ن  اجلمعيمممممة العاممممممة ب مممممأ  )

العالقمات )، و الفصمل السمادس 21؛ املماد  (العضوية و األمم املتحمد 
 (.مع هيئات األمم املتحد  األخر 

سمممابقة،  مممن  العنممماوي  الفرعيمممة الرئيسمممية الممم  ال املالحمممقوعلممم  رمممراس 
هُدخلمممت اتهممما املعلوممممات المممواسد  و هممم ا الفصمممل تتبمممع ترتيممم  الفصمممول 
ذات الصلة م  النظمام المداخلي املؤقمت جمللمس األمم ، باسمتثناء مما ذُكمر 

 .آنفا  
وتتعلمممممق املعلوممممممات المممممواسد  و هممممم ا الفصمممممل  سمممممائل هُثممممم ت  يمممممما 

ممممممممم  ممممممممواد النظممممممممام المممممممداخلي املؤقممممممممت،  بتطبيمممممممق ممممممممماد  معينمممممممة يتعلمممممممق
عندما كما  يمدوس نقماش ب مأ  حماالت جمر   يهما اخلمرو  علم   وخباصة

وال ت كِّل السوابق التاسخيية املعروضمة هنما هدلمة . مماسسات اجمللس املألو ة

تراكمية علم  مماسسمممة اجمللمس، ونهما همي مؤشممر علم  م مممماكل هو مسمائل 
بأعمالمممممل  وجمممم  نظاممممممل الممممداخلي  خاصممممة تُرحممممت هثنمممماء قيممممام اجمللممممس

 .املؤقت
وخالل الفرت  املستعرضة، مل ينظر اجمللس و تعمديل نظامممل المداخلي 

رم  ه   بعمض هعضماء اجمللمس هشماسوا و ممداخال م . املؤقت هو اعتماده
واختم  اجمللمس . 1ن  ضروس  استعراض هو اديث النظام المداخلي املؤقمت

، مشلمممت ن مممر 0ي  عملممممل ونجراءاتمممملعمممددا  مممم  اخلطممموات لتحسممم  هسمممال
األمممم  يوميممةجممدول األعمممال املؤقممت جللسممات فلممس األممم  الر يممة و 

؛ وتعميم م روع برنامج العمل ال هري املتوقمع للمجلمس علم  3املتحد 
؛ والقمممراس الممم ي يقضمممي بمممأ  تُتممما ، اعتبممماسا  مممم  4مجيمممع المممدول األعضممماء

ؤقممت لغمم  هعضمماء ، م مماسيع القممراسات و شممكل م1994مماسس /آذاس 1
كممممممما بممممممده . 5اجمللممممممس وقممممممت نجممممممراء م مممممماوسات اجمللممممممس بكامممممممل هيئتمممممممل

برتتيبمممممممات جديمممممممد  للت ممممممماوس وتبممممممادل املعلوممممممممات ممممممممع البلمممممممدا   العمممممممل
 .2بقوات املسامهة

__________ 
1 S/PV.3483، 11 و 12 و 2 الصفحات. 
 العامممل الفريممق نتمماس و جممرت المم  األعمممال عمم  اخلطمموات همم ه ممم  كثمم  انبثممق 0
 و األو  للمممر  اجتمممع المم ي للمجلممس، التممابع األخممر  اإلجرائيممة واملسممائل بالوثممائق املعممي
 .1993 يونيمل/حزيرا 
 .1993 يونيمل/حزيرا  32 املؤسخة ،S/26015 امل كر  3
 .1993 يوليمل/متوز 01 املؤسخة ،S/26176 امل كر  4
 .1994  رباير/شباط 01 املؤسخة ،S/1994/230 امل كر  5
 .1994 نو مبممر/الثمماين ت ممري  4 املممؤسخ ،S/PRST/1994/62 الرئاسممممي البيمما  2
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 الجزء األول

 (5-1 المواد) الجلسات
 مالحظة

ممممم   01تتنمممماول املعلومممممات اجملم عممممة و همممم ا القسممممم هحكممممام املمممماد  
ممممواد  امليثمممات وتبممم   احلممماالت اخلاصمممة الممم  جمممر   يهممما تفسممم  هو تطبيمممق

املتعلِّقة بعقد جلسات فلس  5ن   1النظام الداخلي املؤقت للمجلس 
 .األم  وهماكنها

وخممممالل الفممممرت  املستعرضممممة، حممممدثت حالممممة تنممممدس  و نتمممماس املمممماد  
واملممواد  1تكمم   ممة حماالت خاصممة تُبقممت  يهما املمماد   ومل(. 1احلالمة ) 0
 .5ن   3

ة عقممممد جلسممممات واسممممتمر خممممالل الفممممرت  املستعرضممممة العمممممل  ماسسمممم
سئممميس فلمممس  1990مممماسس /بصممميغة آسيممما، الممم  بمممده العممممل  ممما و آذاس

وجلسات صميغة آسيما ليسمت (.  نزويال)األم  آن اك، السف  دييغو آسيا 
بمممل تُعقمممد بنممماء  علممم  مبمممادس  مممم  . جلسمممات س يمممة يعقمممدها فلمممس األمممم 

عضممو هو هعضمماء و فلممس األممم  ممم  هجممل االسممتماع ن  آساء ه ممراد هو 
مؤسسممممات ب ممممأ  املسممممائل المممم  تنممممدس  ضممممم  اختصمممما   منظممممات هو
 .فلس األم 

وواظمم  هعضمماء اجمللممس علمم  االجتممماع علمم  شممو متممواتر و شممكل 
 .م اوسات ر  س ية للمجلس بكامل هيئتمل

 1-1الحاالت الخاصة المتعلِّقة بتطبيق المواد 

 0املاد  
ل  هي عضمو يدعو الرئيس فلس األم  ن  االجتماع بناء  عل  ت

 .م  هعضاء فلس األم 

 1الحالة 

موج هممة ن  سئيمممس فلممس  1993هبريممل /نيسمممما  15برسممممالة مؤسخممة 
، هشمماس ممثممل تركيمما، باسم  ريق االتصال املعي بالبوسمنة واررسم  1األم 

، ن  ه   تمممأخ  اعتمممماد م مممروع قمممراس 1والتمممابع ملنظممممة املمممؤمتر اإلسمممالمي
واررسممممممممممممم   مممممممممممممد  ت مممممممممممممديد اجلمممممممممممممزاءات ضمممممممممممممد ب مممممممممممممأ  البوسمممممممممممممنة 

يوروسممال يا االااديممة يتعماسض ممع تطلعمات اجملتممممع المدويل ن   مجهوسية
وتلمممم  . الضمممممغل علمممم  الصممممممرة لتوقيممممع خطممممة السممممممالم بكا ممممة هجزائهمممما

جلسممة س يممة عاجلممة للمجلممس، يكممو  بمماة املناق ممة مفتوحمما   يهمما  عقممد
اة عمممم  قلقهممممم حيممممال همممم ه حبيممممث يتسممممري جلميممممع رمممم  األعضمممماء اإلعممممر 

 .املسألة
ب ممأ   1993هبريممل /نيسمما  19، املعقممود  و 3021وو اجللسممة 

بمال  قلقممل ”احلالة و مجهوسية البوسنة واررسم ، هعمرة ممثمل ماليزيما عم  
نزاء اإلجراءات ال  يتخم ها بعمض هعضماء اجمللمس لعرقلمة تلبمات يائسمة 

سئممة للتصممدي للتممدهوس متكممرس  تممدعو ن  ه  يعقممد اجمللممس اجتماعممات تا
وهضمما  ه  تلمم  األعمممال . “املسمتمر المم ي ي ممهده الوضممع و البوسمنة

 .9“ ثابة تطبيق حق نقض خلسة  ”هي 

__________ 
 .S/25607امل كر   1
ومصمممممر، باكسمممممتا ، وتركيممممما، ومجهوسيمممممة نيمممممرا  اإلسمممممالمية، والسمممممنغال، وماليزيممممما،  1

 .واململكة العربية السعودية
9 S/PV.3201 01ن   04، الصفحات. 

