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  مالحظة استهاللية    
يف للمشـاركة  يف توجيـه الـدعوات   املتمثلـة  ارسة جملـس األمـن   ممالثالث يتناول الفصل   
اإلجراءات املتصـلة  بـ اجلزء الثـاين   يتعلق. ويتعلق اجلزء األول بأساس توجيه الدعوات. وأعماله

  بعد توجيه الدعوة.  باملشاركة 
من النظام الـداخلي املؤقـت    ٣٩و  ٣٧من امليثاق واملادتان  ٣٢و  ٣١وتنص املادتان   
يف جملـس األمـن يف    أعضـاء الـدول الـيت ليسـت     إىلجيوز توجيه الدعوات  أنهمن على جمللس األ

وجـود نــزاع   إىلعضـو يف األمـم املتحـدة جملـس األمـن      ظـروف التاليـة: (أ) عنـدما تنبِّـه دولـة      ال
مـن النظــام الـداخلي املؤقــت)؛    ٣٧مـن امليثـاق (املــادة    ٣٥مـن املــادة   ١حالـة وفقـا للفقــرة    أو

ــة ليســت عضــوا يف األمــم املتحــدة      (ب) عنــدما تكــون ــة عضــو يف األمــم املتحــدة أو دول دول
مصـاحل دولـة    ‘‘بوجـه خـاص   تـأثر ت’’مـن امليثـاق)؛ (ج) عنـدما     ٣٢(املـادة   ‘‘نــزاع طرفا يف ’’

ــادة    ــم املتحــدة (امل ــادة   ٣١عضــو يف األم ــاق وامل ــداخلي املؤقــت)؛    ٣٧مــن امليث مــن النظــام ال
ــد دعــوة   (د) ــة ال ’’عن ــة أو أشــخاص آخــرين مــوظفي األمان لتقــدمي معلومــات أو تقــدمي   ‘‘عام

ولــيس علــى جملــس األمــن التــزام   مــن النظــام الــداخلي املؤقــت).  ٣٩مســاعدة أخــرى (املــادة  
  .(الفئة (ب) أعاله)بتوجيه أي دعوة إال يف احلالة الثانية 

ــى عــدم اإلشــارة          ــدعوات، عل ــه ال ــد توجي ــس، عن ــى صــعيد املمارســة، درج اجملل وعل
املواد ذات الصلة من امليثاق. ودرج على عدم التمييز بـني الشـكاوى الـيت تنطـوي      إىلصراحة 

ــزاع’’علــى  ــادة   ‘‘ن ــاق و  ٣٢يف حــدود معــىن امل ــة’’ مــن امليث ــة   ‘‘احلال أو املســألة ذات الطبيع
دعمـا   ٣٢ و ٣١بضع دول أعضاء تـذرعت، يف إحـدى احلـاالت، باملـادتني      أناألخرى. غري 

  ).  السابعة(احلالة وبل بالرفض يف ما بعد لطلب لالشتراك، وهو ما ق
جملــس األمــن  جلســاتيف ُوجهــت الــدعوات للمشــاركة ، املستعرضــةوخــالل الفتــرة   

مـن   ٣٩أو املـادة   ٣٧وصـراحة يف إطـار املـادة     ‘‘وفقا لألحكام ذات الصلة من امليثاق’’عادة 
ت الـوارد يف اجلـزء   تصنيف الـدعوا وتتضح هذه املمارسة يف النظام الداخلي املؤقت للمجلس. 
حلـاالت الـيت قـرر فيهـا اجمللـس توجيـه دعـوات        أما الفصل. ذا ااألول واملرفقني األول والثاين هل

فيجـري   ،يعلـن عـن األسـاس الـذي قامـت عليـه تلـك الـدعوات         أندون  أعمالـه يف للمشاركة 
  ).السادسة إىل األوىل(احلاالت  تناوهلا بشكل مستقل

املمثلني املـدعوين،  مبشاركة تناول اإلجراءات ذات الصلة يويشمل اجلزء الثاين، الذي   
، وحـالتني  )الثامنـة (احلالـة   ممثـل جرى فيها جتديد الـدعوة املوجهـة إىل   تتعلق باملرحلة اليت  حالة

