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مالحظة استهاللية
يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن املتمثلة يف توجيـه دعـوات إىل االشـرتاك يف أعمالـه .ويتعلـ اجلـزء
األول بأســاس توجيــه الــدعوات .ويتنــاول اجلــزء الثــاين اإلج ـراءات املتصــلة باش ـرتاك الــدول واألف ـراد املــدعوين بعــد
توجيه دعوة.
وتنص املادتان  75و  75من امليثاق واملادتان  73و  74من النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن على
أن ـه جيوز توجيه دعوات إىل الـدول الـيت لي ـت أعضـاء يف جملـس األمـن يف الظـروي التاليـة( :أ) عنـدما تنبِّـه الدولـة
العضو يف األمم املتحدة جملس األمن إىل وجود نزاع أو حالة وفقاً للفقرة  5مـن املـادة  70مـن امليثـاق (املـادة 73
من النظام الداخلي املؤقت)؛ (ب) عندما تكـون الدولـة العضـو يف األمـم املتحـدة أو الدولـة الـيت لي ـت عضـواً يف
األمم املتحدة ”طرفـاً يف ن ـزاع“ (املـادة  75مـن امليثـاق)؛ (ج) عنـدما تكـون مصـاو دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة
متــأةرة بوجــه خــاص (املــادة  75م ـن امليثــاق واملــادة  73مــن النظــام الــداخلي املؤقــت)؛ (د) عنــد دعــوة ”مــوظفي
األمانــة العامــة أو أشــخاص آخـرين“ لتقــدم معلومــات أو تقــدم م ــاعدة أخــر (املــادة  74مــن النظــام الــداخلي
املؤقت) .وال تنطوي إال الفئة الثانية (الفئة (ب) أعاله) على التزام اجمللس بتوجيه دعوة.
وعلــى صــعيد املمارســةج درج اجمللــسج عنــد توجيــه دع ـواتج علــى عــدم اإلشــارة ص ـراحة إىل م ـواد امليثــاق
ذات الصلة .ودرج على عدم التمييز بني الشكاو اليت تنطوي على ”نزاع“ يف حدود معىن املادة  75من امليثاق
و ”احلالة“ أو امل ـألة ذات الطبيعـة األخـر  .وخـالل الفـرتة 5440-5447ج جـر توجيـه دعـوات عـادة ”وفقـاً
ألحكام امليثاق ذات الصلة“ ووفقاً للمادة  73أو للمادة  74من النظام الداخلي املؤقت للمجلس .وتتضح هذه
املمارســة يف تصــنيف الــدعوات ال ـوارد يف اجلــزء األول .وي ــتند التصــنيف إىل م ـواد النظــام الــداخلي املؤقــت ذات
الصلة حيثما وردت إشارة إىل ذلك .وترد معاجلة منفصلة للحاالت اليت قرر فيها اجمللـس توجيـه دعـوات لالشـرتاك
يف أعماله دون أن يعلن عن األساس الذي قامت عليـه تلـك الـدعوات .ويشـمل اجلـزء الثـاينج املتعلـ بـاإلجراءات
ذات الصلة باالشرتاكج حالتني تتعلقان على التوايل بالفرتة الزمنية لالشرتاك واحلدود املتعلِّقة بامل ألة اليت سيناقشها
املمثلون الذين جتري دعوهتم.
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الجزء األول
أساس الدعوات إلى االشتراك
مالحظة
يتناول هذا اجلزء ممارسة اجمللس فيما يتعل بتوجيه دعوات يف أربعـة
أق ــام .ويتنــاول الق ــم ألــف الــدعوات ال ـيت ُو ِّجه ـت مبوجــب املــادة 73
مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــسج وهـي األســاس الــذي اســتند إليــه
توجيـ ــه دع ـ ـوات إىل الـ ــدول األعض ـ ــاء الـ ــيت لي ـ ــت أعضـ ــاء يف اجملل ـ ــس
ويقدم الق ـم وصـفاً ملمارسـة اجمللـس العامـة
لالشرتاك يف أعمال اجمللسِّ .
يف ه ــذا الص ــدد .ويتن ــاول الق ــم ب ــاء ممارس ــة اجملل ــس املتمثل ــة يف توجي ــه
دع ـوات مبوجــب املــادة  74مــن النظــام الــداخلي املؤقــتج وهـي األســاس
الــذي ُو ِّجه ـت مبوجبــه ال ـدعوة إىل ”مــوظفي األمانــة العامــة أو أشــخاص
آخ ـرين“ لتق ــدم معلوم ــات أو تق ــدم م ــاعدة أخ ــر  .وفئ ــة ”م ــوظفي
األمانـة العامــة“ غنيــة عــن التف ــر .لـذلك يرِّكــز هــذا الق ــم علــى يديــد
”األشخاص اآلخرين“ الذين جـرت دعـوهتم إىل املشـاركة مبوجـب املـادة
 .74وق ـ ــد ك ـ ــانوا يش ـ ــملون الفئ ـ ــات التالي ـ ــة )5( :ممثلـ ـ ـو أجه ـ ــزة األم ـ ــم
املتح ـ ــدةج أو هيئاهت ـ ــا الفرعي ـ ــةج أو الوك ـ ــاالت التابع ـ ــة ـ ــا5؛ ( )5ممثل ـ ــو
املنظمات اإلقليمية وغرها من املنظمات الدولية؛ ( )7أفراد آخرون.
ويتنــاول الق ــم جــيم الــدعوات الــيت مل توجـه صـراحة مبوجــب املــادة
وج ـه هــذا النــوع مــن الــدعوات إىل شخصــني.
 73أو املــادة  .74وقــد ِّ
وي ــرد وص ــف ه ــذه املمارس ــة يف دراس ــيت ح ــالتني .ويتن ــاول الق ــم دال
الطلبــات الــيت قُـدمت مــن أجــل توجيــه دع ـوات وقوبلــت بــالرف أو مل
يُتخذ إجراء بشأهناج ويشمل ةالث دراسات إفرادية.
ألف -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14

(الدول األعضاء في األمم المتحدة)

املادة 73
أيــة دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة لي ــت عض ـواً يف جملــس األمــن
ميك ــن أن ت ـُـدعىج بن ــاءً عل ــى مق ــرر يتخ ــذه اجملل ــسج إىل االش ـرتاكج دون
تصــويتج يف مناقشــة أيــة م ــألة معرو ــة علــى جملــس األمــن م ـ رأ
جملــس األمــن أن مصــاو تلــك الدولــة العضــو متــأةرة بشــكل خــاصج أو
م ـ نبه ــت إح ــد ال ــدول األعض ــاء جمل ــس األم ــن إىل م ــألة م ــا وفق ـاً
للفقرة  5من املادة اخلام ة والثالةني من امليثاق.
ويف أةنـ ــاء الفـ ــرتة امل تعر ـ ـةج درجـ ــت الـ ــدول األعضـ ــاء يف األمـ ــم
املتحـ ــدة الـ ــيت لي ـ ــت أعضـ ــاء يف جملـ ــس األمـ ــن والـ ــيت تلقـ ــت دع ـ ـوات
________

 5ي تخدم مصطلح ”وكـاالت“ يف ال ـياق احلـايل بشـكل واسـش ليشـمل وكـاالت
األمــم املتحــدة املتخصصــة والصــنادي وال ـ ام واملنظمــات امل ــتقلة املرتبطــة قــاج مــن قبيــل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لالشـرتاك يف أعمــال اجمللــس علــى تلقــي تلــك الــدعوات ”وفق ـاً ألحكــام
امليثاق ذات الصلة واملادة  73مـن النظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس“ج
دون اإلشارة صراحة إىل مواد امليثاق ذات الصلة.
وعلــى الصــعيد العملــيج جيــر توجيــه هــذه الــدعوات عــادة بصــورة
تلقائية ودون مناقشة .ويُطلب توجيهها برسائل ترد من الدول املعنية إىل
رئـيس جملــس األمــن .ويبلـ الـرئيس اجمللــس عنـد بدايــة اجلل ــة أو أةناءهــا
باســتالم هــذه الرس ــائلج ويقــرتو توجيــه تل ــك الــدعوات مبوافقــة اجملل ــس.
وعــادة مــا يتقــرر ذلــكج مــا مل يكــن هنــاك اعـرتا  .ويــرد يف املرفـ األول
ذا الفصل جدول يبني الدعوات اليت ُو ِّجهت مبوجب املادة .73
ب ـاء -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14

(موظفو األمانة العامة أو أشخاص آخرون)

املادة74
جملل ـ ــس األمـ ــن أن ي ـ ــدعو أعض ـ ــاء األمان ـ ــة العام ـ ــة أو غـ ــرهم مـ ــن
األشخاص الذين يعت هم مؤهلني لذلك إىل تزويده باملعلومات أو تقدم
امل اعدات األخر يف دراسة امل ائل الداخلة يف اختصاصه.

خــالل الفــرتة امل تعر ــةج واصــل جملــس األمــن ممارســته املتمثلــة يف
توجيه دعوات مبوجب املـادة  74إىل طائفـة واسـعة مـن األفـراد لالشـرتاك
يف أعمالــهج لتقــدم إفــادة لــه عــن م ــائل قيــد نظــره .وخـالل تلــك الفــرتةج
ُدعــي أعضــاء مــن األمانــة العامــة يف ةــالث مناســبات لالش ـرتاك ولتقــدم
بيانــات تف ـرية تتعل ـ بالبن ــد املعنــون ”النظ ــر يف مشــروع تقري ــر جمل ــس
األمن إىل اجلمعية العامة“.5
ومشل ”األشـخاص اآلخـرون“ الـذي تلقـوا دعـوة لالشـرتاك مبوجـب
املادة  74الفئات التالية من األشخاص:
( أ ) ممثل ـ ــو أجه ـ ــزة األم ـ ــم املتح ـ ــدة أو هيئاهت ـ ــا الفرعي ـ ــة أو
وكاالهتا5؛
(ب) ممثلـ ــو املنظمـ ــات اإلقليميـ ــة أو غرهـ ــا مـ ــن املنظم ـ ــات
الدولية؛
(ج) أشخاص آخرون.
ويبني املرف الثاين هذه الدعوات.
________

5
وجهـت الـدعوة إىل العضـوين التـاليني مـن األمانـة العامـة
خالل الفرتة امل تعر ةج ِّ
ل ــءدالء ببي ــان تف ــري :األم ــني الع ــام امل ــاعد للش ــؤون ال ياس ــيةج وم ــديرة ش ــعبة ش ــؤون
جملس األمن؛ انظر  S/PV.3294و  S/PV.3440و .S/PV.3593

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

وجتدر مالحظة بع اجلوانب العامة ملمارسة اجمللس مبوجب املـادة
 .74فالدعوات إىل ممثلي أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتـا الفرعيـة ُو ِّجهـت
بصورة تلقائية وبدون أي مناقشة رمسية .وتال رئيس جملـس األمـن رسـائل
الطلبــات الـواردة مــن ا يئــات املعنيــة لتُـدرج يف ســجل اجلل ــة ومل تصــدر
بصفتها وةائ رمسية من وةائ جملس األمن .ويف حالة الدعوات املوجهة
إىل ممثلني عن منظمات إقليمية أو دوليةج قدمت الدولـة العضـو طلبـات
باســم اجلهــة الــيت يُقــرتو أن تشــارك؛ وجــرت املوافقــة علــى تلــك الطلبــات
دون أي مناقشــة رمسيــة .و ِّ
وجه ــت الــدعوة أيض ـاً إىل أف ـراد آخ ـرينج بن ــاءً
علــى طلــب إحــد الــدول األعضــاءج باســتثناء ال ــيد ســايروس فــانسج
الـ ـرئيس املتشـ ـارك للجن ــة التوجيهي ــة للمـ ـؤينر ال ــدويل املعـ ـ بيوغوس ــالفيا
وجهـت إليـه الـدعوة مباشـرة مـن قبـل الـرئيس (باك ـتان)
ال ابقةج الـذي ِّ
مبوافقة اجمللس.
جيم -

الدعوات التي لم تُوجه صراحة بموجب المادة
 14أو المادة 14

خــالل الفــرتة امل تعر ـةج وج ـه اجمللــس دعــوة لالش ـرتاك يف أعمالــه
دون أن يشر إىل املـادة  73أو املـادة  74يف عـدة مناسـبات :فقـد فعـل
ذلــك عنــدما دعــا املمثــل الــدائم لفل ــطني (احلالــة )5؛ وال ــفر يـوكيتش
وال ــيد يوفــانوفيتشج وكالمهــا كانــا ميــثالن مجهوريــة يوغوســالفيا االياديــة
(صـربيا واجلبــل األســود)ج يف الفــرتة الــيت مل تكـن فيهــا تلــك الدولــة عضـواً
يف األمم املتحدة (احلالة .7)5
وترد يف املرف الثالـث الـدعوات الـيت مل تُوجـه صـراحة مبوجـب املـادة
 73أو املادة .74
الحالة 3

يف اجلل ــة 7795ج املعقــودة يف  52شــبا /ف ايــر 5449ج للنظــر
يف احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلةج أبل الرئيس اجمللس أن ـ ـه تلقـى رسـالة
مؤرخ ــة  51ش ــبا /ف اي ــر  5449م ــن املراق ــب ال ــدائم لفل ــطني ل ــد
األمــم املتحــدة يطلــب فيهــاج وفق ـاً للممارســة ال ــابقةج أن يــدعو جملــس
________