 



 1 النظام الداخلي المؤقت لمجلس األمن –الفصل األول 

 

 الجزء الثاني

 (11-11 المواد) التفويض ووثائق التمثيل
 مالحظة

مممم  النظمممام المممداخلي املؤقمممت جمللمممس األمممم  بمممأ   13تقضمممي املممماد  
ترسمممل كمممل دولمممة عضمممو مممم  المممدول األعضممماء و اجمللمممس وثمممائق تفمممويض 
ممثلهممما املعتممممد ن  األمممم  العمممام قبمممل ه  ي مممغل ذلممم  املمثمممل مقعمممده و 

وباإلضما ة ن  ذلم ، . فلس األم   ما ال يقمل عم  هسبمع وع مري  سماعة
و و األممممم املتحمممد  ليسمممت عضممموا  و فلمممس جيممم  علممم  كمممل دولمممة عضممم

األمممممم  وكمممممل دولمممممة ليسمممممت عضممممموا  و األممممممم املتحمممممد ، نذا ُدعيممممممت ن  
االشرتاك و جلسة هو هكثر مم  جلسمات فلمس األمم ، ه  ترسمل هيضما 

. 14وثممائق تفممويض ممثلهمما بطريقممة مماثلممة ن  األممم  العممام، و قمما  للممماد  
يفحم  وثمائق تفمويض   العمام ه ، يتعم  علم  األمم 15و وج  املاد  

الفئمممات املممم كوس  هعممماله مممم  املمثلممم  ويقمممدم تقريمممرا  عممم  ذلممم  ن  فلمممس 
وثمممائق التفمممويض املقدممممة مسمممتو ية ل صمممول  األمممم ، ي مممهد  يممممل علممم  ه 

وو ممممممممما يتعلممممممممق بتلمممممممم  القواعممممممممد، . للموا قممممممممة عليهمممممممما املرعيممممممممة، وذلمممممممم 

ن  األمم   مثل العر  و اجمللس عل  ه  تُرسل وثائق تفويض امل جر 
عند نجمراء تغيم ات  15العام ال ي يقدم تقريره ن  اجمللس عمال  باملاد  

و متثيمممل هعضممماء اجمللمممس وعنمممدما يُعممم   و بدايمممة كمممل سمممنة ممثلمممو هعضممماء 
وقمد اتببعمت هم ه املماسسمة خمالل . اجمللس ر  الدائم  املنتخب  حمديثا  

 .الفرت  املستعرضة

 11-13تعلِّقة بتطبيق المواد الحاالت الخاصة الم

خممممالل الفممممرت  املستعرضممممة، مل تكمممم  هنمممماك حمممماالت خاصممممة تتعلممممق 
ولكمممم  اممممدس اإلشمممماس  ن  ه   سوانممممدا، المممم   . 11ن   13بتطبيممممق املممممواد 

كممممانو    1كانمممت عضممموا  رمممم  دائمممم و فلممممس األمممم  خمممالل الفممممرت  مممم  
كممممم  ت ، مل1995ديسممممممرب /كمممممانو  األول  31ن   1994ينممممماير /الثممممماين

سمممممبتمرب /هيلمممممول 0يوليممممممل ن  /متممممموز 14مُمثلمممممة و اجمللمممممس و الفمممممرت  مممممم  
1994. 

 

 الجزء الثالث

 (٠٢-11 المواد) الرئاسة

 مالحظة

همممممم ا الفصممممممل هعمممممممال فلممممممس األممممممم   يتنمممممماول اجلممممممزء الثالممممممث ممممممم 
هممممممممما املعلومممممممممات . اتصمممممممماال  مباشممممممممرا   كتمممممممم  سئمممممممميس اجمللممممممممس املتصمممممممملة
 ماسسممممممممة المممممممممرئيس مهاممممممممممل  يممممممممما يتصمممممممممل  ممممممممدول األعممممممممممال  املتعلِّقممممممممة
ويتضمممممم  اجلمممممزء اخلمممممامس مممممم  هممممم ا الفصمممممل . الفصمممممل الثممممماين  يتناورممممما
  مممممممممممما خيممممممم  سمممممممممممس مهامممممممممل  يممممممممممة الرئيمممممممممممعلِّقة  ماسسمممممممممماملت اتمممممممممماملعلوم
 .اتممممماجللس

وهثناء الفرت  املستعرضة، هد  الرئيس ببيان  و مناسمبت  هبلم   مما 
م  النظمام المداخلي املؤقمت،  11 قراس هعضاء اجمللس تعليق تطبيق املاد 

المممم  تممممن  علمممم  التممممداول ال ممممهري للرئاسممممة حبسمممم  الرتتيمممم  األ ممممدي 
 (.0الة احل)اإلنكليزي أل اء هعضاء اجمللس 

، الم  تتنماول 19ومل تك  هناك حماالت خاصمة  يمما يتعلمق باملماد  
 .س  هعمال الرئاسة
، المم  تتنمماول ختلممي الممرئيس عمم  الرئاسممة بصمموس  02وتُبقممت املمماد  

 (.4و  3احلالتا  )مؤقتة، مرت  
وخمممممممالل الفمممممممرت  املستعرضمممممممة، واصمممممممل هعضممممممماء اجمللمممممممس اسمممممممتخدام 

وو مناسمممممبات . لتوصمممممل ن  قمممممراساترممممم  الر يمممممة كمممممنجراء ل امل ممممماوسات

قممممممدم الممممممرئيس نتممممممائج همممممم ه امل مممممماوسات ن  اجمللممممممس و شممممممكل  عديمممممد ،
سئاسمممي صمممادس اسمممم هعضمممائمل، هو كم مممروع قمممراس، اعتممممده اجمللمممس  بيممما 
وو . ذلمممممممممممم  و اجتممممممممممممماع س ممممممممممممي دو  مزيممممممممممممد ممممممممممممم  املناق ممممممممممممة بعممممممممممممد

هعلممم  المممرئيس عممم  التوصمممل ن  اتفمممات هو توا مممق آساء  هخمممر ، مناسمممبات
ائق ممممممقة ممممم  وثممممممممماسها وثيمممممممالة ُعممممممت باعتبمممممممما  هو ممممم كر  هو سسممممممممبي و

 .اجمللس

 الحاالت الخاصة المتعلِّقة بتطبيق 
 22-11المواد 

 11 املاد 
يتممداول هعضمماء فلممس األممم  حبسمم  الرتتيمم  األ ممدي اإلنكليممزي 

 .وي غل كل سئيس منصبمل لفرت  شهر تقوميي. أل ائهم
 2الحالة 

 1994هرسممممممممممممطس /آة 05، املعقممممممممممممود  و 3402اجللسممممممممممممة و 
، تممممممال الممممممرئيس ‘‘سئاسممممممة فلممممممس األممممممم ’’يتعلممممممق بالبنممممممد املعنممممممو    يممممممما
بيانمممما  هبلمممم   يمممممل بقممممراس اجمللممممس تعليممممق العمممممل باملمممماد  ( الروسممممي االامممماد)

النظممممممممام الممممممممداخلي املؤقممممممممت، وذلمممممممم  ليتسممممممممري تممممممممويل نسممممممممبانيا  ممممممممم  11
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وقممممممممرس اجمللممممممممس . 199412سممممممممبتمرب /لممممممممولهياألممممممممم  و  فلممممممممس سئاسممممممممة
س و وقممممممت مممممممممممة اجمللمممممممممممممدا سئاسمممممممممممويل سوانمممممممممت تممممممممممتوقي و بتمممممممممال ا  مممممممممهيض
 .11الحق

 يممما  1994سممبتمرب /هيلممول 12، املعقممود  و 3402وو اجللسممة 
قممرس  يمممل اجمللممس تعليممق  10بيانمما( نسممبانيا)يتعلممق بالبنممد ذاتمممل، تممال الممرئيس 

ديسمممرب /ليتسممري تممويل سوانممدا الرئاسممة و كممانو  األول 11العمممل باملمماد  
هكتموبر /، وذل  بعد ه  تولتهما اململكمة املتحمد  و ت مري  األول1994
وقممممممرس . 1994نممممممو مرب /والواليممممممات املتحممممممد  و ت ممممممري  الثمممممماين 1994
، سمممممميجري تممممممو  1995ينمممممماير /هنممممممم مل اعتبمممممماسا  ممممممم  كممممممانو  الثمممممماين هيضمممممما  
، بدايممة بعضممو اجمللممس 11مممر  هخممر  و ممق ممما نصممت عليمممل املمماد   الرئاسممة

الممممم ي يلمممممي ا ممممممل اسمممممم الواليمممممات املتحمممممد  حسممممم  الرتتيممممم  األ مممممدي 
 .اإلنكليزي

 02 املاد 
نذا سه  سئمممميس فلممممس األممممم  ه  الو مممماء  سممممؤوليات الرئاسممممة علمممم  

النظممر و مسممألة  الوجمممل الصممحيت يقتضممي منمممل هال  يممرهس اجمللممس و هثنمماء
بعينهممما ذات صممملة مباشمممر  بالعضمممو الممم ي ميثلممممل،  عليممممل ه  يُعلمممم اجمللمممس 

وو تل  احلالة تؤول الرئاسة، لغرض النظر و تل  املسألة، . بقراسه ذاك
ن  ممثمل العضمو التمايل لممل حبسم  الرتتيم  األ مدي اإلنكليمزي، علم  ه  