  .على املشاركة (احلالتان التاسعة والعاشرة) تتعلقان بالقيود املفروضة
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  اجلزء األول    

اكاالشتر إىلالدعوات  أساس    
  مالحظة  
يتعلــق  يف مــايتنــاول هــذا اجلــزء ممارســة جملــس األمــن   

ــامبتوجيـــه الـــدعوات يف أربعـــة   ألـــف القســـم . ويتنـــاول أقسـ
ــدعوات املوجهــة   ــادة مبوجــب ال مــن النظــام الــداخلي    ٣٧امل

ــس، وهــ   ــذي اســتند   ي املؤقــت للمجل ــهاألســاس ال ــه  إلي توجي
 جملــسالــيت ليســت أعضــاء يف   األعضــاءلــدول ا إىلالــدعوات 

وصـفا  القسـم  اجمللـس. ويقـدم هـذا     أعمـال يف لالشتراك  األمن
هــذا القســم ل كّمــيملمارســة اجمللــس العامــة يف هــذا الصــدد. و 

  الدعوات.  هبذه  اخلاصةعلومات املول الذي يتضمن املرفق األ
بـاء ممارسـة اجمللـس املتمثلـة يف توجيـه       القسـم ويتناول   

ي ملؤقت، وهمن النظام الداخلي ا ٣٩املادة مبوجب الدعوات 
ي مـــوظف’’إىل  اتالــدعو  توجيــه  إليــه اســتند  األســاس الــذي   

لتقدمي معلومـات أو تقـدمي    ‘‘األمانة العامة أو أشخاص آخرين
ــس.  إىلمســاعدة أخــرى   ــام   اجملل ــرض الع ــذا الع املقتضــب وه

 اخلاصــة بتلــكعلومــات املاملرفــق الثــاين الــذي يتضــمن  يكملــه 
ــ: (أ) ممثأولئــكشــمل يالــدعوات. و األمــم املتحــدة أجهــزة  ول

أجهــزة األمــم املتحــدة أو هيئاهتــا  و(ب) ممثلــ (األمانــة العامــة)؛
املنظمــات اإلقليميــة  و؛ (ج) ممثلــاألخــرى وكاالهتــا أو الفرعيــة

 األشــــخاصواملنظمــــات احلكوميــــة الدوليــــة األخــــرى؛ (د)  
  ن.  واآلخر

جـيم بالـدعوات الـيت مل توجـه صـراحة       القسمويتعلق   
وإىل جانــب تغطيــة خمتلــف . ٣٩ادة أو املــ ٣٧يف إطــار املــادة 

الــدعوات مــن هــذا النــوع الــيت جــرى توجيههــا خــالل الفتــرة  
املستعرضــة، يشــمل هـــذا القســم األحكـــام اجلديــدة املتعلقـــة     
ــوات لالشــتراك يف      ــدان املســامهة بق ــدعوات إىل البل ــه ال بتوجي

ــة جمل  ــة أو اخلاصـ ــات العامـ ــساجللسـ ــن لـ ــاس ’’ األمـ دون املسـ

ــداخلي املؤ ــام الـ ــن بالنظـ ــا يصـــف  .)١(‘‘قـــت جمللـــس األمـ كمـ
 جملـس املمارسة اجلديدة املتمثلة يف السماح لألعضاء اجلدد يف 

ــدها اجمللــس      األمــن ــيت يعق ــة ال حبضــور املشــاورات غــري الرمسي
  بكامل هيئته واملشاورات الرمسية ألجهزته الفرعية.

 أجــلدمت مــن دال الطلبــات الــيت قُــالقســم ويتنــاول   
  بشأهنا. إجراءمل ُيتخذ   فض أوتوجيه دعوات وقوبلت بالر

 ٣٧املـــادة  مبوجـــبالـــدعوات الـــيت ُوجِّهـــت     - ألف
  )(الدول األعضاء يف األمم املتحدة

يف  األعضـاء الـدول  درجـت  ، املستعرضةخالل الفترة   
يف جملـس األمـن والـيت تلقـت      أعضاءاألمم املتحدة اليت ليست 
تلـــك  يتلقـــعلـــى اجمللـــس  أعمـــالدعـــوات للمشـــاركة يف  