 7بــالقرار  )5445( 333املــؤر  54أيلــول/ســبتم 5445ج ذكــر جملــس األمــن
أنه يعت أن الدولة اليت كانت تعري سـابقاً باسـم مجهوريـة يوغوسـالفيا االياديـة االشـرتاكية
مل تعـ ــد قائمـ ــة؛ وأن ـ ـه ال ميكـ ــن أن تواصـ ــل مجهوريـ ــة يوغوسـ ــالفيا االياديـ ــة (ص ـ ـربيا واجلبـ ــل
األسـود) بصــورة تلقائيـة عضــوية مجهوريـة يوغوســالفيا االياديـة االشـرتاكية ال ـابقة يف األمــم
املتحــدة .لــذلكج أوصــى اجمللــس بــأن تقــرر اجلمعيــة العامــة أن تتقــدم مجهوريــة يوغوســالفيا
االيادي ـ ــة (صـ ـ ـربيا واجلب ـ ــل األس ـ ــود) بطل ـ ــب للعض ـ ــوية يف األم ـ ــم املتح ـ ــدة وأال تش ـ ــارك يف
أعم ـ ـ ــال اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة .ويف  55أيل ـ ـ ــول/س ـ ـ ــبتم 5445ج اخت ـ ـ ــذت اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة
القـ ـ ـ ـرار  5/93ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــررت في ـ ـ ــه أن تتق ـ ـ ــدم مجهوري ـ ـ ــة يوغوس ـ ـ ــالفيا االيادي ـ ـ ــة (صـ ـ ـ ـربيا
واجلبل األسود) بطلـب للحصـول علـى العضـويةج وأهنـا ينبغـي أال تشـارك يف أعمـال اجلمعيـة
العامة.
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األمن املراقـب الـدائم لفل ـطني إىل املشـاركة يف املناقشـة  .وذكـر الـرئيس
أن ـ ـه اقــرتوج مبوافقــة اجمللــسج دعــوة املراقــب الــدائم لفل ــطني إىل املشــاركة
يف املناقشة ”وفقاً للنظام الـداخلي واملمارسـة ال ـابقة“ يف هـذا الصـدد.
ولعـدم وجــود اعـرتا ج تقــرر ذلـك .ويف ال ــاب ج مل تكــن هــذه الطلبــات
تُلــى ص ـراحة ”مبوجــب املــادة  73أو املــادة 74ج ولكــن ب ـنفس حقــوق
املشـ ــاركة مبوجـ ــب املـ ــادة “73ج وهـ ــي صـ ــيغة كانـ ــت تـ ــؤدي إىل إج ـ ـراء
تص ـ ـ ــويت إجرائ ـ ـ ــي يف ك ـ ـ ــل حال ـ ـ ــة .وبع ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــكج كان ـ ـ ــت ال ـ ـ ــدعوات
توجــهج طـوال الفــرتة امل تعر ـةج إىل املراقــب الــدائم لفل ــطنيج بنــاءً علــى
طلب ـ ـ ــه املباش ـ ـ ــر و ”وفقـ ـ ـ ـاً للنظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــداخلي واملمارس ـ ـ ــة ال ـ ـ ــابقة“ يف
هذا الصدد.
الحالة 2

يف اجلل ــة  7539املعقـ ــودة يف  54ش ــبا /ف ايـ ــر  5447بشـ ــأن
احلالة يف البوسنة وا رسكج ذكر الرئيس (املغرب) أنـ ـه تلقـى طلبـاً مؤرخـاً
 54شــبا /ف ايــر  5447مــن ال ــفر دراغــومر ديــوكيتش إللقــاء كلمــة
أمــام اجمللــس .وتــابش قــائالً” :مبوافقــة اجمللــسج أقــرتو دعوتــه إللقــاء كلمــة
أمام اجمللـس أةنـاء مناقشـة البنـد املعـرو عليـه“ .0وجلـس ممثـل مجهوريـة
يوغوسالفيا االيادية (صربيا واجلبل األسود) وراء اللوحة اليت يمل اسم
1
وجه ــت دعـ ـوات الحق ــة
”يوغوس ــالفيا“  .وخ ــالل الف ــرتة امل تعر ــةج ِّ
ملمثلــي مجهوريــة يوغوســالفيا االياديــة (ص ـربيا واجلبــل األســود)ج ال ــيد
دراغ ــومر ديوك ــوفيتش وال ــيد فالدي ــالي يوف ــانوفيتشج للمش ــاركة يف
مناقشــة اجمللــس علــى أســاس الصــيغة نف ــها .ويف عــدد مــن املناســباتج
أعرب ممثلو البوسنة وا رسك وكرواتياج على التوايلج عن شكوكهم وعدم
ر ـ ــاهم ع ـ ــن م ـ ــنح مجهوري ـ ــة يوغوس ـ ــالفيا االيادي ـ ــة حـ ـ ـ املش ـ ــاركة يف
مناقشات اجمللس.3

________
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S/PV.3174ج الصفحة .5

1

ذك ـ ــر امل تش ـ ــار الق ـ ــانوين يف رس ـ ــالته التف ـ ـ ـرية (A/47/485ج املرفـ ـ ـ ) أن قـ ـ ـرار
اجلمعيــة العامــة ” 5/93ال ينهــي عضــوية يوغوســالفيا يف املنظمــة وال يعلقهــا .وعليــهج ف ـ ن
املقعد ولوحة االسم يبقيـان كمـا كانـا مـن قبـلج أمـا يف هيئـات اجلمعيـة العامـةج فـال ي ـتطيش
ممثل ـ ـ ــو مجهوري ـ ـ ــة يوغوس ـ ـ ــالفيا االيادي ـ ـ ــة (صـ ـ ـ ـربيا واجلب ـ ـ ــل األس ـ ـ ــود) اجلل ـ ـ ــوس وراء لوح ـ ـ ــة
”يوغوسـ ــالفيا  ...والق ـ ـرار ال ي ـ ــلب ح ـ ـ يوغوسـ ــالفيا يف املش ـ ــاركة يف أعم ـ ــال األجه ـ ــزة
األخر غر هيئات اجلمعية العامة“.

 3انظ ـ ـ ــر ( S/PV.3336االس ـ ـ ــتئناي )7ج الص ـ ـ ــفحات  590إىل ( 593البوس ـ ـ ــنة
وا رس ـ ـ ـ ـ ــك)؛ و S/PV/3367ج الص ـ ـ ـ ـ ــفحة ( 15البوس ـ ـ ـ ـ ــنة وا رس ـ ـ ـ ـ ــك)؛ و S/PV.3434ج
الصفحتان  7و ( 9كرواتيا).
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دال -

طلبات توجيه الدعوات التي رفضت
أو لم يُتخذ بشأنها إجراء

مل يُرف رمسياً أي طلب ورد مـن دولـة عضـو للحصـول علـى دعـوة
لالش ـرتاك يف أعمــال جملــس األمــن خــالل الفــرتة امل تعر ـة .بيــد أن ـه مل
تُتخذ إجراءات يف الطلبات يف احلاالت اليت كان جملس األمن قد ناقش
فيها هذا البند من جدول األعمال أةناء مشاورات سابقة (احلالة  )7أو
مل يعقد جل ة رمسية بناءً على طلب من دولة عضو (احلالة  )9أو اتف
علــى عــدم اإلدالء ب ـأي بيانــات خــالل مناقشــة أحــد البنــود (احلالــة .)1
ويف مثال آخرج مل تتابش الدول األعضاء طلباهتا للحصول على دعواتج
بعد النداء الذي وجهه رئيس جملس األمن (احلالة .)0
الحالة 1

برس ــالة مؤرخ ــة  53أيـ ــار/م ــايو  5449موجهـ ــة إىل رئ ــيس جملـ ــس
األمن2ج طلب ممثل أوغنـدا عقـد اجتمـاع عاجـل جمللـس األمـن وال ـماو
له باإلدالء ببيان يتعل باحلالة يف روانـدا .وعقـد اجمللـس جل ـته 7722
يف  2حزيران/يونيه  5449بشأن البند املعنون ”احلالة املتعلقـة بروانـدا“
بغــر التصــويت علــى مشــروع ق ـرار كــان قــد أُعــد يف ســياق مشــاورات
اجملل ـ ــس ال ـ ــابقة .ويف تل ـ ــك اجلل ـ ــةج ش ـ ــرع اجملل ـ ــس مباش ـ ــرة يف إج ـ ـراء
تصويتج دون مناقشةج وبالتـايل مل يتحـدث إال أعض ـ ـ ـاء اجمللـسج تعلـيالً
للتصويت .واعتُمد مشروع القرار بوصفه القـرار )5449( 450ج الـذي
مــدد بــه اجملل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسج يف مجلــة أمــورج واليــة بعثـ ـ ـ ـ ـ ـة األمــم املتحــدة لتقــدم
امل ــاعدة إىل روانــداج وواف ـ علــى وزع البعثــة املوس ـعة .ومل يتخــذ إج ـراء
بشـأن طلـب ممثـل أوغنـدا اإلدالء ببيـانج وذلـك لعـدم توجيـه الـدعوة إليـه
للمشاركة يف جل ة اجمللس الرمسية.
الحالة 7

برســالة مؤرخــة  5كــانون األول/دي ــم  5440موجهــة إىل رئــيس
جملـ ــس األمـ ــن4ج ع ـ ــر ممثـ ــل أفغان ـ ــتان علـ ــى أعض ـ ــاء جملـ ــس األم ـ ــن
معلومــات تتعلـ بـآخر تطــورات احلالــة يف مدينــة كابــل وفقـاً للمــادة 70
مــن امليثــاقج وطلــب إىل ال ـرئيس عقــد اجتمــاع جمللــس األمــن علــى وجــه
________
2
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ال رعة ملعاجلة هذه احلالة احلرجة .وعالوة على ذلكج ووفقاً للمادة 72
من النظام الداخلي جمللس األمنج طلب أن ”ُميـنح وفـد دولـة أفغان ـتان
اإلســالمية فرصــة ةاطبــة اجمللــس“ .وخــالل الفــرتة امل تعر ـةج مل جيتمــش
جملس األمـن رمسيـاً ملناقشـة هـذه امل ـألة .وقـد ُس ـ ـ ِّجلت الرسـالة يف تقري ـر
جملـس األمن إىل اجلمعية العامة الذي يغطي الفرتة من  51حزيران/يونيه
 5440إىل  50حزيران/يونيه .555441
الحالة 0

يف اجلل ة 7570ج املعقودة يف  55حزيران/يونيه  5447للنظر يف
احلالـة يف قـ صج ذكــر الـرئيس (إسـبانيا) أن ـ ـه تلقــى طلبــات للمشــاركة يف
االجتماع .إال أن مقدمي الطلبات استجابوا لندائه باسم أعضاء اجمللس
ووافقـوا علــى عــدم اإلصـرار علــى طلبــاهتم يف تلــك املناســبةج وذلــك دون
امل اس حبقهم يف طلب املشاركة يف االجتماعات املقبلة .ومل يكن هناك
أي إدالء ببيان ـات خــالل تلــك اجلل ــة ال ـيت اختُتم ـت باعتمــاد مشــروع
قرار بشأن ينديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ ال الم يف ق ص.55
الحالة 6

برس ــالة مؤرخ ــة  75أيـ ــار/م ــايو  5449موجهـ ــة إىل رئ ــيس جملـ ــس
األم ــن55ج طل ــب ممث ــل قط ــر ”أن يعق ــد جمل ــس األم ــن اجتماع ــا ملناقش ــة
احلالــة يف الــيمن ومــا نــم عنهــا مــن خ ــائر فادحــة يف أرواو املــدنيني“.
ويف رسالة الحقة مؤرخة  5حزيران/يونيه 575449ج أشار ممثل قطر إىل
رسـالته املؤرخــة  5حزيـران/يونيــه  5449املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
الــيت كــان قــد طلــب فيهــا ال ــماو لــه باملشــاركةج مبوجــب املــادة  73مــن
النظام الداخلي املؤقت جمللس األمنج يف مناقشة البند املعنون ”احلالة يف
اليمن“ .ويف تلك الرسالةج أحال نص البيان الذي كان ينوي اإلدالء به
يف اجلل ــة ” 7721نظـراً ألن أعضــاء اجمللــس وافق ـوا علــى عــدم اإلدالء
بأي بيانات خالل املناقشة“.57
________
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الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

الجزء الثاني
اإلجراءات المتعلقة باالشتراك
مالحظة
يُعــىن اجلــزء الثــاين بــاإلجراءات املتعلقــة باشـرتاك املــدعوين مــن الــدول أو األفـراد عقــب توجيــه دعــوة
إلــيهم .وخــالل الفــرتة امل تعر ـةج مل ُجي ـر اجمللــس مناقش ـة بشــأن املرحلــة الــيت ميكــن فيهــا مســاع اجلهــات الــيت
وجهــت إليهــا الــدعوة .وقــد اتبــش اجمللــس عموم ـاً ممارســة أن يــتكلم أوالً أط ـراي حالــة الن ـزاع الــيت تكــون قيــد
ِّ
النظــرج وذلــك بعــد إقـرار جــدول األعمــال مباشــرة .وفيمــا يتعلـ مب ــألة القيـود علــى االشـرتاكج هنــاك قيــدان
وا حان على اشرتاك الدول غر األعضـاء يف جملـس األمـن .فاملادتـان  75و  75مـن ميثـاق األمـم املتحـدة
واملــادة  73مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس تــنص علــى أن اش ـرتاك الــدول غــر األعضــاء هــو اش ـرتاك
بدون تصويت .وتـنص املـادة  72مـن النظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس علـى أن ـ ـه جيـوز للـدول األعضـاء يف
األمم املتحدة أن تقدم اقرتاحات ومشاريش قراراتج ولكن ال جيوز طرو هـذه االقرتاحـات ومشـاريش القـرارات
للتصويت إال بناءً على طلب عضو من أعضاء اجمللس.