املمثلمم  و فلممس  يكمو  ممم  املفهمموم ه  هحكمام همم ه املمماد  تنطبمق علمم 
وال تممؤثر همم ه املمماد  . األممم  المم ي  يطلمم  نلمميهم بالتعاقمم  تممويل الرئاسممة
، هو علممم  واجباتممممل 19علممم  الصمممفة التمثيليمممة للمممرئيس و قممما  لمممن  املممماد  

 .1املنصو  عليها و املاد  
__________ 

12 S/PRST/1994/48. 
 ا تقتضمميملدا  صمماسما ، علمم  شممو مممد بالرتتيمم  األ ممدي تقيبممر  التقيبممجمملممو كمما  قممد  11
لمة و فلمس سوانمدا مل تكم  ممث  ولكم  . رئاسمةتمويل الدوس سوانمدا ل الدوس همو ، لكا 11املاد  
  ن يوليممل/متموز 19مم   املمتمد  الفمرت  ، خالل3402 اجللسة  ن 3422 جللسةم  ااألم  
 0وقمممممممممممد اسمممممممممممتأنفت اشمممممممممممرتاكها و هعممممممممممممال اجمللمممممممممممس و . 1994هرسمممممممممممطس /آة 05
 .1994سبتمرب /هيلول

10 S/PRST/1994/55. 

 3الحالة 

 1993نممو مرب /ت ممري  الثمماين 12، املعقممود  و 3329و اجللسممة 
ة مخسممة هعضممماء و اكمممة العممدل الدوليممة، هوضمممت  يممما يتعلممق بانتخمما
هنممم مل كمما ، ألسممباة معرو ممة جلميممع ( الممرهس األخضممر)سئمميس فلممس األممم  
مم  النظمام  02، قد نظر و نمكانية تطبيق املاد  13هعضاء فلس األم 
وهشماس ن  ه   قممراس التخلمي عمم   02واست مهد باملمماد  . المداخلي املؤقممت

وبعمد . نمدس  متامما  ضمم  سملطة المرئيس التقديريمةهمو قمراس ي ال الرئاسة هم
نمعمما  النظممر و الظممرو  االسممتثنائية للحالممة، قممرس التنحممي وعممدم سئاسممة 

وبناء  عليمل، وو قا  . اجمللس خالل هعمالمل  يما يتعلق بالبند امل كوس هعاله
،  قمممد دعممما سئممميس اجمللمممس لل مممهر التمممايل، الصممم ، ن  تمممويل 02للمممماد  

 .14سئاسة اجللسة

 4الحالة 

 1994ديسممرب /كمانو  األول  15، املعقمود  و 3411و اجللسة 
، (سوانممدا)يتعلممق بروانممدا، هوضممت سئمميس فلممس األممم   ب ممأ  احلالممة  يممما

ممم  النظممام الممداخلي املؤقممت، ه   حكمهمما  02بعممد ه  است ممهد باملمماد  
وبعمد النظمر و . يضع ه ه املسألة برم تهما ضمم  سملطة المرئيس التقديريمة

 ه املسمممألة، قمممرس مماسسمممة السممملطة التقديريمممة املخو لمممة لممممل  وجممم  املممماد  هممم
وهخمم ا   02وبنمماء  علمم  ذلمم ، وو قمما  للممماد  . والتخلممي عمم  الرئاسممة 02
 1994سممممممممممممبتمرب /هيلممممممممممممول 12االعتبمممممممممممماس قممممممممممممراس اجمللممممممممممممس املممممممممممممؤسخ  و
(S/PRST/1994/55)15 قد دعما ممثمل األسجنتم  ن  شمغل مقعمد الرئاسمة  ،

 .12 ذل  البندبغرض النظر و

__________ 
 .اجلنائية الدولية م  ب  املرشح  ل غل منص  و احملكمةكا  الرئيس  13
14 S/PV.3309 3، الصفحة. 
 .هعاله 0انظر احلالة  15
12 S/PV.3481 0، الصفحة. 
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 الجزء الرابع

 (٠2-٠1 المواد) العامة األمانة
 مالحظة

مممممممم  النظمممممممام المممممممداخلي  02ن   01يتعلمممممممق اجلمممممممزء الرابمممممممع بممممممماملواد 
المممممممم  تبمممممممم  الوظممممممممائف والسمممممممملطات احملممممممممدد  ل ممممممممم  العممممممممام  املؤقممممممممت،
وتعكمممممممممس هممممممممم ه املمممممممممواد . 11 لسمممممممممات فلمممممممممس األمممممممممم  يتصمممممممممل  يمممممممممما

__________ 
علممم  تمممو   املممموظف  الالزمممم   04 يقتصمممر دوس األمممم  العمممام  وجممم  املممماد  ال 11

خلدممة جلسممات اجمللمس، ونهمما يقمموم هيضما  بتممو   مموظف  ألجهممز  اجمللممس الفرعيمة و كممل ممم  
 .املقر وامليدا 

س ممممممممات فلممممممممعلق  تطلبممممممممدس ممممما تتمممممممات بقمممممممممممممم  امليث 91 اد ممممممممامل هحكممممام
 . ممممماألم

خمممالل  02ن   01ومل تطمممره حممماالت خاصمممة تتعلمممق بتطبيمممق املمممواد 
 .الفرت  املستعرضة

واحلاالت ال  تل   يها فلس األم  ن  األم  العام االضمطالع 
العالقممات )هو هذ  لمممل بمم ل ، تممرد و الفصممل السممادس بوظممائف هخممر ، 

 .(مع هيئات األمم املتحد  األخر 
 

 الجزء الخامس

 (12-٠1 المواد) األعمال تصريف
 مالحظة

 09وبمماملواد  01اخلممامس احلمماالت المم  تتعلممق باملمماد  يتنمماول اجلممزء 
و  01وميكممممممم  االتمممممممالع علممممممم  املعلوممممممممات املتعلِّقمممممممة باملممممممماد  . 32ن  

هممما املعلومممات املتعلِّقممة (. هجهممز  فلممس األممم  الفرعيممة)اخلممامس  الفصممل
االشمرتاك و هعممال فلمس ) يغطيهما الفصمل الثالمث  39ن   31باملواد 
 (.األم 

، ت م  احلماالت مرجع املماسسماتاجمللدات السابقة م   وعل  رراس
اجملم عممة هنمما ن  امل مماكل اخلاصممة المم  ن ممأت  يممما يتصممل بتطبيممق املممواد 
. املتعلِّقمممة بتصمممريف األعممممال، ولممميس ن  املماسسمممة االعتياديمممة للمجلمممس

 :وهي تتعلق  سائل م  قبيل
ناق مممممممة املتعلِّقمممممممة برتتيممممممم  املمممممممداخالت و امل 01املممممممماد   ( ه )
 ؛(5 احلالة)

املتعلِّقممممممممممممة برتتيمممممممممممم  األسممممممممممممبقية و تقممممممممممممد   30املمممممممممممماد   (ة)
الرئيسمممممية وم مممممماسيع القمممممراسات،  مممممما و ذلممممم  تلبممممممات  االقرتاحمممممات

احلالتما  )التصويت املسمتقل علم  هجمزاء مم  اقمرتا  هو م مروع قمراس 
 ؛(1و  2

ق اجللسممممممممممممات وس عهمممممممممممما مممممممممممممممعلِّقة بتعليممممممممممممممماملت 33اد  مممممممممممممممامل ( )
 (.1 احلالة)

وخممالل الفممرت  املستعرضممة، مل اممدا حمماالت خاصممة تتعلممق بتطبيممق 
 .32 و 35و  34و  31و  32 و 09و  01املواد 

وال حيتممموي النظمممام المممداخلي املؤقمممت جمللمممس األمممم  علممم  مممماد  تتممميت 
للممممرئيس تنبيمممممل املتكلممممم  نذا كانممممت مالحظمممما م رمممم  ذات صمممملة بالبنممممد 

حمممممق ’’هي بنمممممد ب مممممأ   الممممم ي يكمممممو  قيمممممد املناق مممممة، كمممممما ال يتضمممممم 
رممم  هنمممم مل و ثمممالا حممماالت خمممالل الفمممرت  املستعرضمممة، هشممماس . 11‘‘المممرد

ممممل . 19‘‘حقهمممم و المممرد’’ممثلمممو  ن   وو اثنتممم  مممم  تلممم  احلممماالت، وج 
المممرئيس صمممراحة المممدعو  ن  ممثمممل دولمممة عضمممو هو دولمممة رممما صمممفة مراقممم  

 .02‘‘حقمل و الرد’’ملماسسة 

 قة الحــاالت الخاصــة المتــعلِّ 
 36-21بتطبيق المواد 

 01 املاد 
يعطممي الممرئيس الكلمممة للممثلمم  حبسمم  ترتيمم  نبممدائهم الرربممة و 

 .الكالم
 1الحالة 

 1995ديسممرب /كمانو  األول  15، املعقمود  و 3221و اجللسة 
 يمممما يتعلمممق باحلالمممة و مجهوسيمممة البوسمممنة واررسممم ، قمممال سئممميس اجمللمممس 

ل مهيمممة االسمممتثنائية لمممدخول م مممروع القمممراس  ننمممم مل نظمممرا  ( االاممماد الروسمممي)
__________ 

اإلدالء ببيممما   واملصمممطلت املسمممتخدم هممم  مممن  و قممما  للمماسسمممة املتبعمممة و اجمللمممس، 11
 .‘‘آخر

19 S/PV.3247،  و ؛113الصمفحةS/PV.3370 ،  و ؛42الصمفحةS/PV.3536 

 .02الصفحة 
02 S/PV.3247 ،  و ؛113الصفحةS/PV.3536  ، 02الصفحة. 