مـن   ٣٧ذات الصـلة واملـادة   امليثـاق  وفقا ألحكـام  ’’ت الدعوا
 إىل، دون اإلشـارة صـراحة   ‘‘النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  على ما يلي: ٣٧مواد امليثاق ذات الصلة. وتنص املادة 
أيـــة دولـــة عضـــو يف األمـــم املتحـــدة ليســـت      

ــ أنعضــوا يف جملــس األمــن، ميكــن   دعى، بنــاء علــى ُت
ــس،    ــرار يتخــذه اجملل االشــتراك، دون تصــويت،   إىلق

يف مناقشة أيـة مسـألة تعـرض علـى جملـس األمـن مـىت        
مصـــاحل تلـــك الدولـــة العضـــو  أنرأى جملـــس األمـــن 

الــدول  إحــدىمتــأثرة بشــكل خــاص، أو مــىت نبــهت 
مســألة مــا وفقــا للمــادة     إىلجملــس األمــن   األعضــاء

  ) من امليثاق.١اخلامسة والثالثني (
هـذه الـدعوات    وعلى الصـعيد العملـي، جيـرى توجيـه      

عادة بصـورة تلقائيـة ودون مناقشـة. وهـي ُتطلـب مـن خـالل        

__________ 

 .١ألف، الفقرة -)، املرفق الثاين٢٠٠١( ١٣٥٣انظر القرار   )١(  
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ــيس جملــس األمــن   إىلرســائل موجهــة   ــة.  مــن رئ ــدول املعني ال
ــ رئيس اجمللــس عنــد بدايــة اجللســة أو أثناءهــا باســتالم   ويبلــغ ال

قتـرح توجيـه تلـك الـدعوات مبوافقـة اجمللـس.       يهذه الرسائل و
  اعتراض.   قرر ذلك، ما مل يكن هناكيتوعادة ما 
 اســـُتؤنفتجتديـــد الـــدعوة إذا   إىلعـــادة  وال ُيشـــار  
 اجللسـة الدعوات املوجهة يف فإن . وعالوة على ذلك، اجللسة
املتتاليـــة اجللســـات مـــن  جلســـةجـــدد تلقائيـــا يف كـــل ُت األوىل

يتعلــق ببنــد مــن بنــود جــدول األعمــال، مــا مل   يف مــااملعقــودة 
  ذكر خالف ذلك.  ُي

ــا    ــابقةايف الســنوات حــدث وكم كانــت بعــض  ، لس
 ٣٧اليت وجهـت إليهـا الـدعوة يف إطـار املـادة       األعضاءالدول 

تـــتكلم أحيانـــا بصـــفة أخـــرى، كـــأن تكـــون ممثلـــة ملنظمـــات  
  .  )٢(إقليمية

 إىليتعلق بالـدعوات املوجهـة    يف ماوتباينت املمارسة   
الــذين تكلمــوا بصــفة ممــثلني للــهيئات    األعضــاءممثلــي الــدول 

وجهـت  فقـد  ة أو غريهـا مـن املنظمـات.    الفرعية لألمم املتحـد 
 مبوجـب  همبعضـ إىل ، و٣٧ مبوجب املادة همبعض إىل دعوات

__________ 

حـدى الـدول   إلاالت التالية الـيت تكلـم فيهـا ممثـل     مثال احل انظر  )٢(  
، باســم كيــان ٣٧األعضــاء وجهــت إليــه دعــوة يف إطــار املــادة 

نيابــة عــن  ممثــل اجلزائــرالــيت تكلــم فيهــا  ٤٠٩٢ اجللســة آخــر:
ــة (    S/PV.4092رئــيس اجلزائــر رئــيس منظمــة الوحــدة األفريقي

(Resumption 1 اليت تكلم فيهـا  ٤١٢٨ اجللسة)؛ و٧، الصفحة 
، الصـفحة  S/PV.4128ممثل الربتغال نيابة عـن االحتـاد األورويب (  

الــيت تكلــم فيهــا ممثــل جيبــويت بصــفته    ٤١٣٩ اجللســة)؛ و٣٤
، الصـفحة  S/PV.4139( منسقا ملنطقة شرق أفريقيا دون اإلقليمية