القيود على االشرتاك
خــالل الفــرتة امل تعر ـةج مل يُثــر أي نقــاأ بشــأن م ــألة املــدة الزمنيــة املخصصــة الش ـرتاك أولئــك
الذين يُدعون إىل االشرتاك .وجر العمل على وجه العموم باملمارسة املتمثلة يف قيام الرئيسج عندما ي تمر
النظر يف م ألة ما على مد عدة جل اتج بتجديد الدعوة يف كل جل ة تالية فور إقرار جدول األعمال.
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المرفق األول
الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14
الدول املدعوة

البند

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسكج تركيا

7504

 2كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7515

 2كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7519

 50كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف أنغوال

أنغوالج غينيا  -بي اوج كوباج موزامبيـ
ال تغـ ـ ـ ــالج زائـ ـ ـ ــرج زمبـ ـ ـ ــابويج ناميبيـ ـ ـ ــاج
نيجريا

7512

 54كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف جورجيا

جورجيا

7514

 54كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7537

 53شبا /ف اير 5447

7539

 54شبا /ف اير 5447

إنشاء حمكمـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص
امل ـ ــؤولني ع ـ ــن االنتهاك ـ ــات اجل ـ ــيمة
للق ــانون اإلن ــاين ال ــدويل ال ــيت ارتُكب ــت
يف إقليم يوغوسالفيا ال ابقة

البوسنة وا رسك

7530

 55شبا /ف اير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7531

 59شبا /ف اير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7533

 50شبا /ف اير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7525

 7آذار/مارس 5447

احلالة يف أنغوال

أنغوال

7525

 55آذار/مارس 5447

احلالة فيما يتعل برواندا

أنغوال

7527

 55آذار/مارس 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7521

 50آذار/مارس 5447

احلالة يف لي يا

لي يا

7523

 51آذار/مارس 5447

احلالة يف الصومال

الصومال

7522

 51آذار/مارس 5447

7524

 75آذار/مارس 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7545

 75آذار/مارس 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7545

 7ني ان/أبريل 5447

احلالة املتعلقة بناغورين كارابا

أذربيجان

7549

 55ني ان/أبريل 5447

تقرير آخر مقدم مـن األمـني العـام عمـالً كرواتيا
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5445( 397
( S/25264و )Corr.1

تقري ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ــام املق ـ ـ ـ ــدم عمـ ـ ـ ـ ـالً كرواتيا
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5447( 253
( S/25470و )Add.1

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

00

الدول املدعوة

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف موزامبي

ال تغالج موزامبي

7542

 59ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7544

 51ني ان/أبريل 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7555

 53ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

األرجنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيج األردنج أفغان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانج
إك ـ ـ ـ ـوادورج ألباني ـ ـ ــاج أملاني ـ ـ ــاج اإلم ـ ـ ــارات
العربي ـ ــة املتح ـ ــدةج إندوني ـ ــياج أوكراني ـ ــاج
إيـران (مجهوريــة  -اإلســالمية)ج آيرلنــداج
إيطالي ـ ـ ــاج البحـ ـ ـ ـرينج بلغاري ـ ـ ــاج البوس ـ ـ ــنة
وا رســكج تركيــاج اجلزائ ــرج ج ــزر القم ــرج
ال ــدا،ركج روماني ــاج ســلوفينياج ال ــنغالج
ال ويدج سراليونج قطرج كرواتيـاج كنـداج
ليتوانيــاج مالطــةج ماليزيــاج مصــرج اململكــة
العربية ال عوديةج النم ا

7555

 54ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

األرجنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيج األردنج أفغان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانج
إك ـ ـ ـ ـوادورج ألباني ـ ـ ــاج أملاني ـ ـ ــاج اإلم ـ ـ ــارات
العربي ـ ــة املتح ـ ــدةج إندوني ـ ــياج أوكراني ـ ــاج
إي ـران (مجهوري ــة -اإلس ــالمية)ج آيرلن ــداج
إيطالي ـ ـ ــاج البحـ ـ ـ ـرينج بلغاري ـ ـ ــاج البوس ـ ـ ــنة
وا رســكج تركيــاج اجلزائ ــرج ج ــزر القم ــرج
اجلمهوريــة التشــيكيةج الــدا،ركج رومانيــاج
ســلوفينياج ال ــنغالج ال ــويدج سـراليونج
قط ــرج كرواتي ــاج كن ــداج ليتواني ــاج مالط ــةج
ماليزيـ ـ ـ ـ ـ ــاج مص ـ ـ ـ ـ ـ ــرج اململكـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال عوديةج النم ا

7555

 55ني ان/أبريل 5447

احلالة يف ناغورين كارابا

أذربيجانج أرمينيا

7550

 75ني ان/أبريل 5447

احلالة يف أنغوال

أنغوال

7551

 75ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7552

 1أيار/مايو 5447

رس ــالة مؤرخ ــة  55آذار/م ــارس 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ــل ال ــدائم جلمهوري ــة كوري ــا الش ــعبية
الدميقراطي ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ــدة
()S/25405؛ ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 54آذار/مـ ـ ــارس  5447موجهـ ـ ــة مـ ـ ــن
األمـ ــني العـ ــام إىل رئـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن
)(S/25445؛ ومــذكرة مــن األمــني العــام

مجهوريــة كوريــاج مجهوريــة كوريــا الشــعبية
الدميقراطية

7555

 55أيار/مايو 5447

)(S/25556
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الدول املدعوة

اجلل ة

التاريخ

البند

إنشاء حمكمـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص
امل ـ ــؤولني ع ـ ــن االنتهاك ـ ــات اجل ـ ــيمة
للق ــانون اإلن ــاين ال ــدويل ال ــيت ارتُكب ــت
يف إقلـ ــيم يوغوسـ ــالفيا ال ـ ــابقة؛ وتقريـ ــر
األمني العـام املقـدم عمـالً بـالفقرة  5مـن
قـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ــن )5447( 252
( S/25704و)Add.1

البوسنة وا رسكج كرواتيا

7553

 50أيار/مايو 5447

احلالة يف أنغوال:
تقريــر آخــر مقــدم مــن األمــني العــام عــن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ( S/25840و )Add.1

أنغوالج ال تغال

7551

 5حزيران/يونيه 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسكج تركيا

7552

 9حزيران/يونيه 5447

احلال ـ ــة ال ـ ــائدة يف كرواتي ـ ــا يف املن ـ ــاط
املشـمولة حبمايـة األمـم املتحـدة واملنـاط
اجملاورة ا

كرواتيا

7575

 2حزيران/يونيه 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7579

 55حزيران/يونيه 5447

امل ألة املتعلقة قاييت:
رس ــالة مؤرخ ــة  3حزي ـران/يوني ــه 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمثل الـدائم ـاييت لـد األمـم املتحـدة

ُجزر البهاماج كنداج هاييت

7572

 51حزيران/يونيه 5447

)(S/25958

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك:
تقري ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ــام املق ـ ـ ـ ــدم عمـ ـ ـ ـ ـالً
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5447( 271
( S/25939و  Corr. 1و )Add.1

البوسنة وا رسك

7595

 52حزيران/يونيه 5447

احلالة املتعلقة برواندا:
تقري ــر مؤق ــت مـ ــن األم ــني الع ــام بشـ ــأن
رواندا (  S/25810و ) Add.1

رواندا

7599

 55حزيران/يونيه 5447

إخط ـ ــار م ـ ــن الوالي ـ ــات املتح ـ ــدة م ـ ــؤر
 51حزي ـ ـ ـ ـ ـران/يوني ـ ـ ـ ـ ــه  5447بت ـ ـ ـ ـ ــدابر
ُاختـذت ــد العـراق :رســالة مؤرخــة 51
حزيـران/يونيــه  5447موجهــة إىل رئــيس
جملس األمن من املمثل الدائم للواليـات
املتحــدة األمريكيــة لــد األمــم املتحــدة

العراق

7590

 53حزيران/يونيه 5447

)(S/26003

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

04

التاريخ

الدول املدعوة

اجلل ة

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

األردنج إسـ ـ ــتونياج أفغان ـ ـ ــتانج ألبانيـ ـ ــاج
اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدةج إندوني ــياج
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران (مجهوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية)ج
بـ ــنغالديشج البوسـ ــنة وا رسـ ــكج تركيـ ــاج
تــونسج اجلزائــرج جــزر القمــرج اجلماهريــة
العربيـ ـ ـ ـ ــة الليبيـ ـ ـ ـ ــةج اجلمهوريـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ــة
ال ــوريةج س ــلوفينياج ال ــنغالج كرواتي ــاج
كوستاريكاج التفياج ماليزياج مصر

7593

 54حزيران/يونيه 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

أوكرانيا

7593

 54حزيران/يونيه 5447

قوة األمم املتحدة للحماية:
تقري ـ ــر مق ـ ــدم م ـ ــن األم ـ ــني الع ـ ــام عمـ ـ ـالً
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5447( 250
( S/25777و  Corr.1و)Add.1؛
وتقري ـ ــر آخ ـ ــر مق ـ ــدم م ـ ــن األمـ ــني الع ـ ــام
عم ـ ـ ـ ـ ـالً بقـ ـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن 250
()S/25993( )5447

كرواتيا

7592

 75حزيران/يونيه 5447

احلالة يف جورجيا:
تقرير األمني العام عـن احلالـة يف أزازيـاج
مجهوريــة جورجيــا ( S/26023و Add.1
و )2

جورجيا

7505

 4ينوز/يوليه 5447

احلالة يف موزامبي :
تقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام عـ ــن عمليـ ــة األمـ ــم
املتحدة يف موزامبي ()S/26034

موزامبي

7507

 4ينوز/يوليه 5447

احلالة يف أنغوال:
تقريــر آخــر مقــدم مــن األمــني العــام عــن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ( S/26060و  Add.1و )2

أنغـ ـ ـ ـ ــوالج ال تغـ ـ ـ ـ ــالج مجهوريـ ـ ـ ـ ــة تنزانيـ ـ ـ ـ ــا
املتحدةج زامبياج زمبابويج مصرج ناميبيا

7509

 50ينوز/يوليه 5447

الش ـ ــكو املقدم ـ ــة م ـ ــن أوكراني ـ ــا بش ـ ــأن
مرســوم اجمللــس األعلــى لاليــاد الروســي
املتعل ب يفاستوبول :رسالتان مؤرختان
 57و  51ينوز/يوليه  5447موجهتـان
إىل رئـ ـ ــيس جملـ ـ ــس األمـ ـ ــن مـ ـ ــن املمثـ ـ ــل
ال ـ ــدائم ألوكراني ـ ــا ل ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة
( S/2607و )S/26100؛ ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
مؤرخ ـ ـ ـ ـ ــة  54حزيـ ـ ـ ـ ـ ـران/يونيـ ـ ـ ـ ـ ـه 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ـ ــل ال ـ ــدائم لالي ـ ــاد الروس ـ ــي ل ـ ــد
األمم املتحدة )(S/26109

أوكرانيا

7501

 55ينوز/يوليه 5447
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اجلل ة

التاريخ

الدول املدعوة

البند

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك:
رسـ ــالة مؤرخـ ــة  54ينـ ــوز/يوليـ ــه 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ــل ال ــدائم للبوس ــنة وا رس ــك ل ــد
األمم املتحدة )(S/26107

البوسنة وا رسك

7503

 55ينوز/يوليه 5447

احلالة يف جورجيا:
رســالة مؤرخــة  9آب/أغ ــطس 5447
موجه ـ ــة مـ ـ ــن األمـ ـ ــني العـ ـ ــام إىل رئـ ـ ــيس
جملس األمن ()S/26254

جورجيا

7515

 1آب/أغ طس 5447

احلالة يف لي يا:
تقرير جديد مقـدم مـن األمـني العـام عـن
لي يا ()S/26200

بننج لي ياج مصرج نيجريا

7517

 55آب/أغ طس 5447

احلالة املتصلة بناغورين كارابا :
رس ـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخ ـ ـ ـ ـ ــة  53آب/أغ ـ ـ ـ ـ ــطس
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
من املمثل الدائم ألذربيجان لد األمم
املتح ـ ــدة )(S/26318؛ ورس ـ ــالة مؤرخ ـ ــة
 53آب/أغ ــطس  5447موجه ــة إىل
رئ ــيس جمل ــس األم ــن م ــن املمث ــل ال ــدائم
لرتكيا لد األمـم املتحـدة )(S/26319؛
ورسـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخـ ـ ـ ـ ــة  52آب/أغ ـ ـ ـ ـ ــطس
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن املمث ــل ال ــدائم ألرميني ــا لــد األم ــم
املتحدة )(S/26322