 المجلد األول – 1991-1993ملحق  –ممارسات مجلس األمن مرجع  1

 

ال ي كا  قيد النظر و تل  اجللسمة حيِّمز النفماذ و هقمرة وقمت ممكم ، 
 قد اتفق هعضاء اجمللس، و سميات م ماوسا م السمابقة، علم  ه  يمتكلم 
هوال  ممثلمممو البلمممدا  الثالثمممة الممم  و ق مممع سعسممماعها و بممماسيس علممم  اتفاقمممات 

البوسممممممنة واررسمممممم  وكرواتيمممممما ومجهوسيممممممة )ررسمممممم  السممممممالم و البوسممممممنة وا
يلي ذل  التصويت  ، مث01((صربيا واجلبل األسود)يوروسال يا االاادية 
وبعد ذل  يُدع  ممثلو البلدا  األخر  ال ي  كمانوا . عل  م روع القراس

قد هعربوا ع  سربتهم و نلقاء كلمة هثنماء مناق مة هم ا البنمد مم  جمدول 
وهعممرة، باسممم هعضمماء اجمللممس، عمم  األمممل . لممما ماألعمممال ن  نلقمماء ك

وعقمم  . 00و ه  تبممدي الممدول األعضمماء املعنيممة تفهممما  لحجممراء املقممرت 
الكلمممممممات المممممم  هد   مممممما ممثلممممممو كممممممل ممممممم  البوسممممممنة واررسمممممم  وكرواتيمممممما 

، هعطممممممم  (صمممممممربيا واجلبمممممممل األسمممممممود)يوروسمممممممال يا االااديمممممممة  ومجهوسيمممممممة
سربممممممممموا و الكمممممممممالم قبمممممممممل  الكلممممممممممة ألعضممممممممماء اجمللمممممممممس المممممممم ي  الممممممممرئيس
وبعمممممد التصمممممويت، هعطممممم  الكلممممممة ل عضممممماء الممممم ي  سربممممموا  .التصمممممويت

مث هعطمممممممم  الكلمممممممممة لغيمممممممممر . اإلدالء بكلمممممممممممات بعممممممممممد التصممويمممممممممت  ممممممممممي
 .األعضممماء
 30 املاد 

تُعطممم  األسمممبقية لالقرتاحممممات الرئيسمممية وم مممماسيع القمممراسات حبسمممم  
 .ترتي  تقدميها

هجمزاء مم  اقمرتا  هو مم  م مروع قمراس وجيري تصمويت مسمتقل علم  
بنماء  علمم  تلمم  هي ممثمل ممما مل يعممرتض علم  ذلمم  صمماح  االقممرتا  هو 

 .م روع القراس

 6الحالة 

 يمممممممما  1994مممممممماسس /آذاس 11، املعقمممممممود  و 3351و اجللسمممممممة 
ننممم مل (  رنسما)يتعلق باحلالمة و األساضمي العربيمة احملتلمة، قمال سئميس اجمللمس 

ومل يكم  هنماك هي . 03كل  قر  مم  م مروع القمراس  تُل  التصويت عل 
وبعممممد نجممممراء تصممممويت مسممممتقل علمممم  كممممل  قممممر ، . اعممممرتاض علمممم  ذلمممم 

ممممممم   2و  0، باسممممممتثناء الفقممممممرت  اعُتمممممممدت مجيممممممع الفقممممممرات باإلمجمممممماع
صممموتا  وامتنممماع عضمممو واحمممد عممم   14الديباجمممة، اللتممم  اعُتممممدتا بأرلبيمممة 

مممد م ممروع القممراس ككممل ونظممرا  لعممدم وجممود هي اعممرتاض، اعتُ . التصممويت
وقالممممت ممثلممممة الواليممممات (. 1994) 924دو  تصممممويت بوصممممفمل القممممراس 

املتحممممممممد  األمريكيممممممممة ن   و ممممممممد بلممممممممدها يؤيممممممممد  قممممممممرات منطمممممممموت القممممممممراس 
وممممع ذلممم ،  قمممد المممتمس التصمممويت علممم  كمممل  قمممر  . اعتممممدت تممموا   الممم 
وقالمممت . الديباجمممة لتسمممجيل اعرتاضممماتمل علممم  اللغمممة املسمممتخدمة  يهممما و
و مممد بلمممدها كممما  مممم  املمكممم  ه  ميممماسس حقممممل و المممنقض، لمممو بمممدت  ن   

وبمممدال  مممم  ذلممم ،  مممن  حكوممممة بلمممدها . اللغمممة و  قمممرات املنطممموت تلممم 
__________ 

 .(األسود واجلبل صربيا) االاادية يوروسال يا ومجهوسية وكرواتيا واررس  البوسنة 01
00 S/PV.3607 ،  3 و 0 الصفحتا. 
03 S/1994/280 (وجيبمممو ، ونسمممبانيا، الروسمممي، االاممماد مممم  ممقمممد   قمممراس م مممروع 
 (.املتحد  واململكة و رنسا، االشياز، عدم حركة م  اجمللس هعضاء باسم

اختمماست التممربع ممم  تلمم  اللغممة واإلعممراة عمم  اعرتاضممها عليهمما عمم   قممد
تريمممممق االمتنممممماع عممممم  التصمممممويت علممممم  الفقمممممرت  الثانيمممممة والسادسمممممة مممممم  

 .04الديباجة

 1الحالة 

ب ممأ   1994مممايو عممام /هيمماس 12، املعقممود  و 3311اجللسممة و 
هنممممم مل قمممد تُلممم  ( نيج يممما)احلالمممة املتعلِّقمممة بروانمممدا، هوضمممت سئممميس اجمللمممس 

ومل يكمم  . 05نجممراء تصممويت مسممتقل علمم  اجلممزء بمماء ممم  م ممروع القممراس
وبعممممد نجمممممراء تصمممممويت مسمممممتقل علممممم  . هنمممماك هي اعمممممرتاض علممممم  ذلممممم 

صمممموتا   14، اعتمممممد ذلمممم  اجلممممزء بأرلبيممممة بمممماء ممممم  م ممممروع القممممراس اجلممممزء
وعرضممممممممممت بقيممممممممممة امل ممممممممممروع بعممممممممممد ذلمممممممممم  . 02صمممممممممموت واحممممممممممد مقابممممممممممل

وهعلممممممم  المممممممرئيس هنممممممممم مل  ممممممما ه   مجيمممممممع . واعُتممممممممدت باإلمجممممممماع للتصمممممممويت
م مممممروع القمممممراس بصممممميغتمل املنق حمممممة شمممممفويا  و شمممممكلمل املؤقمممممت قمممممد  هجمممممزاء

 911اعُتمممممدت،  ممممن  م ممممروع القممممراس ككممممل قممممد اعُتمممممد بوصممممفمل القممممراس 
(1994.) 