ممـثال  اليت تكلم فيها ممثل النمسا بصفته  ٤١٤٠ اجللسة)؛ و٣٤
، S/PV.4140( التعـاون يف أوروبـا  للرئاسة احلاليـة ملنظمـة األمـن و   

). ويف مناسبات عديـدة، تكلـم ممثـل كوسـتاريكا     ٢١الصفحة 
نيابــة عــن الــدول األعضــاء يف جمموعــة ريــو بصــفته أمينــا مؤقتــا 

؛ ١٠، الصـفحة  S/PV.4453 (Resumption 1)للمجموعـة (انظـر   
 S/PV.4512؛ و١٥، الصــفحة S/PV.4506 (Resumption 1) و

(Resumption 1)ــل، تكلــم ممثــل بــريو أمــام   ٢صــفحة ، ال . وباملث
، S/PV.4710بصــفته منســق جمموعــة ريــو (انظــر      األمــن جملــس

 ).٥، الصفحة S/PV.4734 (Resumption 1) ، و٢٥الصفحة 

 أســــاساالســــتناد إىل دون  اآلخــــر بعضإىل الــــ، و٣٩املــــادة 
صــريح. وكــان توجيــه الــدعوات يسترشــد يف معظــم األحيــان 

ــا يشــري   دعوةلتلــك الــ  والعضــ ةبطلــب الدولــ  ، الــذي كــثريا م
 دعوةالـ ه يـ يف توجب بنـاء عليـه   الذي ترغساس األ إىلصراحة 
ــا ــرتني يف      .إليه ــثلني م ــم أحــد املم ويف إحــدى احلــاالت، تكل

نفس اجللسة بصـفتني خمتلفـتني، مـرة باعتبـاره مـدعوا مبوجـب       
رة أخـــرى باعتبـــاره مـــدعوا مبوجـــب املـــادة ـــــــ، وم٣٧املـــادة 
٣(٣٩(.    

 ٣٧يف إطـار املـادة    وجهتوترد قائمة الدعوات اليت   
معـــت تلـــك وقـــد ُج ل يف هنايـــة هـــذا الفصـــل.يف املرفـــق األو

الـدعوات وفقـا لبنــود جـدول األعمـال، جملــرد تيسـري الرجــوع      
  .إليها

  
ــاد مبوجــــبالــــدعوات الــــيت ُوجِّهــــت    -باء   ٣٩ املــ

  آخرون) أشخاص (موظفو األمانة العامة أو
بدرجـــة  األمـــن جملـــسوسَّـــع  ،املستعرضـــةيف الفتـــرة   

ــوة طائفــ    ــة يف دع ــته املتمثل ــراد   كــبرية ممارس ــن األف ة واســعة م

__________ 

ــةيف   )٣(   ــودة يف  ٤٥٨٨ اجللســــــ ــهمتوز ٢٤املعقــــــ  ٢٠٠٢ /يوليــــــ
يتعلــق باحلالــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك قضــية        مــا يف

 ســيد برونــو رودريغيــز باريــا أوال ببيــان بصــفته فلســطني، أدىل ال
رئـــيس جلنـــة ممارســـة الشـــعب الفلســـطيين حلقوقـــه غـــري القابلـــة  

 ٣٧، حيث كان قد طلب دعوة مبوجـب املـادة   للتصرف بالنيابة
بتلك الصفة. وبعد ذلك، يف نفس اجللسة، تكلـم مبوجـب املـادة    

تكلمت منذ برهـة  ”بصفته ممثل كوبا. وقال، بتلك الصفة،  ٣٩
ــة مبمارســة      ــة املعني ــة للجن يف هــذه املناقشــة بصــفيت رئيســا بالنياب
الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف. ولكــن نظــرا   
جلدية هـذه القضـية الـيت تسـببت يف عقـد هـذه اجللسـة الطارئـة،         

، الصـفحة  S/PV.4588( “تصر كوبا على إيضاح موقفها الـوطين 
املعقـودة يف   ٤٢٣١ اجللسـة ). وعلى العكـس مـن ذلـك، يف    ٤٤
 جـدول يف ما يتصل بنفس بنـد   ٢٠٠٠ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٢

