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  مالحظة استهاللية

 نظامـه الـداخلي،  يضـع جملـس األمـن    من ميثاق األمم املتحدة على أن  ٣٠تنص املادة   
حـدة، الـيت أنشـئت    ويدخل فيه طريقة اختيار رئيسه. وقد ناقشت اللجنة التحضـريية لألمـم املت  

ــه  ٢٦يف  ــم      ١٩٤٥حزيران/يونيـ ــزة األمـ ــات األوىل ألجهـ ــة للجلسـ ــات املؤقتـ ــع الترتيبـ لوضـ
املتحدة، مبا فيها جملس األمـن، بشـئ مـن االستفاضـة مـا إذا كـان ينبغـي هلـا أن توصـي بوضـع           
نظـام داخلـي مؤقـت جمللـس األمـن أو بـأن يتــوىل اجمللـس مـن البدايـة صـياغة قواعـده. وكانــت            

عد بصيغتها املوصى هبا متثل حال وسطا بني من يرغبون يف وضع قواعد أكثر مشوال ومـن  القوا
  يرون ترك األمر برمته إىل جملس األمن.

كـانون   ١٧النظام الداخلي املؤقت يف جلسته األوىل املعقـودة يف  األمن واعتمد جملس   
ومل ينظــر اجمللــس، خــالل الفتــرة     .)١(، مث قــام بتعديلــه أحــد عشــرة مــرة    ١٩٤٦الثاين/ينــاير 

املستعرضة، يف اعتماد نظامه الداخلي املؤقت أو تعديله. غـري أن بعـض أعضـاء اجمللـس أشـاروا      
اســتعراض النظــام الــداخلي املؤقــت أو حتديثــه. ففــي اجللســة        يف مــداخالهتم إىل احلاجــة إىل 

للنظر يف مشروع تقرير جملس األمـن املقـدم إىل    ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٦املعقودة يف  ٤٦١٦
مــن اجلــدير باملالحظــة أن ’’ أنــهاجلمعيــة العامــة، علــى ســبيل املثــال، أشــار ممثــل ســنغافورة إىل  

واستشهد كـذلك بالتوصـية    .)٢(‘‘عاما ٥٧ؤقتا بعد النظام الداخلي املؤقت للمجلس ما زال م
تعزيــز األمــم املتحــدة: برنــامج إلجــراء ’’املقدمــة مــن األمــني العــام، الــواردة يف تقريــره املعنــون 

اجمللـــس قـــد ينظـــر يف تـــدوين التغـــيريات األخـــرية يف ممارســـة  بـــأن )٣(‘‘املزيـــد مـــن التغـــيريات
رة التوسـع يف تـدوين املمارسـات، وأعـرب     غـري أن ممثـل فرنسـا تشـكك يف ضـرو      .)٤(‘‘أعماله

  دون أن نكبــل أنفســنا بالتــدوين الزائــد عــن     ’’عــن تفضــيله لتطــوير أســاليب عمــل اجمللــس      
  

 
  

 ٤٢ و ٤١ و ٣١، يف جلسـاته  األوىلعّدل جملس األمن نظامه الـداخلي املؤقـت مخـس مـرات خـالل سـنته         )١(  
؛ ١٩٤٦حزيران/يونيــــه  ٢٤ و ٦ أيار/مــــايو و ١٧ و ١٦ نيســــان/أبريل و ٩، املعقــــودة يف ٤٨ و ٤٤ و

كــــانون  ٩ حزيران/يونيــــه و ٤، املعقــــودتني يف ٢٢٢ و ١٣٨ومرتــــان يف ســــنته الثانيــــة، يف جلســــتيه    
ــمرب  ــته ١٩٤٧األول/ديسـ ــودة يف  ٤٦٨؛ ويف جلسـ ــباط/فرباير  ٢٨املعقـ ــته ١٩٥٠شـ  ١٤٦٣؛ ويف جلسـ

ــودة يف  ــاير   ٢٤املعقـ ــانون الثاين/ينـ ــته ١٩٦٩كـ ــودة يف  ١٧٦١؛ ويف جلسـ ــاير   ١٧املعقـ ــانون الثاين/ينـ كـ
. وصـــدر النظـــام الـــداخلي ١٩٨٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٢١املعقـــودة يف  ٢٤١٠؛ ويف جلســـته ١٩٧٤

  .S/96/Rev.1-7 و S/96املؤقت حتت الرموز 
  )٢(  S/PV.4616 ٣، الصفحة.  
  )٣(  A/57/387 وCorr.1 ٢١، الفقرة.  
  )٤(  S/PV.4616 ٤، الصفحة.  
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طـــابع  الكتســـاب. وباملثـــل، رأى ممثـــل اململكـــة املتحـــدة أن اجمللـــس لـــيس حباجـــة  )٥(‘‘احلـــد
  .)٦(‘‘لتحقيق النتائج عمليا’’مؤسسي، وإمنا هو حباجة 

، اختذ اجمللس عددا من اخلطـوات لتحسـني أسـاليب عملـه     ٢٠٠٣-٢٠٠٠ويف الفترة   
، وهــي اخلطــوات الــيت مشلــت مــا يلــي: دعــوة األعضــاء املنتخــبني اجلــدد حلضــور   )٧(وإجراءاتــه

ــى الفــور مــدة             ــس خــالل الشــهر الــذي يســبق عل ــة الــيت جيريهــا اجملل ــاورات غــري الرمسي املش
مانـة العامـة صـحائف وقـائع مطبوعـة      ؛ تضمني جلسات اإلحاطـة الـيت تعقـدها األ   )٨(عضويتهم

؛ قيــام رئــيس اجمللــس واألمانــة العامــة بــإبالغ ونشــر قــرارات )٩(وتعميمهــا علــى أعضــاء اجمللــس
وبيانات اجمللس فضال عن إصدار البيانات الصحفية اليت يديل هبا رئيس جملس األمـن يف شـكل   

مشـاورات وتبـادل   كمـا اسـتحدثت إجـراءات جديـدة لل     .)١٠(نشرات صـحفية لألمـم املتحـدة   
  .)١١(املعلومات مع البلدان املسامهة بقوات

وتتبــع املــواد الــواردة يف هــذا الفصــل ترتيــب الفصــول ذات الصــلة يف النظــام الــداخلي   
ــواد     ــس: اجلــزء األول، اجللســات (امل ــت للمجل ــائق    ٥-١املؤق ــل ووث ــاين، التمثي )؛ واجلــزء الث

)؛ واجلـزء الرابـع، األمانـة    ٢٠-١٨سة (املواد )؛ واجلزء الثالث، الرئا١٧-١٣التفويض (املواد 
)؛ واجلـــزء ٣٦-٢٧)؛ واجلـــزء اخلـــامس، تصـــريف األعمـــال (املـــواد ٢٦-٢١العامـــة (املـــواد 

  )؛ واجلـــزء الســـابع، علنيـــة اجللســـات، واحملاضـــر (املـــواد ٤٧-٤١الســـادس، اللغـــات (املـــواد 
٥٧-٤٨  .(  

يف ول ممارسـات اجمللـس   ، تنـا امللحـق وجيري على حنو أنسب، يف فصول أخرى من هذا   
، يف ١٢إىل  ٦يتعلق بـبعض مـواد نظامـه الـداخلي املؤقـت، وذلـك علـى النحـو التـايل: املـواد            ما

 ، يف الفصل اخلامس (أجهزة جملس األمـن الفرعيـة)؛  ٢٨الفصل الثاين (جدول األعمال)؛ واملادة 
  ، يف٤٠لس األمن)؛ واملادة راك يف أعمال جمـــث (االشتــــل الثالــــ، يف الفص٣٩و  ٣٧واملادتان 

  

 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  

  .١٤الصفحة  املرجع نفسه،  )٦(  
الفهرس الوصـفي   إىل، وجه رئيس جملس األمن انتباه األمني العام ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٦يف رسالة مؤرخة   )٧(  

، املرفـق). ومت حتـديث   S/2002/1000( واإلجـراءات ملذكرات وبيانـات رئـيس جملـس األمـن املتعلقـة بالوثـائق       
  ).S/2006/78( ٢٠٠٦شباط/فرباير   ٧الفهرس الوصفي يف مذكرة من رئيس جملس األمن مؤرخة 

  )٨(  S/2000/155  وS/2002/1276.  
  )٩(  S/2002/316.  
  )١٠(  S/2001/640.  
  )١١(  S/2002/964. 
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رسة املتعلقـة بالتوصـيات   ، يف الفصل السابع (املما٦٠إىل  ٥٨الفصل الرابع (التصويت)؛ واملواد 
ــادة       ــم املتحــدة)؛ وامل ــة بشــأن عضــوية األم ــة العام ــة إىل اجلمعي ، يف الفصــل الســادس  ٦١املقدم

  (العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى).
يتعلـق بتطبيـق مـادة     يف مـا الـيت نشـأت    باملسائلوتتصل املواد الواردة يف الفصل األول   

املمارسـات املعتـادة للمجلـس.     شـات تتعلـق باختالفـات عـن    بعينها، وخباصة حيثما جرت مناق
تشكل الوقائع وغريها من املعلومات املعروضة هنـا أدلـة تراكميـة علـى ممارسـات اجمللـس،        وال

  وإمنا هي مؤشر على مسائل وممارسات طُرَِحت أثناء قيام اجمللس بأعماله.
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  اجلزء األول

  )٥إىل  ١اجللسات (املواد 
  مالحظة
عكــس املعلومــات الــواردة يف القســم ألــف ممارســات ت  

مـن امليثـاق، وتـبني حـاالت      ٢٨اجمللس املتصلة بأحكـام املـادة   
مــن النظــام الــداخلي  ٥إىل  ١خاصــة لتفســري أو تطبيــق املــواد 

املؤقت املتعلقة بعقد جلسات جملس األمن وأماكنـها. وخـالل   
ــدرجان يف إطــا     ــان تن ــاك حالت ــرة املستعرضــة، كانــت هن ر الفت

)، وحالتـان  ١(احلالة  ٢، وحالة واحدة يف إطار املادة ١املادة 
). ومل تكـن هنـاك حـاالت    ٣ و ٢(احلالتـان   ٤يف إطار املـادة  

عـــددا مـــن  . ويتضـــمن القســـم بـــاء ٥خاصـــة لتطبيـــق املـــادة 
التطورات اإلجرائية املتصلة باجللسات اليت عقدت أثناء الفترة 

  املستعرضة.
يف  نويف حــالتني تنــدرجا وخــالل الفتــرة املستعرضــة،  

، مل ُتعقــد جلســات خــالل فتــرة األربعــة عشــر   ١إطــار املــادة 
  .  احملددة يوما

، قُدم طلـب  ٢ويف حالة واحدة تندرج يف إطار املادة   
لعقد جلسة عاجلة جمللس األمن، وهو ما أسـفر عـن عـدد مـن     

  ).١الشكاوى بشأن التوقيت (احلالة 
 أيلـول/  ٧يف وأدرجت جلسة جملـس األمـن املعقـودة      
احلكومــات  علــى مســتوى رؤســاء الــدول أو  ٢٠٠٠ ســبتمرب

، رغــم أهنــا مل ُتعقــد صــراحة يف إطــار تلــك   ٤يف إطــار املــادة 
. )١٢()٢) مــن امليثــاق (احلالــة ٢( ٢٨املــادة أو يف إطــار املــادة 

كما أدرجت أربـع جلسـات علـى املسـتوى الـوزاري ُعقـدت       
__________ 

ــة   )١٢(   ــودة يف ١٥٤٤يف اجللســ ــهحزيران ١٢، املعقــ ، ١٩٧٠ /يونيــ
 ٢٨ت دورية وفقـا للمـادة   أعلن الرئيس قرار اجمللس بعقد جلسا

)، وبـــّين بصــــورة عامــــة طبيعــــة هــــذه اجللســــات الدوريــــة  ٢(
 .واألغراض املتوخاة منها

. وباإلضـافة  )١٣()٣(احلالة  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠بني عامي  يف ما
إىل ذلك، وردت إشـارة إىل عـدد مـن اجللسـات الـيت حظيـت       
مبشاركة رفيعة املستوى من ممثلـي األعضـاء وغـري األعضـاء يف     
اجمللس على حد سواء. ويف الواقـع، أصـبح مـن الشـائع خـالل      
الفترة املستعرضة أن يرأس وزراء خارجية أو غريهم من كبـار  

ــوىل رئاســة اجمل    ــذي يت ــد ال لــس بعــض اجللســات   مســؤويل البل
ــة      ــدهم رئاسـ ــويل بلـ ــدة تـ ــاء مـ ــة أثنـ ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ خـ

ــس ــاركون يف نفــــس    .)١٤(اجمللــ ــاء املشــ ــري األعضــ ــان غــ وكــ
  املداوالت ُيمثلون يف املقابل على مستوى رفيع.

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، اســتمر أعضــاء اجمللــس يف   
ــة     االجتمــاع بصــورة متكــررة يف شــكل مشــاورات غــري رمسي

__________ 

اجمللـس علـى االسـتفادة     العام األمنييف حالة من احلاالت، شجع   )١٣(  
بدرجــة أكــرب مــن اجللســات املعقــودة علــى مســتوى رفيــع بشــأن 

 /متــوز ٢٠ املعقــودة يف ٤١٧٤املســائل املواضــيعية. ويف اجللســة  
الصراعات املسلحة، أشار نشوب يتعلق مبنع  يف ما ٢٠٠٠ يوليه
يف ضوء أن بعض أحكام امليثاق املتعلقـة مبنـع    أنهإىل  العام األمني

بإمكـان اجمللـس أن يعقـد     ، فـإن الصراعات مل تسـتغل كمـا جيـب   
اجتماعات دورية على مستوى وزراء اخلارجية، وحسـبما هـو   ”

ــادة  ــن“٢٨وارد يف املـ ــل ، مـ ــة  أجـ ــوعي المناقشـ ــايا املوضـ  ةقضـ
، S/PV.4174. انظــر نشــوب الصــراعات املســلحة ملنــع ةالفعليــ أو

 .٤الصفحة 

أثناء تـويل الواليـات املتحـدة رئاسـة اجمللـس، علـى سـبيل املثـال،           )١٤(  
 ٤٠٨٧رئاســـة اجللســـة  املتحـــدة الواليـــاتتـــوىل نائـــب رئـــيس 

 أفريقيـا لة بشـأن مسـأ   ٢٠٠٠ الثاين/ينـاير  كانون ١٠املعقودة يف 
). S/PV.4087متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) (انظــر و
وإىل جانــب اجللســات املعلنــة كمــؤمترات   ذلــك، إىل باإلضــافةو

قمة أو اجتماعات على املستوى الوزاري، عقد عدد من أعضـاء  
ــة وزراء    ــر برئاسـ ــة أو أكثـ ــة جلسـ ــوليهم الرئاسـ ــاء تـ اجمللـــس أثنـ

ئمني لـدى األمـم املتحـدة. انظـر،     خارجيتهم، وليس ممثليهم الـدا 
ــال،    ــبيل املثـ ــى سـ  ,S/PV.4485, S/PV.4701, S/PV.4739علـ

S/PV.4753 and S/PV.4414. 
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بكامل هيئتـه. وإىل جانـب جلسـات اجمللـس الرمسيـة       للمجلس
ومشاوراته غري الرمسية بكامل هيئته، أبقى أعضاء اجمللس علـى  

ــة   ــيح   )١٥(املمارســة اخلاصــة باألنشــطة غــري الرمسي باعتبارهــا تت
فرصا لتبادل اآلراء بصورة مستفيضـة وصـرحية وإلعـادة تقيـيم     

  عملهم على املستوى االستراتيجي.  
  

  ٥ إىل ١ت اخلاصة املتعلقة بتطبيق املواد احلاال  -ألف 
  ١املادة   
تعقد اجتماعات جملس األمن، باسـتثناء االجتماعـات     

، بنـاء علـى دعـوة مـن الـرئيس      ٤الدورية املشار إليها يف املادة 
يف أي وقت يرى فيه ذلـك ضـروريا، علـى أال تتجـاوز الفتـرة      

  اليت تتخلل االجتماعات أربعة عشر يوما.
، انــدرجت حالتــان ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠مــن يف الفتــرة   

عنـدما مل ينعقـد اجمللـس خـالل فتـرة األربعـة        ١يف إطار املـادة  
املعقـودة يف   ٤٢٥٣يومـا بـني اجللسـة     ١٩: احملـددة  عشر يوما

(املغلقـة)   ٤٢٥٤واجللسـة   ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ٢٢
يومـا بــني   ١٩ ؛ و٢٠٠١كـانون الثاين/ينـاير    ١١املعقـودة يف  

كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢١املعقـــــودة يف  ٤٤٤٥اجللســـــة 
ــة) املعقـــودة يف  ٤٤٤٦واجللســـة  ٢٠٠١ ــانون  ١٠(املغلقـ كـ

مل ُتطــرح يف أعمــال اجمللــس  أنــهغــري  .)١٦(٢٠٠٢الثاين/ينــاير 
  أسئلة بشأن هذه املسألة.