أذربيجان

7519

 52آب/أغ طس 5447

احلال ـ ــة يف طاجيك ـ ــتان وعل ـ ــى امت ـ ــداد
احلدود الطاجيكية األفغانية:
تقريـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــني العـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ــن احلالـ ـ ـ ــة يف
طاجيك تان )(S/26311

طاجيك تان

7511

 57آب/أغ طس 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7514

 59آب/أغ طس 5447

احلالة يف موزامبي :
تقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام عـ ــن عمليـ ــة األمـ ــم
املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يف موزامبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (S/26385
و )Add.1

موزامبي

7539

 57أيلول/سبتم 5447

احلالة يف كرواتيا

كرواتيا

7530

 59أيلول/سبتم 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7531

 59أيلول/سبتم 5447

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

04

الدول املدعوة

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف أنغوال:
تقريــر آخــر مقــدم مــن األمــني العــام عــن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ( S/26434و )Add.1

أنغوالج ال تغالج مصرج نيجريا

7533

 50أيلول/سبتم 5447

احلالة يف جورجيا:
رس ـ ـ ـ ــالة مؤرخ ـ ـ ـ ــة  53أيل ـ ـ ـ ــول/س ـ ـ ـ ــبتم
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن املمثــل الــدائم جلورجيــا لــد األمــم
املتحدة )(S/26462

جورجيا

7534

 53أيلول/سبتم 5447

احلالة يف الصومال:
تقريـ ــر الح ـ ـ مقـ ــدم مـ ــن األمـ ــني العـ ــام
عم ـ ـ ـالً ب ـ ـ ــالفقرة  52م ـ ـ ــن الق ـ ـ ـرار 259
()S/26317( )5447

الصومال

7525

 55أيلول/سبتم 5447

احلالة يف لي يا:
تقرير األمني العام عن لي يـا (S/26422
و)Add.1

لي يا

7525

 55أيلول /سبتم 5447

قوة األمم املتحدة للحماية:
تقري ــر األم ــني الع ــام املق ــدم عمـ ـالً بقـ ـرار
جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن )5445( 397
( S/26470و )Add.1

البوسنة وا رسكج كرواتيا

7521

 9تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف كمبوديا:
تقرير الحـ مقـدم مـن األمـني العـام عـن
تنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــن 390
()S/26529( )5445

أسرتالياج تايلندج كمبوديا

7523

 0تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف رواندا:
تقري ـ ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـ ـ ــن روان ـ ـ ـ ـ ــدا
( S/26488و )Add.1

رواندا

7522

 0تشرين األول/أكتوبر 5447

امل ألة املتعلقة قاييت:
تقرير األمني العام ()S/26573

برب ـ ـ ــادوسج بلي ـ ـ ــزج دومينيك ـ ـ ــاج س ـ ـ ــانت
فن نت وجزر غرينادينج غريناداج هاييت

7545

 57تشرين األول/أكتوبر 5447

امل ألة املتعلقة قاييت

كنداج هاييت

7547

 51تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف جورجيا:
رســالة مؤرخــة  57تشـرين األول/أكتــوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن املمثــل الــدائم جلورجيــا لــد األمــم
املتحدة )(S/26576

جورجيا

7540

 54تشرين األول/أكتوبر 5447
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الدول املدعوة

البند

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف بوروندي:
رســالة مؤرخــة  50تشـرين األول/أكتــوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
م ـ ــن الق ـ ــائم باألعم ـ ــال املؤق ـ ــت للبعث ـ ــة
الدائم ـ ــة جليب ـ ــو ل ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة
واملمثـ ــل ال ـ ــدائم لل ـ ـرأس األخض ـ ــر لـ ــد
األم ــم املتح ــدة واملمث ــل ال ــدائم للمغ ــرب
ل ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ــم املتحـ ـ ـ ـ ــدة ()S/26625؛
ورسالة مؤرخة  50تشرين األول/أكتوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
من املمثـل الـدائم لبورونـدي لـد األمـم
املتح ـ ــدة )(S/26626؛ ورس ـ ــالة مؤرخ ـ ــة
 50تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ـ ــل ال ـ ــدائم لزمب ـ ــابوي ل ـ ــد األم ـ ــم
املتحدة )(S/26630

بورونديج زمبابويج مايلج مصر

7543

 50تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف موزامبي

موزامبي

7755

 54تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف أنغوال:
تقرير إ ايف مقدم مـن األمـني العـام عـن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ()S/26644

أنغوال

7755

 5تشرين الثاين/نوفم 5447

احلالة يف جورجيا:
تقريـ ـ ــر األمـ ـ ــني العـ ـ ــام بشـ ـ ــأن احلالـ ـ ــة يف
أزازياج جورجيا ( S/26646و )Add.1

جورجيا

7759

 9تشرين الثاين/نوفم 5447

احلالة يف موزامبي :
تقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام عـ ــن عمليـ ــة األمـ ــم
املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يف موزامبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (S/26666
و)Add.1

موزامبي

7750

 0تشرين الثاين/نوفم 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7752

 4تشرين الثاين/نوفم 5447

رسائل مؤرخة  55و  57كانون األول/
دي م  5445من فرن ا واململكة
املتحدة ل يطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية والواليات املتحدة األمريكية
) S/23306و  S/23307و S/23308
و  S/23309و (S/23317

اجلماهري ـ ــة العربيـ ـ ــة الليبي ـ ــةج ال ـ ـ ــودانج
مصر

7755

 55تشرين الثاين/نوفم 5447

63

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

الدول املدعوة

اجلل ة

احلالة املتعلقة بناغورين كارابا :
رســالة مؤرخــة  51تشـرين األول/أكتــوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
م ـ ــن الق ـ ــائم باألعم ـ ــال بالنياب ـ ــة للبعث ـ ــة
الدائمــة ألذربيجــان لــد األمــم املتحــدة
()S/26647؛ ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 53
تشـ ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  5447موجه ـ ــة
إىل رئـ ـ ــيس جملـ ـ ــس األمـ ـ ــن مـ ـ ــن املمثـ ـ ــل
ال ـ ـ ــدائم لرتكي ـ ـ ــا ل ـ ـ ــد األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة
)(S/26650؛ ورسالة مؤرخة  52تشرين
األول/أكتوبر  5447موجهة إىل رئـيس
جمل ــس األم ــن م ــن نائ ــب املمث ــل ال ــدائم
جلمهوري ــة إي ـران اإلس ــالمية ل ــد األم ــم
املتحدة )(S/26662

أذربيج ــانج أرمينيـ ــاج إي ـ ـران (مجهوريـ ــة -
اإلسالمية)ج تركيا

7757

التاريخ

 55تشرين الثاين/نوفم 5447

المرفق الثاني
الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14
ألف -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة  14إلى ممثلي أجهزة األمم المتحدة،
أو هيئاتها الفرعية أو وكاالتها

املدعوون

رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الش ــعب
الفل طي حلقوقه غر القابلة للتصري

البند

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7795
 5آذار/مارس 5449
اجلل ة 7050

رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الش ــعب
الفل طي حلقوقه غر القابلة للتصري
ال ـرئيس بالنيابــة ل ـ ـلجنة املعنيــة مبمارس ــة
الشــعب الفل ــطي حلقوقــه غــر القابلــة
للتصري

اجلل ة والتاريخ

 52شبا /ف اير 5440
احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7071
 55أي ـ ـ ـ ـ ــار/م ـ ـ ـ ـ ــايو ُ ( 5440جـ ـ ـ ـ ـ ـددت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوة يف اجلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 7072ج 53
أيار /مايو )5440
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ب ـ ـاء -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة  14إلى ممثلي المنظمات اإلقليمية
أو غيرها من المنظمات الدولية

املدعوون

البند

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة والتاريخ

اجلل ة 7555
 54ني ان/أبريل 5447

ال ـ ــيد حمم ـ ــد ب ـ ــرويفج نائ ـ ــب املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة 7771
(االستئناي  59 )5شبا /ف اير 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة 7771
(االستئناي  50 )7شبا /ف اير 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7795
 52شبا /ف اير 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7713
 55ني ان/أبريل 5449

ال ـ ــيد حام ـ ــد الغابـ ـ ــدج األم ـ ــني العـ ـ ــام
ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة 7735
 53ني ان/أبريل 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة ( 7909االستئناي )5
 4تشرين الثاين/نوفم 5449

ال ــيد ســامل أنيــد ســاملج األمــني العــام
ملنظمة الوحدة األفريقية
ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

جيم -

احلالة يف أنغوال
احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7944
 2شبا /ف اير 5440
اجلل ة 7050
 52شبا /ف اير 5440

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة  14إلى أشخاص آخرين

املدعوون

البند

اجلل ة والتاريخ

ال يد سايروس فانسج الرئيس املشـارك
لـ ـلجنة التوجيهيــة للم ـؤينر الــدويل املع ـ
بيوغوسالفيا ال ابقة

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7555
 52ني ان/أبريل 5447

ال ـيد كينغ ــلي مــاخوبيالج نائــب كبــر
ممثلي املؤينر الوط األفريقي

م ألة جنوب أفريقيا

اجلل ة 7754
 59كانون الثاين/يناير 5449

ال يد عبد املينيتج مـدير احلملـة العامليـة
ملناهضة التعاون الع كري والنووي مـش
جنوب أفريقيا

اجلل ة 7734
 50أيار/مايو 5449
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المرفق الثالث

الدعوات التي لم توجه صراحة بموجب المادة  14أو المادة 14
املدعوون

البند

اجلل ة والتاريخ

ال فر دراغومر ديوكيتش

تقري ـ ــر آخ ـ ــر مق ـ ــدم م ـ ــن األم ـ ــني الع ـ ــام
عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
)5445( 397
احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

ال فر دراغومر ديوكيتش

بعثــات م ـؤينر األمــن والتعــاون يف أوروبــا
يف ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن كوس ـ ـ ـ ــوفو وس ـ ـ ـ ــاندجاك
وفويفودين ـ ـ ـ ـ ــا ومجهوري ـ ـ ـ ـ ــة يوغوس ـ ـ ـ ـ ــالفيا
االيادية (صربيا واجلبل األسود)

اجلل ة 7515
 4آب/أغ طس 5447

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7771
 59شـ ـ ــبا /ف ايـ ـ ــر ُ ( 5449ج ـ ـ ـددت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوة يف اجلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 771
(االس ـ ـ ــتئناي )5ج  50ش ـ ـ ــبا /ف اي ـ ـ ــر
)5449

ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7795
 52شبا /ف اير 5449
( ُجـ ـددت ال ــدعوة يف اجلل ــة 7795ج
 5آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس 5449؛ واجلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
7795ج  5آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس 5449؛
واجلل ـ ـ ـ ـ ــة 7705ج  52آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس
)5449

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7713
 55ني ان/أبريل 5449

ال يد فالدي الي يوفانوفيتش

قوة األمم املتحدة للحماية

ال فر دراغومر ديوكيتش

اجلل ة 7539
 54شبا /ف اير 5447
اجلل ة 7555
 52ني ان/أبريل 5447
اجلل ة 7555
 54ني ان/أبريل 5447
( ُجـ ـددت ال ــدعوة يف اجلل ــة 7557ج
املعقودة يف  55ني ان/أبريل )5447
اجلل ة 7593
 54حزيران/يونيه 5447

اجلل ة 7735
 53ني ان/أبريل 5449
اجلل ة 7952
 57أيلول /سبتم 5449
اجلل ة 7979
 75أيلول/سبتم 5449
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البند

املدعوون

اجلل ة والتاريخ

اجلل ة 7909
 2تشرين الثاين/نوفم 5449

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة  7050واالستئناي 5
 52شبا /ف اير 5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7055
 55ني ان/أبريل 5440

ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7071
 55أيار/مايو 5440
( ُجـ ـددت ال ــدعوة يف اجلل ــة 7072ج
 53أيار/مايو )5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7005
 0ينوز/يوليه 5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف كرواتيا

اجلل ة 7017
 55آب/أغ طس 5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7030
 2أيلول /سبتم 5440

ال يد فالدي الي يوفانوفيتش

احلالة يف يوغوسالفيا ال ابقة

اجلل ة 7045
 4تشرين الثاين/نوفم 5440

ال يد فالدي الي يوفانوفيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7923
 55كانون الثاين/يناير 5440

