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استهاللية مالحظة

ينظــــر هــــذا الفصــــل يف ألارســــات جملــــس األمــــن املتعلقــــة بتوصــــيات  
عضـــوية األمـــم إىل املقدمـــة إىل اجلمعيـــة العامـــة بشـــأن طلبـــات االنضـــمام 

  .املتحدة
الـيت  واملقـرراتويتناول اجلزء األول طلبات االنضمام اليت نظر فيهـا 

. املستعرضـــةاذـــذها جملـــس األمـــن واجلمعيـــة العامـــة بشـــأهنا خـــالل الفـــ ة 
سلسـلة اإلجـراءات املتبعـة منـذ ، يف القسـم دال، يرد ويبني جدول شامل

 . بشأهنامقررات اذاذ اجلمعية العامة وحىت تقدمي الطلبات 
وتتعلق األجـزاء الثـاين إىل الرابـع بـاإلجراءات املعمـول هبـا يف ا لـس 

النظـر يف اعتمـاد ” ذفت األجزاء املعنونـةوقد حم . عند النظر يف الطلبات
دور كـل ” و “مـن النظـام الـداخلمل امل قـت 61إىل  15ديل املواد أو تع

فر مـــواد العـــدم تـــو  امللحـــقمـــن هـــذا “ مـــن اجلمعيـــة العامـــة وجملـــس األمـــن
 . ميكن إدراجها

 4ويتنـاول اجلــزء اخلـامس املمارســات املتعلقـة بإمكانيــة تطبيـق املــواد 
 . امليثاق من 6 و 1 و

ـــــس بق ـــــول ســـــبع دول يف وخـــــالل الفـــــ ة املستعرضـــــة، أوصـــــى ا ل ب
 . عضوية األمم املتحدة

ســــــــم أمــــــــر طلــــــــب العضــــــــوية املقــــــــدم مــــــــن  هوريــــــــة مقــــــــدونيا وحم 
ـــــذ    ـــــ  كانـــــت اليوغوســـــالفية الســـــابقة، ال  11منـــــذ قـــــة معل  املوافقـــــة علي

، عنــــدما أوصــــى جملــــس األمــــن بضــــمها إىل عضــــوية 9111يوليــــ  /متــــو 
اجلمعيــة العامــة ســت اســم م قــت، وقــررت اجلمعيــة العامــة قبــول انضــمام 

 (. 9 احلالة)البلد إىل عضوية األمم املتحدة  ذلك
( صــــربيا واجلبــــل األســــود)االساديــــة مل تقــــدم  هوريــــة يوغوســــالفيا و 

م وقد  . •املستعرضةدة خالل الف ة طلب انضمام إىل عضوية األمم املتح
جملـــــــس األمـــــــن توصـــــــية إىل اجلمعيـــــــة العامـــــــة بشـــــــأن مشـــــــاركة  هوريـــــــة 

يف أعمـــــــال ا لـــــــس ( واجلبـــــــل األســـــــود صـــــــربيا)يوغوســـــــالفيا االساديـــــــة 
 .(1احلالة )االقتصاد  واالجتماعمل 

 
________ 

، رأ  جملـس األمــن أن  9111سـبتمرب /أيلـول 91املـ ر  ( 9111) 777بـالقرار  •
ال ميكـــن أن تواصـــل بصـــورة تلقا يـــة ( صـــربيا واجلبـــل األســـود) هوريـــة يوغوســـالفيا االساديـــة 

 هوريــة يوغوسـالفيا االساديــة االشـ اكية ســابقا  يف األمـم املتحــدة، وأوصـى بــأن تقــر عضـوية 
عليهـــا أن تتقـــدم ( صـــربيا واجلبـــل األســـود)اجلمعيـــة العامـــة أن   هوريـــة يوغوســـالفيا االساديـــة 

ويف . بطلب للحصول على العضوية يف األمم املتحدة، وأال  تشارك يف أعمـال اجلمعيـة العامـة
، اذــذت اجلمعيــة العامــة، بنــاء  علــى توصــية جملــس األمــن، القــرار 9111ســبتمرب /لأيلــو  11
عليهــا أن ( صــربيا واجلبـل األســود)، الـذ  قــررت بـ  أن   هوريــة يوغوســالفيا االساديـة 47/9