__________ 

مشلت هذه األنشطة غري الرمسية اجتماعات صيغة آريا، ومـآدب    )١٥(  
، وحلقـات  العـام  األمنيالغداء الشهرية، واملعتكفات السنوية مع 

اجلدد يف اجمللس (انظـر الوثيقـة   العمل السنوية لألعضاء املنتخبني 
S/2004/135      ــذا ــن ه ــة العمــل األوىل م ــر حلق ــيت تتضــمن تقري ال

)، فضــال عــن ٢٠٠٣ األول/ديســمرب كــانونالنــوع املعقــودة يف 
احللقات الدراسية وحلقات العمـل املعقـودة بالتعـاون مـع معهـد      

للبحث والتدريب وكيانـات أخـرى مثـل أكادمييـة      املتحدة األمم
 ولية وجامعة كولومبيا.السالم الد

 ٤٨٩١اجللســة يومـا بـني    ٢٠حـدثت أيضـا فتـرة فاصــلة بلغـت       )١٦(  
 ٤٨٩٢واجللسـة   ٢٠٠٣كانون األول/ديسـمرب   ٢٢املعقودة يف 

  ٢املادة   
يــدعو الــرئيس جملــس األمــن إىل االجتمــاع بنــاء علــى    

  طلب أي عضو من أعضاء جملس األمن.
  ١الة احل  
 أيلول/ســـــبتمرب ٢٠يف مـــــذكرة شـــــفوية مؤرخـــــة     
موجهــــة إىل رئــــيس جملــــس األمــــن، ابلــــغ ممثــــل  )١٧(٢٠٠٢

تأييــد وفــده عقــد جملــس  اجلمهوريــة العربيــة الســورية الــرئيس  
األمــن فــورا جلســة للنظــر يف التطــورات األخــرية يف األراضــي  
ــيس اجملموعــة      ــه رئ ــة، علــى النحــو الــذي طلب الفلســطينية احملتل

  .)١٨(ة قبل ذلكالعربي
ــةويف    ــس جلســـــــــ ــودة يف  ٤٦١٤ اجمللـــــــــ املعقـــــــــ

يتعلـــق باحلالـــة يف الشـــرق  يف مـــا، ٢٠٠٢أيلول/ســـبتمرب  ٢٣
توجــــه ممثــــل  ،)١٩(األوســــط، مبــــا يف ذلــــك قضــــية فلســــطني

اجلمهورية العربية السورية بالشكر لرئيس جملس األمـن لعقـده   
 .)٢٠(‘‘قـد تـأخرت بعـض الشـيء    ’’اجللسة، وإن أشار إىل أهنا 

ــهاف وأضــ ــأخري رغــم أن الوضــع يف     أن ــاذا هــذا الت ال يفهــم مل
وأعـرب ممثـل فلسـطني أيضـا عـن أسـفه        .)٢١(‘‘يغلـي ’’املنطقة 
  .)٢٢(يف عقد اجللسة ‘‘غري املربر’’للتأخر 

  
  

__________ 

. لإلطــالع ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير  ١٢(املغلقــة) املعقــودة يف 
 .ملرجع املمارساتعلى التفاصيل، انظر امللحق اخلامس عشر 

  )١٧(  S/2002/1056. 

  )١٨(  S/2002/1055. 

  )١٩(  S/PV.4614. 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

 .املرجع نفسه  )٢١(  

 .٦، الصفحة املرجع نفسه  )٢٢(  
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    ٣املادة   
يدعو الرئيس جملس األمن إىل االجتماع إذا جرى 

 أو املادة ٣٥تنبيه جملس األمن إىل نزاع أو حالة حبسب املادة 
) من امليثاق، أو إذا قدمت اجلمعية العامة توصيات إىل ٣( ١١

)، ٢( ١١جملس األمن أو أحالت إليه أية مسألة حبسب املادة 
أو إذا نبه األمني العام جملس األمن إىل أية مسألة حبسب 

 .٩٩ املادة
خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، مل تكـــن هنـــاك حـــاالت    

  .٣خاصة تتعلق بتطبيق املادة 
  ٤املادة   
يعقــد جملــس األمــن االجتماعــات الدوريــة املنصــوص     

) من امليثاق مرتني يف السنة يف املواعيـد  ٢( ٢٨عليها يف املادة 
  .اليت حيددها جملس األمن

  
 ٢احلالة   
مؤمتر قمة اجلمعية العامـة بشـأن األلفيـة، عقـد     مبناسبة   

أيلول/سـبتمرب   ٧املعقـودة يف   ٤١٩٤اجمللس أيضا، يف جلسـته  
ــة ، اج٢٠٠٠ ــاع قم ــدول أو     )٢٣(تم ــاء ال ــى مســتوى رؤس عل

كفالــة اضــطالع جملــس األمــن بــدور ملناقشــة  ،)٢٤(احلكومــات
 .أفريقيــايف  ال سـيما فعـال يف صـون السـلم واألمـن الـدوليني،      

وكانت تلك املرة الثانية يف تاريخ اجمللس الـيت ُيعقـد فيهـا هـذا     
ــد يف      ــذي ُعق ــة ال ــد اجتمــاع القم ــاع، بع كــانون  ٣١االجتم

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4194 أعلـــــن الـــــرئيس قـــــرار عقـــــد اجتمـــــاع قمـــــة يف .
يف بيـــان موجـــه إىل وســـائط اإلعـــالم  ٢٠٠٠ آب/أغســـطس ٤

  ).S/2000/772(انظر 
أعضـاء اجمللـس ممـثلني علـى مسـتوى      كان أربعة عشر عضوا مـن    )٢٤(  

رؤســاء الــدول أو احلكومــات. وكــان عضــو واحــد ممــثال بــوزير 
 خارجيته.

ويف مالحظاتــــه االســــتهاللية، قــــال  .)٢٥(١٩٩٢/ينــــاير الثاين
يعتـرب فرصـة    ‘‘االجتماع االسـتثنائي ’’ن ذلك إالرئيس (مايل) 

لألمـــم  ‘‘لتـــوفري املـــوارد البشـــرية واملاليـــة واملاديـــة الالزمـــة ’’
عاليـة،  تعاجل حـاالت الصـراع علـى حنـو أكثـر ف     ’’املتحدة لكي 

لـة السـلم العـاملي    مثيل هلا عـن كفا  وتتحمل مسؤوليتها اليت ال
وخالل االجتماع، قـال ممثـل االحتـاد الروسـي      .)٢٦(‘‘وضمانه

قـد يكـون مـن األفضـل يف القـرن اجلديـد االسـتفادة مـن         ’’ نهإ
ال يف مقر األمم  -مؤمترات القمة الرفيعة املستوى بتواتر أكرب 

ــع أقــــرب مــــن     ــورك فحســــب، بــــل يف مواقــ ــدة بنيويــ املتحــ
  .)٢٧(اليت يتناوهلا اجمللس ‘‘األحداث

  
 ٣احلالة   
ــع مناســبات، عقــد اجتماعــات       ــن اجمللــس، يف أرب أعل

ويف العديد من اجللسات األخـرى   .)٢٨(على املستوى الوزاري
خالل الفتـرة املستعرضـة، كـان أعضـاء اجمللـس ممـثلني       املعقودة 

__________ 

  )٢٥(  S/PV.3046  لإلطـــالع علـــى التفاصـــيل، انظـــر امللحـــق احلـــادي .
 .٥عشر، الفصل األول، احلالة 

  )٢٦(  S/PV.4194 ٣، الصفحة. 

 .١٤، الصفحة املرجع نفسه  )٢٧(  

 الثـــاين/نوفمرب تشـــرين ١٢قـــودة يف املع ٤٤١٣انظـــر اجللســـة    )٢٨(  
التهديــدات الــيت يتعــرض هلــا الســالم واألمــن      ”بشــأن  ٢٠٠١

ممثال على  ١٥(اليت حضرها  “الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية
املعقـــــــــودة يف  ٤٦٠٧املســـــــــتوى الـــــــــوزاري)؛ واجللســـــــــة 

جلســة جملــس األمــن الرفيعــة ”بشــأن  ٢٠٠٢ /ســبتمربأيلول ١١
أيلول/سـبتمرب   ١١ء الـذكرى السـنوية لــ    املستوى املكّرسة إلحيا

ــدويل ٢٠٠١ ــيت حضــرها واحــد مــن    “: أعمــال اإلرهــاب ال (ال
ــاء الــــدول أو احلكومــــات و  ــتوى   ١٣ رؤســ ــثال علــــى املســ ممــ

 الثاين/ينـاير  كـانون  ٢٠ املعقـودة يف  ٤٦٨٨الوزاري)؛ واجللسـة  
لرفيعـة املسـتوى: مكافحـة    جلسـة جملـس األمـن ا   ”بشأن  ٢٠٠٣

)؛ ممــثال علــى املســتوى الــوزاري  ١٣رها الــيت حضــ( “اإلرهــاب
ــودة يف ٤٨٣٣واجللســة  بشــأن  ٢٠٠٣ /ســبتمربأيلول ٢٤ املعق

الــيت حضــرها ( “ادة القــانون: دور األمــم املتحــدةالعدالــة وســي”
  ).ممثال على املستوى الوزاري ١١
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ــتوى       ــى املسـ ــثلني علـ ــات أو مبمـ ــدول أو احلكومـ ــاء الـ برؤسـ
  .)٢٩(الوزاري
تشـــــــرين  ٣٠ املعقـــــــودة يف ٤٤٣٢ويف اجللســـــــة   

تاميـــة عـــن اخلناقشـــة امليتصـــل ب يف مـــا ،٢٠٠١الثـــاين/نوفمرب 
، شـدد عـدد   أعمال جملس األمن يف شهر تشرين الثـاين/نوفمرب 

ــتوى       ــة املسـ ــات الرفيعـ ــة االجتماعـ ــى أمهيـ ــاء علـ ــن األعضـ مـ
ينبغي أن يواظب اجمللس على ممارسة عقـد   نهإوفائدهتا، قائلني 

وحــذر  .)٣٠(ناســباتجلســاته علــى املســتوى الــوزاري يف امل   
ــورة     ــة بصــ ــد اجللســــات الوزاريــ ــرون مــــن عقــ ــاء آخــ أعضــ

والحـظ ممثـل اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        .)٣١(منتظمة
الشــمالية بصــفة خاصــة أن قيمــة املناقشــة الوزاريــة       أيرلنــداو

تكمن يف أهنا نادرة، وأهنـا تعطـي زمخـا خاصـا ملوضـوع بعينـه       
يمــة كــربى يف هــذه ق أيرلنــدا ى ممثــلورأ .)٣٢(يف وقــت معــني

أشار إىل خطر وضع تسلسـل هرمـي ألمهيـة     أنهغري املمارسة، 
وقـال ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة       .)٣٣(جلسات اجمللـس 

  .)٣٤(جيوز متييع أثرها  أن االجتماعات الوزارية أداة مهمة وال
__________ 

 تشـرين  ١٣ املعقـودة يف  ٤٤١٤انظر علـى سـبيل املثـال اجللسـة       )٢٩(  
 ١٢احلالـة يف أفغانسـتان، الـيت كـان     بشأن  ٢٠٠١ الثاين/نوفمرب

 ٤٤٦٠عضوا باجمللس ممثلني فيهـا بـوزراء خارجيتـهم؛ واجللسـة     
بشــأن احلالــة  ٢٠٠٢ الثاين/ينــاير كــانون ٣٠ و ٢٩ املعقــودة يف

؛ وأربع جلسات بشأن احلالة بني العراق والكويـت يف  أفريقيايف 
 ٤٧٠٧ و ٤٧٠١(اجللسـات   ٢٠٠٣ /مارسآذارو /فربايرشباط

 ).٤٧٢١ و ٤٧١٤ و

  )٣٠(  S/PV.4432 ــاد  ٤(موريشــيوس)؛ والصــفحة   ٣، الصــفحة (االحت
 (أوكرانيا). ٢٠(تونس)؛ والصفحة  ١١الروسي)؛ والصفحة 

 ٩(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣١(  
(الصــني)؛  ١٥(فرنســا)؛ والصــفحة   ١٤)؛ والصــفحة أيرلنــدا(

  ).املتحدة الواليات( ٢١الصفحة 
 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 .٩، الصفحة املرجع نفسه  )٣٣(  

 .٢١، الصفحة املرجع نفسه  )٣٤(  

  التطورات اإلجرائية املتصلة باجللسات  -باء 
، ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٠شـــهد اجمللـــس، يف الفتـــرة مـــن      

ضمن مجلـة أمـور، عـددا مـن التطـورات اإلجرائيـة اهلامـة الـيت         
ــا مـــوجز عـــرضأدنـــاه  ويـــردتتصـــل بشـــكل اجللســـات،   : هلـ

استحداث اجللسـات اخلاصـة املفتوحـة أمـام غـري األعضـاء        (أ)
؛ (ج) إضــفاء الطــابع ‘‘جلســات ختاميــة’’كافــة؛ (ب) عقــد 

ــوا       ــدان املســامهة بق ــع البل ــة التشــاور م ــى آلي ت يف الرمســي عل
عمليـــات حفـــظ الســـالم؛ (د) إعـــادة تنشـــيط بعثـــات جملـــس  

  األمن.
  اجللسات اخلاصة املفتوحة أمام غري األعضاء كافة   
خالل الفترة املستعرضة، عقد جملـس األمـن جلسـات      

يوميـة  وأعلن يف  .)٣٥(خاصة مفتوحة أمام كافة أعضاء املنظمة
إلعـالم  أن هذه اجللسات، املغلقة أمـام وسـائط ا   األمم املتحدة

واجلمهور، مفتوحة أمام غري أعضاء جملـس األمـن الـراغبني يف    
ــه، أصــبح مبقــدور غــري األعضــاء حضــور     ــاء علي احلضــور. وبن
اجللســات اخلاصــة دون احلاجــة لتقــدمي رســالة تتضــمن طلــب   

  املشاركة.
  اجللسات اخلتامية  
ــه   ــهر حزيران/يونيـ ــع اجمللـــس يف ٢٠٠١ يف شـ ، اجتمـ

ييم اجلوانب اإلجرائية والفنيـة مـن   جلسة علنية، ألول مرة، لتق
وخـالل   .)٣٦(‘‘جلسـة ختاميـة  ’’أعماله خالل ذلك الشـهر يف  

الفترة املستعرضة، كان اجمللس يعقد من حـني ألخـر جلسـات    
ختامية، مل تكن تشمل يف بادئ األمـر سـوى أعضـاء اجمللـس،     

  .)٣٧(مث اتسعت بعد ذلك ليشارك فيها غري األعضاء
__________ 

 .٧، الصفحة S/2002/603انظرٍ   )٣٥(  

 .املرجع نفسه  )٣٦(  

(انظر يف هذا الصدد أيضا ورقتني  S/PV.4363و S/PV.4343انظر   )٣٧(  
ــتني (    ــاتني اجللسـ ــادل اآلراء يف هـ ــار تبـ ــان إطـ ، S/2001/822تبينـ

 S/PV.4445و S/PV.4432 ، املرفــــق))؛ و S/2001/1140رفــــق، وامل
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  بلدان املسامهة بقواتاجللسات املعقودة مع ال  
كــان أحـــد التطــورات الرئيســـية املتصــلة باجللســـات      

يتمثــل يف إنشــاء آليــة رمسيــة     ٢٠٠٣-٢٠٠٠خــالل الفتــرة  
للتشاور وتبـادل اآلراء مـع البلـدان املسـامهة بقـوات يف شـكل       

 ١٣٥٣القـرار   اعتمـاد جلسات عامة أو خاصة، وذلك عقب 
)٢٠٠١.(  

ــودة يف  ٤٢٢٠ويف اجللســة    ــاين/  ١٣املعق  تشــرين الث
كفالـة اضـطالع   ’’يتصـل بالبنـد املعنـون     يف ما ٢٠٠٠نوفمرب 

جملــس األمــن بــدور فعــال يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني:  
موجهــة إىل  ٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٠رســالة مؤرخــة 

رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس الفريــق العامــل التابـــــع جمللــس 
اعتمـد اجمللـس القـرار     ،)٣٨(‘‘األمـن واملعـين بتقريـر اإلبراهيمـي   

الفريـــق املعـــين )، الـــذي أيـــد فيـــه توصـــيات  ٢٠٠٠( ١٣٢٧
بعمليــات األمــم املتحــدة للســالم بشــأن تعزيــز نظــام التشــاور   

البلــــدان املســــامهة بقــــوات واجمللــــس واألمانــــة  القــــائم بــــني 
ويف تلـك اجللسـة، أيـد العديـد مـن أعضـاء اجمللـس         .)٣٩(العامة

__________ 

(انظـــر يف هـــذا الصـــدد أيضـــا ورقـــة  S/PV.4482و S/PV.4466 و
(انظــــر يف هــــذا  S/PV.4562))؛ وS/2002/622مــــوجز اجللســــة (

ــة (   ــوجز اجللسـ ــة مـ ــا ورقـ ــدد أيضـ ــذكرة S/2002/759الصـ ) واملـ
))؛ S/2002/701الشــفوية املتعلقــة بالتحضــري للجلســة اخلتاميــة (    

ــدد    S/PV.4677و ــذا الصـ ــر يف هـ ــا(انظـ ــات   أيضـ ــة املعلومـ وثيقـ
 ٢٠٠٢خـالل عـام    األمـن  جملـس األساسية حول اختتـام أعمـال   

)S/2002/1387و ))؛S/PV.4748؛ وS/PV.4766؛ وS/PV.4818. 