اجلل ة 7040
 55تشرين الثاين/نوفم 5440
اجلل ة 7153
 50كانون األول/دي م 5440
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مالحظة استهاللية
يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن املتمثلة يف توجيـه دعـوات إىل االشـرتاك يف أعمالـه .ويتعلـ اجلـزء
األول بأســاس توجيــه الــدعوات .ويتنــاول اجلــزء الثــاين اإلج ـراءات املتصــلة باش ـرتاك الــدول واألف ـراد املــدعوين بعــد
توجيه دعوة.
وتنص املادتان  75و  75من امليثاق واملادتان  73و  74من النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن على
أن ـه جيوز توجيه دعوات إىل الـدول الـيت لي ـت أعضـاء يف جملـس األمـن يف الظـروي التاليـة( :أ) عنـدما تنبِّـه الدولـة
العضو يف األمم املتحدة جملس األمن إىل وجود نزاع أو حالة وفقاً للفقرة  5مـن املـادة  70مـن امليثـاق (املـادة 73
من النظام الداخلي املؤقت)؛ (ب) عندما تكـون الدولـة العضـو يف األمـم املتحـدة أو الدولـة الـيت لي ـت عضـواً يف
األمم املتحدة ”طرفـاً يف ن ـزاع“ (املـادة  75مـن امليثـاق)؛ (ج) عنـدما تكـون مصـاو دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة
متــأةرة بوجــه خــاص (املــادة  75م ـن امليثــاق واملــادة  73مــن النظــام الــداخلي املؤقــت)؛ (د) عنــد دعــوة ”مــوظفي
األمانــة العامــة أو أشــخاص آخـرين“ لتقــدم معلومــات أو تقــدم م ــاعدة أخــر (املــادة  74مــن النظــام الــداخلي
املؤقت) .وال تنطوي إال الفئة الثانية (الفئة (ب) أعاله) على التزام اجمللس بتوجيه دعوة.
وعلــى صــعيد املمارســةج درج اجمللــسج عنــد توجيــه دع ـواتج علــى عــدم اإلشــارة ص ـراحة إىل م ـواد امليثــاق
ذات الصلة .ودرج على عدم التمييز بني الشكاو اليت تنطوي على ”نزاع“ يف حدود معىن املادة  75من امليثاق
و ”احلالة“ أو امل ـألة ذات الطبيعـة األخـر  .وخـالل الفـرتة 5440-5447ج جـر توجيـه دعـوات عـادة ”وفقـاً
ألحكام امليثاق ذات الصلة“ ووفقاً للمادة  73أو للمادة  74من النظام الداخلي املؤقت للمجلس .وتتضح هذه
املمارســة يف تصــنيف الــدعوات ال ـوارد يف اجلــزء األول .وي ــتند التصــنيف إىل م ـواد النظــام الــداخلي املؤقــت ذات
الصلة حيثما وردت إشارة إىل ذلك .وترد معاجلة منفصلة للحاالت اليت قرر فيها اجمللـس توجيـه دعـوات لالشـرتاك
يف أعماله دون أن يعلن عن األساس الذي قامت عليـه تلـك الـدعوات .ويشـمل اجلـزء الثـاينج املتعلـ بـاإلجراءات
ذات الصلة باالشرتاكج حالتني تتعلقان على التوايل بالفرتة الزمنية لالشرتاك واحلدود املتعلِّقة بامل ألة اليت سيناقشها
املمثلون الذين جتري دعوهتم.

74
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الجزء األول
أساس الدعوات إلى االشتراك
مالحظة
يتناول هذا اجلزء ممارسة اجمللس فيما يتعل بتوجيه دعوات يف أربعـة
أق ــام .ويتنــاول الق ــم ألــف الــدعوات ال ـيت ُو ِّجه ـت مبوجــب املــادة 73
مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــسج وهـي األســاس الــذي اســتند إليــه
توجيـ ــه دع ـ ـوات إىل الـ ــدول األعض ـ ــاء الـ ــيت لي ـ ــت أعضـ ــاء يف اجملل ـ ــس
ويقدم الق ـم وصـفاً ملمارسـة اجمللـس العامـة
لالشرتاك يف أعمال اجمللسِّ .
يف ه ــذا الص ــدد .ويتن ــاول الق ــم ب ــاء ممارس ــة اجملل ــس املتمثل ــة يف توجي ــه
دع ـوات مبوجــب املــادة  74مــن النظــام الــداخلي املؤقــتج وهـي األســاس
الــذي ُو ِّجه ـت مبوجبــه ال ـدعوة إىل ”مــوظفي األمانــة العامــة أو أشــخاص
آخ ـرين“ لتق ــدم معلوم ــات أو تق ــدم م ــاعدة أخ ــر  .وفئ ــة ”م ــوظفي
األمانـة العامــة“ غنيــة عــن التف ــر .لـذلك يرِّكــز هــذا الق ــم علــى يديــد
”األشخاص اآلخرين“ الذين جـرت دعـوهتم إىل املشـاركة مبوجـب املـادة
 .74وق ـ ــد ك ـ ــانوا يش ـ ــملون الفئ ـ ــات التالي ـ ــة )5( :ممثلـ ـ ـو أجه ـ ــزة األم ـ ــم
املتح ـ ــدةج أو هيئاهت ـ ــا الفرعي ـ ــةج أو الوك ـ ــاالت التابع ـ ــة ـ ــا5؛ ( )5ممثل ـ ــو
املنظمات اإلقليمية وغرها من املنظمات الدولية؛ ( )7أفراد آخرون.
ويتنــاول الق ــم جــيم الــدعوات الــيت مل توجـه صـراحة مبوجــب املــادة
وج ـه هــذا النــوع مــن الــدعوات إىل شخصــني.
 73أو املــادة  .74وقــد ِّ
وي ــرد وص ــف ه ــذه املمارس ــة يف دراس ــيت ح ــالتني .ويتن ــاول الق ــم دال
الطلبــات الــيت قُـدمت مــن أجــل توجيــه دع ـوات وقوبلــت بــالرف أو مل
يُتخذ إجراء بشأهناج ويشمل ةالث دراسات إفرادية.
ألف -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14

(الدول األعضاء في األمم المتحدة)

املادة 73
أيــة دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة لي ــت عض ـواً يف جملــس األمــن
ميك ــن أن ت ـُـدعىج بن ــاءً عل ــى مق ــرر يتخ ــذه اجملل ــسج إىل االش ـرتاكج دون
تصــويتج يف مناقشــة أيــة م ــألة معرو ــة علــى جملــس األمــن م ـ رأ
جملــس األمــن أن مصــاو تلــك الدولــة العضــو متــأةرة بشــكل خــاصج أو
م ـ نبه ــت إح ــد ال ــدول األعض ــاء جمل ــس األم ــن إىل م ــألة م ــا وفق ـاً
للفقرة  5من املادة اخلام ة والثالةني من امليثاق.
ويف أةنـ ــاء الفـ ــرتة امل تعر ـ ـةج درجـ ــت الـ ــدول األعضـ ــاء يف األمـ ــم
املتحـ ــدة الـ ــيت لي ـ ــت أعضـ ــاء يف جملـ ــس األمـ ــن والـ ــيت تلقـ ــت دع ـ ـوات
________

 5ي تخدم مصطلح ”وكـاالت“ يف ال ـياق احلـايل بشـكل واسـش ليشـمل وكـاالت
األمــم املتحــدة املتخصصــة والصــنادي وال ـ ام واملنظمــات امل ــتقلة املرتبطــة قــاج مــن قبيــل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لالشـرتاك يف أعمــال اجمللــس علــى تلقــي تلــك الــدعوات ”وفق ـاً ألحكــام
امليثاق ذات الصلة واملادة  73مـن النظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس“ج
دون اإلشارة صراحة إىل مواد امليثاق ذات الصلة.
وعلــى الصــعيد العملــيج جيــر توجيــه هــذه الــدعوات عــادة بصــورة
تلقائية ودون مناقشة .ويُطلب توجيهها برسائل ترد من الدول املعنية إىل
رئـيس جملــس األمــن .ويبلـ الـرئيس اجمللــس عنـد بدايــة اجلل ــة أو أةناءهــا
باســتالم هــذه الرس ــائلج ويقــرتو توجيــه تل ــك الــدعوات مبوافقــة اجملل ــس.
وعــادة مــا يتقــرر ذلــكج مــا مل يكــن هنــاك اعـرتا  .ويــرد يف املرفـ األول
ذا الفصل جدول يبني الدعوات اليت ُو ِّجهت مبوجب املادة .73
ب ـاء -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14

(موظفو األمانة العامة أو أشخاص آخرون)

املادة74
جملل ـ ــس األمـ ــن أن ي ـ ــدعو أعض ـ ــاء األمان ـ ــة العام ـ ــة أو غـ ــرهم مـ ــن
األشخاص الذين يعت هم مؤهلني لذلك إىل تزويده باملعلومات أو تقدم
امل اعدات األخر يف دراسة امل ائل الداخلة يف اختصاصه.

خــالل الفــرتة امل تعر ــةج واصــل جملــس األمــن ممارســته املتمثلــة يف
توجيه دعوات مبوجب املـادة  74إىل طائفـة واسـعة مـن األفـراد لالشـرتاك
يف أعمالــهج لتقــدم إفــادة لــه عــن م ــائل قيــد نظــره .وخـالل تلــك الفــرتةج
ُدعــي أعضــاء مــن األمانــة العامــة يف ةــالث مناســبات لالش ـرتاك ولتقــدم
بيانــات تف ـرية تتعل ـ بالبن ــد املعنــون ”النظ ــر يف مشــروع تقري ــر جمل ــس
األمن إىل اجلمعية العامة“.5
ومشل ”األشـخاص اآلخـرون“ الـذي تلقـوا دعـوة لالشـرتاك مبوجـب
املادة  74الفئات التالية من األشخاص:
( أ ) ممثل ـ ــو أجه ـ ــزة األم ـ ــم املتح ـ ــدة أو هيئاهت ـ ــا الفرعي ـ ــة أو
وكاالهتا5؛
(ب) ممثلـ ــو املنظمـ ــات اإلقليميـ ــة أو غرهـ ــا مـ ــن املنظم ـ ــات
الدولية؛
(ج) أشخاص آخرون.
ويبني املرف الثاين هذه الدعوات.
________

5
وجهـت الـدعوة إىل العضـوين التـاليني مـن األمانـة العامـة
خالل الفرتة امل تعر ةج ِّ
ل ــءدالء ببي ــان تف ــري :األم ــني الع ــام امل ــاعد للش ــؤون ال ياس ــيةج وم ــديرة ش ــعبة ش ــؤون
جملس األمن؛ انظر  S/PV.3294و  S/PV.3440و .S/PV.3593

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

وجتدر مالحظة بع اجلوانب العامة ملمارسة اجمللس مبوجب املـادة
 .74فالدعوات إىل ممثلي أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتـا الفرعيـة ُو ِّجهـت
بصورة تلقائية وبدون أي مناقشة رمسية .وتال رئيس جملـس األمـن رسـائل
الطلبــات الـواردة مــن ا يئــات املعنيــة لتُـدرج يف ســجل اجلل ــة ومل تصــدر
بصفتها وةائ رمسية من وةائ جملس األمن .ويف حالة الدعوات املوجهة
إىل ممثلني عن منظمات إقليمية أو دوليةج قدمت الدولـة العضـو طلبـات
باســم اجلهــة الــيت يُقــرتو أن تشــارك؛ وجــرت املوافقــة علــى تلــك الطلبــات
دون أي مناقشــة رمسيــة .و ِّ
وجه ــت الــدعوة أيض ـاً إىل أف ـراد آخ ـرينج بن ــاءً
علــى طلــب إحــد الــدول األعضــاءج باســتثناء ال ــيد ســايروس فــانسج
الـ ـرئيس املتشـ ـارك للجن ــة التوجيهي ــة للمـ ـؤينر ال ــدويل املعـ ـ بيوغوس ــالفيا
وجهـت إليـه الـدعوة مباشـرة مـن قبـل الـرئيس (باك ـتان)
ال ابقةج الـذي ِّ
مبوافقة اجمللس.
جيم -

الدعوات التي لم تُوجه صراحة بموجب المادة
 14أو المادة 14

خــالل الفــرتة امل تعر ـةج وج ـه اجمللــس دعــوة لالش ـرتاك يف أعمالــه
دون أن يشر إىل املـادة  73أو املـادة  74يف عـدة مناسـبات :فقـد فعـل
ذلــك عنــدما دعــا املمثــل الــدائم لفل ــطني (احلالــة )5؛ وال ــفر يـوكيتش
وال ــيد يوفــانوفيتشج وكالمهــا كانــا ميــثالن مجهوريــة يوغوســالفيا االياديــة
(صـربيا واجلبــل األســود)ج يف الفــرتة الــيت مل تكـن فيهــا تلــك الدولــة عضـواً
يف األمم املتحدة (احلالة .7)5
وترد يف املرف الثالـث الـدعوات الـيت مل تُوجـه صـراحة مبوجـب املـادة
 73أو املادة .74
الحالة 3

يف اجلل ــة 7795ج املعقــودة يف  52شــبا /ف ايــر 5449ج للنظــر
يف احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلةج أبل الرئيس اجمللس أن ـ ـه تلقـى رسـالة
مؤرخ ــة  51ش ــبا /ف اي ــر  5449م ــن املراق ــب ال ــدائم لفل ــطني ل ــد
األمــم املتحــدة يطلــب فيهــاج وفق ـاً للممارســة ال ــابقةج أن يــدعو جملــس
________