، ولكنـه تكلـم أوال   ٣٧، ُدعى ممثل كوبا مبوجـب املـادة   األعمال
رئيس جلنة ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة    بصفته 

  S/PV.4231، مث بعـد ذلـك بصـفته ممثـل كوبـا (     للتصرف بالنيابـة 
 ).٣٠، الصفحة Corr.1 و



االشتراك يف أعمال جملس األمن - الفصل الثالث   
 

 

71 11-21843 
 

لالشـتراك يف أعمالــه وتقـدمي إحاطــات عـن املســائل املطروحــة    
دعـوة يف عـام    ١٥للنظر فيها. وعلى سـبيل املقارنـة، ُوجهـت    

ــادة   ١٩٩٠ ــب املـ ــت ٣٩مبوجـ ــام   ٥٦؛ وُوجهـ ــوة يف عـ دعـ
ــادةهــذه مبوجــب  ٢٠٠٠ ــع عــدد  ٢٠٠٣. ويف عــام امل ، ارتف

دعــوة، أي  ١٥٩إىل  ٣٩مبوجــب املــادة  الــدعوات املوجهــة  
وتـنص  . ١٩٩٠مرة مما كان عليه احلال يف عـام   ١٥أكثر من 

  على ما يلي: ٣٩املادة 
األمانـة العامـة    أعضـاء يـدعو   أنجمللس األمـن      

أو غريهـــم مـــن األشـــخاص الـــذين يعتـــربهم مـــؤهلني 
ــذلك  ــدمي املســاعدات    إىلل ــات أو تق ــده باملعلوم تزوي

  األخرى يف دراسة املسائل الداخلة يف اختصاصه.
ــادة الكــبرية يف الــدعوات املوجهــة      وباإلضــافة إىل الزي

ــة العامــة واملمــثلني اخلاصــني ل   إىل ــار مســؤويل األمان  ألمــنيكب
، شهدت الفتـرة أيضـا زيـادة يف الـدعوات املوجهـة ألول      العام

مــرة إىل جهــات عديــدة، مــن بينــها رؤســاء األجهــزة الرئيســية 
القتصــــادي واجمللــــس ا )٤(،العامــــة اجلمعيــــة( املتحــــدة ألمــــمل

 األمـــمواالجتمـــاعي، وحمكمـــة العـــدل الدوليـــة)؛ ووكـــاالت 
ــا يف ذلـــك برنـــامج   املتحـــدة ــا وصـــناديقها (مبـ  األمـــموبراجمهـ
ــاملي، وصــندوق     املتحــدة ــذاء الع ــامج الغ ــائي، وبرن ــماإلمن  األم
اإلمنائي للمرأة، ومنظمة الصحة العاملية)؛ ومؤسسـات   املتحدة

ــندوق    ــدويل، وصـ ــك الـ ــون وودز (البنـ ــدويل)؛  بريتـ ــد الـ النقـ
واملنظمات اإلقليمية وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة      
(مبـــا يف ذلـــك منظمـــة الـــدول األمريكيـــة، واملنظمـــة الدوليـــة   
ــرب أفريقيــا،       ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــة، واجلماع للفرانكوفوني

ــا،    ومجاعــة البلــدان واجلماعــة االقتصــادية لــدول وســط أفريقي
ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا)؛    ، الناطقة باللغة الربتغالية

__________ 

يف  العامـة  اجلمعيـة ترجع احلالة املسجلة الوحيدة الشتراك رئـيس    )٤(  
 /شباط ٦أعمال اجمللس إىل اجللسة التاسعة للمجلس املعقودة يف 

إللقـاء   العامـة  اجلمعيـة . غري أنـه عنـد دعـوة رئـيس     ١٩٤٦ فرباير
صـراحة إىل   األمـن  جملـس بيان يف تلك اجللسة، مل يسـتند رئـيس   

ظام الداخلي املؤقت، اليت حلت حملها بعد ذلك من الن ١٧املادة 
 . ٣٩إىل  ٣٧املواد 

الـــذين يعملـــون بصـــفة مزدوجـــة   األمـــن جملـــسوإىل أعضـــاء 
وكرؤســاء ألجهزتــه الفرعيــة.  األمــن جملــسكرؤســاء لبعثــات 

توجيــه دعــوات ملمثلــي  ٢٠٠٣-٢٠٠٠كمــا شــهدت الفتــرة 
حكومات انتقالية (العراق)، وممثلـي حركـات متمـردة كانـت     

ر أو اتفـاق سـالم، مثلمـا يف    طرفا يف اتفاق لوقـف إطـالق النـا   
الــدعوات بوتــرد قائمــة حالــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة.  