  .S/2000/1084انظر   )٣٨(  
الفريق املعين بعمليـات األمـم املتحـدة للسـالم      شكل األمني العام  )٣٩(  

 األمـم اسـتعراض شـامل ألنشـطة    إلجـراء   ٢٠٠٠ مارس/آذاريف 
يف ميـداين السـالم واألمـن وتقـدمي جمموعـة واضـحة مـن         املتحدة

التوصــيات امللموســة والعمليــة هلــذه األنشــطة مســتقبال. وأحيــل   
ــة    ــالة مؤرخـــ ــق إىل اجمللـــــس مبوجـــــب رســـ ــر الفريـــ  ٢١تقريـــ

 اجمللـس إىل رئيس  العام األمنيموجهة من  ٢٠٠٠ /أغسطسآب
)S/2000/809.( 

. وشــــددت ممثلــــة )٤٠(يتتعليلــــهم للتصــــو عنــــدالتوصــــيات 
جامايكا على أن عقد اجتماعات خاصـة بـني الـدول املسـامهة     
بقوات يف بعثة مـا حلفـظ السـالم والـدول الـيت مـن احملتمـل أن        

بعد ميثل خطوة ترى جامايكا ضـرورة السـعي    يف ماتسهم هبا 
  .)٤١(إىل اختاذها بشكل جاد

أمــا إضــفاء الطــابع الرمســي علــى آليــة التشــاور مــع          
املسـامهة بقـوات، فقـد تعـزز بدرجـة اكـرب عنـدما نظـر          البلدان

تعزيــز التعــاون مــع البلــدان املســامهة ’’اجمللــس يف البنــد املعنــون 
ــوات ــته  ‘‘بقــــ ــودة يف  ٤٢٥٧يف جلســــ ــانون  ١٦املعقــــ كــــ

، يف قـــــال الـــــرئيس (ســـــنغافورة)و .)٤٢(٢٠٠١الثاين/ينـــــاير 
ــة أفكــار ن اجمللــس لــيس لديــه أي  إحظاتــه االســتهاللية، مال أي
قة عن نتيجـة هـذا النقـاش املفتـوح، وإن اهلـدف جيـب أن       مسب

يتمثــل يف تعزيــز العالقــة بــني البلــدان املســامهة بقــوات وجملــس 
ــني      ــدة بـ ــاون جديـ ــاد روح تعـ ــة، وإجيـ ــة العامـ ــن واألمانـ األمـ

وأشــارت وفــود عديــدة إىل املشــاورات   .)٤٣(الشــركاء الثالثــة
 بــني أعضــاء ٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٤الــيت أجريــت يف 

ــم املتحــدة يف      ــة األم ــوات يف بعث ــدان املســامهة بق اجمللــس والبل
  .)٤٤(سرياليون كمثال جيد على التعاون بني الشركاء

__________ 

  )٤٠(  S/PV.4420 (بـنغالديش)؛   ٩(جامايكا)؛ والصـفحة   ٣، الصفحة
 ١٣(كنــدا)؛ الصــفحة  ١١(فرنســا)؛ والصــفحة  ١١والصــفحة 

 ١٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٤(األرجنــتني)؛ والصــفحة 
ــونس)؛ والصــفحة   ــا)؛ الصــفحة   ١٧(ت ــا)؛  ١٨(ماليزي (أوكراني

 (هولندا). ٢١ و ٢٠(ناميبيا)؛ والصفحتان  ١٩والصفحة 

 .٣، الصفحة املرجع نفسه  )٤١(  

  )٤٢(  S/PV.4257 وresumption I  ــة ــل اجللســ ، قامــــت ٤٢٥٧. وقبــ
الرئاسة (سنغافورة) بإعداد وتعميم ورقة معلومـات أساسـية مـن    

  ).S/2001/21املناقشة ( أجل
 .٣، الصفحة املرجع نفسه  )٤٣(  

 S/PV.4257(نيوزيلنــــدا)؛ و  ٣٤، الصــــفحة  املرجــــع نفســــه    )٤٤(  

(Resumption I) ٣٩(أوكرانيــــا)؛ والصــــفحة  ١٣، الصــــفحة 
 (سنغافورة).
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، أنشــأ اجمللــس،  ٢٠٠١كــانون الثاين/ينــاير   ٣١ويف   
فريقـا عـامال معنيـا بعمليـات األمـم       ،)٤٥(مبوجب بيـان رئاسـي  

املتحــدة حلفــظ الســالم ليتنــاول مســائل حفــظ الســالم العامــة   
 .)٤٦(اجلوانب التقنية لعمليات حفظ السـالم كـل علـى حـدة    و

ــة     ــان، ســلم اجمللــس بضــرورة إجيــاد عالقــة ثالثي ويف نفــس البي
ــدان املســامهة       ــة والبل ــة العام ــني جملــس األمــن واألمان شــفافة ب
بقوات علـى حنـو يـؤدي إىل بعـث روح جديـدة مـن الشـراكة        
ــاون والثقـــة، وأكـــد مـــرة أخـــرى اتفاقـــه علـــى عقـــد        والتعـ

ــف     مشــاو ــدان يف خمتل ــك البل ــع تل ــت املناســب م رات يف الوق
ــة مــن عمليــات األمــم املتحــدة     املراحــل الــيت متــر هبــا أي عملي

، اعتمـد اجمللـس   ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣حلفظ السالم. ويف 
) بشــأن التعــاون مــع البلــدان املســامهة ٢٠٠١( ١٣٥٣القــرار 

بقوات، الذي نص، ضمن مجلـة أمـور، علـى أن يعقـد اجمللـس      
ات علنيـــة أو خاصـــة تشـــارك فيهـــا البلـــدان املسامهــــــة  جلســـ

بقوات، بغية كفالة النظر بشـكل كامـل وعلـى مسـتوى رفيـع      
يف املســـائل ذات األمهيـــة البالغـــة بالنســـبة لعمليـــة معينـــة مـــن   

وباإلضـافة إىل ذلـك، نـص القـرار      .)٤٧(عمليات حفظ السالم
ة البلــدان املســامهعلــى أن تســتمر االجتماعــات التشــاورية مــع 

ــة رئـــيس اجمللـــس   ــوات برئاسـ ــية  بقـ ــيلة الرئيسـ ــفها الوسـ بوصـ
 أيلـول/  ١٠املعقـودة يف   ٤٣٦٩وكانت اجللسة  .)٤٨(للتشاور
)، الــيت اجتمــع ٢٠٠١( ١٣٥٣وفقــا للقــرار  ٢٠٠١ســبتمرب 

البلدان املسامهة بقوات يف بعثـة األمـم املتحـدة    فيها اجمللس مع 
__________ 

  )٤٥(  S/PRST/2001/3. 

 .٢٠، الصفحة S/2002/603انظر   )٤٦(  

 )، املرفق الثاين، الفرع ألف.٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   )٤٧(  

)، املرفق الثاين، الفرع باء. وعالوة علـى  ٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   )٤٨(  
ــرار  ـــ ٢٠٠١( ١٣٥٣القـ ــدر رئ  /آب ٢٧يس اجمللـــس يف )، أصـ
يف اجللسـات اخلاصـة    مـذكرة بشـأن املشـاركة    ٢٠٠٢ أغسطس

 ).S/2002/964( واالجتماعات التشاورية

دان املسـامهة  ، هي أول جلسة خاصة مع البلإريتريايف إثيوبيا و
  .)٤٩(بقوات

  بعثات جملس األمن  
ــد اجمللـــس      ــة، أوفـ ــرة املستعرضـ ــة  ١٣خـــالل الفتـ بعثـ

ــاه)، يف حــني  ١خــارج املقــر (انظــر اجلــدول   ــهأدن مل يوفــد  أن
) ١٩٩٩-١٩٩٦خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا امللحــق الســابق ( 

وعلى وجـه اخلصـوص، أوفـد     .)٥٠(سوى بعثة واحدة فحسب
، ٢٠٠٠ق الصراع مخس مرات يف عـام  اجمللس بعثاته إىل مناط

وهــو أعلــى عــدد مــن البعثــات يــتم إيفــاده خــالل ســنة طــوال   
تــاريخ اجمللــس. وكــان اجمللــس، بوجــه عــام، يعقــد عنــد عــودة  

وعقـب النظـر يف    .)٥١(بعثاته جلسات للنظر يف تقارير البعثات
يف التقارير، كان اجمللـس، يف بعـض احلـاالت، يعتمـد قـرارات      

بـاجلهود  القـرار   رحـب إحدى احلاالت،  وبيانات رئاسية. ويف
 الــيت بذلتــها البعثــة الــيت أوفــدها إىل املنطقــة وبتقريرهــا، وإن      

قلــــق بـــالغ بســـبب انــــدالع القتـــال جمــــددا يف    أعـــرب عـــن   
ويف حالــة أخــرى، أقــر اجمللــس تقريــر البعثــة يف       .)٥٢(املنطقــة

 )٥٤(واعتمـــدت ثالثـــة بيانـــات رئاســـية    .)٥٣(ديباجـــة القـــرار 
ع بعثـات خـالل الفتـرة املستعرضـة، أيـد فيهـا       يتعلق بـأرب  ما يف

ويف البيــان  .)٥٥(اجمللــس التوصــيات الــواردة يف تقــارير البعثــات
__________ 

مـن   ٥٥) وفقا للمـادة  S/PV.4369يف ختام اجللسة، صدر بالغ (  )٤٩(  
 النظام الداخلي للمجلس.

 ).١٩٩٩ /سبتمربأيلول ١٢إىل  ٨تيمور الشرقية (  )٥٠(  

 إندونيسـيا عثـة اجمللـس املوفـدة إىل تيمـور الشـرقية و     يتعلق بب يف ما  )٥١(  
، عقد اجمللس أوال جلسـة خاصـة   ٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب تشرينيف 

ــاين/نوفمرب تشــرين ٢٠) يف ٤٢٢٨( ــها جلســة  ٢٠٠٠ الث ، أعقب
 .٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٨) يف ٤٢٣٦عامة (

 ).٢٠٠٠( ١٢٩٧القرار   )٥٢(  

 ).٢٠٠١( ١٣٥٥القرار   )٥٣(  

  )٥٤(  S/PRST/2000/31و ،S/PRST/2000/39و ،S/PRST/2003/12.  
  )٥٥(  S/2000/992و ،S/2000/1105و ،S/2003/653و ،S/2003/688. 
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وغـرب   أفريقيـا املتعلـق بـالبعثتني املوفـدتني إىل وسـط      الرئاسي
، أعــــرب )٥٦(٢٠٠٣يف حزيران/يونيــــه ومتوز/يوليــــه  أفريقيــــا

ذ اجمللــس أيضــا عــن اعتزامــه اســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــ    
ومــن بــني البعثــات   .)٥٧(٢٠٠٣التوصــيات حبلــول هنايــة عــام  

__________ 

  )٥٦(  S/PRST/2003/12. 

 كــانون ٢٣املعقــودة يف  ٤٨٩٩أجــري االســتعراض يف اجللســة    )٥٧(  
ــاير ــة اجمللــس إىل غــرب    ٢٠٠٤ الثاين/ين ــابشــأن بعث ، ويف أفريقي

ــوفو يف     ــدة إىل كوســـ ــة املوفـــ ــم البعثـــ ــر، تتســـ ــة عشـــ الثالثـــ
ــه  ــة     ٢٠٠١حزيران/يونيــ ــا أول بعثــ ــببني: أهنــ ــة، لســ باألمهيــ

ــع        ــت تضــم مجي ــا كان ــس، وأهن ــيس اجملل ــها رئ ــس يرأس للمجل
أعضــاء اجمللــس اخلمســة عشــر. ومنــذ ذلــك احلــني، أصــبحت    

  تضم األعضاء اخلمسة عشر مجيعهم.بعثات اجمللس 
__________ 

ــة  ــود ٤٩١١اجللسـ ــباط ١٧ة يف املعقـ ــأن  ٢٠٠٤ /فرباير شـ بشـ
. انظر امللحق اخلـامس عشـر ملرجـع    أفريقيابعثة اجمللس إىل وسط 

 املمارسات.
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    ١اجلدول 
  ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠من املوفدة يف الفترة بعثات جملس األمن 

 رد فعل اجمللس التقرير االختصاصات تكوين البعثة وجهة البعثة مدة البعثة

 نيسان/٢٩-٢٧
 ٢٠٠٠أبريل

بنغالديش (رئيس البعثة)، االحتاد كوسوفو
ــتني، أو  ــا، الروســي، األرجن كراني

 جامايكا، الصني، كندا، ماليزيا

S/2000/320 S/2000/363  ٤١٣٨اجللسة   
 ٢٠٠٠أيار/مايو  ١١

ــايو ٨-٤ أيار/مـــ
٢٠٠٠ 

مجهوريــــــــــــة 
الكونغـــــــــــــو 

 الدميقراطية

الواليات املتحدة (رئيس البعثة)،
تـــونس، فرنســـا، مـــايل، اململكـــة 

 املتحدة، ناميبيا، هولندا

S/2000/344 S/2000/416  
 

   ٤١٤٣اجللسة 
 ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٧

أيار/مــايو ١٠-٩
٢٠٠٠ 

ــا  إريتريــــــــــــــ
 وإثيوبيا

الواليات املتحدة (رئيس البعثة)،
تـــونس، فرنســـا، مـــايل، اململكـــة 

 املتحدة، ناميبيا، هولندا  

(أ)
S/2000/392 S/2000/413  ٤١٤٢اجللسة   

  ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٢
 )٢٠٠٠( ١٢٩٧اعتماد القرار 

ــرين ١٤-٧ تشــــ
ــوبر  األول/أكتـــــــ

٢٠٠٠ 

اململكــة املتحــدة (رئــيس البعثــة)، سرياليون
ــا،   ــي، أوكرانيـــ ــاد الروســـ االحتـــ
ــني،   ــا، الصـ ــنغالديش، جامايكـ بـ
ــدا،   ــايل، هولنـ ــدا، مـ ــا، كنـ فرنسـ

 الواليات املتحدة

S/2000/886 S/2000/992  
 

   ٤٢١٦اجللسة 
  ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/2000/31) 

ــرين ١٧-٩ تشــــ
ــاين /نوفمرب الثـــــــــ
٢٠٠٠ 

ــور  تيمـــــــــــــــ
الشــــــــــــــرقية 

 وإندونيسيا

ــة)،  ــيس البعثــــــ ــا (رئــــــ ناميبيــــــ
األرجنـــتني، أوكرانيـــا، تـــونس،   
ــا، اململكــــــة املتحــــــدة،    ماليزيــــ