 7بــالقرار  )5445( 333املــؤر  54أيلــول/ســبتم 5445ج ذكــر جملــس األمــن
أنه يعت أن الدولة اليت كانت تعري سـابقاً باسـم مجهوريـة يوغوسـالفيا االياديـة االشـرتاكية
مل تعـ ــد قائمـ ــة؛ وأن ـ ـه ال ميكـ ــن أن تواصـ ــل مجهوريـ ــة يوغوسـ ــالفيا االياديـ ــة (ص ـ ـربيا واجلبـ ــل
األسـود) بصــورة تلقائيـة عضــوية مجهوريـة يوغوســالفيا االياديـة االشـرتاكية ال ـابقة يف األمــم
املتحــدة .لــذلكج أوصــى اجمللــس بــأن تقــرر اجلمعيــة العامــة أن تتقــدم مجهوريــة يوغوســالفيا
االيادي ـ ــة (صـ ـ ـربيا واجلب ـ ــل األس ـ ــود) بطل ـ ــب للعض ـ ــوية يف األم ـ ــم املتح ـ ــدة وأال تش ـ ــارك يف
أعم ـ ـ ــال اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة .ويف  55أيل ـ ـ ــول/س ـ ـ ــبتم 5445ج اخت ـ ـ ــذت اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة
القـ ـ ـ ـرار  5/93ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــررت في ـ ـ ــه أن تتق ـ ـ ــدم مجهوري ـ ـ ــة يوغوس ـ ـ ــالفيا االيادي ـ ـ ــة (صـ ـ ـ ـربيا
واجلبل األسود) بطلـب للحصـول علـى العضـويةج وأهنـا ينبغـي أال تشـارك يف أعمـال اجلمعيـة
العامة.
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األمن املراقـب الـدائم لفل ـطني إىل املشـاركة يف املناقشـة  .وذكـر الـرئيس
أن ـ ـه اقــرتوج مبوافقــة اجمللــسج دعــوة املراقــب الــدائم لفل ــطني إىل املشــاركة
يف املناقشة ”وفقاً للنظام الـداخلي واملمارسـة ال ـابقة“ يف هـذا الصـدد.
ولعـدم وجــود اعـرتا ج تقــرر ذلـك .ويف ال ــاب ج مل تكــن هــذه الطلبــات
تُلــى ص ـراحة ”مبوجــب املــادة  73أو املــادة 74ج ولكــن ب ـنفس حقــوق
املشـ ــاركة مبوجـ ــب املـ ــادة “73ج وهـ ــي صـ ــيغة كانـ ــت تـ ــؤدي إىل إج ـ ـراء
تص ـ ـ ــويت إجرائ ـ ـ ــي يف ك ـ ـ ــل حال ـ ـ ــة .وبع ـ ـ ــد ذل ـ ـ ــكج كان ـ ـ ــت ال ـ ـ ــدعوات
توجــهج طـوال الفــرتة امل تعر ـةج إىل املراقــب الــدائم لفل ــطنيج بنــاءً علــى
طلب ـ ـ ــه املباش ـ ـ ــر و ”وفقـ ـ ـ ـاً للنظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ــداخلي واملمارس ـ ـ ــة ال ـ ـ ــابقة“ يف
هذا الصدد.
الحالة 2

يف اجلل ــة  7539املعقـ ــودة يف  54ش ــبا /ف ايـ ــر  5447بشـ ــأن
احلالة يف البوسنة وا رسكج ذكر الرئيس (املغرب) أنـ ـه تلقـى طلبـاً مؤرخـاً
 54شــبا /ف ايــر  5447مــن ال ــفر دراغــومر ديــوكيتش إللقــاء كلمــة
أمــام اجمللــس .وتــابش قــائالً” :مبوافقــة اجمللــسج أقــرتو دعوتــه إللقــاء كلمــة
أمام اجمللـس أةنـاء مناقشـة البنـد املعـرو عليـه“ .0وجلـس ممثـل مجهوريـة
يوغوسالفيا االيادية (صربيا واجلبل األسود) وراء اللوحة اليت يمل اسم
1
وجه ــت دعـ ـوات الحق ــة
”يوغوس ــالفيا“  .وخ ــالل الف ــرتة امل تعر ــةج ِّ
ملمثلــي مجهوريــة يوغوســالفيا االياديــة (ص ـربيا واجلبــل األســود)ج ال ــيد
دراغ ــومر ديوك ــوفيتش وال ــيد فالدي ــالي يوف ــانوفيتشج للمش ــاركة يف
مناقشــة اجمللــس علــى أســاس الصــيغة نف ــها .ويف عــدد مــن املناســباتج
أعرب ممثلو البوسنة وا رسك وكرواتياج على التوايلج عن شكوكهم وعدم
ر ـ ــاهم ع ـ ــن م ـ ــنح مجهوري ـ ــة يوغوس ـ ــالفيا االيادي ـ ــة حـ ـ ـ املش ـ ــاركة يف
مناقشات اجمللس.3

________
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S/PV.3174ج الصفحة .5

1

ذك ـ ــر امل تش ـ ــار الق ـ ــانوين يف رس ـ ــالته التف ـ ـ ـرية (A/47/485ج املرفـ ـ ـ ) أن قـ ـ ـرار
اجلمعيــة العامــة ” 5/93ال ينهــي عضــوية يوغوســالفيا يف املنظمــة وال يعلقهــا .وعليــهج ف ـ ن
املقعد ولوحة االسم يبقيـان كمـا كانـا مـن قبـلج أمـا يف هيئـات اجلمعيـة العامـةج فـال ي ـتطيش
ممثل ـ ـ ــو مجهوري ـ ـ ــة يوغوس ـ ـ ــالفيا االيادي ـ ـ ــة (صـ ـ ـ ـربيا واجلب ـ ـ ــل األس ـ ـ ــود) اجلل ـ ـ ــوس وراء لوح ـ ـ ــة
”يوغوسـ ــالفيا  ...والق ـ ـرار ال ي ـ ــلب ح ـ ـ يوغوسـ ــالفيا يف املش ـ ــاركة يف أعم ـ ــال األجه ـ ــزة
األخر غر هيئات اجلمعية العامة“.

 3انظ ـ ـ ــر ( S/PV.3336االس ـ ـ ــتئناي )7ج الص ـ ـ ــفحات  590إىل ( 593البوس ـ ـ ــنة
وا رس ـ ـ ـ ـ ــك)؛ و S/PV/3367ج الص ـ ـ ـ ـ ــفحة ( 15البوس ـ ـ ـ ـ ــنة وا رس ـ ـ ـ ـ ــك)؛ و S/PV.3434ج
الصفحتان  7و ( 9كرواتيا).
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دال -

طلبات توجيه الدعوات التي رفضت
أو لم يُتخذ بشأنها إجراء

مل يُرف رمسياً أي طلب ورد مـن دولـة عضـو للحصـول علـى دعـوة
لالش ـرتاك يف أعمــال جملــس األمــن خــالل الفــرتة امل تعر ـة .بيــد أن ـه مل
تُتخذ إجراءات يف الطلبات يف احلاالت اليت كان جملس األمن قد ناقش
فيها هذا البند من جدول األعمال أةناء مشاورات سابقة (احلالة  )7أو
مل يعقد جل ة رمسية بناءً على طلب من دولة عضو (احلالة  )9أو اتف
علــى عــدم اإلدالء ب ـأي بيانــات خــالل مناقشــة أحــد البنــود (احلالــة .)1
ويف مثال آخرج مل تتابش الدول األعضاء طلباهتا للحصول على دعواتج
بعد النداء الذي وجهه رئيس جملس األمن (احلالة .)0
الحالة 1

برس ــالة مؤرخ ــة  53أيـ ــار/م ــايو  5449موجهـ ــة إىل رئ ــيس جملـ ــس
األمن2ج طلب ممثل أوغنـدا عقـد اجتمـاع عاجـل جمللـس األمـن وال ـماو
له باإلدالء ببيان يتعل باحلالة يف روانـدا .وعقـد اجمللـس جل ـته 7722
يف  2حزيران/يونيه  5449بشأن البند املعنون ”احلالة املتعلقـة بروانـدا“
بغــر التصــويت علــى مشــروع ق ـرار كــان قــد أُعــد يف ســياق مشــاورات
اجملل ـ ــس ال ـ ــابقة .ويف تل ـ ــك اجلل ـ ــةج ش ـ ــرع اجملل ـ ــس مباش ـ ــرة يف إج ـ ـراء
تصويتج دون مناقشةج وبالتـايل مل يتحـدث إال أعض ـ ـ ـاء اجمللـسج تعلـيالً
للتصويت .واعتُمد مشروع القرار بوصفه القـرار )5449( 450ج الـذي
مــدد بــه اجملل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسج يف مجلــة أمــورج واليــة بعثـ ـ ـ ـ ـ ـة األمــم املتحــدة لتقــدم
امل ــاعدة إىل روانــداج وواف ـ علــى وزع البعثــة املوس ـعة .ومل يتخــذ إج ـراء
بشـأن طلـب ممثـل أوغنـدا اإلدالء ببيـانج وذلـك لعـدم توجيـه الـدعوة إليـه
للمشاركة يف جل ة اجمللس الرمسية.
الحالة 7

برســالة مؤرخــة  5كــانون األول/دي ــم  5440موجهــة إىل رئــيس
جملـ ــس األمـ ــن4ج ع ـ ــر ممثـ ــل أفغان ـ ــتان علـ ــى أعض ـ ــاء جملـ ــس األم ـ ــن
معلومــات تتعلـ بـآخر تطــورات احلالــة يف مدينــة كابــل وفقـاً للمــادة 70
مــن امليثــاقج وطلــب إىل ال ـرئيس عقــد اجتمــاع جمللــس األمــن علــى وجــه
________
2
4

.S/1994/648

.S/1995/1004

ال رعة ملعاجلة هذه احلالة احلرجة .وعالوة على ذلكج ووفقاً للمادة 72
من النظام الداخلي جمللس األمنج طلب أن ”ُميـنح وفـد دولـة أفغان ـتان
اإلســالمية فرصــة ةاطبــة اجمللــس“ .وخــالل الفــرتة امل تعر ـةج مل جيتمــش
جملس األمـن رمسيـاً ملناقشـة هـذه امل ـألة .وقـد ُس ـ ـ ِّجلت الرسـالة يف تقري ـر
جملـس األمن إىل اجلمعية العامة الذي يغطي الفرتة من  51حزيران/يونيه
 5440إىل  50حزيران/يونيه .555441
الحالة 0

يف اجلل ة 7570ج املعقودة يف  55حزيران/يونيه  5447للنظر يف
احلالـة يف قـ صج ذكــر الـرئيس (إسـبانيا) أن ـ ـه تلقــى طلبــات للمشــاركة يف
االجتماع .إال أن مقدمي الطلبات استجابوا لندائه باسم أعضاء اجمللس
ووافقـوا علــى عــدم اإلصـرار علــى طلبــاهتم يف تلــك املناســبةج وذلــك دون
امل اس حبقهم يف طلب املشاركة يف االجتماعات املقبلة .ومل يكن هناك
أي إدالء ببيان ـات خــالل تلــك اجلل ــة ال ـيت اختُتم ـت باعتمــاد مشــروع
قرار بشأن ينديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ ال الم يف ق ص.55
الحالة 6

برس ــالة مؤرخ ــة  75أيـ ــار/م ــايو  5449موجهـ ــة إىل رئ ــيس جملـ ــس
األم ــن55ج طل ــب ممث ــل قط ــر ”أن يعق ــد جمل ــس األم ــن اجتماع ــا ملناقش ــة
احلالــة يف الــيمن ومــا نــم عنهــا مــن خ ــائر فادحــة يف أرواو املــدنيني“.
ويف رسالة الحقة مؤرخة  5حزيران/يونيه 575449ج أشار ممثل قطر إىل
رسـالته املؤرخــة  5حزيـران/يونيــه  5449املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
الــيت كــان قــد طلــب فيهــا ال ــماو لــه باملشــاركةج مبوجــب املــادة  73مــن
النظام الداخلي املؤقت جمللس األمنج يف مناقشة البند املعنون ”احلالة يف
اليمن“ .ويف تلك الرسالةج أحال نص البيان الذي كان ينوي اإلدالء به
يف اجلل ــة ” 7721نظـراً ألن أعضــاء اجمللــس وافق ـوا علــى عــدم اإلدالء
بأي بيانات خالل املناقشة“.57
________
55
55
55
57

.A/51/2

القرار .)5447( 274
.S/1994/639
.S/1994/651
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الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

الجزء الثاني
اإلجراءات المتعلقة باالشتراك
مالحظة
يُعــىن اجلــزء الثــاين بــاإلجراءات املتعلقــة باشـرتاك املــدعوين مــن الــدول أو األفـراد عقــب توجيــه دعــوة
إلــيهم .وخــالل الفــرتة امل تعر ـةج مل ُجي ـر اجمللــس مناقش ـة بشــأن املرحلــة الــيت ميكــن فيهــا مســاع اجلهــات الــيت
وجهــت إليهــا الــدعوة .وقــد اتبــش اجمللــس عموم ـاً ممارســة أن يــتكلم أوالً أط ـراي حالــة الن ـزاع الــيت تكــون قيــد
ِّ
النظــرج وذلــك بعــد إقـرار جــدول األعمــال مباشــرة .وفيمــا يتعلـ مب ــألة القيـود علــى االشـرتاكج هنــاك قيــدان
وا حان على اشرتاك الدول غر األعضـاء يف جملـس األمـن .فاملادتـان  75و  75مـن ميثـاق األمـم املتحـدة
واملــادة  73مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس تــنص علــى أن اش ـرتاك الــدول غــر األعضــاء هــو اش ـرتاك
بدون تصويت .وتـنص املـادة  72مـن النظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس علـى أن ـ ـه جيـوز للـدول األعضـاء يف
األمم املتحدة أن تقدم اقرتاحات ومشاريش قراراتج ولكن ال جيوز طرو هـذه االقرتاحـات ومشـاريش القـرارات
للتصويت إال بناءً على طلب عضو من أعضاء اجمللس.