ـــة  تتقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى العضـــوية يف األمـــم املتحـــدة، وأال  تشـــارك يف أعمـــال اجلمعي
 .العامة
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 الجزء األول

 طلبات االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة واإلجراءات المتخذة في هذا الشأن 
3991-3991من جانب مجلس األمن والجمعية العامة، 

 مالحظة

ـــ رار ا لـــدات الســـابقة ملرجـــع ألارســـات يقـــدم اجلـــزء األول، علـــى غ 
لــس ا معروضـة علـى الـيت كانــت جملـس األمـن، معلومـات عــن الطلبـات 

بشـأهنا مـن جانـب جملـس املستعرضة واملقررات الـيت اذـذت خالل الف ة 
وقــــــــد   اإلبقــــــــاء علــــــــى كــــــــل مــــــــن القســــــــم . األمــــــــن واجلمعيــــــــة العامــــــــة

م بــــــــاء ، والقســــــــ(أوصــــــــى هبــــــــا جملــــــــس األمــــــــنالــــــــيت طلبــــــــات ال) ألــــــــف
قـــــة عل  املطلبــــات ال)، والقســــم جـــــيم (املســــألة يف جملـــــس األمــــن مناقشــــة)
ــــــــــــــاين 9 يف الطلبــــــــــــــات )، والقســــــــــــــم دال (9111ينــــــــــــــاير/كــــــــــــــانون الث

واإلجــراءات املتخــذة بشــأهنا مــن جانــب جملــس األمــن واجلمعيــة  املقدمــة
 (. العامة

يف القسـم دال معلومـات إضـافية عـن تـواري  الوارد ويشمل اجلدول 
طلبـــــات، للتمييـــــز بينهـــــا وبـــــني تـــــواري  تقـــــدمي تلـــــك الطلبـــــات، تعمــــيم ال

واجللسات اليت ناقش فيها ا لس ألول مرة تلـك الطلبـات وإحالتهـا إىل 
ـــــة وتقاريرهـــــا  ـــــول األعضـــــاء اجلـــــدد، وجلســـــات اللجن ـــــة بقب ـــــة املعني اللجن

. قراراتــ اذــاذ وتوصــيا،ا، والبيانــات الر اســية الــيت اعتمــدها ا لــس بعــد 
ــــــيت مل تصــــــدر بشــــــأهنا  وقــــــد   حــــــذ  األقســــــام املتعلقــــــة بالطلبــــــات ال

 املستعرضــــةقــــة حــــىت هنايــــة الفــــ ة والطلبــــات الــــيت  لــــت معل   توصــــية أ 
ـــــك وردت يف مالحـــــق ســـــابقة والـــــيت ـــــو ، وذل فر مـــــواد تســـــتدعمل العـــــدم ت

 . إدراجها
 الطلبات التي أوصى بها مجلس األمن -ألف 

كــــانون   19إىل  9111ينــــاير /كــــانون الثــــاين  9خــــالل الفــــ ة مــــن 
أوصى ا لس بقبول الدول السبع التاليـة أعضـاء  9111ديسمرب /األول

 :يف األمم املتحدة
ـــــا ـــــدورا، إري ي ـــــاالو، أن ـــــة مقـــــدونيا ، اجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ب  هوري

 .موناكو، سلوفاكيا، اليوغوسالفية السابقة
 7الحالة 

، 9العـــامموج هـــة إىل األمـــني  9111يوليـــ  /متـــو  11رســـالة م رخـــة ب
 ( هوريـــة مقـــدونيا)  طلــب ر ـــيس البلـــد املشـــار إليـــ  يف الرســالة علـــى أن ـــ

 . املتحدة عضوية األممانضمام بلده إىل قبول 
عّمم األمـني العـام ، 91111يناير /كانون الثاين  11ذكرة م رخة مبو 

مــن النظــام الــداخلمل للجمعيــة العامــة واملــادة  911للمــادة  الطلــب وفقــا  
________ 

9 S/25147رفق، امل. 
1 S/25147. 

مشــاورات إثــر علــى ” لــداخلمل امل قــت  لــس األمــن، ومــن النظــام ا 11
طلب األمني العـام بشـأن بناء  على  غري رمسية أجراها ر يس جملس األمن