  الواليات املتحدة  
 

S/2000/103 S/2000/1105  ٤٢٢٨اجللسة   
٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٠

  (خاصة)
  ٤٢٣٨اجللسة 

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨
  ٤٢٤٤اجللسة 

  ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ٦
  أدىل الرئيس ببيان  

)S/PRST/2000/39( 
__________ 

  اجملاورة. وإريتريا عقب زيارهتا جلمهورية الكونغو الدميقراطية والدول إثيوبيامجهورية الكونغو الدميقراطية بزيارة  إىلأُذن لبعثة اجمللس املوفدة   )(أ  
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 رد فعل اجمللس التقرير االختصاصات تكوين البعثة وجهة البعثة مدة البعثة

ــار/٢٦-١٥  أيــــ
 ٢٠٠١مايو

منطقــــــــــــــــة 
الــــــــــبحريات 

 الكربى

فرنسا (رئيس البعثـة)، أوكرانيـا،
، تــــــونس، جامايكــــــا، أيرلنــــــدا

ــا،   ــني، كولومبيـ ــنغافورة، الصـ سـ
مــــــــايل، اململكــــــــة املتحــــــــدة، 

 موريشيوس، الواليات املتحدة  

S/2001/408 S/2001/521  
and Add.1 

   ٤٣٢٣اجللسة 
  )واالستئناف األول هلا(

 ٢٠٠١أيار/مايو  ٣٠

مـــن ١٤تأييـــد القـــرار يف الفقـــرة 
)٢٠٠١( ١٣٥٥ديباجــة القــرار  

بشـــــــأن مجهوريـــــــة الكونغـــــــو
 الدميقراطية

ــران/١٨-١٦  حزيـ
 ٢٠٠١يونيه

بنغالديش (رئيس البعثة)، االحتاد كوسوفو
، أيرلنــــدا الروســــي، أوكرانيــــا،  

س، جامايكــــا، ســــنغافورة، تــــون
الصني، فرنسا، كولومبيـا، مـايل،   
ــيوس،   ــدة، موريشـ ــة املتحـ اململكـ

 النرويج، الواليات املتحدة 

S/2001/482 S/2001/600  ٤٣٣١اجللسة  
  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٩

  ٤٣٣٥اجللسة 
  ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٢

 شــباط/٢٥-٢١
 ٢٠٠٢فرباير

ــا  إريتريــــــــــــــ
 وإثيوبيا

 

عثــة)، االحتــادالنــرويج (رئــيس الب
، بلغاريــــــا، أيرلنــــــداالروســــــي، 

اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية،   
سنغافورة، الصني، غينيا، فرنسا، 
الكــــــــــــامريون، كولومبيــــــــــــا، 
املكســــيك، اململكــــة املتحــــدة،   

 موريشيوس، الواليات املتحدة

S/2002/129 S/2002/205  ٤٤٨٥اجللسة  
  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٦
 

 نيســان/أبريل٢٧
ــايو  ٧ - أيار/مـــــ

٢٠٠٢ 

منطقــــــــــــــــة 
الــــــــــبحريات 

 الكربى

 

ــة)، االحتــاد  ــيس البعث فرنســا (رئ
، بلغاريــــــا، أيرلنــــــداالروســــــي، 

اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية،   
ــا،   ــنغافورة، الصــــــني، غينيــــ ســــ
الكــــــــــــامريون، كولومبيــــــــــــا، 
املكســــيك، اململكــــة املتحــــدة،   
موريشـيوس، النـرويج، الواليــات   

 املتحدة

S/2002/430 S/2002/537  
and Add.1 

  ٤٥٣٢ة اجللس
  ٢٠٠٢أيار/مايو  ١٤

كــانون  ١٧-١٣
األول/ديســــــــمرب 

٢٠٠٢ 

كوســـــــــــوفو 
ــراد،  وبلجــــــــ
مجهوريــــــــــــة 
يوغوســــــالفيا 

  االحتادية
 

النــرويج (رئــيس البعثــة)، االحتــاد
، بلغاريــــــا، أيرلنــــــداالروســــــي، 

اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية،   
سنغافورة، الصني، غينيا، فرنسا، 
الكــــــــــــامريون، كولومبيــــــــــــا، 

املتحــــدة، املكســــيك، اململكــــة  
 موريشيوس، الواليات املتحدة

S/2002/1271 S/2002/1376  ٤٦٧٦اجللسة  
ــمرب ١٩ ــانون األول/ديســــــ كــــــ

٢٠٠٢  
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 رد فعل اجمللس التقرير االختصاصات تكوين البعثة وجهة البعثة مدة البعثة

 حزيــران/١٦-٧
 ٢٠٠٣يونيه

ــة)، االحتــاد  وسط أفريقيا ــيس البعث فرنســا (رئ
الروسي، أسبانيا، أملانيـا، أنغـوال،   
ــة   ــا، اجلمهوريـ ــتان، بلغاريـ باكسـ

صني، العربية السورية،  شيلي، ال
ــا، الكـــامريون، املكســـيك،    غينيـ
اململكـــــة املتحـــــدة، الواليـــــات   

 املتحدة

S/2003/558 S/2003/653  ٤٧٧٥اجللسة  
   ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٨

  ٤٧٩٤اجللسة 
  ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٥

 أدىل الرئيس ببيان  

 (S/PRST/2003/12) 

ــران/٢٦  حزيـــــــ
 متــوز/ ٥ - يونيــه
 ٢٠٠٣يوليه

دة (رئـيس البعثـة)،اململكة املتح  غرب أفريقيا
االحتاد الروسـي، أسـبانيا، أملانيـا،    
ــا،   ــتان، بلغاريـــ ــوال، باكســـ أنغـــ
اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية، 
شـــيلي، الصـــني، غينيـــا، فرنســـا، 
الكامريون، املكسـيك، الواليـات   

 املتحدة

S/2003/525 S/2003/688  ٤٧٨٥اجللسة  
  ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٩

  ٤٧٩٤اجللسة 
  ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٥
 ىل الرئيس ببيان  أد

 (S/PRST/2003/12) 

تشـــــــــــــرين ٣١
 - األول/أكتــــوبر

 تشــرين الثــاين/ ٧
 ٢٠٠٣نوفمرب

ــاد أفغانستان ــة)، االحتـ ــيس البعثـ ــا (رئـ أملانيـ
الروســــــي، أســــــبانيا، أنغــــــوال، 
ــة   ــا، اجلمهوريـ ــتان، بلغاريـ باكسـ
العربية السورية، شـيلي، الصـني،   
غينيــــــا، فرنســــــا، الكــــــامريون، 

تحــــدة، املكســــيك، اململكــــة امل 
 الواليات املتحدة

S/2003/930 S/2003/1074  ٤٨٥٥اجللسة  
 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١
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  اجلزء الثاين
  )١٧إىل  ١٣التمثيل ووثائق التفويض (املواد 

من النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن بأن ترسـل كـل دولـة عضـو      ١٣تقضي املادة   
ويض ممثلها املعتمد إىل األمني العام قبل أن يشغل ذلـك  من الدول األعضاء يف اجمللس وثائق تف

املمثل مقعده يف جملس األمن مبا ال يقل عن أربع وعشرين سـاعة. وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـب     
على كل دولة عضو يف األمم املتحدة ليست عضواً يف جملس األمن وكل دولـة ليسـت عضـواً    

لسـة أو أكثـر مـن جلسـات جملـس األمـن، أن       يف األمم املتحدة، إذا دعيـت إىل املشـاركة يف ج  
. ومبوجـب  ١٤ترسل أيضاً وثائق تفويض ممثلـها بطريقـة مماثلـة إىل األمـني العـام، وفقـاً للمـادة        

، يــتعني علــى األمــني العــام أن يفحــص وثــائق تفــويض الفئــات املــذكورة أعــاله مــن  ١٥املــادة 
علـى أن وثـائق التفـويض املقدمـة     املمثلني ويقدم تقريراً عن ذلك إىل جملـس األمـن، يشـهد فيـه     

مستوفية لألصول املرعية، وذلك للموافقة عليها. ويف ما يتعلـق بتلـك القواعـد، جـرى العـرف      
يف اجمللس على أن ُترسل وثائق تفويض املمثلني إىل األمني العام الذي يقـدم تقريـره إىل اجمللـس    

وعنـدما ُيعـّين يف بدايـة كـل سـنة       عند إجراء تغيريات يف متثيل أعضـاء اجمللـس   ١٥عمالً باملادة 
ممثلـــو أعضـــاء اجمللـــس غـــري الـــدائمني املنتخـــبني حـــديثاً. وقـــد اُتبعـــت هـــذه املمارســـة خـــالل  

  املستعرضة.  الفترة
  .)٥٨(خالل الفترة املستعرضة ١٧إىل  ١٣حاالت خاصة متعلقة بتطبيق املواد ومل تطرأ   

 
  

جلســات جملــس األمــن   حضــور إىل بالــدعوات علــى املعلومــات املتصــلة    لإلطــالعانظــر الفصــل الثالــث     )٥٨(  
 .واملشاركة يف تلك اجللسات
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  اجلزء الثالث

  )٢٠إىل  ١٨الرئاسة (املواد 
  مالحظة

يتناول اجلزء الثالث من هـذا الفصـل أعمـال جملـس     
اجمللس. وتـرد يف الفصـل    األمن املتصلة مباشرة مبكتب رئيس

يتصـل   يف مـا ملهامـه   الثاين املواد الـيت تتعلـق مبمارسـة الـرئيس    
األعمال. أما املواد املتعلقة مبمارسة الرئيس ملهامـه يف   جبدول

  فترد يف اجلزء اخلامس من هذا الفصل. ،جمال سري اجللسات
حـاالت خاصـة    خالل الفترة املستعرضة،ومل تطرأ، 

الــيت تــنص علــى التــداول الشــهري   ١٨ بتطبيــق املــادة تتعلــق
اإلنكليـزي ألمسـاء أعضـاء    للرئاسة حبسب الترتيـب األجبـدي   

اليت تتنـاول تصـريف أعمـال الرئاسـة؛      ١٩اجمللس؛ أو باملادة 
  اليت تتناول تنحي الرئيس مؤقتا عن الرئاسة.   ٢٠أو باملادة 

وواصل أعضاء اجمللس اسـتخدام شـكل املشـاورات    
ــل إىل      ــإجراء للتوصـ ــس كـ ــة اجمللـ ــل هيئـ ــة بكامـ ــري الرمسيـ غـ

الـرئيس نتـائج هـذه     القرارات. ويف مناسبات عديدة، عـرض 
املشاورات على اجمللس يف شكل بيان رئاسـي يـديل بـه نيابـة     
عــن أعضــائه، أو كمشــروع قــرار يعتمــده اجمللــس يف جلســة  

ــب    ــات. ويف مناسـ ــن املناقشـ ــد مـ ــراء مزيـ ــة دون إجـ ات رمسيـ
ــاق أو   ــرئيس االتفـ ــن الـ ــرى، أعلـ ــان   أخـ ــق اآلراء يف بيـ توافـ

ــة مـــن و   ــالة ُتعمـــم كوثيقـ ــائق صـــحفي أو مـــذكرة أو رسـ ثـ
  .)٥٩(اجمللس

، واصــــل ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠خــــالل الفتــــرة مــــن و
الرئيس القيام بأنشطة خبالف ما يقـوم بـه يف جلسـات اجمللـس     

بصــورة قــام قــد واملشــاورات غــري الرمسيــة بكامــل هيئتــه. ف    
ــة ــس،      منتظم ــري األعضــاء يف اجملل ــدول غ ــات لل ــدمي إحاط بتق

__________ 

ع علــى مجيــع القــرارات واملقــررات الــيت اختــذها اجمللــس   لإلطــال  )٥٩(  
 ، انظر الفصل الرابع.خالل الفترة املستعرضة

ئيــة واإلدالء ببيانــات وتعليقــات للصــحافة، وعقــد لقــاءات ثنا 
 ٢٩مــع األطــراف املعنيــة. ووفقــا ملــذكرة الــرئيس املؤرخــة       

املتعلقـــة بقيـــام الـــرئيس واألمانـــة  ،)٦٠(٢٠٠١حزيران/يونيـــه 
العامــة بإصــدار ونشــر قــرارات اجمللــس وبياناتــه إىل الصــحافة، 

يوجه انتباه ممثل الدولة العضـو  جرى تشجيع الرئيس على أن 
ــدول األعضــاء) فضــال عــن املنظمــات     ــي ال ــات (ممثل والترتيب

اإلقليمية املعنية إىل البيانـات الصـحفية ذات الصـلة الـيت أدىل     
هبـــا الـــرئيس نيابـــــــة عـــن أعضـــاء اجمللـــس أو إىل القـــرارات   

  .)٦١(الصادرة عن اجمللس
وعــالوة علــى ذلــك، واصــل الــرئيس متثيــل اجمللــس   

  .)٦٢(١٩مبختلف الصفات وفقا للمادة 
من مجلة خالل الفترة املستعرضة، شهد اجمللس، ضو

 .)٦٣(أمــور، عــددا مــن التطــورات اإلجرائيــة املتصــلة بالرئاســة 
، أطلقــت األمانــة العامــة، ٢٠٠١ففــي تشــرين الثــاين/نوفمرب 

ــدا     ــا جديــــــ ــرئيس، موقعــــــ ــب الــــــ ــى طلــــــ ــاء علــــــ   بنــــــ
  

__________ 

  )٦٠(  S/2001/640. 

، وعقــب صــدور املــذكرة، أدىل رئــيس خــالل الفتــرة املستعرضــة  )٦١(  
بيانـــا إىل الصـــحافة،  ٢٥٠نيابـــة عـــن اجمللـــس بــــ  األمـــن جملـــس

 .املتحدة لألمم صحفيةالنشرات ال ضمنصدرت بعد ذلك 

 جملــسيف عــدد مــن املناســبات، علــى ســبيل املثــال، مثَّــل الــرئيس   )٦٢(  
أمام اجلمعية العامة وهيئاهتـا الفرعيـة، واجمللـس االقتصـادي      األمن

 واالجتماعي، واملنظمات اإلقليمية.

  )٦٣(  S/2002/603.الفصل الثالث ، 



النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن - الفصل األول   
ةالصل والتطورات اإلجرائية ذات  

 

 

19 11-21843 
 

ليكمل املواقع اليت حتتفظ  ،)٦٤(للرئاسة على شبكة اإلنترنيت
ة هبا فرادى الرئاسات، هبدف توفري إمكانية الوصـول بسـهول  

  إىل أخر املعلومات عن عمل اجمللس وقراراته.
ــت الرئاســة      ــاءة، كان ــز الشــفافية والكف ــة تعزي وبغي
تبني، يف بعـض احلـاالت، أهـدافها للشـهر يف ورقـات جـرى       

ويف تشــــرين  .)٦٥(توزيعهــــا علــــى مجيــــع الــــدول األعضــــاء
، ُنشـــرت بيانـــات ٢٠٠٢وأيار/مـــايو  ٢٠٠١الثـــاين/نوفمرب 

ــائق    ــداف كوثــ ــن األهــ ــرئيس عــ ــرة  الــ ــن للمــ جمللــــس األمــ
 ٢٠٠٠وباملثــل، جــرى يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  .)٦٦(األوىل

تعمــيم ورقــة معلومــات أساســية أعــدهتا الرئاســة كوثيقــة مــن 
ــرة األوىل   ــن للمـ ــائق جملـــس األمـ ــة   .)٦٧(وثـ وتناولـــت الورقـ

ــدون إســتراتيجية  ال’’موضــوع  ــذي ناقشــه   ‘‘انســحاب ب ال
لــك، أصــدرت وباإلضــافة إىل ذ .)٦٨(اجمللــس يف ذلــك الشــهر

خالل الفترة املستعرضة، عدة ورقات موجزة عقـب  الرئاسة، 
ــانون األول/ديســـمرب  ،)٦٩(جلســـات اجمللـــس ، ٢٠٠٢ويف كـ

أصــدرت الرئاســة ورقــة غــري رمسيــة تتضــمن مبــادئ توجيهيــة  
كمـــا كانـــت هنـــاك  .)٧٠(للجلســـات اخلتاميـــة العلنيـــة املقبلـــة

__________ 

ــر   )٦٤(   لســـة . ويف اجلhttp://www.un.org/docs/sc/presidency.aspانظـ
، أبدى ممثال سنغافورة وموريشيوس استحساهنما للموقع ٤٤٣٢

ــديثا (  ــق حـ ــذي أُطلـ ــفحتان S/PV.4432الـ ). ويف ٤و  ١٦، الصـ
، قـــال ممثـــل ســـنغافورة إن املوقـــع ســـيتيح لغـــري ٤٦١٦اجللســـة 

األعضــاء يف اجمللــس الوصــول بســرعة اكــرب للمعلومــات املتعلقــة   
 ).٤حة ، الصفCorr.1و S/PV.6416( األمن جملسبعمل 

 ، الفصل الثالث.S/2002/603انظر   )٦٥(  

  )٦٦(  S/2001/1055 وS/2002/519 .على التوايل 

  )٦٧(  S/2000/1072.  
  )٦٨(  S/PV.4223. 