القيود على االشرتاك
خــالل الفــرتة امل تعر ـةج مل يُثــر أي نقــاأ بشــأن م ــألة املــدة الزمنيــة املخصصــة الش ـرتاك أولئــك
الذين يُدعون إىل االشرتاك .وجر العمل على وجه العموم باملمارسة املتمثلة يف قيام الرئيسج عندما ي تمر
النظر يف م ألة ما على مد عدة جل اتج بتجديد الدعوة يف كل جل ة تالية فور إقرار جدول األعمال.
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المرفق األول
الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14
الدول املدعوة

البند

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسكج تركيا

7504

 2كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7515

 2كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7519

 50كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف أنغوال

أنغوالج غينيا  -بي اوج كوباج موزامبيـ
ال تغـ ـ ـ ــالج زائـ ـ ـ ــرج زمبـ ـ ـ ــابويج ناميبيـ ـ ـ ــاج
نيجريا

7512

 54كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف جورجيا

جورجيا

7514

 54كانون الثاين/يناير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7537

 53شبا /ف اير 5447

7539

 54شبا /ف اير 5447

إنشاء حمكمـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص
امل ـ ــؤولني ع ـ ــن االنتهاك ـ ــات اجل ـ ــيمة
للق ــانون اإلن ــاين ال ــدويل ال ــيت ارتُكب ــت
يف إقليم يوغوسالفيا ال ابقة

البوسنة وا رسك

7530

 55شبا /ف اير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7531

 59شبا /ف اير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7533

 50شبا /ف اير 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7525

 7آذار/مارس 5447

احلالة يف أنغوال

أنغوال

7525

 55آذار/مارس 5447

احلالة فيما يتعل برواندا

أنغوال

7527

 55آذار/مارس 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7521

 50آذار/مارس 5447

احلالة يف لي يا

لي يا

7523

 51آذار/مارس 5447

احلالة يف الصومال

الصومال

7522

 51آذار/مارس 5447

7524

 75آذار/مارس 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7545

 75آذار/مارس 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7545

 7ني ان/أبريل 5447

احلالة املتعلقة بناغورين كارابا

أذربيجان

7549

 55ني ان/أبريل 5447

تقرير آخر مقدم مـن األمـني العـام عمـالً كرواتيا
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5445( 397
( S/25264و )Corr.1

تقري ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ــام املق ـ ـ ـ ــدم عمـ ـ ـ ـ ـالً كرواتيا
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5447( 253
( S/25470و )Add.1

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

00

الدول املدعوة

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف موزامبي

ال تغالج موزامبي

7542

 59ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7544

 51ني ان/أبريل 5447

احلالة يف البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7555

 53ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

األرجنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيج األردنج أفغان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانج
إك ـ ـ ـ ـوادورج ألباني ـ ـ ــاج أملاني ـ ـ ــاج اإلم ـ ـ ــارات
العربي ـ ــة املتح ـ ــدةج إندوني ـ ــياج أوكراني ـ ــاج
إيـران (مجهوريــة  -اإلســالمية)ج آيرلنــداج
إيطالي ـ ـ ــاج البحـ ـ ـ ـرينج بلغاري ـ ـ ــاج البوس ـ ـ ــنة
وا رســكج تركيــاج اجلزائ ــرج ج ــزر القم ــرج
ال ــدا،ركج روماني ــاج ســلوفينياج ال ــنغالج
ال ويدج سراليونج قطرج كرواتيـاج كنـداج
ليتوانيــاج مالطــةج ماليزيــاج مصــرج اململكــة
العربية ال عوديةج النم ا

7555

 54ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

األرجنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيج األردنج أفغان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانج
إك ـ ـ ـ ـوادورج ألباني ـ ـ ــاج أملاني ـ ـ ــاج اإلم ـ ـ ــارات
العربي ـ ــة املتح ـ ــدةج إندوني ـ ــياج أوكراني ـ ــاج
إي ـران (مجهوري ــة -اإلس ــالمية)ج آيرلن ــداج
إيطالي ـ ـ ــاج البحـ ـ ـ ـرينج بلغاري ـ ـ ــاج البوس ـ ـ ــنة
وا رســكج تركيــاج اجلزائ ــرج ج ــزر القم ــرج
اجلمهوريــة التشــيكيةج الــدا،ركج رومانيــاج
ســلوفينياج ال ــنغالج ال ــويدج سـراليونج
قط ــرج كرواتي ــاج كن ــداج ليتواني ــاج مالط ــةج
ماليزيـ ـ ـ ـ ـ ــاج مص ـ ـ ـ ـ ـ ــرج اململكـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال عوديةج النم ا

7555

 55ني ان/أبريل 5447

احلالة يف ناغورين كارابا

أذربيجانج أرمينيا

7550

 75ني ان/أبريل 5447

احلالة يف أنغوال

أنغوال

7551

 75ني ان/أبريل 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7552

 1أيار/مايو 5447

رس ــالة مؤرخ ــة  55آذار/م ــارس 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ــل ال ــدائم جلمهوري ــة كوري ــا الش ــعبية
الدميقراطي ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ــدة
()S/25405؛ ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 54آذار/مـ ـ ــارس  5447موجهـ ـ ــة مـ ـ ــن
األمـ ــني العـ ــام إىل رئـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن
)(S/25445؛ ومــذكرة مــن األمــني العــام

مجهوريــة كوريــاج مجهوريــة كوريــا الشــعبية
الدميقراطية

7555

 55أيار/مايو 5447

)(S/25556
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الدول املدعوة

اجلل ة

التاريخ

البند

إنشاء حمكمـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص
امل ـ ــؤولني ع ـ ــن االنتهاك ـ ــات اجل ـ ــيمة
للق ــانون اإلن ــاين ال ــدويل ال ــيت ارتُكب ــت
يف إقلـ ــيم يوغوسـ ــالفيا ال ـ ــابقة؛ وتقريـ ــر
األمني العـام املقـدم عمـالً بـالفقرة  5مـن
قـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ــن )5447( 252
( S/25704و)Add.1

البوسنة وا رسكج كرواتيا

7553

 50أيار/مايو 5447

احلالة يف أنغوال:
تقريــر آخــر مقــدم مــن األمــني العــام عــن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ( S/25840و )Add.1

أنغوالج ال تغال

7551

 5حزيران/يونيه 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسكج تركيا

7552

 9حزيران/يونيه 5447

احلال ـ ــة ال ـ ــائدة يف كرواتي ـ ــا يف املن ـ ــاط
املشـمولة حبمايـة األمـم املتحـدة واملنـاط
اجملاورة ا

كرواتيا

7575

 2حزيران/يونيه 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7579

 55حزيران/يونيه 5447

امل ألة املتعلقة قاييت:
رس ــالة مؤرخ ــة  3حزي ـران/يوني ــه 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمثل الـدائم ـاييت لـد األمـم املتحـدة

ُجزر البهاماج كنداج هاييت

7572

 51حزيران/يونيه 5447

)(S/25958

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك:
تقري ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ــام املق ـ ـ ـ ــدم عمـ ـ ـ ـ ـالً
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5447( 271
( S/25939و  Corr. 1و )Add.1

البوسنة وا رسك

7595

 52حزيران/يونيه 5447

احلالة املتعلقة برواندا:
تقري ــر مؤق ــت مـ ــن األم ــني الع ــام بشـ ــأن
رواندا (  S/25810و ) Add.1

رواندا

7599

 55حزيران/يونيه 5447

إخط ـ ــار م ـ ــن الوالي ـ ــات املتح ـ ــدة م ـ ــؤر
 51حزي ـ ـ ـ ـ ـران/يوني ـ ـ ـ ـ ــه  5447بت ـ ـ ـ ـ ــدابر
ُاختـذت ــد العـراق :رســالة مؤرخــة 51
حزيـران/يونيــه  5447موجهــة إىل رئــيس
جملس األمن من املمثل الدائم للواليـات
املتحــدة األمريكيــة لــد األمــم املتحــدة

العراق

7590

 53حزيران/يونيه 5447

)(S/26003

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

04

التاريخ

الدول املدعوة

اجلل ة

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

األردنج إسـ ـ ــتونياج أفغان ـ ـ ــتانج ألبانيـ ـ ــاج
اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدةج إندوني ــياج
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران (مجهوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية)ج
بـ ــنغالديشج البوسـ ــنة وا رسـ ــكج تركيـ ــاج
تــونسج اجلزائــرج جــزر القمــرج اجلماهريــة
العربيـ ـ ـ ـ ــة الليبيـ ـ ـ ـ ــةج اجلمهوريـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ــة
ال ــوريةج س ــلوفينياج ال ــنغالج كرواتي ــاج
كوستاريكاج التفياج ماليزياج مصر

7593

 54حزيران/يونيه 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

أوكرانيا

7593

 54حزيران/يونيه 5447

قوة األمم املتحدة للحماية:
تقري ـ ــر مق ـ ــدم م ـ ــن األم ـ ــني الع ـ ــام عمـ ـ ـالً
بقـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن )5447( 250
( S/25777و  Corr.1و)Add.1؛
وتقري ـ ــر آخ ـ ــر مق ـ ــدم م ـ ــن األمـ ــني الع ـ ــام
عم ـ ـ ـ ـ ـالً بقـ ـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن 250
()S/25993( )5447

كرواتيا

7592

 75حزيران/يونيه 5447

احلالة يف جورجيا:
تقرير األمني العام عـن احلالـة يف أزازيـاج
مجهوريــة جورجيــا ( S/26023و Add.1
و )2

جورجيا

7505

 4ينوز/يوليه 5447

احلالة يف موزامبي :
تقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام عـ ــن عمليـ ــة األمـ ــم
املتحدة يف موزامبي ()S/26034

موزامبي

7507

 4ينوز/يوليه 5447

احلالة يف أنغوال:
تقريــر آخــر مقــدم مــن األمــني العــام عــن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ( S/26060و  Add.1و )2

أنغـ ـ ـ ـ ــوالج ال تغـ ـ ـ ـ ــالج مجهوريـ ـ ـ ـ ــة تنزانيـ ـ ـ ـ ــا
املتحدةج زامبياج زمبابويج مصرج ناميبيا

7509

 50ينوز/يوليه 5447

الش ـ ــكو املقدم ـ ــة م ـ ــن أوكراني ـ ــا بش ـ ــأن
مرســوم اجمللــس األعلــى لاليــاد الروســي
املتعل ب يفاستوبول :رسالتان مؤرختان
 57و  51ينوز/يوليه  5447موجهتـان
إىل رئـ ـ ــيس جملـ ـ ــس األمـ ـ ــن مـ ـ ــن املمثـ ـ ــل
ال ـ ــدائم ألوكراني ـ ــا ل ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة
( S/2607و )S/26100؛ ورس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
مؤرخ ـ ـ ـ ـ ــة  54حزيـ ـ ـ ـ ـ ـران/يونيـ ـ ـ ـ ـ ـه 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ـ ــل ال ـ ــدائم لالي ـ ــاد الروس ـ ــي ل ـ ــد
األمم املتحدة )(S/26109

أوكرانيا

7501

 55ينوز/يوليه 5447

مرجع ممارسات مجلس األمن – ملحق  – 3440-3441المجلد األول

04

اجلل ة

التاريخ

الدول املدعوة

البند

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك:
رسـ ــالة مؤرخـ ــة  54ينـ ــوز/يوليـ ــه 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ــل ال ــدائم للبوس ــنة وا رس ــك ل ــد
األمم املتحدة )(S/26107

البوسنة وا رسك

7503

 55ينوز/يوليه 5447

احلالة يف جورجيا:
رســالة مؤرخــة  9آب/أغ ــطس 5447
موجه ـ ــة مـ ـ ــن األمـ ـ ــني العـ ـ ــام إىل رئـ ـ ــيس
جملس األمن ()S/26254

جورجيا

7515

 1آب/أغ طس 5447

احلالة يف لي يا:
تقرير جديد مقـدم مـن األمـني العـام عـن
لي يا ()S/26200

بننج لي ياج مصرج نيجريا

7517

 55آب/أغ طس 5447

احلالة املتصلة بناغورين كارابا :
رس ـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخ ـ ـ ـ ـ ــة  53آب/أغ ـ ـ ـ ـ ــطس
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
من املمثل الدائم ألذربيجان لد األمم
املتح ـ ــدة )(S/26318؛ ورس ـ ــالة مؤرخ ـ ــة
 53آب/أغ ــطس  5447موجه ــة إىل
رئ ــيس جمل ــس األم ــن م ــن املمث ــل ال ــدائم
لرتكيا لد األمـم املتحـدة )(S/26319؛
ورسـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخـ ـ ـ ـ ــة  52آب/أغ ـ ـ ـ ـ ــطس
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن املمث ــل ال ــدائم ألرميني ــا لــد األم ــم
املتحدة )(S/26322

أذربيجان

7519

 52آب/أغ طس 5447

احلال ـ ــة يف طاجيك ـ ــتان وعل ـ ــى امت ـ ــداد
احلدود الطاجيكية األفغانية:
تقريـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــني العـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ــن احلالـ ـ ـ ــة يف
طاجيك تان )(S/26311