 . الطلب ذلك “مدى قبول
كـــــــانون   11وعـــــــرخ و يـــــــر خارجيـــــــة اليونـــــــان، يف رســـــــالة م رخـــــــة 

هــات نظــر حكومــة ج  و   ،هــة إىل األمــني العــام، وموج  9111 ينــاير/الثــاين
وأعــرع عــن اعــ اخ اليونــان . الطلــب وموقفهــا منــ  ذلــكاليونــان بشــأن 

الشـــديد علـــى قبـــول الطلـــب املقـــدم بشـــأن االنضـــمام إىل عضـــوية األمـــم 
قـــة والضـــرورية حلمايـــة الســـالم قبـــل تســـوية بعـــا املســـا ل املعل  ”املتحـــدة 

ن  وأشــــارت اليونــــا. 1“واالســــتقرار، وعالقــــات حســــن اجلــــوار يف املنطقــــة
بــــل تلبيــــة بعــــا الشــــرو  الضــــرورية، ق”قبــــول العضــــوية  كــــذلك إىل أن  

، ســي د  إىل “ هوريــة مقــدونيا” ســيما العــدول عــن اســتخدام اســم ال
ـــن يـــ د  إىل ســـالم واســـتقرار يف  اســـتمرار وتفـــاقم االحتكـــاك والتـــوتر ول

 .4“منطقة مضطربة بالفعل
ـــ ـــ( 9111) 597القرار ب ودة املعقـــ ،1916ذ يف اجللســـة الـــذ  اذم

، مـــن أجـــل النظـــر يف بنـــد جـــدول األعمـــال 9111أبريـــل /نيســـان 7يف 
تقريـــــر اللجنـــــة املعنيـــــة بقبـــــول األعضـــــاء اجلـــــدمد بشـــــأن طلـــــب ”املعنـــــون 

، “S/25147االنضـــــمام إىل عضـــــوية األمـــــم املتحـــــدة الـــــوارد يف الوثيقـــــة 
أوصـــى جملـــس األمـــن اجلمعيـــة العامـــة بقبـــول الدولـــة الـــيت ورد طلبهــــا يف 

عضوا  يف األمم املتحدة، حبيث يشار إىل تلـك الدولـة  S/25147الوثيقة 
 هوريـــة مقـــدونيا ”جلميـــع األغـــراخ داخـــل األمـــم املتحـــدة باســـم  م قتـــا  

وذلك إىل حـني تسـوية اخلـال  الـذ  نشـأ بشـأن “ اليوغوسالفية سابقا  
 . اسم الدولة

باســــــم لــــــس يف بيــــــان أصــــــدره يف وقــــــت الحــــــق، ا وذكــــــر ر ــــــيس 
ــــــــــو إىل قــــــــــاإلشــــــــــارة يف ال أن   ،1ا لــــــــــس أعضــــــــــاء ــــــــــذ  اذــــــــــذ للت رار ال

ال ينطـو  علـى أ  تلمـيىل إىل “ مقدونيا اليوغوسالفية سـابقا    هورية”
صــــــربيا )الدولــــــة املعنيــــــة يــــــا صــــــلة ةمهوريــــــة يوغوســــــالفيا االساديــــــة  أن  

ــــ(األســــود واجلبــــل ا  ، وإمنــــا هــــو يعكــــس فقــــؤ حقيقــــة تار يــــة م داهــــا أهن 
ن  هوريـــة يوغوســـالفيا االساديـــة االشـــ اكية ا مـــيف املاضـــمل جـــزء   كانـــت
 .سابقا  

________ 
1 S/25158 1، الصفحة. 
هـــــــة إىل ر ـــــــيس جملـــــــس األمـــــــن موج   9111أبريـــــــل /نيســـــــان 6برســـــــالة م رخـــــــة  4

(S/25543)  حكومة اليونان تعتـرب مشـرو   ، ذكر و ير خارجية اليونان، ضمن  لة أمور، أن
مقــدونيا  ملعاجلــة مســألة طلــب انضــمام  هوريــة مقبــوال   ســا  أسا”القــرار املعــروخ علــى ا لــس 

 .“اليوغوسالفية السابقة إىل عضوية األمم املتحدة
1 S/25545. 
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 مناقشة المسألة  -اء ــب
 في مجلس األمن