 S/2002/607, S/2002/622, S/2003/705انظـر علـى سـبيل املثـال       )٦٩(  

and S/2003/1055.  
  )٧٠(  S/2002/1387.  

ختاميـة   الرئيس مبالحظات استهاللية و/أو مناسبات أدىل فيها
  .)٧١(مل تكن بصفته الوطنية أو بالنيابة عن اجمللس صراحة

 ٢٠٠١وأخــــــريا، ومنــــــذ كــــــانون الثاين/ينــــــاير    
بــدأ رؤســاء اجمللــس املنتهيــة مــدهتم يف توجيــه       ،)٧٢(فصــاعدا

تقييمات موجزة لعمل اجمللـس يف الشـهر الـذي تولـوا رئاسـته      
ــرئيس احلــايل جمللــس األمــن، وذلــك عمــال مبــذكرة      ــه إىل ال في

 .)٧٣(١٩٩٧حزيران/يونيـــــه  ١٢ئـــــيس اجمللـــــس املؤرخـــــة ر
ــا ــامهم كرؤســاء جمللــس      كم ــوا مه ــذين أكمل ــون ال ــام املمثل ق

األمــن، علــى مســؤوليتهم وبعــد التشــاور مــع أعضــاء اجمللــس،  
) اليت أُرفقـت  ٢بإعداد التقييمات سالفة الذكر (انظر اجلدول 

ــدم مـــن جملـــس األمـــن إىل    ــر الســـنوي املقـ ــافات للتقريـ كإضـ
  ة العامةاجلمعي

__________ 

 ,S/PV.4257, S/PV.4272, S/PV.4308انظـر، علـى سـبيل املثـال،       )٧١(  

S/PV.4309, S/PV.4439, S/PV.4474 and S/PV.4630 

(Resumption 1). 

  )٧٢(  S/2002/685. 

  )٧٣(  S/1997/451. 
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  ٢ اجلدول    
  تقييمات عمل جملس األمن    

  
 الرئاسةالوثيقةالشهر
 بلغاريا ٢٠٠٣S/2004/609كانون األول/ديسمرب
 أنغوال ٢٠٠٣S/2004/56تشرين الثاين/نوفمرب
 الواليات املتحدة ٢٠٠٣S/2003/1221تشرين األول/أكتوبر

 تحدةاململكة امل ٢٠٠٣S/2003/1046أيلول/سبتمرب 
 اجلمهورية العربية السورية ٢٠٠٣S/2003/1120آب/أغسطس 

 أسبانيا ٢٠٠٣S/2003/805متوز/يوليه 
 االحتاد الروسي ٢٠٠٣S/2003/798حزيران/يونيه 

 باكستان ٢٠٠٣S/2003/826أيار/مايو 
 املكسيك ٢٠٠٣S/2003/763نيسان/أبريل 
 غينيا ٢٠٠٣S/2003/693آذار/مارس 
 أملانيا ٢٠٠٣S/2003/432 شباط/فرباير

 فرنسا ٢٠٠٣S/2003/212كانون الثاين/يناير
 كولومبيا ٢٠٠٢S/2003/77كانون األول/ديسمرب
 الصني ٢٠٠٢S/2003/609تشرين الثاين/نوفمرب
 الكامريون ٢٠٠٢S/2003/820تشرين األول/أكتوبر

 بلغاريا ٢٠٠٢S/2003/825أيلول/سبتمرب 
 الواليات املتحدة ٢٠٠٢S/2002/1322آب/أغسطس 

 اململكة املتحدة ٢٠٠٢S/2002/937متوز/يوليه 
 اجلمهورية العربية السورية ٢٠٠٢S/2002/843حزيران/يونيه 

 سنغافورة ٢٠٠٢S/2002/685أيار/مايو 
 االحتاد الروسي ٢٠٠٢S/2002/704نيسان/أبريل 
 النرويج ٢٠٠٢S/2002/663آذار/مارس 

 املكسيك ٢٠٠٢S/2002/753شباط/فرباير 
 موريشيوس ٢٠٠٢S/2002/187كانون الثاين/يناير

 مايل ٢٠٠١S/2002/158كانون األول/ديسمرب
 جامايكا ٢٠٠١S/2002/160تشرين الثاين/نوفمرب
 أيرلندا ٢٠٠١S/2001/1298تشرين األول/أكتوبر

 فرنسا ٢٠٠١S/2001/976أيلول/سبتمرب 
 كولومبيا ٢٠٠١S/2002/166آب/أغسطس 
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 الرئاسةالوثيقةالشهر
 الصني ٢٠٠١S/2002/493متوز/يوليه 

 بنغالديش ٢٠٠١S/2001/757حزيران/يونيه 
 الواليات املتحدة ٢٠٠١A/56/2أيار/مايو 

 اململكة املتحدة ٢٠٠١S/2001/596نيسان/أبريل 
 أوكرانيا ٢٠٠١S/2001/730آذار/مارس 

 تونس ٢٠٠١S/2001/753شباط/فرباير 
 سنغافورة ٢٠٠١S/2001/365نايركانون الثاين/ي

        
  اجلزء الرابع

  )٢٦إىل  ٢١األمانة العامة (املواد 
من النظام الداخلي املؤقت، الـيت تـبني الوظـائف     ٢٦إىل  ٢١يتعلق اجلزء الرابع باملواد   

وتعكـس تلـك املـواد     .)٧٤(والسلطات احملددة لألمني العام يف مـا يتصـل جبلسـات جملـس األمـن     
من امليثاق بقدر ما تتعلـق مبتطلبـات جملـس األمـن. وتـرد يف الفصـل السـادس         ٩٨ة أحكام املاد

(العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى) احلاالت اليت طُلب فيهـا إىل األمـني العـام أو أُذن    
  له باالضطالع مبهام أخرى.

  .٢٦ إىل ٢١وخالل الفترة املستعرضة، مل تطرأ حاالت خاصة تتعلق بتطبيق املواد   
  
  

املــوظفني الالزمــني خلدمــة جلســات اجمللــس فحســب، بــل ويــوفر   العــام األمــني، ال يــوفر ٢٤مبوجــب املــادة   )٧٤(  
 املوظفني أيضا لألجهزة الفرعية للمجلس يف املقر وامليدان على حد سواء.

 
 اجلزء اخلامس
  )٣٦إىل  ٢٧تصريف األعمال (املواد 

  مالحظة  
 ٢٧ت الــيت تتعلــق باملــادة يتنــاول اجلــزء اخلــامس احلــاال

ــن   ــاملواد مـ ــادة   ٣٦إىل  ٢٩وبـ ــة باملـ ــواد املتعلقـ ــا املـ ، ٢٨. أمـ
ــس       ــزة جمل ــا يف الفصــل اخلــامس (أجه ــيمكن االطــالع عليه ف

 ،٣٩و  ٣٧األمــن الفرعيــة)، أمــا املعلومــات املتعلقــة باملــادتني 
  فيغطيها الفصل الثالث (االشتراك يف أعمال جملس األمن).

ــا كــان احلــال    ــن   ومثلم ــدات الســابقة م مرجــع يف اجملل
، تـبني احلـاالت اجملمعـة يف هـذا امللحـق املشـكالت       املمارسات

أو املســائل اخلاصــة الــيت نشــأت عنــد تطبيــق املــواد املتعلقــة        
بتصريف األعمال أكثر مما تبني املمارسـة الروتينيـة للمجلـس.    

  وهي تتصل مبسائل من قبيل ما يلي:
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ــادة   (أ) ــب ا  ٢٧املـ ــة بترتيـ ــداخالت يف املتعلقـ ملـ
 )؛١٥إىل  ٤املناقشة (احلاالت 

ــادة   (ب) ــة  املتعل ٣٣املـ قـــة بتعليـــق أو رفـــع اجللسـ
  ).١٦  (احلالة

وخالل الفترة املستعرضة، مل تطرأ حاالت خاصة تتعلـق  
 ٣٥أو  ٣٤أو  ٣٣أو  ٣٢أو  ٣١أو  ٣٠أو  ٢٩بتطبيق املواد 

  .٣٦أو 
ــادة    ــداخلي   ٢٧ويف مــا يتعلــق بتطبيــق امل مــن النظــام ال

ملؤقــت، اســتخدم جملــس األمــن وســائل خمتلفــة لتيســري حتديــد  ا
ــب املـــتكلمني. وتشـــمل هـــذه الوســـائل إعـــداد قـــوائم        ترتيـ
املتكلمني قبل انعقاد اجللسات الرمسيـة، وكـذلك املضـي قـدما     
ــاعلي دون قائمــة حمــددة مســبقا. وللمــرة      يف العمــل حبــوار تف

عـدة قبـل   يف بعض األحيان حتديد قائمة املتكلمني امل متاألوىل، 
    ).٤اجللسات عن طريق القرعة (احلالة 

ويف حالتني، اتفق أعضاء اجمللس على السماح ألعضـاء  
اجمللس الذين انتـهت مـدة واليتـهم بأخـذ الكلمـة أوال (احلالـة       

). ويف عدد من احلـاالت، شـرع أعضـاء اجمللـس يف مناقشـة      ٥
البند املدرج على جدول األعمال دون وجود قائمة مـتكلمني  

من قبل. ويف إحدى احلاالت، شكا احد أعضاء اجمللـس   معدة
  ).٦من هذه املمارسة (احلالة 

ــل      ــتكلمني قب ــة امل ــا قائم ــيت أعــدت فيه ويف احلــاالت ال
اجللسة، كانت األولوية من الناحية النظرية لألعضاء على غـري  
األعضاء، الذين وإن كان مبقدورهم اإلعراب عـن رغبتـهم يف   

ــتعني أوال   ــوهتم للمشــاركة يف اجللســة.   املشــاركة، كــان ي  دع
ولذلك، كـان أعضـاء اجمللـس يتكلمـون قبـل غـري األعضـاء يف        

اجمللـس أظهـر مرونـة يف هـذا الصـدد.       أنمعظم احلاالت. غري 
عــن  األعضــاءواحــد مــن غــري  أعــرباحلــاالت،  إحــدىففــي 
جملــس األمــن  أعضــاءاملمارســة الــيت يأخــذ مبوجبــها  إزاء أســفه

، أخـــرى). ويف حالـــة ٧(احلالـــة  األعضـــاءالكلمـــة قبـــل غـــري 

ــدام الشــفافية يف   أســفهاجمللــس عــن   أعضــاءاحــد  أعــرب النع
). ويف بعـض احلـاالت، الـيت    ٨إعداد قائمـة املـتكلمني (احلالـة    

 أوال األعضــــاء، تكلــــم غــــري اإليضــــاح ألغــــراضتــــرد هنــــا 
 ١١ و ١٠ و ٩(احلــاالت  األعضــاءبصــورة تفاعليــة مــع    أو
 أعضــاءفيهــا احــد  أدىلة ، كانــت هنــاك حالــوأخــريا). ١٢ و

اجمللــس  أعضــاءمــن  آخــراجمللــس ببيــان مشــترك مــع عضــو     
  ).١٣  (احلالة

 أناملـتكلمني   إىلويف مناسبات عديـدة، طلـب الـرئيس    
ــراوح بـــني     ــا يتـ ــى مـ ــاهتم علـ ــر بيانـ ــائق يف  ١٠ و ٥تقتصـ دقـ

لـتمكني اجمللـس مـن    ’’العامة واملناقشـات املفتوحـة    اإلحاطات
ــرعة  أن ــه بسـ ــؤدي عملـ ــزمين يف’’ ‘‘يـ ــه الـ ــدود جدولـ . ‘‘ حـ

يوميـــة األمـــم  الـــواردة يف  اإلعالنـــات، فـــإن األوىلوللمـــرة 
بشـــأن احلالـــة بـــني العـــراق   ٤٧٠٩، بشـــأن اجللســـة املتحـــدة
بشأن التهديدات الـيت يتعـرض    ٤٧١٠واجللسة  )٧٥(والكويت

ــة     ــدوليان نتيجــة لألعمــال اإلرهابي  ،)٧٦(هلــا الســالم واألمــن ال
ــا يطلـــب   ــمنت نصـ ــتكلمني إىلتضـ ــة املـ ــاؤهم املدرجـ يف  أمسـ

ــة  ــاوز   تق’’ أنالقائمــــ ــا ال يتجــــ ــاهتم علــــــى مــــ ــر بيانــــ تصــــ
  .)٧٧(‘‘دقائق  ٧

الـيت  الوفـود   إىلويف عدد من اجللسات، طلبت الرئاسة 
لديها بيانات مطولة أن تقـوم بتعمـيم نصـها املكتـوب، وإلقـاء      

احلاالت، وافق عـدد مـن    إحدىصيغة خمتصرة يف القاعة. ويف 
شـفويا   إلقائهـا بياناهتم مكتوبة بـدال مـن    املتكلمني على تعميم

ــة  ــة ١٤(احلال ــس   أخــرى). ويف حال ــيس اجملل ــا رئ  أن إىل، دع
  ).١٥تكون املداخالت مركزة وعملية (احلالة 

__________ 

  )٧٥(  S/PV.4709. 

  )٧٦(  S/PV.4710. 

ــر   )٧٧(   ــة انظـ ــدة يوميـ ــم املتحـ ــدد األمـ الصـــادر يف  ٢٠٠٣/٣٢، العـ
ــباط/فرباير ١٥ ــدد ٢٠٠٣ شـــ ــادر يف  ٢٠٠٣/٣٤، والعـــ الصـــ
  ، على التوايل.٢٠٠٣ /فربايرشباط ٢٠
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ــادة   ــة تتصــل  ٣٣ويف مــا يتعلــق بامل ــاك حال ، كانــت هن
  ).١٦(احلالة  اإليضاح ألغراضبرفع اجللسة، وهي ترد 

جمللــس األمــن مــن   وال يتضــمن النظــام الــداخلي املؤقــت 
ــويب   ــرئيس بتصــ ــمح للــ ــا يســ ــواد مــ ــه املــ ــتكلمني  وتوجيــ املــ

بالبند قيد املناقشـة، كمـا أنـه     ال تتصلكانت مالحظاهتم   ما  إذا
غـــري أنـــه يف  .)٧٨(‘‘حـــق الـــرد’’حكـــم بشـــأن  أييتضـــمن   ال

ــرة املستعرضــة،   إحــدى حــق ’’ إىلممثــل  أشــاراحلــاالت يف الفت
املعقـــــودة يف  ، ٤٣٣٦. وعنـــــد اســـــتئناف اجللســـــة   ‘‘الـــــرد
بشأن احلالـة بـني العـراق والكويـت،      ٢٠٠١حزيران/يونيه   ٢٨

ممارســـة حلـــق  أيالـــرد علـــى ’’احـــتفظ ممثـــل العـــراق حبقـــه يف 
 ‘‘حـق الـرد  ’’، شكا ممثل من مـنح  أخرىويف حالة  .)٧٩(‘‘للرد

، املعقـود يف  ٤٢٩٥. ويف االستئناف الثـاين للجلسـة   آخرلعضو 
 ،)٨٠(األوســط الشـرق  بشـأن احلالـة يف   ٢٠٠١آذار/مـارس   ١٩
الكلمــة ملــرة ثانيــة،  إســرائيلأخــذ ممثــل  إىلممثــل فلســطني  أشــار

ممارسة حلق الرد، أم أنـه اخلطـاب   ’’كان ذلك  إذاعما وتساءل 
     .)٨١(‘‘الثاين إلسرائيل يف نفس جلسة جملس األمن؟

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، شــهد اجمللــس عــددا مــن       
. ويف مـذكرة  األعمـال  املتصـلة بتصـريف   اإلجرائيـة التطـورات  

تنـاول اجمللـس    ،)٨٢(٢٠٠٢أيار/مـايو   ٢٩من الرئيس مؤرخـة  
مســألة ترتيبــات جلــوس ممثلــي الــدول غــري األعضــاء يف جملــس 

 أنــهاألمــن الــذين ُيــدعون إللقــاء كلمــة يف جلســاته، موضــحا  
عندما ُتوجه الدعوة إىل ممثلي الـدول غـري األعضـاء يف اجمللـس     

ــم با    ــة، ُتخصــص هل ــاء كلم ــة    إللق ــى طاول ــد عل ــاوب مقاع لتن

__________ 

اجمللــس، ُيشــار إىل  للمصــطلحات املســتخدمة يف ممارســات وفقــا  )٧٨(  
  .“اإلدالء ببيان آخر”ذلك بعبارة 

  )٧٩(  S/PV.4336 (Resumption 1) ٣٨، الصفحة.  
  )٨٠(  S/PV.4295 (Resumption 2).  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  
  )٨٢(  S/2002/591.  