 33 املاد 
تكو  لالقرتاحات التالية، حبس  الرتتي  املب ، هسبقية عل  مجيع 
االقرتاحات الرئيسية وم ماسيع القمراسات املتصملة باملوضموع املعمروض علم  

 :اجللسة
 تعليق اجللسة؛-  1
 س ع اجللسة؛-  0
 س ع اجللسة حىت يوم مع  هو ساعة معينة؛-  3
ن  جلنممممة هو ن  األممممم  العممممام هو ن  نحالممممة هيممممة مسممممألة -  4
 مقرس؛
نسجممماء مناق مممة املسمممألة ن  يممموم معممم  هو ن  هجمممل رممم  -  5
 ادد؛
 ندخال تعديل؛-  2
ق اجللسممممممة هو ممممممممرا  لتعليممممممممممي هي اقتممممممممممة  ممممممممممممممت دو  مناق ممممممممممويمبم
 .لر عها

 1الحالة 

ة و قمما  للممماد  و حمم  هنمممم مل مل اممدا حالممة اقممرُت   يهمما تعليممق اجللسمم
م  النظام الداخلي املؤقت،  قد قرس هعضماء فلمس األمم  و حالمة  33

. واحد ، بعد م اوسات  يما بينهم، تعليق اجللسة و رياة هحد الو ود
__________ 

04 S/PV.3351،  10 و 11 الصفحتا. 
05 S/1994/571 (واجلمهوسيممة ونسممبانيا، الروسممي، االامماد ممم  ممقممد   قممراس م ممروع 

 (.املتحد  والواليات املتحد ، واململكة و رنسا، الت يكية،
 .القراس م روع ضد سواندا صوتت 02
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 1995نممممو مرب /ت ممممري  الثمممماين 12، املعقممممود  و 3594 فممممي اجللسممممة 
باسمم اجمللمس ( ُعمما )ب أ  املسألة املتعلِّقمة  ماي ، هعلم  سئميس اجمللمس 

رمم  ه  تعليقهمما اسممتمر ملممد  . قممراسه تعليممق اجللسممة و ريمماة هحممد الو ممود
 .هسبع دقائق واستؤنفت اجللسة  وسا  بعد ذل 

  

 الجزء السادس

 (11-11 المواد) اللغات
 .41ن   41خالل الفرت  املستعرضة، مل ادا حاالت خاصة تتعلق بتطبيق املواد 

 الجزء السابع

 (51-11 المواد) والمحاضر الجلسات، علنية
 مالحظة

علمم  ه  تكممو  جلسممات فلممس األممم  علنيممة ممما مل  41تممن  املمماد  
 .يقرس اجمللس ر  ذل 
، يو  مر احملضمممر احلرو لكل جلسمممة يعقمممدها فلممممس 49وو قمما  للماد  

وملمثمممممممممممممممملي هي دول األمممممم  بلغمممات العممممل للممثمممممل  و فلممممس األممممم ، 
وتدس  مالحظة و ُنسمخ احملضر تب  وقت . هخر  اشمممممممرتكت و اجللسة

ومطلممموة تقمممد  التصويبممممممممممممممات كتابيمممما ، و هسبمممع ُنسممممخ، . وتممماسيخ التوزيمممع
خالل ثالثمة هيام عمل، بنفممس لغة الن  ال ي ت ممممممممممممم  نليمل التصويبممات 

 ه التصويبمممات،  مممي حالممة عمدم تقمد  هي اعمرتاض، و احملضمر وتدس  ه
الرسمممممي للجلممممممسة المم ي يُطبمممع ويُمموز ع و هقممرة وقممت ممكمم  بعممد انتهمماء 

 .املد  احملدد  لتقد  التصويبات
وخمممممالل الفممممممرت  املستعرضممممممة، هجممممممر  فلممممممس األممممممم  مناق ممممممة ب ممممممأ  

هسمممالي  عممممل اجمللمممس نثمممر اقمممرتا  تقمممدمت بممممل  رنسممما ب مممأ   41 املممماد 
ونضا ة ن  ذل ، قرس اجمللس ع  تريق م كر  م  سئيسمل . 01(9احلالة )

، ب أ  تقرير فلس األم  السمنوي ن  1993يونيمل /حزيرا  32مؤسخة 
اجلمعيممممة العامممممة، ه   م ممممروع التقريممممر جيمممم  ه  يُعتمممممد و جلسممممة علنيممممة 

يمر يعتممد و ، وقبل صدوس تل  امل كر  كا  م روع التقر 01جمللس األم 
 .جلسة سرية

وخالل الفرت  املستعرضة مل ادا هي حاالت خاصة تتعلق بتطبيمق 
 .51و  52و  54 ن  49 املواد

واستمر هعضاء اجمللس و االجتماع عل  شو متواتر و شكل م اوسات 
 .ر  س ية للمجلس بكامل هيئتمل

__________ 
01 S/1994/1279. 
01 S/26015،  األمممم  فلمممس لتقريمممر املناق مممة مممم  مزيمممد علممم  ولالتمممالع. 5 الفقمممر 
 .السادس الفصل م  األول اجلزء م  هاء القسم انظر السنوي،

 الحاالت الخاصة المتعلِّقة بتطبيق 
 11-41المواد 

 41 املاد 
. تكو  اجتماعات فلمس األمم  علنيمة مما مل يقمرس اجمللمس رم  ذلم 

 . يها و جلسة سريةوتنمماقأ هي توصممية ن  اجلمعيممة العامممة ب ممأ  تعيمم  األممم  العممام ويبممت  
 9الحالة 

نممممو مرب /ت ممممري  الثمممماين 9قممممدم ممثممممل  رنسمممما ممممم كر  برسممممالة مؤسخممممة 
. فلممممس األممممم عمممم  هسممممالي  عمممممل 09موج هممممة ن  األممممم  العممممام 1994

وهشمماس و سسممالتمل ن  كلمممة وزيممر اخلاسجيممة الفرنسممي همممام اجلمعيممة العامممة 
ال  عرب   يها ع  سربتمل و ه  يُكثر فلس األم  م  اللجوء ن  املناق ة 

وتعممرض املمم كر  دوا ممع املبممادس  الفرنسممية . العامممة و عمليممة اختمماذه لقراساتمممل
وكممما  اقمممرتا   رنسممما، الممم ي .  هاوتبممم   الطمممرت الممم  ميكممم  اتباعهممما لتنفيممم

يهد  ن  كفالة وجود شفا ية هكرب و عمل اجمللس، ين  عل  نضا ة 
 32“حممالت  جديممدت  يتعمم  ه  جيتمممع  يهممما اجمللممس و جلسممة علنيممة”

واقيقمما  رم ه الغايممة، . عمدا عم  احلالممة الوحيمد  الم  كانممت منطبقمة وقتئم 
علم  شمو هكثمر تمواترا  مم   ةاقرتحت  رنسا ه  يعقد اجمللس جلسات علني

 :هجل
نجمممممممراء مناق مممممممات توجيهيمممممممة مفتوحمممممممة جلميمممممممع هعضممممممماء  ( ه )

و الوقت ال ي يستعد  يمل اجمللس لل روع و دساسة مسألة  املنظمة
 هامة؛ 
__________ 

09 S/1994/1279. 
 .3املر ق، الفقر   املرجع نفسمل، 32
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وميكممم  )تبممادالت ااساء علنممما  بمم  هعضممماء فلممس األمممم   (ة)
 (.لغ  هعضاء اجمللس حضوسها دو  التحدا  يها

هممي السممبيل ن  حممل امل ممكلة، وهعربممت  41ه   املمماد  وسهت  رنسمما 
خمل  اصمل بم  اإلعمالم ”و ه ا السيات ع  اعتقادها بوجوة اديد 

والت مماوس وتبممادل ااساء العممام، وهممي همممموس ينبغممي، ممم  حيممث املبمممده، ه  
تظل علنية، وب  التفاوض ونعداد قراس مفص مل لكمي يُعتممد، ومهما هممرا  

 .31“هخر  تنظمهما عاد  نجراءات
ديسممممممممممرب / كمممممممممانو  األول  12، املعقمممممممممود  و 3413وو اجللسمممممممممة 

ب أ  هسالي  عمل ونجراءات فلس األم ، قدم ممثل  رنسا  199430
والحممو وجممود شمميء ممم  عممدم االستيمما  و . املمم كر  امل مماس نليهمما هعمماله

، ناجم بدسجة كب   33العالقات ب  فلس األم  وهعضاء األمم املتحد 
 مماوسات رمم  الر يممة قممد هصممبحت الطممابع المم ي يتصممف بمممل عمم  كممول  امل

هسمممملوة عمممممل اجمللممممس، و حمممم  ه   اجللسممممات العلنيممممة، وهممممي القاعممممد  
وقال . هصال ، باتت نادس  عل  شو متزايد وفرد  م  احملتو  هكثر  أكثر

ن   هعممممال اجمللمممس امممري مجيعهممما وساء هبمممواة مغلقمممة دو  ممممراقب  ودو  
. 41يعتمممرب تلممم  املماسسمممة ةالفمممة خطممم   للمممماد  ااضمممر مدونمممة، وهمممو 

وشد د عل  ه   اجللسات العلنية هي القاعد  واجللسات ر  العلنية همي 
وقممممال ن   اجللسممممات رمممم  الر يممممة ليسممممت جلسممممات حقيقيممممة . االسممممتثناء

وممع ذلمم  ُاممر  . للمجلمس،  هممي ال وجمود رمما س يما  وال يُعطمم  رما سقممم
وهوصمم  بنعمماد  التممواز  بممم  . تلمم  اجللسمماتهعمممال اجمللممس مجيعهمما و 

اجللسممممات الر يممممة وامل مممماوسات رمممم  الر يممممة، وذكممممر كمممم ل  ه   ارممممد  
يتعلمممق بطمممر  االقمممرتا  علممم  اجمللمممس همممو نعممماد   الوحيمممد لو مممد بلمممده  يمممما