جلســة للنظــر يف طلبــات االنضــمام املقدمــة  94عقــد جملــس األمــن 
 .6املستعرضةخالل الف ة 

، بشـأن 9111أبريـل /نيسـان 15، املعقودة يف 1114يف اجللسة و 
صـــربيا واجلبـــل )يوغوســـالفيا االساديـــة مشـــاركة  هوريـــة ”البنـــد املعنـــون 

نوقشــت مســألة . “يف أعمــال ا لــس االقتصــاد  واالجتمــاعمل (األســود
يف ( صــــــربيا واجلبــــــل األســــــود)عضــــــوية  هوريــــــة يوغوســــــالفيا االساديــــــة 

اعتمــاد مشـــرو  قــرار بشـــأن مســألة مشـــاركة  هوريــة يوغوســـالفيا  ســياق
________ 

 .انظر اجلدول الوارد يف القسم دال 6

ا لـــــــس االقتصـــــــاد  يف أعمـــــــال ( صـــــــربيا واجلبـــــــل األســـــــود)االساديـــــــة 
 . 7واالجتماعمل

 طلبات االنضمام التي كانت معلقة - جيم 
 7111يناير /كانون الثاني  7في 

 الوثيقة تاري  تقدمي الطلب مقدم الطلب

 هوريـــــــــــــــــــــــة مقـــــــــــــــــــــــدونيا    
 اليوغوسالفية سابقا  

 S/25147 9111 يولي /متو  11

 ________ 
 .يف هذا الفصل 1انظر احلالة  7
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 الطلبات التي ُقدمت واإلجراءات التي اُتخذت بشأنها من جانب مجلس األمن والجمعية العامة في الفترة -  دال
 1991ديسمبر /كانون األول 11إلى  1991يناير /كانون الثاني 1من 

نتيجة 
 التصويت اإلجراءات

قرار اجلمعية 
 العامة

اجللسة العامة للجمعية 
 التصويت العامة وتاريخ انعقادها

البيان /قرار جملس األمن
 الرئاسي

جلسة  :ما قرره اجمللس
 اجمللس وتاريخ انعقادها

جلسة اللجنة وتاريخ انعقادها؛ وتقرير 
 اللجنة وتوصياهتا

: اإلحالة إىل اللجنة
جلسة اجمللس وتاريخ 

 انعقادها

الطلب وتاريخ تقدميه 
 مقدم الطلب وتاريخ تعميمه

قُبلت 
 عضويتها

اعتمد 
بدون 

 تصويت

، 74الدورة  47/222
، 59اجللسة 

كانون   95
يناير /الثاين

9551 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

اعتمد مشروع 
  S/25066القرار

 088بوصفه القرار 
(9551) ، 

أدىل الرئيس ببيان 
(S/25069) 

 ، 1994اجللسة 

كانون   0
يناير /الثاين

9551 

 ، 59جللســــة ا

، 9551يناير /كانون الثاين  4
S/25066 ، 

وع قرار يوصي بقبول مشر 
أوصت اللجنة جملس ، العضوية

األمن بالرجوع إىل أحكام 
من  08الفقرة األخرية من املادة 
 النظام الداخلي املؤقت

 ،1999اجللسة 

كانون   4
يناير /الثاين

9551، 

 ال من الرئيسمُ 

S/25046، 

كانون   9
يناير /الثاين

9551، 

كانون   7
يناير /الثاين

9551 

 سلوفاكيا

قُبلت 
 عضويتها

اعتمد 
بدون 

 تصويت

الدورة  47/221
،اجللسة 74
59، 

كانون   95
يناير /الثاين

9551 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

اعتمد مشروع 
  S/25067القرار

 089بوصفه القرار 
(9551)، 

أدىل الرئيس ببيان 
(S/25071) 

 ،1990اجللسة 

كانون   0
يناير /الثاين

9551 

 ، 59اجللسة 
 ،9551يناير /كانون الثاين  4

S/25067، 
مشروع قرار يوصي بقبول 

أوصت اللجنة جملس ، العضوية
األمن بالرجوع إىل أحكام 

من  08 الفقرة األخرية من املادة
 النظام الداخلي املؤقت

 ، 1990اجللسة 
كانون   4

يناير /الثاين
9551 ، 

 ال من الرئيسمُ 

S/25045 ، 
كانون   7

يناير /الثاين
9551 ، 

كانون   7
يناير /الثاين

9551 

اجلمهورية 
 التشيكية
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نتيجة 
 التصويت اإلجراءات