اجمللس على جانيب الرئيس، على أن جيلس أول املتحـدثني عـن   
أيار/مـايو   ٢٦ميني الـرئيس. ويف مـذكرة مـن الـرئيس مؤرخـة      

اجمللـس   أشـار وبغية حتسـني الوضـوح والشـفافية،     ،)٨٣(٢٠٠٢
 أمـور عدد من العناصر اليت اتفق عليها، واليت تشمل مجلـة   إىل

ــها  ــرئي  أنمنـ ــب الـ ــب يف   خياطـ ــم واملنصـ ــتكلمني باالسـ س املـ
  .)٨٤(اجللسات املفتوحة

   ٣٦إىل  ٢٧احلاالت اخلاصة املتعلقة بتطبيق املواد   
 ٢٧املادة 

يعطي الرئيس الكلمة للممثلني حبسـب ترتيـب إبـدائهم    
  الرغبة يف الكالم.

 ٤احلالة 
ــاين/نوفمرب   ــس   أنشــأ، ٢٠٠١يف تشــرين الث ــيس جمل رئ

يب املتكلمني يف جلسات معينـة.  األمن نظام قرعة لتحديد ترت
ــة  ــودة يف  ٤٤٣٢ويف اجللسـ ــاين/نوفمرب   ٣٠املعقـ ــرين الثـ تشـ

ــة    ٢٠٠١ ــة اخلتاميـ ــأن املناقشـ ــالبشـ ــك   ألعمـ ــس يف ذلـ اجمللـ
الشهر، تناول العديد من الوفود بالتعليق هـذا الترتيـب املبتكـر    
الذي استحدثته الرئاسة (جامايكا). وقـال ممثـل سـنغافورة إن    

، وجعــل ‘‘انتظامــا وقــدرة علــى التوقــع   ’’أ ذلــك النظــام هيــ  
على قدم املسـاواة يف مـا يتعلـق باختيـار      بأهنماجلميع يشعرون 

ساعد أيضا على حتسني العالقات بـني   أنه وأضافاملتكلمني. 
األعضاء وجعلهم يشعرون بـأهنم ُيعـاملون علـى قـدم املسـاواة      

ل وبأهنم ال ينتمون فحسب إىل الطبقة ألف أو الطبقة باء داخـ 
  .)٨٥(اجمللس

__________ 

  )٨٣(  S/2002/316.  
لإلطـــالع علـــى مناقشـــة جـــرت يف اجمللـــس بشـــأن ممارســـاته         )٨٤(  

وإجراءاته وأساليب عمله، مبا يف ذلك تنظيم الوقت، انظر تقرير 
حلقة العمل اليت ُنظمـت ألعضـاء جملـس األمـن املنتخـبني حـديثا       

  ).S/2004/135( ٢٠٠٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٤ و ١٣يومي 
  )٨٥(  S/PV.4432 ١٧، الصفحة.  
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 وأشارممثل مايل عن اتفاقه مع ممثل سنغافورة،  وأعرب
ــفافية يف عمـــل    أن إىل ــز الشـ ــة اجمللـــس جنحـــت يف تعزيـ رئيسـ

ــة       ــات إجــراء القرع ــس، وخباصــة مــن خــالل تنظــيم عملي اجملل
ممثــل موريشــيوس عــن  وأعــرب .)٨٦(لتحديــد قائمــة املــتكلمني

سـة جـدا اخلاصـة    امتننانه لرئيسة اجمللـس لتناوهلـا للقضـية احلسا   
أن النظــام اجلديــد يســري بشــكل  إىل وأشــاربقائمــة املــتكلمني، 

 أعـرب فقـد   ،لـذلك وجيد ودون شكاوى من أعضاء اجمللس. 
أن تستمر هـذه املمارسـة حتـت الرئاسـات القادمـة      يف  أملهعن 

مماثلـة، وشـجع    آراءعـن   أوكرانيـا ممثل  وأعرب .)٨٧(للمجلس
  .)٨٨(تلك املمارسةة على مواصلة شد بنيالرؤساء القادم

  ٥حلالة ا
كـــــــــانون  ٢١، املعقـــــــــودة يف ٤٤٤٥يف اجللســـــــــة 

اجمللـس   ألعمـال بشأن املناقشة اخلتاميـة   ٢٠٠١األول/ديسمرب 
ــة اجللســة     ،)٨٩(يف ذلــك الشــهر  ــل ســنغافورة يف بداي تقــدم ممث

. فقــد اآلخــروناجمللــس  أعضــاء، وافــق عليــه إجرائــيبــاقتراح 
ــة،    ــة جمامل ــرح، كلفت ــس الــذين   أن ُيســمح أل’’اقت عضــاء اجملل

انتـــهت مـــدة واليتـــهم بأخـــذ الكلمـــة أوال حســـب الترتيـــب  
وفقـا لرغبتـهم يف أخـذ     اآلخرون األعضاء، مث يليهم ‘‘اهلجائي
ووافق اجمللس على االقتـراح، واسـتمرت املناقشـة     .)٩٠(الكلمة

  وفقا لذلك.
ــة  ــل، يف اجللسـ ــودة يف  ٤٦٧٧وباملثـ ــانون  ٢٠املعقـ كـ

اجمللـس   ألعمـال ملناقشة اخلتاميـة  بشأن ا ٢٠٠١األول/ديسمرب 
 األعضــاءبــدأت اجللســة ببيانــات ملمثلــي  ،)٩١(يف ذلــك الشــهر
__________ 

  .٢٤نفسه، الصفحة املرجع   )٨٦(  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  
  )٨٩(  S/PV.4445.  
  .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  
  )٩١(  S/PV.4677.  

غــري الــدائمني املنتهيــة مــدة واليتــهم أعقبــها بيانــات ملمثلــي        
يف اجمللــــس. وحتــــدد ترتيــــب كــــل مــــن  اآلخــــرين األعضــــاء

ــا   ــة، كمــ ــة  ياجملمــــوعتني بالقرعــ ــالة املؤرخــ تــــبني مــــن الرســ
املوجهـة إىل رئـيس جملـس     ٢٠٠١كانون األول/ديسـمرب   ١٩

  .)٩٢(األمن من املمثل الدائم لكولومبيا لدى األمم املتحدة
  ٦احلالة 

قائمـة للمـتكلمني،    أييف عدد من احلاالت، مل ُتوضـع  
 إىلودعــا الــرئيس املشــاركني الــذين يرغبــون يف أخــذ الكلمــة  

  .)٩٣(أيديهمرفع 
 تشـــــرين األول/ ٥املعقـــــودة يف  ٤٣٨٧ويف اجللســـــة 

) ١٩٩٨( ١١٦٠بشــــأن قــــرارات جملــــس األمــــن  ٢٠٠١أكتــــوبر 
) ١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١٩٩٩ و
 إىلبعـودة اجمللـس    أوكرانيـا )، أوصى ممثـل  ١٩٩٩( ١٢٤٤ و

النظام القاضي بإعداد قـوائم للمـتكلمني ألنـه كـان مـن أوائـل       
ولكنـه كـان املـتكلم الثـاين      ،الذين رفعوا أيـديهم طلبـا للكلمـة   

حتـتفظ حبقهـا يف العـودة إىل هـذه      أوكرانيـا  نأ وأضافعشر. 
ورد  .)٩٤(املسألة أثناء املشاورات بشأن أسـاليب عمـل اجمللـس   

يعمــل بدقــة علــى أســاس قائمــة ’’ نــهإبقولــه  )أيرلنــدا( الــرئيس
  .)٩٥(‘‘املتكلمني اليت قدمتها أمانة اجمللس

__________ 

  )٩٢(  S/2002/1387 ٣، الصفحة.  
 ,S/PV.4308, S/PV.4309, S/PV.4310 انظر، على سـبيل املثـال،     )٩٣(  

S/PV.4350 and S/PV.4351  ة ألعضـــاء اجمللـــس) (بالنســـب; 
 ,S/PV.4361, S/PV.4367, S/PV.4379, S/PV.4380, S/PV.4387 و

S/PV.4392, S/PV.4394, S/PV.4395, S/PV.4403, S/PV.4424, 

S/PV.4429, S/PV.4432, S/PV.4466, S/PV.4568, S/PV.4598, 

S/PV.4616, S/PV.4631, S/PV.4736, S/PV.4762, S/PV.4812, 

S/PV.4834, S/PV.4838, S/PV.4851, S/PV.4865, S/PV.4869 and 

S/PV.4876.  
  )٩٤(  S/PV.4387 ٢٢، الصفحة.  
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  
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  ٧احلالة 
نيســــــان/أبريل  ٢٦املعقــــــودة يف  ٤٥٢٢يف اجللســــــة 

لة يف تيمور الشرقية، وجه اجمللس عددا مـن  بشأن احلا ٢٠٠٢
، مـــن بينـــها دعـــوات ٣٩ و ٣٧الـــدعوات مبوجـــب املـــادتني 

لســيد زانانــا غومســاو، الــرئيس    ل ٣٩موجهــة مبوجــب املــادة   
املنتخب لتيمور الشرقية، والسيد ماري بـن أمـودي الكـتريي،    

ــرقية   ــوزير األول لتيمــور الش  إىل أوالواســتمع اجمللــس   .)٩٦(ال
العام املسـاعد لعمليـات حفـظ     واألمنيالعام  ألمنيامن  إحاطة

بيانان مـن السـيد غومسـاو والسـيد الكـتريي.       أعقبهماالسالم، 
ــد  ــم  أنوبع ــا،    أعضــاءتكل  أشــاراجمللــس اخلمســة عشــر مجيع

سـيغادر قاعـة    السيد غومسـاو  أن إىلالرئيس (االحتاد الروسي) 
ــنني مــن غــري       ــك، دعــا اث اجمللــس بعــد وقــت قصــري. وبعــد ذل

، الـذي  أستراليابيانيهما. وبعد ذلك، دعا ممثل  إللقاء عضاءاأل
الترتيبـــات املخصصـــة لغـــري األعضـــاء  إزاء أســـفهعـــن  أعـــرب

يتعلـق   يف مانظر للمسامهة اليت قدمها بلده بالخاصة وللكالم، 
أقـل مـن   ’’مـا أعتـربه    إزاءعـن قلقـه    بروأعـ بتيمور الشـرقية.  
لــس األمــن بشــأن للمشــاركة يف مناقشــة جم ‘‘الفرصــة املالئمــة
  .)٩٧(تيمور الشرقية
  ٨احلالة 

 ٢٠٠١أيار/مــايو  ٣٠املعقــودة يف  ٤٣٢٣يف اجللســة 
بشأن احلالة يف منطقة البحريات الكربى، أثار ممثـل سـنغافورة   

ــثال       ــك ممــ ــد ذلــ ــا بعــ ــده فيهــ ــة، أيــ ــألة إجرائيــ ــدامســ  أيرلنــ
ــا      ،)٩٨(وموريشــيوس ــيت أشــار إليه ــتكلمني ال ــة امل ــق بقائم تتعل
وشــكا مــن   .)٩٩(حظاتــه عنــد افتتــاح اجللســة   الــرئيس يف مال

ــذي       ــاهم ال ــا للتف ــه وخالف ــاملتكلمني دون علم ــة ب ــداد قائم إع
__________ 

  )٩٦(  S/PV.4522 ١٣إىل  ٢، الصفحات.  
  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  
  )٩٨(  S/PV.4323 ٣، الصفحة.  
  .٣ و ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٩(  

اجمللـس يف مشـاوراته السـابقة باالسـتغناء عـن مثـل        إليـه توصل 
انعـدام الشـفافية يف    إزاءاملمثل عن قلقـه   وأعربهذه القائمة. 
ة ال تتــاح فرصــة متكافئــ ’’ نــهإ، قــائال املــتكلمنيإعــداد قائمــة 

ــام      ــالتكلم أمـ ــر بـ ــق األمـ ــدما يتعلـ ــاء اجمللـــس عنـ ــع أعضـ جلميـ
يكــون يف ذلــك ’’يف أن  أملــهكــذلك عــن  وأعــرب. ‘‘اجمللــس

لكي يتأكـدوا، مـن ذلـك     ‘‘إشارة مفيدة جلميع أعضاء اجمللس
بأسـلوب يتسـم   ’’الوقت فصاعدا، من إعداد قائمـة املـتكلمني   

 .)١٠٠(‘‘بالصـــراحة والشـــفافية وعلـــى قـــدم املســـاواة للجميـــع
 إليـه وقال الرئيس (الواليات املتحدة) إن التفاهم الذي توصل 

اجمللس يف مشاوراته السابقة يتعلـق بالطبيعـة املقترحـة للجلسـة     
كــان ينبغــي   إذاوبترتيــب املــتكلمني؛ ومل تشــمل مســألة مــا     

 إتبـاع إعداد قائمة للمتكلمني من عدمه. ولذلك، قرر الرئيس 
  .)١٠١(ى قدما يف ذلكقائمة املتكلمني املوجودة لديه، ومض

  ٩احلالة 
كــانون الثاين/ينــاير  ١٦املعقــودة يف  ٤٢٥٧يف اجللســة 

يف مـــا يتصـــل بتعزيـــز التعـــاون مـــع البلـــدان املســـامهة   ٢٠٠١
اجمللس عـن ممارسـتهم املعتـادة الـيت      أعضاءخرج  ،)١٠٢(بقوات

. فخـالل املناقشـة، الـيت    األعضـاء تقضي بأن يتكلموا قبل غـري  
تكلم ممثلو معظم البلـدان املسـامهة   جرت على مدار جلستني، 

بقوات خالل اجللسة الصباحية. ويف جلسة بعد الظهر، تكلـم  
، وأعقبــهم بقيــة ممثلــي البلــدان املســامهة     أوالاجمللــس  أعضــاء

آذار/مــــارس  ٧، املعقــــودة يف ٤٢٨٨ويف اجللســــة  بقــــوات.
كفالــة اضــطالع جملــس األمــن بــدور فعــال يف   بشــأن  ٢٠٠١

، تكلـم غـري   أفريقيـا يف  ال سيماووليني صون السلم واألمن الد
يـود   نهإ. وقال الرئيس يف مالحظاته االستهاللية أوال األعضاء

القرار الـذي اختـذه جملـس     إىلن يوجه االنتباه بصفة خاصة أ’’
__________ 

  .٣ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٠(
  .٣ و ٢، الصفحتان املرجع نفسه  )١٠١(
)١٠٢(  S/PV.4257  وResumption 1.  
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ــاء يف اجمللــــس للــــتكلم    األمــــن بــــدعوة الــــدول غــــري األعضــ
، ٌدعـــي غـــري األخـــرىويف عـــدد مـــن املناســـبات  .)١٠٣(‘‘أوال

  .)١٠٤(أوالتكلم لل األعضاء
  ١٠احلالة 

 ٢٠٠٢أيار/مــايو  ١٤املعقــودة يف  ٤٥٣٢يف اجللســة 
دعــا الــرئيس  ،)١٠٥(بشــأن احلالــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى

ــدة     أوال ــة جملــس األمــن املوف ــيس بعث ــبحريات   إىلرئ ــة ال منطق
اجمللــس. وبعــد ذلـك، دعــا الــرئيس  إىل  إحاطـة تقــدمي لالكـربى  

 .)١٠٦(ا يف جملــس األمــن ، الــذي مل يكــن عضــو  أســبانياممثــل 
 أنـه  إىلالـرئيس   أشار، أسبانياوعقب البيان الذي أدىل به ممثل 