 يف املرفــق الثــاين يف هنايــة الفصــل. ٣٩املــادة  مبوجــباملوجهــة 
الفئــات األربــع التاليــة، جملــرد  إىلوقــد قســمت هــذه الــدعوات 

األمانة العامة لألمم املتحـدة وبعثـات    (أ)تيسري الرجوع إليها: 
األمـم   أجهزة (ب) ؛الفرعية األمن وأجهزة جملس األمنجملس 
ممثلــو املنظمــات  (ج) الفرعيــة أو وكاالهتــا؛هيئاهتــا أو  املتحــدة

ــة؛   ــة الدوليـــ ــات احلكوميـــ ــن املنظمـــ ــا مـــ ــة وغريهـــ  اإلقليميـــ
  ن.وأشخاص آخر  (د)

ــة ملمارســة    إىلاإلشــارة وجتــدر    بعــض اجلوانــب العام
ــادة   ممثلـــي  إىلوجهـــة . فالـــدعوات امل٣٩اجمللـــس يف إطـــار املـ

 اوجِّــه تلقائيــكانــت ُتأجهــزة األمــم املتحــدة وهيئاهتــا الفرعيــة  
ــة.   ــدون أي مناقشــة رمسي ــو   فكــوب ان رئــيس جملــس األمــن يتل

 حمضـر درج يف رسائل الطلبـات الـواردة مـن اهليئـات املعنيـة لتُـ      
اجللسة ومل تكن تصدر كوثائق رمسية من وثائق جملس األمـن.  

األمــم املتحــدة علــى   وكــاالتممثلــي  إىلووجهــت الــدعوات 
ممثلــــي  إىلنفــــس األســــاس. ويف حالــــة الــــدعوات املوجهــــة  

 إحـدى عـن طريـق   تقـدم  الطلبـات  كانـت  املنظمات اإلقليمية، 
كانــت نيابــة عــن اجلهــة املــدعوة املقترحــة، و  األعضــاءالــدول 
ــا دائمــا ــة.  ظــىحت م ــة دون أي مناقشــة رمسي وبالنســبة  باملوافق

هتم أيضـا بنـاء علـى طلـب     لألشخاص اآلخـرين، جـاءت دعـوا   
إحدى الدول األعضـاء. ويف بعـض احلـاالت، أوضـح الـرئيس      
يف بداية اجللسة الرمسية أن أعضاء اجمللس وافقوا يف مشاورات 

  سابقة على توجيه الدعوة لشخص بعينه.  
مبوجـب املـادة   ويف بعض احلـاالت، ُوجهـت دعـوات      

أخـر   إىل ممثلي دول أعضاء إذا ما كانوا يضـطلعون بـدور   ٣٩
خالفـــا لتمثيـــل دولتـــهم. ومشـــل ذلـــك دعـــوات ٌوجهـــت إىل  
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ــات    ــاء لبعثـ ــفتهم رؤسـ ــاء يف اجمللـــس بصـ ــن جملـــسأعضـ  األمـ
ــة جمل    ــة تابع ــزة فرعي ــاء ألجه ــسورؤس ــن ل ــبيل  األم ــى س . وعل

 ٢٠٠٢ /مــارسآذار ٦املعقــودة يف  ٤٤٨٥املثــال، يف اجللســة 
 مبوجـب يف ما يتصل باحلالة يف إثيوبيـا وإريتريـا، دعـا اجمللـس،     

ــادة  ــرويج ٣٩امل ــل الن ــدة إىل    ،)٥(، ممث ــة اجمللــس املوف ــيس بعث رئ
  إثيوبيا وإريتريا، لعرض تقرير البعثة.  