الظمممرو  الممم  تكفمممل تلممم  الثقمممة الممم  ال رمممري عنهممما بممم  فلمممس األمممم  
 .34وهعضاء األمم املتحد 

اململكة املتحد  سح   بفرصمة مناق مة االقمرتا  املتعلمق  ومع ه   ممثل
بأسممالي  عمممل فلممس األممم ،  ننمممم مل هشمماس ن  ه   الرربممة و تعزيممز تممد ق 
املعلومممات وتبمممادل ااساء بممم  فلمممس األمممم  واجلمعيمممة العاممممة كانمممت همممي 

ويقضممممي  1993يونيمممممل /هسمممماس املقممممرس المممم ي اختمممم ه اجمللممممس و حزيممممرا 
رممم  س مممي معمممي بالوثمممائق ورممم  ذلممم  مممم  املسمممائل  بنن ممماء  ريمممق عاممممل

وشممد د علمم  ه   الفريممق العامممل املعممي بالوثممائق اجتمممع بانتظممام . اإلجرائيممة
وه   عمممممددا  مممممم  اخلطممممموات اراممممممة قمممممد اخُتممممم  علممممم  نثمممممر التوصممممميات الممممم  

 .35 ا تقدم
وسه  العديمد مم  املمثلمم  المدائم  ه   التمداب  المم  اقرتحتهما  رنسمما 

خطمممو  ُتضممما  ن  التمممداب  الممم  اختممم ها اجمللمممس بالفعمممل مممم  هجمممل  همممي
__________ 

 .0املرجع نفسمل، الفقر   31
كانممممت همممم ه هممممي املممممر  األو  المممم  يعقممممد  يهمممما اجمللممممس جلسممممة مفتوحممممة ملناق ممممة  30

 .هسالي  عململ ونجراءاتمل
33 S/PV.3483 0، الصفحة. 
34 S/PV.3483 .  3و  0الصفحتا. 
 .4و  3املرجع نفسمل، الصفحتا   35

وذكممر ممثممل نسممبانيا ه   . 32نصممال  هسممالي  عملمممل واقيممق شممفا ية هكممرب
ارد  النهائي لسلسلة القراسات ال  اختم ها اجمللمس همو نجيماد مزيمد مم  

وهممم ا كلمممممل . ال مممفا ية واملرونمممة و هعممممال اجمللمممس؛ بطريقمممة عمليمممة ومرنمممة
  تعزيمممممز شمممممرعية فلمممممس األمممممم  ومصمممممداقيتمل و هعممممم  المممممدول يفضمممممي ن

مم  امليثمات ون   04األعضاء ال  يتصمر  اجمللمس با هما، و قما  للمماد  
 .31زياد   عالية قراساتمل و هناية املطا 

وكممما  سهي املتحممممدث  و اجللسمممة نجيابيمممما  ب مممأ  مبممممادس  اجمللممممس ن  
ممممل فلممممس األممممم  نجمممراء مناق ممممة مفتوحمممة خبصممممو  مسمممألة هسممممالي  ع

ونجراءاتمل م  هجل النظر و االقرتا  الفرنسي الداعي ن  عقد جلسات 
علنية للمجلس عل  شو هكثر تواترا ، وهعرة كث و  ممنهم عم  تأييمدهم 

، ون  كمما  بعممض الو ممود قممد هعربمموا 31للتوجمممل الرئيسممي لالقممرتا  الفرنسممي
 .39ع  شيء م  احل س

  التقيممميم الفرنسمممي ب مممأ  وكانمممت هنممماك موا قمممة واسمممعة النطمممات علممم
احلاجة ن  عقد جلسات مفتوحة للمجلس عل  شو هكثر تمواترا ، األممر 

وهعرة عدد . 42ال ي م  شأنمل ه  يسهم و تعزيز شفا ية وكفاء  عململ
ممم  املمثلمم  عمم  القلممق نزاء االيممات احلاليممة الختمماذ القممراسات المم  يلجممأ 

و م ماوسات رم  س يمة علم  نليها اجمللس، والم  هدت ن  اختماذ قمراسات 
شمممممممو سمممممممرِّي، ودو  ه  يسمممممممتفيد اجمللمممممممس مممممممم  وجهمممممممات نظمممممممر هعضممممممماء 

ال سممممممميما الممممممدول املعنيمممممممة ب ممممممكل مباشمممممممر باحلالممممممة املعروضمممممممة  املنظمممممممة،
ممممممم   وسئمممممممي. اجمللمممممممس علممممممم  ه   اجللسمممممممات املفتوحمممممممة مممممممم  شمممممممأهنا ه  متك 
اخلصمممممو ، مممممم  املسمممممامهة علممممم  شمممممو  ع مممممال  المممممدول، علممممم  وجممممممل تلممممم 
ملممممممممداوالت اجمللممممممممس  مممممممم ا ال ممممممممأ ،  ضممممممممال  عمممممممم   ة النهائيممممممممةالنتيجمممممممم و

وجهممممممات النظمممممر بمممممم  هعضمممممماء اجمللممممممس ورمممممم   الفرصممممممة لتبممممممادل نتاحتهممممما
 .  يمل األعضاء

__________ 
؛ (الربازيمممل) 2؛ والصمممفحة (ة املتحمممد اململكممم) 4و  3املرجمممع نفسممممل، الصمممفحتا   32

 12؛ والصمممممفحتا  (نيوزيلنممممدا) 10و  11؛ والصممممفحتا  (باكسممممتا ) 12و  9والصممممفحتا  
 04ن   00؛ والصمفحات (الواليمات املتحمد ) 11؛ والصمفحة (اجلمهوسية الت يكية) 11 و
؛ (كنمممممممممممممدا) 05و  04؛ والصمممممممممممممفحتا  (االشيممممممممممممماز منندونيسممممممممممممميا باسمممممممممممممم حركمممممممممممممة عمممممممممممممد)

 (.بولندا) 01و  01؛ والصفحتا  (اليابا ) 01 و 02 والصفحتا 
 .9املرجع نفسمل، الصفحة  31
؛ (الصممم ) 5؛ والصمممفحة (اململكمممة املتحمممد ) 5و  4املرجمممع نفسممممل، الصمممفحتا   31

؛ (باكسمممممممتا ) 11ن   9؛ والصمممممممفحات (ُعمممممممما ) 1؛ والصمممممممفحة (الربازيمممممممل) 2والصمممممممفحة 
 12 و 15 ؛ والصمممفحتا (سجنتممم األ) 15ن   13؛ والصمممفحات (نيوزيلنمممدا) 11والصممفحة 

نندونيسممميا باسمممم ) 04ن   00؛ والصمممفحات (النمسممما) 00و  01؛ والصمممفحتا  (جيبمممو )
مجهوسيمممة ) 02و  05؛ والصمممفحتا  (كنمممدا) 05و  04؛ والصمممفحتا  (حركمممة عمممدم االشيممماز
؛ (بولنمممممدا) 01و  01؛ والصمممممفحتا  (اليابممممما ) 01و  02؛ والصمممممفحتا  (نيمممممرا  اإلسمممممالمية

 (.هسرتاليا) 09و  01  والصفحتا
الواليممممممممات ) 11؛ والصممممممممفحة (نيج يمممممممما) 1و  1ا  مالصفحتمممممممممل، مممممممممممماملرجممممممممع نفس 39
 (. املتحد 
املرجع نفسمل، بيانمات مقدممة مم  اململكمة املتحمد ، والصم ، والربازيمل، ونسمبانيا،  42

 .، والبوسنة واررس (باسم حركة عدم االشياز) نيوزيلندا، واليابا ، ونندونيسياو 
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مممم   30و  31وهشمماس بعممض املمثلممم  و همم ا الصمممدد ن  املممادت  
ميثممممات األمممممم املتحممممد ، اللتمممم  تنصمممما  علمممم  ه   هي دولممممة عضممممو تتممممأثر 

و نممزاع معممروض علمم  اجمللممس جيمم  ه  ت مماسك  مصمماحلها هو تكممو  تر مما  
و مناق اتمل دو  ه  يكو  را احلق و التصويت وسهوا ه   هات  املادت  
مهما  ثابمة تكليمف   مماسكة المدول املتمأثر  باملوضمموع املعمروض علم  تاولممة 

وذكمممر ممثمممل نيوزيلنمممدا،  يمممما يتعلمممق باملممماد  . اجمللممس و مناق مممات اجمللمممس
لمممميس هنمممماك فممممال لالستنسمممماة وليسممممت املسممممألة ه   فلممممس ، بأنممممممم مل 30

و ه ا السيات يعي امل ماسكة “ املناق ة”وتعب  . األم  ميك  ه  ير ض
وقمال . 41“املراحل قبل األخم  ”و صيارة االستنتاجات، وامل اسكة و 