عنــدما أعطــى  ‘‘شــيء مــن احلــرية بــني املــراقبني ’’كــان هنــاك 
ــيَّن      ــو يف اجمللـــس. وبـ ــة أوال لغـــري عضـ اتفـــق، يف  أنـــهالكلمـ

الـيت يقـدمها ممثـل     اإلحاطـة بعـد   أنـه املشاورات السابقة، على 
ــه  ــتكلم،   ’’فرنســا أوال، فإن ســيدعو غــري أعضــاء اجمللــس إىل ال

وبعد ذلك نفـتح اجملـال أمـام أعضـاء اجمللـس الـذين يـودون أن        
وبنـاء علـى    .)١٠٧(‘‘يتكلموا للرد أو لإلدالء بتعليقـات إضـافية  

للـتكلم قبـل    األعضاءمن غري  آخرين أربعةذلك، دعا الرئيس 
  اجمللس. ألعضاءيعطي الكلمة  أن

  ١١احلالة 
نيســــــان/أبريل  ٢٣املعقــــــودة يف  ٤٣١٢يف اجللســــــة 

بشأن محاية املدنيني يف الصراع املسلح، ختلـى الـرئيس    ٢٠٠١

__________ 

)١٠٣(  S/PV.4288 ٢، الصفحة.  
 ,S/PV.4257, S/PV.4288, S/PV.4317انظر، علـى سـبيل املثـال،      )١٠٤(

S/PV.4323, S/PV.4506, S/PV.4515, S/PV.4525, S/PV.4532, 

S/PV.4537, S/PV.4625 and resumptions 1-3, S/PV.4630 and 

S/PV.4642.  
)١٠٥(  S/PV.4532 ٧إىل  ٢، الصفحات.  
 .٩إىل  ٧، الصفحات املرجع نفسه  )١٠٦(

 .٩، الصفحة املرجع نفسه  )١٠٧(

 إىل اإلحاطـات عن قائمة املتكلمني املعدة مسبقا ودعا مقدمي 
ولــيس يف هنايــة  ،طرحهــاوالتعليقــات عنــد  األســئلةالــرد علــى 

ــال بصــفة خاصــة    ــهإاجللســة. وق جهــت أســئلة خــالل   إذا ُو ن
األمانة العامة، أو إىل املفوضـة السـامية، أو إىل   املناقشة إما إىل 

اإلجابـة علـى    أجـل أعضاء آخرين، فإنه سـيتخذ ترتيبـات مـن    
 حـدوث تلك األسئلة يف فترة زمنية قصرية نسبيا، كـي يتسـىن   

 وأثنــاء .)١٠٨(طــرح خــالل املناقشــةتفاعــل بشــأن النقــاط الــيت ُت
 ٢٠٠١تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢١، املعقودة يف ٤٤٢٤اجللسة 

مل تكن هناك قائمة حمددة للمـتكلمني.   ،)١٠٩(بشأن نفس البند
 اإلنسـانية ويف تلك اجللسة، ُدعي وكيل األمني العـام للشـؤون   

  اجللسة ويف هنايتها على حد سواء. أثناء األسئلةللرد على 
، كـان جيـري مـن حـني     األخـرى ويف عدد من احلاالت 

، بتشـجيع  التفـاعلي يف املناقشـة   األسـلوب االستفادة من  ألخر
 أثنـاء والـرد عليهـا    األسئلةعلى توجيه  األعضاءوغري  األعضاء

املعقـــــودة يف  ٤٤٥٣ففـــــي اجللســـــة   .)١١٠(ســـــري اجللســـــة 
التهديدات الـيت يتعـرض   بشأن  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٨

 ،)١١١(هلــا الســالم واألمــن الــدوليان نتيجــة لألعمــال اإلرهابيــة 
يف اجمللــس  ضــاءاألعوغــري  األعضــاءعلــى ســبيل املثــال، تكلــم 

من األمني العام ورئيس جلنة جملـس   إحاطتنيبالتناوب. فعقب 
) بشـأن مكافحـة   ٢٠٠١( ١٣٧٣األمن املنشأة عمال بـالقرار  

 عضـاء مـن األ الرئيس الكلمة بالتناوب لثالثة  أعطى، اإلرهاب

__________ 

)١٠٨(  S/PV.4312 ٩، الصفحة. 

)١٠٩(  S/PV.4424. 

 ,S/PV.4308, S/PV.4424, S/PV.4429انظـر، علـى سـبيل املثـال،       )١١٠(

S/PV.4358, S/PV.4470, S/PV.4538, S/PV.4552, S/PV.4568, 

S/PV.4577 and S/PV.4589    ويف بعض احلـاالت، رد مـن قـدموا .
اإلحاطـــات املتعلقـــة باملســـألة علـــى األســـئلة املطروحـــة قبـــل أن 

 ,S/PV.4308ُتستنفد قائمة املـتكلمني. انظـر، علـى سـبيل املثـال،      

S/PV.4309, S/PV.4310, S/PV.4312 and S/PV.4720. 

)١١١(  S/PV.4453. 
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 األسـئلة ودعا رئيس اللجنة للرد علـى   األعضاءوثالثة من غري 
  .)١١٢(ستة متكلمنيتعليقاته بعد كل  إبداء أو

  ١٢احلالة 
كــانون الثاين/ينــاير  ١٠املعقــودة يف  ٤٠٨٧يف اجللســة 

تأثري متالزمة نقص املناعــــة املكتسب (اإليـدز)  بشأن  ٢٠٠٠
قـدمها األمـني    إحاطـات ، وبعد أفريقياعلى السـالم واألمن يف 

العــام، ورئــيس البنــك الــدويل، ومــدير برنــامج األمــم املتحــدة  
ــائي ــاإلمن ــم املتحــدة املشــترك    ، وامل ــامج األم ــذي لربن دير التنفي

ــة       ــة البشــرية/متالزمة نقــص املناع ــريوس نقــص املناع ــين بف املع
فـتح رئـيس    ،)١١٣(املكتسب (اإليدز)، وممثل الواليات املتحدة

وقــال يف ذلــك   اجمللــس. أعضــاء أمــاماجمللــس بــاب املناقشــة   
، وبعد ذلـك، ونظـرا   أوالاجمللس سيتكلمون  أعضاءالصدد إن 

يف األمـم املتحـدة    آخـر عضو  أي فإن لطابع اخلاص للجلسة،ل
وبعــد بيانــات مــن   .)١١٤(لــتكلم ُتعطــى لــه الكلمــة ايرغــب يف 

ممثلــي ناميبيــا وبــنغالديش وفرنســا، تشــاور الــرئيس بصــورة       
 أنــه  إىل وأشــار . إجرائيــةمــوجزة مــع اجمللــس بشــأن مســألة     

لــوزراء الــدول  األولويــةمبوجــب قواعــد جملــس األمــن، تكــون 
، ولذلك بدا اجمللس بنائب رئـيس الواليـات املتحـدة،    عضاءاأل

جملـس   أعضـاء مـن حـق    أنرغم  أنه وأضافمث وزيرة ناميبيا. 
ــتكلم قبــل وزراء البلــدان   ، فقــد تلقــى عــدة  األخــرىاألمــن ال

__________ 

ــة    )١١٢( ــل، يف اجللســــ ــودة يف ٤٤٢٩وباملثــــ ــرين  ٢٧، املعقــــ تشــــ
بشـــأن احملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا     ٢٠٠١ الثـــاين/نوفمرب

ــتمع اجمللــــس أوال     ــدا، اســ ــة لروانــ ــة الدوليــ ــابقة واحملكمــ الســ
إلحاطات قدمها ثالثـة ممـثلني مـن احملكمـتني، مث لبيانـات ثالثـة       

ات مـن  من غري األعضاء يف اجمللس، وأعقب ذلك أسئلة وتعليق
مـن أعضـاء اجمللـس ورد مقـدمي اإلحاطـات عليهـا. وبعــد        ١٢

بيانــات غــري األعضــاء، قالــت الرئيســة أنــه اتفــق يف املشــاورات  
ــى أن   ــابقة عل ــاعلي.     الس ــوار تف ــة شــكل ح ــة اجللس تأخــذ بقي

ــن أعضــاء اجمللــس      ــاملتكلمني م ـــد قائمــة ب ــذلك مل ُتَع  ونتيجــة ل
 .)٢٣، الصفحة S/PV.4429(انظر 

ممثلـــة بنائـــب   الواليـــات املتحـــدة ، كانـــت ٤٠٨٧ســـة يف اجلل  )١١٣(
 رئيسها.

)١١٤(  S/PV.4087 ١٥، الصفحة. 

ــدان     ــي بل ــن ممثل ــةمالحظــات م ــون أفريقي ــا  يطلب ــق ’’فيه تعلي
 أوغندا والسماح لوزير الصحة يف ‘‘جرائيةالعمل بالقواعد اإل

ووزيرة الصحة يف زمبابوي بـالكالم قبـل املـتكلمني املسـجلني     
التاليني. وبناء عليه، وافق اجمللس على دعـوة وزيـر الصـحة يف    

أخـذ مكانيهمـا علـى     إىلووزيـرة الصـحة يف زمبـابوي     أوغندا
  .)١١٥(طاولة اجمللس والتكلم خارج الترتيب احملدد

   ١٣احلالة 
ــة  ــودة يف  ٤٣٥٥يف اجللســــ آب/أغســــــطس  ٢املعقــــ

الصــغرية، ابلــغ ممثــل النــرويج اجمللــس   األســلحةبشــأن  ٢٠٠١
جملس األمن، لـديهما   أعضاءبأن مايل والنرويج، وكالمها من 

وبعـــد  .)١١٦(الصـــغرية األســـلحةبيــان مشـــترك بشـــأن مســألة   
النرويج ومـايل   أنذلك، أدىل ممثل مايل بالبيان، الذي جاء فيه 

ــان  ــةتولي الصــغرية يف جــدويل   ةاألســلحقصــوى ملســألة   أولوي
يشـتركان يف اختـاذ نفـس     وأهنمـا أعمال سياسـتهما اخلارجيـة،   

وشدد كـذلك علـى    املواقف إزاء القضايا اخلطرية املرتبطة هبا.
ــذا      أهنــا ــل ه ــا مث ــق فيه ــيت ُيطب ــرة األوىل ال ، حســب علمــه، امل

اإلجراء يف جملس األمن، وأنه ليشرفه أن يتكلم باسـم النـرويج   
  .)١١٧(كذلك

  ١٤احلالة 
كــانون الثاين/ينــاير  ٢٦املعقــودة يف  ٤٠٩٢يف اجللســة 

ملناقشة احلالة املتعلقة جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،     ٢٠٠٠
ــدة)     ــات املتحـ ــرئيس (الواليـ ــب الـ ــري   إىلطلـ ــتكلمني تقصـ املـ

لعـدد الكـبري مـن املـتكلمني املسـجلني ولضــيق      لكلمـاهتم نظـرا   
ــد     ــرر عـ ــرئيس، قـ ــى طلـــب الـ ــاء علـ ــذلك، وبنـ ة الوقـــت. ولـ

تعمـيم بيانـاهتم    ،)١١٨(اجمللـس  أعضـاء متكلمني، من بينهم أحد 
ــن    ــدال مـ ــة بـ ــؤالء     اإلدالءمكتوبـ ــني هـ ــن بـ ــفويا. ومـ ــا شـ هبـ

__________ 

 .٢٣ و ٢٢، الصفحتان املرجع نفسه  )١١٥(

)١١٦(  S/PV.4355 ٢٣، الصفحة. 

 .املرجع نفسه  )١١٧(

)١١٨(  S/PV.4092 (Resumption 2) ٨ و ٦ و ٢، الصفحات. 
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ــتكلمني، تلقــى   ــتكلمني دعــوات للمشــاركة، وكــان    ١٠امل م
واحــد منــهم عضــوا بــاجمللس ويتــوىل الرئاســة، بينمــا مل ُتوجــه   

يـة  واملنظمـة الدول  األخضـر دعوات للمشـاركة الثـنني (الـرأس    
  .)١١٩(للفرانكوفونية)
  ١٥احلالة 

، عمــــم الــــرئيس ٢٠٠١خــــالل شــــهر نيســــان/أبريل 
املراقبـة،  و(اململكة املتحدة) مذكرة على مجيع البعثات الدائمة 

املتعلقــة بكــل مــن  ،)١٢٠(عــرض فيهــا بعــض املبــادئ التوجيهيــة
الشكل واجلوهر، اليت قد ُتتبع يف املناقشة القادمة بشـأن محايـة   

الوفــود، علــى وجــه   إىلراع املســلح. وطلــب املــدنيني يف الصــ
ــة    أناخلصــــوص،  ــزة وعمليــ ــداد بيانــــات مركــ ــر يف إعــ تنظــ

تتجـــاوز اخلمـــس دقـــائق تكـــون واضـــحة الصـــلة باملســـائل  ال
ويف اجللسـة   .)١٢١(املنبثقة عن تقرير األمني العام عن املوضـوع 

ــودة يف  ٤٣١٢ ــة   ٢٠٠١نيســان/أبريل  ٢٣املعق ملناقشــة محاي
نائبــة  قدمتــهما إحــاطتنياملســلح، وعقــب  املــدنيني يف الصــراع

األمني العام واملفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان، قـال الـرئيس       
ــع األمانــة        ــة عضــو بإمكاهنــا أن جتــري ترتيبــات م إن أي دول

إذا رغبــت  ‘‘إدراج كلمتــها املكتوبــة يف احملضــر’’العامــة بغيــة 
__________ 

مجهوريـة   ،ربيـة الليبيـة  اجلماهرييـة الع  ،الربازيـل  ،إسرائيل ،إريتريا  )١١٩(
 ،النــرويج ،ليســوتو ،كولومبيــا ،الــرأس األخضــر ،ترتانيــا املتحــدة

ــة  ،اهلنــد ــات املتحــدة األمريكي ــان ،الوالي ــة  الياب ، واملنظمــة الدولي
 للفرانكوفونية.

 ١٥ترد نسخة منقحة من املبادئ التوجيهية يف الرسـالة املؤرخـة     )١٢٠(
من املمثـل   لس األمنجماملوجهة إىل رئيس  ٢٠٠١ حزيران/يونيه

ــا العظمــى و    ــة املتحــدة لربيطاني ــدائم للمملك ــداال الشــمالية  أيرلن
 ، املرفق).S/2001/596(انظر 

ــة (    )١٢١( ــة غــري رمسي ــل، يف ورق ــه  S/2002/1387باملث ــرئيس أن ــال ال )، ق
لس موجزة (ال تزيد مدهتا عن اجملنتظر أن تكون بيانات أعضاء ُي

فضـل أن  ف معـني، ويُ دقائق)، وصرحية ومركـزة وذات هـد   ١٠
واقترحـت املبـادئ    تكون حول القضايا اليت أوجزت يف الورقـة. 