طاجيك تان

7511

 57آب/أغ طس 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7514

 59آب/أغ طس 5447

احلالة يف موزامبي :
تقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام عـ ــن عمليـ ــة األمـ ــم
املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يف موزامبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (S/26385
و )Add.1

موزامبي

7539

 57أيلول/سبتم 5447

احلالة يف كرواتيا

كرواتيا

7530

 59أيلول/سبتم 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7531

 59أيلول/سبتم 5447

الفصل الثالث – االشتراك في أعمال مجلس األمن

البند

04

الدول املدعوة

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف أنغوال:
تقريــر آخــر مقــدم مــن األمــني العــام عــن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ( S/26434و )Add.1

أنغوالج ال تغالج مصرج نيجريا

7533

 50أيلول/سبتم 5447

احلالة يف جورجيا:
رس ـ ـ ـ ــالة مؤرخ ـ ـ ـ ــة  53أيل ـ ـ ـ ــول/س ـ ـ ـ ــبتم
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن املمثــل الــدائم جلورجيــا لــد األمــم
املتحدة )(S/26462

جورجيا

7534

 53أيلول/سبتم 5447

احلالة يف الصومال:
تقريـ ــر الح ـ ـ مقـ ــدم مـ ــن األمـ ــني العـ ــام
عم ـ ـ ـالً ب ـ ـ ــالفقرة  52م ـ ـ ــن الق ـ ـ ـرار 259
()S/26317( )5447

الصومال

7525

 55أيلول/سبتم 5447

احلالة يف لي يا:
تقرير األمني العام عن لي يـا (S/26422
و)Add.1

لي يا

7525

 55أيلول /سبتم 5447

قوة األمم املتحدة للحماية:
تقري ــر األم ــني الع ــام املق ــدم عمـ ـالً بقـ ـرار
جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن )5445( 397
( S/26470و )Add.1

البوسنة وا رسكج كرواتيا

7521

 9تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف كمبوديا:
تقرير الحـ مقـدم مـن األمـني العـام عـن
تنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــن 390
()S/26529( )5445

أسرتالياج تايلندج كمبوديا

7523

 0تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف رواندا:
تقري ـ ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ـ ــني الع ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـ ـ ـ ــن روان ـ ـ ـ ـ ــدا
( S/26488و )Add.1

رواندا

7522

 0تشرين األول/أكتوبر 5447

امل ألة املتعلقة قاييت:
تقرير األمني العام ()S/26573

برب ـ ـ ــادوسج بلي ـ ـ ــزج دومينيك ـ ـ ــاج س ـ ـ ــانت
فن نت وجزر غرينادينج غريناداج هاييت

7545

 57تشرين األول/أكتوبر 5447

امل ألة املتعلقة قاييت

كنداج هاييت

7547

 51تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف جورجيا:
رســالة مؤرخــة  57تشـرين األول/أكتــوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
مــن املمثــل الــدائم جلورجيــا لــد األمــم
املتحدة )(S/26576

جورجيا

7540

 54تشرين األول/أكتوبر 5447

مرجع ممارسات مجلس األمن – ملحق  – 3440-3441المجلد األول

65

الدول املدعوة

البند

اجلل ة

التاريخ

احلالة يف بوروندي:
رســالة مؤرخــة  50تشـرين األول/أكتــوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
م ـ ــن الق ـ ــائم باألعم ـ ــال املؤق ـ ــت للبعث ـ ــة
الدائم ـ ــة جليب ـ ــو ل ـ ــد األم ـ ــم املتح ـ ــدة
واملمثـ ــل ال ـ ــدائم لل ـ ـرأس األخض ـ ــر لـ ــد
األم ــم املتح ــدة واملمث ــل ال ــدائم للمغ ــرب
ل ـ ـ ـ ــد األم ـ ـ ـ ــم املتحـ ـ ـ ـ ــدة ()S/26625؛
ورسالة مؤرخة  50تشرين األول/أكتوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
من املمثـل الـدائم لبورونـدي لـد األمـم
املتح ـ ــدة )(S/26626؛ ورس ـ ــالة مؤرخ ـ ــة
 50تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبر 5447
موجه ـ ــة إىل رئ ـ ــيس جمل ـ ــس األم ـ ــن م ـ ــن
املمث ـ ــل ال ـ ــدائم لزمب ـ ــابوي ل ـ ــد األم ـ ــم
املتحدة )(S/26630

بورونديج زمبابويج مايلج مصر

7543

 50تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف موزامبي

موزامبي

7755

 54تشرين األول/أكتوبر 5447

احلالة يف أنغوال:
تقرير إ ايف مقدم مـن األمـني العـام عـن
بعث ــة األم ــم املتح ــدة الثاني ــة للتحقـ ـ يف
أنغوال ()S/26644

أنغوال

7755

 5تشرين الثاين/نوفم 5447

احلالة يف جورجيا:
تقريـ ـ ــر األمـ ـ ــني العـ ـ ــام بشـ ـ ــأن احلالـ ـ ــة يف
أزازياج جورجيا ( S/26646و )Add.1

جورجيا

7759

 9تشرين الثاين/نوفم 5447

احلالة يف موزامبي :
تقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام عـ ــن عمليـ ــة األمـ ــم
املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يف موزامبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (S/26666
و)Add.1

موزامبي

7750

 0تشرين الثاين/نوفم 5447

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

البوسنة وا رسك

7752

 4تشرين الثاين/نوفم 5447

رسائل مؤرخة  55و  57كانون األول/
دي م  5445من فرن ا واململكة
املتحدة ل يطانيا العظمى وآيرلندا
الشمالية والواليات املتحدة األمريكية
) S/23306و  S/23307و S/23308
و  S/23309و (S/23317

اجلماهري ـ ــة العربيـ ـ ــة الليبي ـ ــةج ال ـ ـ ــودانج
مصر

7755

 55تشرين الثاين/نوفم 5447
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البند

الدول املدعوة

اجلل ة

احلالة املتعلقة بناغورين كارابا :
رســالة مؤرخــة  51تشـرين األول/أكتــوبر
 5447موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
م ـ ــن الق ـ ــائم باألعم ـ ــال بالنياب ـ ــة للبعث ـ ــة
الدائمــة ألذربيجــان لــد األمــم املتحــدة
()S/26647؛ ورسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة مؤرخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 53
تشـ ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  5447موجه ـ ــة
إىل رئـ ـ ــيس جملـ ـ ــس األمـ ـ ــن مـ ـ ــن املمثـ ـ ــل
ال ـ ـ ــدائم لرتكي ـ ـ ــا ل ـ ـ ــد األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة
)(S/26650؛ ورسالة مؤرخة  52تشرين
األول/أكتوبر  5447موجهة إىل رئـيس
جمل ــس األم ــن م ــن نائ ــب املمث ــل ال ــدائم
جلمهوري ــة إي ـران اإلس ــالمية ل ــد األم ــم
املتحدة )(S/26662

أذربيج ــانج أرمينيـ ــاج إي ـ ـران (مجهوريـ ــة -
اإلسالمية)ج تركيا

7757

التاريخ

 55تشرين الثاين/نوفم 5447

المرفق الثاني
الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة 14
ألف -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة  14إلى ممثلي أجهزة األمم المتحدة،
أو هيئاتها الفرعية أو وكاالتها

املدعوون

رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الش ــعب
الفل طي حلقوقه غر القابلة للتصري

البند

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7795
 5آذار/مارس 5449
اجلل ة 7050

رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الش ــعب
الفل طي حلقوقه غر القابلة للتصري
ال ـرئيس بالنيابــة ل ـ ـلجنة املعنيــة مبمارس ــة
الشــعب الفل ــطي حلقوقــه غــر القابلــة
للتصري

اجلل ة والتاريخ

 52شبا /ف اير 5440
احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7071
 55أي ـ ـ ـ ـ ــار/م ـ ـ ـ ـ ــايو ُ ( 5440جـ ـ ـ ـ ـ ـددت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوة يف اجلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 7072ج 53
أيار /مايو )5440

مرجع ممارسات مجلس األمن – ملحق  – 3440-3441المجلد األول

62

ب ـ ـاء -

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة  14إلى ممثلي المنظمات اإلقليمية
أو غيرها من المنظمات الدولية

املدعوون

البند

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة والتاريخ

اجلل ة 7555
 54ني ان/أبريل 5447

ال ـ ــيد حمم ـ ــد ب ـ ــرويفج نائ ـ ــب املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة 7771
(االستئناي  59 )5شبا /ف اير 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة 7771
(االستئناي  50 )7شبا /ف اير 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7795
 52شبا /ف اير 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7713
 55ني ان/أبريل 5449

ال ـ ــيد حام ـ ــد الغابـ ـ ــدج األم ـ ــني العـ ـ ــام
ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة 7735
 53ني ان/أبريل 5449

ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

اجلل ة ( 7909االستئناي )5
 4تشرين الثاين/نوفم 5449

ال ــيد ســامل أنيــد ســاملج األمــني العــام
ملنظمة الوحدة األفريقية
ال ـ ــيد أني ـ ــد إنـ ــني أن ـ ــايج املراق ـ ــب
الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

جيم -

احلالة يف أنغوال
احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7944
 2شبا /ف اير 5440
اجلل ة 7050
 52شبا /ف اير 5440

الدعوات التي ُو ِّجهت بموجب المادة  14إلى أشخاص آخرين

املدعوون

البند

اجلل ة والتاريخ

ال يد سايروس فانسج الرئيس املشـارك
لـ ـلجنة التوجيهيــة للم ـؤينر الــدويل املع ـ
بيوغوسالفيا ال ابقة

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7555
 52ني ان/أبريل 5447

ال ـيد كينغ ــلي مــاخوبيالج نائــب كبــر
ممثلي املؤينر الوط األفريقي

م ألة جنوب أفريقيا

اجلل ة 7754
 59كانون الثاين/يناير 5449

ال يد عبد املينيتج مـدير احلملـة العامليـة
ملناهضة التعاون الع كري والنووي مـش
جنوب أفريقيا

اجلل ة 7734
 50أيار/مايو 5449
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المرفق الثالث

الدعوات التي لم توجه صراحة بموجب المادة  14أو المادة 14
املدعوون

البند

اجلل ة والتاريخ

ال فر دراغومر ديوكيتش

تقري ـ ــر آخ ـ ــر مق ـ ــدم م ـ ــن األم ـ ــني الع ـ ــام
عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً بقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
)5445( 397
احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

ال فر دراغومر ديوكيتش

بعثــات م ـؤينر األمــن والتعــاون يف أوروبــا
يف ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن كوس ـ ـ ـ ــوفو وس ـ ـ ـ ــاندجاك
وفويفودين ـ ـ ـ ـ ــا ومجهوري ـ ـ ـ ـ ــة يوغوس ـ ـ ـ ـ ــالفيا
االيادية (صربيا واجلبل األسود)

اجلل ة 7515
 4آب/أغ طس 5447

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7771
 59شـ ـ ــبا /ف ايـ ـ ــر ُ ( 5449ج ـ ـ ـددت
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدعوة يف اجلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة 771
(االس ـ ـ ــتئناي )5ج  50ش ـ ـ ــبا /ف اي ـ ـ ــر
)5449

ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7795
 52شبا /ف اير 5449
( ُجـ ـددت ال ــدعوة يف اجلل ــة 7795ج
 5آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس 5449؛ واجلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
7795ج  5آذار/م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس 5449؛
واجلل ـ ـ ـ ـ ــة 7705ج  52آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس
)5449

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7713
 55ني ان/أبريل 5449

ال يد فالدي الي يوفانوفيتش

قوة األمم املتحدة للحماية

ال فر دراغومر ديوكيتش

اجلل ة 7539
 54شبا /ف اير 5447
اجلل ة 7555
 52ني ان/أبريل 5447
اجلل ة 7555
 54ني ان/أبريل 5447
( ُجـ ـددت ال ــدعوة يف اجلل ــة 7557ج
املعقودة يف  55ني ان/أبريل )5447
اجلل ة 7593
 54حزيران/يونيه 5447

اجلل ة 7735
 53ني ان/أبريل 5449
اجلل ة 7952
 57أيلول /سبتم 5449
اجلل ة 7979
 75أيلول/سبتم 5449
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البند

املدعوون

اجلل ة والتاريخ

اجلل ة 7909
 2تشرين الثاين/نوفم 5449

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة  7050واالستئناي 5
 52شبا /ف اير 5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7055
 55ني ان/أبريل 5440

ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني

احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

اجلل ة 7071
 55أيار/مايو 5440
( ُجـ ـددت ال ــدعوة يف اجلل ــة 7072ج
 53أيار/مايو )5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7005
 0ينوز/يوليه 5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف كرواتيا

اجلل ة 7017
 55آب/أغ طس 5440

ال فر دراغومر ديوكيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7030
 2أيلول /سبتم 5440

ال يد فالدي الي يوفانوفيتش

احلالة يف يوغوسالفيا ال ابقة

اجلل ة 7045
 4تشرين الثاين/نوفم 5440

ال يد فالدي الي يوفانوفيتش

احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

اجلل ة 7923
 55كانون الثاين/يناير 5440

اجلل ة 7040
 55تشرين الثاين/نوفم 5440
اجلل ة 7153
 50كانون األول/دي م 5440