ممثل األسجنت  ن   املماسسة احلالية املتمثلة و نجراء مناق ات س ية بعمد 
مقرسات و م اوسات ر  س ية ميك  ه  يضر بأترا  النزاع ألنمممم مل  اختاذ
يتعمم   عليهمما و همم ه احلالممة ه  تعهممد ن  دولممة هخممر  تكممو  عضمموا  و ”

، وقال ن   الوضع يزداد تمدهوسا  عنمدما “موقفها اجمللس  همة الد اع ع 
 .يكمممو  هحمممد األتمممرا  عضممموا  و اجمللمممس وال يكمممو  ااخمممر عضممموا   يممممل

واقمممرت  معاجلمممة ذلممم  عممم  تريمممق دعمممو  األتمممرا  املعنيمممة ن  امل ممماسكة و 
االجتماعمممات الر يمممة، وس ممما هيضممما ، ن  دسجمممة معينمممة وبقيمممود مقابلمممة، و 

وذكر ممثل هسرتاليا هنمممم مل باإلضا ة ن  اجللسات . 40املناق ات ر  الر ية
جممممممة ن  العلنيممممممة احملممممممدد  و االقممممممرتا  الفرنسممممممي، قممممممد تكممممممو  هنمممممماك حا

استك ممممما  وسمممممائل هخمممممر  هكثمممممر مرونمممممة لكفالمممممة املناق مممممة ومسمممممتو  ”
امل مماسكة للممدول األعضمماء، وخاصممة املتممأثر  باحلالممة المم  تكممو  قيممد نظممر 

 .43“م  امليثات 31اجمللس، عل  النحو املتوخ  و املاد  
وو نشمممممماس  ن  احلاجممممممة ن  نجممممممراء م مممممماوسات بمممممم  اجمللممممممس ورمممممم  

مم  امليثمات الم  تكفمل  52ونيسيا ك ل  باملاد  األعضاء، ذك ر ممثل نند
ألي دولة تواجمل م اكل اقتصادية خاصة، ناشئة ع  اختاذ تداب  وقائية 
هو ننفمماذ تممداب  اختمم ها اجمللممس ضممد هي دولممة، حممق الت مماوس مممع فلممس 

وقمال ن   بلمدا  عمدم االشيماز . األم  م  هجل نجياد حل لتل  امل ماكل
مم  امليثمات، ومم  الضمروسي و  52تنفي  املماد   تود التأكيد عل  ضروس 

ه ا اخلصو  نعطماء امل ماوسات املتوخما  و تلم  املماد  وضمعا  مؤسسميا  
وكم ل  اختمماذ تممداب   ع المة هخممر  لتمكمم  رم  األعضمماء المم ي  يتمتعممو  
حبق الت اوس م  القيام بالت اوس مع فلس األم   يما يتعلق بنجيماد حمل 

 .44لتل  امل اكل

وهعمممرة المممبعض هيضممما  عممم  عمممدم سضممماه عممم  اإلجمممراءات الممم  تتممما  
 وجبهما لممبعض المدول األعضمماء  رصمة التحممدا هممام اجمللممس ولكم  بعممد 

وذكممر عممدد ممم  . اختمماذ مقممرسات ممم  خممالل م مماوسات رمم  س يممة مغلقممة
الو ممود و همم ا الصممدد ه   اجللسممات العلنيممة تتمميت الفرصممة إلجممراء حممواس 

__________ 
 .10و  11املرجع نفسمل، الصفحتا   41
 .15ن   10املرجع نفسمل، الصفحات  40
 .09و  01املرجع نفسمل، الصفحتا   43
دم مركة عممممممممممممممممم حمممممممممميا باسممممممممممنندونيس) 04ن   00فحات مممممممممممل، الصمممممممممماملرجمممممممع نفس 44
 (.االشياز

ات املفتوحة، ال  ار  و مرحلة مبكمر  مم  نظمر وتتيت املناق . حقيقي
اجمللس و موضوع ما، الفرصة ألعضاء اجمللس كي يستمعوا ن  وجهات 

. 45نظممر األعضمماء بصممفة عامممة، وال سمميما الممدول املعنيممة هكثممر ممم  ر همما
وسه  بعمممممض املتحمممممدث  ه   اجللسمممممات العلنيمممممة تنمممممدس  و سممممميات كفالمممممة 

 .42عضاءمساءلة اجمللس همام الدول األ
وتأييممدا  للحاجممة ن  عقممد مزيممد ممم  اجللسممات املفتوحممة للمجلممس، 

ممم  امليثممات المم  تممن ، بمم  مجلممة  04است ممهد عممدد ممم  الو ممود باملمماد  
. هممموس، علمم  ه   اجمللممس يعمممل باسممم الممدول األعضمماء و األمممم املتحممد 

وسهت تلمممم  الو ممممود ه   همممم ه املمممماد  تتطلمممم  تفمممماعال  هوثممممق بمممم  اجمللممممس 
وهشمماس ممثمل هسممرتاليا ن  ضممروس  ه  . وهعضماء األمممم املتحمد  بصممفة عاممة

تتممممموخ   04يسمممممتجي  اجمللمممممس اساء المممممدول األعضممممماء وسه  ه   املممممماد  
، لممميس  قمممل مممم  اجمللمممس ن  فمممموع “تمممد ق املعلوممممات و االاممماه ”

وشممدد . 41األعضمماء ونهمما هيضمما  ن  اجمللممس ممم  كممل اجملتمممع المم ي خيدممممل
نيسميا علم  ه   االعتمماد علم  اجللسمات العلنيمة و التوصمل ن  ممثل نندو 

مم  املماد   1مقرسات داخل اجمللس يتسم بأمهية خاصة، نظرا  أل   الفقمر  
مممممم  امليثمممممات تمممممن  علممممم  ه   اجمللمممممس يعممممممل باسمممممم فمممممموع المممممدول  04

وهشممماس كممم ل  ن  احلاجمممة ن  . األعضممماء وبممم ل  يصمممبت مسمممؤوال  همامممممل
 ع الة مع مجيع هعضاء األمم املتحد  قبل اختاذ القراسات نجراء م اوسات 

 .41امللزمة رم
، هشاس ممثل تركيا هيضا  ن  املاد  05ونضا ة ن  االست هاد باملاد  

، الممم  وا قمممت المممدول األعضممماء  وجبهممما علممم  قبمممول وتنفيممم  قمممراسات 03
اسممم وذكمر ه   سمملطة اجمللمس نابعمة ممم  ه   اجمللمس يعممل ب. فلمس األمم 

مجيممممع هعضمممماء األمممممم املتحممممد ، ورمممم ا السممممب  ممممم  الضممممروسي ه  تكممممو  
وهشمممماس كمممم ل  ن  . قممممراسات اجمللممممس متوا قممممة مممممع آساء فممممموع األعضمممماء

تنسيق هعممال ”م  امليثات ال  توسد عباس   1م  املاد   4هحكام الفقر  
وقممال ننممممم مل ينبغممي اسممتنباط آليممة . كأحممد مقاصممد األمممم املتحممد “ األمممم
ليمممممة وذات مصمممممداقية للحمممممواس بممممم  اجمللمممممس وفمممممموع هعضممممماء األممممممم عم

 .49املتحد 
__________ 

 1؛ والصمممفحة (نيج يممما) 1و  1املرجمممع نفسممممل، علممم  سمممبيل املثمممال، الصمممفحتا   45
؛ (األسجنتممممممممم ) 14و  13؛ والصممممممممفحتا  (نيوزيلنممممممممدا) 10و  11؛ والصممممممممفحتا  (ُعممممممممما )

المممممداهرك باسمممممم ) 19و  11؛ والصمممممفحتا  (اجلمهوسيمممممة الت ممممميكية) 11و  12والصمممممفحتا  
؛ (تركيمممممممما) 01ن   19؛ والصممممممممفحات (ُعممممممممما ) 1؛ والصممممممممفحة (بلمممممممدا  ال مممممممممال األوسوي

 02و  05؛ والصمممفحتا  (شيمممازنندونيسممميا باسمممم حركمممة عمممدم اال) 04ن   00والصمممفحات 
 09و  01كنممممممممدا؛ والصممممممممفحتا    05و  04؛ والصممممممممفحتا  (مجهوسيممممممممة نيممممممممرا  اإلسممممممممالمية)
 (.البوسنة واررس ) 32و  09؛ والصفحتا  (هسرتاليا)

 19؛ والصممفحات (نيج يمما) 1؛ والصممفحة (الصمم ) 5املرجممع نفسمممل، الصممفحة  42
 (.باسم حركة عدم االشيازنندونيسيا ) 04ن   00؛ والصفحات (تركيا) 01ن  