قرار اجلمعية 
 العامة

اجللسة العامة للجمعية 
 التصويت العامة وتاريخ انعقادها

البيان /قرار جملس األمن
 الرئاسي

جلسة  :ما قرره اجمللس
 اجمللس وتاريخ انعقادها

جلسة اللجنة وتاريخ انعقادها؛ وتقرير 
 اللجنة وتوصياهتا

: اإلحالة إىل اللجنة
جلسة اجمللس وتاريخ 

 انعقادها

الطلب وتاريخ تقدميه 
 مقدم الطلب وتاريخ تعميمه

اعتمد  
بدون 

 تصويت

  ،74الدورة  47/225

 ، 50اجللسة 

أبريل / نيسان 0
9551 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

اعتمد مشروع 
  S/25544القرار

 094بوصفه القرار 
(9551) ، 

أدىل الرئيس ببيان 
(S/25545) 

 ، 1950اجللسة 

أبريل / نيسان 4
9551 

 ، 51اجللسة 

 ، 9551أبريل / نيسان 4

S/25544 ، 

مشروع قرار يوصي بقبول 
الدولة عضواً يف األمم املتحدة 

مجهورية ”حتت االسم املؤقت 
“ مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً 

إىل حني تسوية اخلالف الذي 
 ، نشأ بشأن اسم الدولة

أوصت اللجنة جملس األمن 
بالرجوع إىل أحكام الفقرة 

من  08األخرية من املادة 
 قتالنظام الداخلي املؤ 

 ، 1959اجللسة 

أبريل / نيسان 0
9551 ، 

 ال من الرئيسمُ 

S/25147 ، 

يوليه / متوز 18
9559 ، 

كانون   99
 يناير/الثاين

9551 

مجهورية 
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
 سابقاً 

قُبلت 
 عضويتها

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

 ،74الدورة  47/230
 987اجللسة 

مايو / أيار 90
9551 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

مشروع اعتمد 
  S/25841القرار

 090بوصفه القرار 
(9551) 

أدىل الرئيس ببيان 
(S/25847) 

 1990اجللسة 

مايو / أيار 90
9551 

مايو /أيار 99، 57اجللسة 
9551 ،S/25841 ، مشروع

، قرار يوصي بقبول العضوية
أوصت اللجنة جملس األمن 
بالرجوع إىل أحكام الفقرة 

من  08األخرية من املادة 
 الداخلي املؤقتالنظام 

 ، 1999اجللسة 

مايو / أيار 99
9551 ، 

 ال من الرئيسمُ 

S/25793 ، 

مايو / أيار 99
9551 ، 

مايو / أيار 90
9551 

 

 إريرتيا
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نتيجة 
 التصويت اإلجراءات

قرار اجلمعية 
 العامة

اجللسة العامة للجمعية 
 التصويت العامة وتاريخ انعقادها

البيان /قرار جملس األمن
 الرئاسي

جلسة  :ما قرره اجمللس
 اجمللس وتاريخ انعقادها

جلسة اللجنة وتاريخ انعقادها؛ وتقرير 
 اللجنة وتوصياهتا

: اإلحالة إىل اللجنة
جلسة اجمللس وتاريخ 

 انعقادها

الطلب وتاريخ تقدميه 
 مقدم الطلب وتاريخ تعميمه

قُبلت 
 عضويتها

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

 ،74الدورة  47/231

 ، 987اجللسة 

يوليه / متوز 90
9551 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

اعتمد مشروع 
  S/25842القرار

 095بوصفه القرار 
(9551)،  

أدىل الرئيس ببيان 
(S/25848) 

 ، 1995اجللسة 

مايو / أيار 90
9551 

 ، 59اجللسة 

 ، 9551مايو /أيار 99

S/25842 ، 

مشروع قرار يوصي بقبول 
أوصت اللجنة جملس ، العضوية

األمن بالرجوع إىل أحكام 
من  08الفقرة األخرية من املادة 
 النظام الداخلي املؤقت

 ، 1990اجللسة 

مايو / أيار 99
9551 ، 

 ال من الرئيسمُ 

S/25796، 

مايو / أيار 97
9551، 

مايو / أيار 90
9551 

 موناكو

قُبلت 
 عضويتها

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

  ،74الدورة  47/232
 ، 980اجللسة 

يوليه / متوز 90
9551 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

اعتمد مشروع 
  S/26051القرار

 070بوصفه القرار 
(9551) ، 

أدىل الرئيس ببيان 
(S/26054) 