ــة الصــادرة جل  ــع     التوجيهي ــن املزم ــس األم ــل جمل ــام عم لســة اختت
أن تكــــون املــــداخالت  ٢٠٠٢حزيران/يونيــــه  ٢٨عقــــدها يف 

 ).S/2002/701حمدودة خبمس دقائق (

ثنـان  إوبعد ذلـك، قـرأ    .)١٠٨(يف أن ختتصر مالحظاهتا الشفوية
نســـختني خمتصـــرتني مـــن بيانيهمـــا،   )١٢٢(األعضـــاءمـــن غـــري 

 .)١٢٣(بالكامــل يف احملضــر وإدراجهمــاوجــرى تعمــيم البيــانني 
م التــزامه األعضــاءوغــري  األعضــاءالعديــد غريهــم مــن  وأعلــن
مبداخالت مبا يتفق مع املبادئ التوجيهيـة املقترحـة مـن     اإلدالء
  .)١٢٤(الرئيس

__________ 

)١٢٢(  S/PV.4312 (Resumption 1) ــفحتان ــ ٧ و ٦، الصـ ويد، (السـ
ــفحات    ــاد األورويب)؛ والصـــــ ــن االحتـــــ ــة عـــــ إىل  ٢٤بالنيابـــــ

 (ماليزيا). ٢٦

 ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ١٢املعقودة يف  ٤٣٧٠يف اجللسة باملثل،   )١٢٣(
دوليان التهديــدات الــيت يتعــرض هلــا الســالم واألمــن الــ ” ملناقشــة

علــن الــرئيس أنــه ســيجري الحقــا ، أ“نتيجــة لألعمــال اإلرهابيــة
ــات   ــن ١٠تعمــيم بيان ــن     م ــذكرة م ــات مل غــري األعضــاء كمرفق

 ).S/2001/864الرئيس (

لــتمكني اجمللــس مــن االضــطالع بعملــه بصــورة أســرع، طلبــت      )١٢٤(
الرئاسة يف عدة مناسبات مـن األعضـاء تقصـري كلمـاهتم. انظـر،      

 ,S/PV.4087 (Resumption 1), S/PV.4091علــى ســبيل املثــال، 

S/PV.4092 (Resumption 2), S/PV.4117, S/PV.4308, 

S/PV.4312, S/PV.4453, S/PV.4453 (Resumption 1), 

S/PV.4478, S/PV.4525, S/PV.4575, S/PV.4577, S/PV.4589, 

S/PV.4677, S/PV.4688, S/PV.4701, S/PV.4707, S/PV.4709 and 

resumption 1, S/PV.4710, S/PV.4714, S/PV.4717 and 

resumption 1, S/PV.4720 and resumption 1, S/PV.4721, 

S/PV.4726 and resumption 1, S/PV.4734, S/PV.4739, 

S/PV.4744, S/PV.4748, S/PV.4792, S/PV.4823, S/PV.4824 

(Resumption 1), S/PV.4833, S/PV.4835 and S/PV.4852 ويف .
، اقترحت صيغة معقدة لفرض حدود زمنية. فقد ٤٧٣٩اجللسة 

ل ملنظمـة إقليميـة اإلدالء ببيانـات    األمني العام وكل ممثطُلب إىل 
؛ بينمـا  موجزة تتراوح مدة الواحد منها بـني سـبع وعشـر دقـائق    

ثـالث إىل مخـس   مـا يتـراوح بـني     جملـس األمـن  ُخصص ألعضـاء  
بـني  يف ما يتراوح  املنظمات اإلقليمية يممثل؛ يعقبها رد من دقائق

). ويف ٤، الصــفحة S/PV.4739( ثــالث دقــائق إىل مخــس دقــائق 
، الحظ الرئيس وجود عـدد كـبري مـن املـتكلمني     ٤٧٢٦سة اجلل

يف القائمة، وطلـب إىل املمـثلني االمتنـاع عـن هتنئـة الـرئيس عنـد        
، ٤٧٠٩يف اجللسـة  ). و١٤، الصفحة S/PV.4726توليه الرئاسة (

ــت يقضــي       ــوفري الوق ــة ت ــوس بغي ــا للجل ــرئيس ترتيب اســتحدث ال
د علــى طاولــة يــدعو املــتكلمني كــال مبفــرده إىل شــغل املقعــ  بــأال
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  ٣٣املادة 
حبسب الترتيب املبني، أسبقية تكون لالقتراحات التالية، 

على مجيع االقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات املتصلة 
  باملوضوع املعروض على اجللسة:

 تعليق اجللسة؛  ‐  ١  
  أو رفع اجللسة؛  ‐  ٢  
  أو رفع اجللسة حىت يوم معني أو ساعة معينة؛  ‐  ٣  
أو إحالة أية مسألة إىل جلنة أو إىل األمني   ‐  ٤  

  مقرر؛ العام أو إىل
أو إرجاء مناقشة املسألة إىل يوم معني أو إىل   ‐  ٥  

  أجل غري حمدد؛
  أو إدخال تعديل.  ‐  ٦  

ة يف أي اقتراح لتعليق اجللسة ويبت دون مناقش
  لرفعها. أو

   ١٦احلالة 
ــة  ــودة يف  ٤٨٢٠يف اجللســــ ــبتمرب  ٩املعقــــ أيلول/ســــ

  كـــانون ٢٣و  ٢٠ؤرخـــة املرســـائل اليف مـــا يتصـــل ب ٢٠٠٣
  

وجهة مـن فرنسـا، واململكـة املتحـدة     امل ١٩٩١رب األول/ديسم
ــى و  ــا العظمـ ــدالربيطانيـ ــدة   أيرلنـ ــات املتحـ ــمالية، والواليـ الشـ

الرحلـة رقـم    -األمريكية (تفجري طـائرة شـركة بـان أمريكـان     
 وأصـدقاء سـر  أوجـود   إىلالـرئيس   أشارفوق لوكريب)،  ١٠٣

 إىل أشـار  أن. وبعـد  ١٠٣من لقوا حـتفهم علـى مـنت الرحلـة     
، قـال  ‘‘حنو حل هـذه املسـألة الفظيعـة   يتجه ’’لس األمن جم أن

__________ 

اجمللس وال عودته لشغل ملقعده على جانب قاعة اجمللس. فعنـدما  
يكون أحد املـتكلمني يـتكلم، يقـوم موظـف املـؤمترات بـإجالس       
املتكلم التـايل يف القائمـة علـى الطاولـة، كمـا امتنـع الـرئيس عـن         
توجيـــه الشـــكر للمـــتكلمني علـــى بيانـــاهتم عنـــد االنتـــهاء منـــها  

)S/PV.4709 كما طُبق هذا الترتيب املوفر للوقت )٣، الصفحة .
ــات   ــوس يف اجللســــ ــتئناف ( ٤٧١٧ ، و٤٧١٠يف اجللــــ االســــ

 ٤٨٧٧ ، و٤٨٤١، ٤٨٣٦، ٤٧٩٢، ٤٧٢٦)، األول
 .٤٨٨١ )، واالستئناف األول(

ــروض       ــال املع ــته جــدول األعم ــدى دراس ــن، ل ــس األم إن جمل
عليه، أخذ يف احلسـبان عـاملني: أوال، إن اجمللـس، يف معاجلتـه     
 مسألة جسيمة هبذا القدر، جيب أن يتصـرف باإلمجـاع؛ ثانيـا،   

ت مثــة شــواغل أخــرى مشــروعة جــدا تتعلــق بليبيــا مــا زالــ   إن
التفـــاهم الـــذي مت  أســـاسحباجـــة إىل حـــل. ولـــذلك، وعلـــى 

املـادة   إىليف املشـاورات السـابقة، اسـتند الـرئيس      إليـه التوصل 
ــق       ٣٣ ــرح تعلي ــس، وأقت ــت للمجل ــداخلي املؤق ــام ال ــن النظ م

مـن صـباح يـوم اجلمعـة املوافـق       ٣٠/١٠اجللسة حـىت السـاعة   
ــبتمرب  ١٢ ــل جــدول األعمــال    ٢٠٠٣أيلول/س ، علــى أن يظ
ي اعتمـد يف تلــك اجللسـة هـو جــدول أعمـال جلسـة يــوم      الـذ 

ــة ــراح   .)١٢٥(اجلمع ــرح االقت ــيوطٌ للتصــويت، ومتــت   اإلجرائ
، بعـد  ٤٠/١٤. ورفعت اجللسة الساعة باإلمجاعاملوافقة عليه 

  .٣٥/١٤مخس دقائق من افتتاحها الساعة 

__________ 

)١٢٥(  S/PV.4829 (Part I) ٣، الصفحة. 
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  اجلزء السادس
  )٤٧إىل  ٤١اللغات (املواد 

  مالحظة    
 ٤٣ إىل ٤١حـاالت خاصـة تتعلـق بتطبيـق املـواد       أي، مل تكـن هنـاك   خالل الفتـرة املستعرضـة  

 ألغــراض إدراجهمــا، وجيــري ٤٤. وكانــت هنــاك حالتــان طُبقــت فيهمــا املــادة ٤٧ إىل ٤٥ و
  .  اإليضاح

  ٤٧إىل  ٤١احلاالت اخلاصة املتعلقة بتطبيق املواد     
  ٤٤املادة 

احلالـة، يكـون عليـه هـو أن      ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات جملس األمن. ويف هذه  
يرتـب أمــر الترمجــة الشــفوية لكلمتــه إىل إحــدى تلــك اللغــات. وللمتــرمجني الشــفويني التــابعني  
لألمانــة العامــة، لــدى ترمجتــها إىل بقيــة لغــات جملــس األمــن، أن يســتندوا إىل الترمجــة الشــفوية 

 .املقدمة باللغة األوىل

  ١٧احلالة     
ــة    ــودة يف  ٤٦٦١يف اجللس ــانون األول/ديســمرب   ١٢املعق ــة يف   ٢٠٠٢ك بشــأن احلال

جملــس رئاســة البوســنة واهلرســك  أعضــاءمــن  إحاطــات إىلالبوســنة واهلرســك، اســتمع اجمللــس 
. ووفـر وفــد الدولــة  )١٢٦(الثالثـة، الــذين تكلمـوا بالصــربية والكرواتيـة والبوســنية، علـى التــوايل    

  االنكليزية. إىلالترمجة الشفوية من كل لغة 
  ١٨احلالة     

كفالـــة اضـــطالع ’’بشـــأن  ٢٠٠٠أيلول/ســـبتمرب  ٧املعقـــودة يف  ٤١٩٤يف اجللســـة   
، أدىل ممثـل  ‘‘أفريقيـا يف  ال سـيما وجملس األمـن بـدور فعـال يف صـون السـلم واألمـن الـدوليني        

  نكليزي للبيان.. ووفر وفد الدولة النص اإل)١٢٧(بنغالديش ببيان بالبنغالية
  
  
  
  

  
  

)١٢٦(  S/PV.4661١٣إىل  ٩ت ، الصفحا.  
)١٢٧(  S/PV.4194 ١٨ و ١٧، الصفحتان.      
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  اجلزء السابع
)٥٧إىل  ٤٨علنية اجللسات، واحملاضر (املواد 

حـاالت   أيخالل الفترة املستعرضـة، مل تكـن هنـاك    
  .٥٧ إىل ٤٨خاصة لتطبيق املواد 

باإلضـافة إىل احملاضـر والوثـائق الرمسيـة، علـى النحــو      و  
ــدده الفصــل التاســع مــ     ــذي ح ــت،   ال ــداخلي املؤق ــام ال ن النظ

ــه     ــرى للتعريـــف باجتماعاتـ ــائل أخـ ــن وسـ ــتفيد اجمللـــس مـ يسـ
علــى ســبيل املثــال، قــدم  خــالل الفتــرة املستعرضــة،. فوأعمالــه
ــرئيس  منتظمــة لغــري األعضــاء ووســائط اإلعــالم،    إحاطــاتال

  .)١٢٨(كما أدىل ببيانات وتصرحيات للصحافة
ــرئيس، مؤرخـــــة        ــن الـــ ــذكرة مـــ ــاء يف مـــ  ٢٩وجـــ
أعضــاء جملــس األمــن، اعترافــا  أن، )١٢٩(٢٠٠١يونيــه حزيران/

منهم بأمهية نشـر قـرارات اجمللـس وبياناتـه الرئاسـية يف الوقـت       
عالــة، أعربــوا عــن موافقتــهم علــى املناســب وبصــورة كاملــة وف

ينبغـي لـرئيس جملـس األمـن، بنـاء علـى طلـب         أنـه  يلي: (أ) ما
لقـرارات  املعنيـة إىل ا  األطـراف أعضاء اجمللس، أن يوجـه انتبـاه   

ينبغـي   أنـه  الصادرة عـن اجمللـس أو إىل بياناتـه الصـحفية؛ (ب)    
لألمانة العامـة أيضـا أن تواصـل إطـالع األطـراف املعنيـة علـى        
ــادرة عـــن جملـــس األمـــن     ــية الصـ ــرارات والبيانـــات الرئاسـ القـ
وبياناته الصحفية، وأن تضمن إبالغ تلك القرارات والبيانـات  

 أنــه (ج) ق ممكــن؛يف أســرع وقــت ونشــرها علــى أوســع نطــا 
ينبغــي لألمانـــــة العامـــــة، أن تصــدر مجيــع البيانــات الصــحفية   
اليت يديل هبا رئيس جملس األمـن نيابـة عـن أعضـاء اجمللـس، يف      
شكل نشرات صحفية لألمم املتحدة، بعد احلصـول علـى إذن   

  من الرئيس.

__________ 

ــذا     )١٢٨( انظـــر املالحظـــة االســـتهاللية للفـــرع املتعلـــق بالرئاســـة يف هـ
  الفصل.

)١٢٩(  S/2001/640. 

اجمللــس، تنــاول  أعمــالوبغيــة زيــادة شــفافية ووضــح    
تـرة املستعرضـة مسـألة توزيـع الوثـائق.      خـالل الف  أيضـا اجمللس 

ــذكرة مــــــن الــــــرئيس مؤرخــــــة     آذار/مــــــارس  ٣١ويف مــــ
اإلزعــاج والصــعوبات  إىل اجمللــس أعضــاء أشــار ،)١٣٠(٢٠٠٠

اليت تسببها عملية احلصول على نسخ من البيانات مـن خـارج   
قاعـــة اجمللـــس. وحـــددت املـــذكرة تـــرتيبني رئيســـيني لتوزيـــع  

امة بتوزيع نصوص البيانـات الـيت   البيانات: (أ) تقوم األمانة الع
ي هبــا يف جلســات جملــس األمــن داخــل قاعــة اجمللــس علــى دلَُيــ

أعضاء اجمللـس والـدول األعضـاء األخـرى واملـراقبني الـدائمني       
يــوفر أي وفــد  لــدى األمــم املتحــدة احلاضــرين باجللســة؛ (ب)

ــه   ــع بيان ــان     ٢٠٠يرغــب يف توزي ــل مــن البي ــى األق نســخة عل
 إتبـاع اإلدالء بالبيـان بوقـت كـاف، وعـدم      لألمانة العامة قبـل 

ــر       أي ــاء اجللســة. وإذا وف ــات أثن ــع البيان ــق أخــرى لتوزي طرائ
نسخة من بيانـه لألمانـــة العامــــة، توضـع      ٢٠٠الوفد أقل من 

  هـــذه النسخ خارج قاعة اجمللس يف هناية اجللسة.
وعالوة على ذلك، وبغية حتسني الوضـوح والشـفافية     

مــذكرة مــن  أشــارتحافة لعمــل اجمللــس، وتيســري تفهــم الصــ 
ــة   ــرئيس مؤرخــ ــارس  ٢٦الــ ــاق  إىل )١٣١(٢٠٠٢آذار/مــ اتفــ
، منها العناصر التاليـة: (أ) حتـدد تقـارير    أموراجمللس على مجلة 

األمـــني العـــام التـــاريخ الـــذي يـــتم فيـــه توزيـــع الوثيقـــة فعليـــا  
ــاري   ــا باإلضــافة إىل ت ــا؛    وإلكتروني ــام عليه ــني الع ــع األم خ توقي

األمانة العامة على أن تعمل قـدر اإلمكـان علـى     تشجيع (ب)
توزيع تقاريرها جبميع اللغات الرمسيـة يف التـاريخ احملـدد أصـال     

  للنشر.

__________ 

)١٣٠(  S/2000/274. 

)١٣١(  S/2002/316. 
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ــريا   ــت، وأخــــ ــة أطلقــــ ــرين   األمانــــ ــة يف تشــــ العامــــ
ــاين/نوفمرب  ــبكة     ٢٠٠١الثـ ــى شـ ــة علـ ــدا للرئاسـ ــا جديـ موقعـ

املعلومات عن عمـل   آخر إىللتسهيل الوصول  )١٣٢(اإلنترنيت
ــهاجمللـــس  ــادرة مـــن   .)١٣٣(وقراراتـ وعـــالوة علـــى ذلـــك، ومببـ

ــرئيس، مت  ــة   الـ ــة جللسـ ــبكة العامليـ أول بـــث مباشـــر علـــى الشـ
. ويف ختـام  ٢٠٠٢يعقدها جملس األمن يف يناير/كانون الثـاين  

 ٢٠٠٢يناير/كــانون الثـــاين   ٢٩املعقـــودة يف  ٤٤٦٠اجللســة  
ة األمانـ ’’بـأن   األعضـاء ، ابلـغ الـرئيس   أفريقياملناقشة احلالة يف 

العامــة قــد أكــدت أن البــث املباشــر علــى شــبكة اإلنترنــت        
  .)١٣٤(‘‘ألعمال اجمللس بشأن هذا البند سيتوفر كذلك غدا

__________ 

)١٣٢(  http://www.un.org/docs/sc/presidency.asp. 

 انظر املالحظة االستهاللية يف اجلزء الثالث من هذا الفصل.  )١٣٣(

)١٣٤(  S/PV.4460 (Resumption 1) ٥٧، الصفحة. 
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