 .09و  01املرجع نفسمل، الصفحتا   41
 (.نندونيسيا باسم حركة عدم االشياز) 04ن   00املرجع نفسمل، الصفحات  41
 .01ن   19املرجع نفسمل، الصفحات  49
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وخبصو  العالقة ب  اجمللس واجلمعية العامة، هشاس ممثل نندونيسيا 
ممممممممم  امليثممممممممات، المممممممم  اكممممممممم تلمممممممم  العالقممممممممة و سمممممممميات  10ن  املمممممممماد  
وقمممممممال ننمممممممممم مل ينبغمممممممي . اجمللمممممممس للمهمممممممام املوكلمممممممة نليممممممممل و امليثمممممممات مماسسمممممممة
مممممم  امليثمممممات ذات تمممممابع هكثمممممر  10حكمممممام المممممواسد  و املممممماد  األ جعمممممل
وو همممممم ا اخلصممممممو  ستسممممممتفيد سمممممملطة وموثوقيممممممة اجمللممممممس ممممممم   اممممممرسا ،
ممممممم  وجممممممود توا ممممممق آساء عممممممريض بمممممم  فممممممموع هعضمممممماء األمممممممم  التأكممممممد
ممثل  و اجلمعيمة العاممة، حمول مسماس معم  للعممل مقمرت  مم   املتحد ،
 .اجمللس

م  هنممم مل ما مل تك  هنماك عنايمة و  ولك  جر  اإلعراة ع  ا ير
نداس  اإلجراء املقمرت  ب مأ  عقمد جلسمات مفتوحمة علم  شمو هكثمر تمواترا  
 م  املمك  ه  تمؤدي  كمر  عقمد جلسمة مفتوحمة تسمبق امل ماوسات رم  
الر يممة للمجلممس ن  عكممس النتممائج املرجممو  لممو هصممبحت تلمم  اجللسممة 

 ا ممما وبالتمممايل تنمممتق  مممم  مناسمممبة تعمممرض  يهممما األتمممرا  املتظلممممة خال
 عالية نداس  تصريف عمل اجمللس، ال ي يتمثمل هد ممل األساسمي و د مع 

 .52التسوية السلمية للنزاعات ن  األمام
وهكممممد العديممممد ممممم  املتحممممدث  علمممم  همهيممممة صمممميغة امل مممماوسات رمممم  
الر ية، ال  جير  خالرا قدس كبم  مم  عممل اجمللمس، نظمرا  للحاجمة ن  

ودعمموا ن  . ية و اختمماذ القممراسات و اقيممق التوا ممق و ااساءعنصممر السممرِّ 
االحتفمماهب  مم ه الصمميغة و اجللسممات، وهلقمموا الضمموء هيضمما  علمم  احلاجممة 

وكم ل   51ن  نجيماد تمواز  بم  اجللسمات الر يمة وامل ماوسات رم  الر يمة
بمممممم  العلنيممممممة وال ممممممفا ية ممممممم  ناحيممممممة والفعاليممممممة والكفمممممماء  ممممممم  الناحيممممممة 

س م  اخلال  ب أ  التحليمل المواسد و املم كر   50األخر  وكا  هناك ق دل
وذكممر . الفرنسمية ومفمماده ه   امل مماوسات رم  الر يممة لمميس رما وجممود س ممي

ثممل نيوزيلنممدا ه   القممول بمممن   امل مماوسات رمم  الر يمممة لمميس لممديها وجمممود مم
ت جيعمممل ذلممم  و حمممد ذاتمممل صمممحيحا ، وهشممماس ن  ه   امل ممماوسا قممانوين ال

__________ 
 (.نيج يا) 1و  1املرجع نفسمل، الصفحتا   52
؛ والصفحات (نسبانيا) 9و  1؛ والصفحتا  (الربازيل) 2املرجع نفسمل، الصفحة  51

ن   10؛ والصمممممممممممممفحات (نيوزيلنمممممممممممممدا) 10و  11؛ والصمممممممممممممفحتا  (باكسمممممممممممممتا ) 11ن   9
 19و  11؛ والصمممممممممممممممممفحتا  (جيبمممممممممممممممممو ) 12و  15؛ والصمممممممممممممممممفحتا  (األسجنتممممممممممممممممم ) 14
مجهوسيممممممة نيممممممرا  ) 02و  05؛ والصممممممفحتا  (النمسمممممما) 00و  01والصممممممفحتا   ؛(المممممداهرك)

 (.اإلسالمية
 11ن   9؛ والصمممفحات (اململكمممة املتحمممد ) 5و  4  املرجمممع نفسممممل، الصمممفحتا 50

المممممممداهرك ) 19و  11؛ والصمممممممفحتا  (اجلمهوسيمممممممة الت ممممممميكية) 12؛ والصمممممممفحة (باكسممممممتا )
نندونيسمممميا باسممممم حركممممة عممممدم ) 04ن   00؛ والصممممفحات (بلممممدا  ال مممممال األوسوي باسممممم
 (.االشياز

 بمل وتتخم “ اجللسمات املقمرس ”ر  الر ية ُتدس  و اليومية ات عنوا  
ممثل األسجنت  ن    وقال.53و ه ه اجللسات نجراءات قانونية مأذو   ا

جلسات  علية للمجلس، عل  وجمل الدقة،  اجللسات ر  الر ية ليست
. ةهمم ا الممرهي ميكمم  تأييممده ممم  وجهممة نظممر س يممة وقانونيممة حبتمم ون  كمما 

وقال هيضا  ن   النظام الداخلي املؤقت جمللس األمم ، الم ي يُعمد القاعمد  
هو املعياس، جي  ه  يُفس ر دوما  بطريقة عريضة ن  حد معقول، ال سيما 

 .54م  امليثات 32عل  ضوء املاد  
و يمممما يتعلمممق بقمممراس المممدعو  ن  عقمممد جلسمممة علنيمممة، وا قمممت بعمممض 

  ه   هممم ا القممممراس جيممم  ه  يُتخمممم  الو مممود علممم  ممممما ذكمممره ممثمممل  رنسمممما مممم
، دو  ه  يكمممو  عقمممد هممم ه اجللسمممات 55حسممم  كمممل حالمممة علممم  حمممد 

وسه  ممثل الواليات املتحد  ه   الفكر  الواسد  و اقرتا   رنسا . شيئا  آليا  
خطو  هامة نضا ية و اجلهود ال  يب را فلس األم  إلصال  هسالي  

ممر  عملممل ونجراءاتمممل مم  هجممل نضمفاء مزيممد مم  ال ممفا ية عليهما، ولكنمممل ذك 
 عنمممدما يقمممرس كيفيمممة بأنممممم مل مممم  املهمممم بالنسمممبة للمجلمممس ه  يتممموخ  احلممم س

وجيم  هال  تأخم  ممداوالت اجمللمس . عليممل تنظيم نظره و كل همر مطمرو 
اتفمات  شكال  يُعرِّض وظائفمل للخطر، ال  ال تزال متمثلة و التوصمل ن 

 يتطلمع و مد و  ا ال مرط. عليمل روحةعل  وجمل السرعة ب أ  األموس املط
حالمممة  هسمماس كممل السممعي الستك مما  الفمممر ، علمم  بلممده ن  مواصمملة

اجمللممس و  عنممد نظممر علمم  حممد ، ممم  هجممل اسممتخدام اجللسممات العلنيممة
التلقائيممة و عقممد  مفادهمما ه    وهُعممرة عمم  وجهممة نظممر مغمماير . 52هعمالمممل

وبمدو  متييمز، ينبغمي  قضمية جديمد ، جلسات مفتوحة و بدايمة النظمر و
 .51ه  تصبت همرا  معتادا  و اجمللس

 وو بيمما  سئاسممي صممدس و ختممام اجللسممة، هعممرة فلممس األممم  عمم 
 اعتزامممممل، و نتممماس جهمممموده الراميمممة ن  اسممم  تممممد ق املعلوممممات وتبممممادل

بدسجممة  األ كمماس بمم  هعضمماء اجمللممس والممدول األعضمماء األخممر ، اللجمموء
لنظمره و هي  سميما و املراحمل املبكمر  ال هكرب ن  عقد جلسمات علنيمة،

حممالة عل  حد  مىت  ووا ق اجمللس عل  ه  يقرس حس  كل. 51موضوع
 .ميكنممممل عقد جلسمممات علنيمممة ممم  همم ا القبيمممممل

__________ 
 .10و  11املرجع نفسمل، الصفحتا   53
 .15ن   13 املرجع نفسمل، الصفحات 54
 .املرجع نفسمل، بيانا اململكة املتحد  واجلمهوسية الت يكية 55
 .11املرجع نفسمل، الصفحة  52
 (.نيوزيلندا) 10و  11املرجع نفسمل، الصفحتا   51
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