 ، 1999اجللسة 
يوليه / متوز 0

9551 

 ،50اجللسة 
، 9551يوليه /متوز 0

S/26051 ، مشروع قرار يوصي
 ، بقبول العضوية

أوصت اللجنة جملس األمن 
بالرجوع إىل أحكام الفقرة 

من  08األخرية من املادة 
 النظام الداخلي املؤقت

 ،1998لسة اجل
يوليه / متوز 4

9551 ، 
 ال من الرئيسمُ 

S/26039 ، 
يونيه / حزيران 5

9551 ، 
يوليه / متوز 0

9551 

 أندورا

قُبلت 
 عضويتها

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

 ،75الدورة  49/63
 05اجللسة 

كانون   99
ديسمرب /األول

9557 

اُُتذ 
بدون 

 تصويت

اعتمد مشروع القرار 
S/1994/1356 
 501بوصفه القرار 

(9557) 
أدىل الرئيس ببيان 

(S/PRST/1994/73) 

 1705اجللسة 
تشرين  95

نوفمرب /الثاين
9557 

تشرين  95، 54اجللسة 
، 9557نوفمرب /الثاين

S/1994/1356 ، مشروع قرار
أوصت ، يوصي بقبول العضوية

اللجنة جملس األمن بالرجوع إىل 
أحكام الفقرة األخرية من املادة 

 النظام الداخلي املؤقتمن  08

 1700اجللسة 
تشرين  95

نوفمرب / الثاين
9557 

 ال من الرئيسمُ 

S/1994/1315 
تشرين  97

نوفمرب / الثاين
9557 

تشرين  90
نوفمرب / الثاين

9557 

 باالو
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 الجزء الثاني

الطلباتتقديم 

 مالحظة

ترر يف ج وررطلب ت اررضو ة حتتررلقة  ررل ة  اررء يفةب مرر  ة رر   ة لب 
أال لهررررد ت ررررطت ة   اررررضو     -ةملتحت  ررررة ميت ررررطت ة   اررررضو  ةملحت لمررررضو

لقيررررضا ة مررررع ة حتررررضا ميحترررر   ت اررررضو  ؛85ة مررررع ة حتررررضا ادررررال  ميضملررررضيف  
ط ل يفرةوهرض ميحتر 85ة حتتلقة ا ى ةملدث ع ج جم س ة م  ادرال  ميضملرضيف  

 . ذ ك ضد  وطلب ة ادضب ةملؤقل   دج س
ق رلا ة مرع ة حترضا ” ، ضد  مج ة أمرلر، ا رى أ 85تنص ةملضيف  ل 
لخرررالب  “ميحتررر   ت رررو ة حتترررلقة ا رررى ةملدث رررع ج جم رررس ة مررر  فرررلرة  

ارر  ت قرررر  ة مررع ة حتررضا ا ررى أاتررض  ة  ررس، اّدررء ، ةملاتحت ضررةة فرر   
اترررلقة    دضا رررررةالنتمجيرررل ة   ارررضو ة رررم ت  ضهرررض مررر  أوررر  مرررة،  ، 

ا مرر  مجهلرقررة م ررطلنيض لج حض ررة ت ررو ة حتتررلقة ةمل ررط  . ة مررء ةملتةررط 
   ، اُررر2551قل يررر  /مترررل  03ج قُرررط ا ة يلغلسرررالفية ة ارررضمي ة، ة رررة  
 ميترررضرق مة،   صرضيفر  ار  ة مرع ة حترضا، ج ة   و ا ى أاتض  ة  س 

ضد  وطلب أادضب ة  رس يفرج لأُ  ،5 2550ضق  ررقن/ضينررر،ضنل  ة ث  11
 7 ل 3ة  ترررررررررررررررع ا رررررررررررررررطتض قرررررررررررررررلمد  ،0253ل  0258ج و ارررررررررررررررتي  

، ج ةملرة،   ة مع ة حتضا أقتض  لأشضر . ا ى ة تلةيل 2550أمي ق  /نياض 
مشررضلرةو غرري رأيررة أو ةهررض ر رريس ”   أ   مثررة ة   ررو أحررضب  ررض ة ررم 

قرط  “ وة  م ال ية ميشأ   ،جم س ة م ، مينض   ا ى ت و ة مع ة حتضا
 .ة   و سا ل تحتديء

________ 
5 S/25147. 

 الجزء الثالث

إحالة طلبات انضمام أعضاء ُجُدد إلى اللجنة

 مالحظة

مجيرل ة   ارضو خالب ة ف   ةملاتحت ضة، أحرضب ر ريس جم رس ة مر  
مرر  ة نظررضا  85  دررضيف   لف ررض   ،يف   ة  جنررة ةملحتنيررة مي اررلب ة اتررض  ة ررطُ 

 .لمل ت يف أ  م  حضو. ة طةخ د ةملؤقل
ل،ررررررض  ة  ررررررس ج مجيررررررل  .23ةملررررررضيف  ت رررررركميض حتررررررطلب ارررررر  ت ايرررررر  

قتخ ررى، مينررض   ا ررى تلصررية مرر  ة  جنررة، ارر  ةمله ررة ة  منيررة  22ةملنضسرراضو
________ 

مررض مل ق رر ر جم ررس ة مرر  غرري ” ، ضررد  مج ررة أمررلر، ا ررى أنرر  85تررنص ةملررضيف   23
ذ رررك  يررر  ة ررر  يس ة   رررو     نرررة تضميحترررة   رررس ة مررر   ثررر  فيهرررض ،ررر  اترررل ج جم رررس 

 .“ة م 

ت ررك مرر   8 ، لذ ررك ادررال  ميررض ف   33مرر  ةملررضيف   4ةحملررطيف  ج ة ف رر   
 .21ةملضيف  نفاهض

                                                                                                
 .ةنظ  ة طلب ة لةريف ج ة  اء يفةب م  ة    ة لب 22
 : ا ى مض ق د 33تنص ة ف  تض  ة  ةميحتة لةخلضماة م  ةملضيف   21
ة تض يررة  ت  ررد ل كررد قتررد  جم ررس ة مرر  نظرر  ة دحتيررة ة حتضمررة ج تلصرريت  ج يفلر ررض ”

ة   و، ق طا جم س ة م  تلصيت  قا  ةنحت ضيف ة طلر  ة حتضيفقة   جدحتية ة حتضمة مبض ال ق   ار  
 .، لمبض ال ق   ا  أرميحتة أقضا قا  ةنحت ضيف أقة يفلر  ةستثنض يةمخاة لاش ق  قلمض  

ل  ررس ة مرر  أ  ق رر ر، ج ارر لت خضصررة، ت ررطت تلصرريت     ة دحتيررة ة حتضمررة ميشررأ  ”
 .“  حتتلقة ميحتط ةنتهض  ة و ع ةحملطيفق  ج ة ف    ة اضميحتةت و مض 

 الجزء الرابع

إجراءات النظر في الطلبات المعمول بها داخل مجلس األمن
 مالحظة

مل   ير ، حارو ة تا ار  ة ر م  ط  مجيرل ة   ارضو ة رم قُرخالب ة ف   ةملاتحت ضة، ميرل  ة  رس ج 
  يرر  ة ررم قررطمتهض لةاتدررط ة  ررس مشررضرقل ة  رر ةرةو . ا ررى حررط ،رر   لقررط ميررل  ج مجيررل ة   اررضو.  لرليفهررض

مت ة تلصرر    ير  خررالب ة رة   تفررضهء   لف رض  ”يفل  ن رض  أل توررلقل،  ،يفة  جنرة ةملحتنيرة مي اررلب ة اترض  ة ررطُ 
ل،رض  ر ريس ة  رس قرطيل ميايرض ، ميحترط ةاتدرضيف ة  ر ةر . “و قل ج لقل سضمي  ميرع أاترض  ة  رسمشضلرةو أُ 
 .  ة، ميض نيضمية ا  أاتض  ة  سج ،  حض
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 الجزء الخامس

من الميثاق 6و  5و  4الممارسات المرتبطة بإمكانية تطبيق المواد 

 مالحظة

قتخة جم س ة م  أل مل قنظر  ج ةارضذ ، مل ةملاتحت ضةخالب ة ف   
   محترررررضقي لأُشررررري . مررررر  ةمليثرررررض  3 أل 8أقرررررة ترررررطةميي مبلورررررو ةملرررررضيفتع 

أثنض  مطةلالو ة  س ( 1ةحلض ة ) م  ةمليثض  4ة حتتلقة ة لةريف  ج ةملضيف  
مجهلرقررررررررررة  ميشررررررررررأ  مشررررررررررضر،ة( 2550) 512ة  رررررررررر ةر ميضاررررررررررضذ ةملتحت  ررررررررررة 

ج أادرررررررضب ة  رررررررس ( اررررررر  ة سرررررررليفصررررررر مييض لة )قلغلسرررررررالفيض ةال ضيفقرررررررة 
 .لةالوتدضاد ةالقتوضيف 

 :م  ةمليثض  ا ى مض ق د 4تنص ةملضيف  ل 

ماضحة  ديل ة رطلب ة خر    “ة مء ةملتةط ”ة حتتلقة ج  - 2
ةحملاة   االا، لة م تأخة نفاهض ميضال ت ةمضو ة م قتتدنهض هةة ةمليثرض ، 

 . ةال ت ةمضو لرةغاة في ض قضيفر  ا ى تنفية هة  لة م ت   ةهليئة أّن  

 “ة مرء ةملتةرط ”قالب أقة يفل ة م  هة  ة طلب ج اتلقة  - 1
 . قتء مي  ةر م  ة دحتية ة حتضمة مينض   ا ى تلصية جم س ة م 

 2الحالة 
، ميشررأ  2550أمي قرر  /نياررض  15، ةملحت ررليف  ج 0134ج ة  اررة 
ض لة اررر  صررر ميي)مشرررضر،ة مجهلرقرررة قلغلسرررالفيض ةال ضيفقرررة ”ة انرررط ةملحتنرررل  

، ةاررررة ة  ررررس “ج أادررررضب ة  ررررس ةالقتوررررضيف  لةالوتدررررضاد( ة سررررليف
لةمتنرررضث ةثنررع ارر  ة تورررلقل  صررلتض   20ميأغ ايررة ( 2550) 512ة  رر ةر 

 لمية ك ة   ةر أ،رط ة  رس مر  وطقرط أ   (. مهض ة وع لةال ضيف ة  لسد)
ال  كررررر  أ  ( صررررر مييض لة اررررر  ة سرررررليف)مجهلرقرررررة قلغلسرررررالفيض ةال ضيفقرررررة 

تلةصرر  ميوررلر  ت  ض يررة اتررلقة مجهلرقررة قلغلسررالفيض ةال ضيفقررة ةالشرر ة،ية 
ج ة مررء ةملتةررط ، لمرر    ألصررى ميررأ  ت رر ر ة دحتيررة ة حتضمررة،     سررضمي ض  

، ارررطا مشرررضر،ة مجهلرقرررة قلغلسرررالفيض 47/2وضنرررو مرررض ق رتررر  ج ق ةرهرررض 
ج أادرررررررضب ة  رررررررس ةالقتورررررررضيف  ( صررررررر مييض لة اررررررر  ة سرررررررليف)ةال ضيفقرررررررة 

 . دضادلةالوت

لذ،ر و ثث رة ة لالقررضو ةملتةرط ، ج مييرض  أيف ررل مير  ميحترط ة توررلقل، 
مي ررررطهض سرررريطاء ت ررررو ةنترررردضا مجهلرقررررة قلغلسررررالفيض ةال ضيفقررررة     أ   

اترررلقة ة مرررء ةملتةرررط  انرررطمض تترررلةف  ج صررر مييض لة اررر  ة سرررليف ةملحترررضقي 
ا رى مجهلرقرة قلغلسرالفيض ةال ضيفقرة أ   ة لةريف  ج ةمليثض ، لهرةة قحتر  أ   

 فورر   تظهر  أّنرض يفل رة  اررة   ارالا لتثارل رغاتهررض ج ةالمتثرضب ة كضمر  
 .20ة اضميل م  ق ةرةو جم س ة م 

________ 
20 S/PV.3204  7ل  3، ة ف  تض. 

 