  
املــادة  مبوجــبالــدعوات غــري املوجهــة صــراحة    -جيم 

  ٣٩أو املادة  ٣٧
 ٣٧املـادتني   إىلري اإلشـارة  جيـ كـان  مـا  غالبا  هأنمع   

ــدعوات،   ٣٩أو  ــه الـ ــاس لتوجيـ ــإن كأسـ ــدعوات  فـ بعـــض الـ
يف  بنـاء علـى مشـاورات سـابقة أو ممارسـة سـابقة، أو      ت جهُو

. ومشلت هـذه الـدعوات   أساسأي بعض احلاالت، دون ذكر 
رؤسـاء الـدول؛ وإىل ممثلـي البعثـات املراقبـة؛ وإىل       إىلاملوجهة 
يف تلــك احلــاالت، مل يثــر األســاس الــذي و. ينخــرآ أشــخاص

  مناقشة.  األفراد أي تعليق أو  إىلالدعوة يف توجيه  إليهاسُتند 
املمارسـة   ١وترد أدنـاه سـت حـاالت. تصـف احلالـة        

اجلديدة املتعلقة بتوجيه دعوات إىل البلدان املسامهة بقـوات يف  
تفاصـيل   ٢حلفـظ السـالم؛ وتـبني احلالـة      املتحـدة  األممبعثات 

اإلجراء الـذي أنشـئ خـالل الفتـرة املستعرضـة والـذي يسـمح        
شـــاورات غـــري حبضـــور امل األمـــن جملـــسلألعضـــاء اجلـــدد يف 

الرمسيــة الــيت يعقــدها اجمللــس بكامــل هيئتــه واجللســات الرمسيــة  
ــة؛ بينمــا توضــح احلــاالت    املمارســة  ٦إىل  ٣لألجهــزة الفرعي

 ٣٧اليت اتبعها اجمللس بتوجيه دعوات ال تدخل يف إطار املـادة  
  .٣٩أو املادة 

__________ 

عندما عرض املمثل الدائم للنرويج تقريره، كان جيلس يف املقعـد    )٥(  
املخصــص لــه جبانــب قاعــة اجمللــس، ولــيس يف املقعــد املخصــص   
ــس لشــهر        ــة اجملل ــوىل رئاس ــرويج تت ــت الن ــا كان ــده. ومل ــد بل لوف

زيــر خارجيــة النــرويج رئاســة  ، فقــد تــوىل و٢٠٠٢ /مــارسآذار
الوفد ورأس اجللسة. انظر ما يلي لإلطالع على حـاالت أخـرى   

 ,S/PV.4264ٌوجهــت فيهــا دعــوات لعضــو مــن أعضــاء اجمللــس: 

S/PV.4283, S/PV.4325, S/PV.4405; 2002: S/PV.4485, 

S/PV.4538 and S/PV.4561.  

   ١احلالة   
  اشتراك البلدان املسامهة بقوات  
البلـدان املسـامهة بقـوات، قـرر      بغية تعزيز التعاون مـع   
)، املرفــــق ٢٠٠١( ١٣٥٣، مبوجــــب القــــرار األمــــن جملــــس
جلسـات علنيـة أو خاصـة تشـارك فيهـا      ألف، أن يعقـد  -الثاين

البلدان املسامهـــة بقوات، مبا يف ذلك اجللسات اليت تعقد بنـاء  
ــداخلي     علــى طلــب هــذه البلــدان، وبــدون املســاس بالنظــام ال

بغيـة كفالـة النظـر بشـكل كامـل وعلـى       املؤقت جمللس األمـن،  
مســتوى رفيــع يف املســائل ذات األمهيــة البالغــة بالنســبة لعمليــة 

  .معينة من عمليات حفظ السالم
 /أغســطسآب ٢٧ويف مــذكرة مــن الــرئيس مؤرخــة    
أوضـــح اجمللـــس بدرجـــة اكـــرب إجـــراءات اشـــتراك   ،)٦(٢٠٠٢

لــة قــرر أن علــى اجلهــات الفاعبــأن  البلــدان املسامهـــــة بقــوات
للقـرار  ح) مـن املرفـق الثـاين بـاء     -(ج ٣املشار إليها يف الفقرة 

الـــيت تـــود املشـــاركة يف إحـــدى اجللســـات  ) ٢٠٠١( ١٣٥٣
  .احملددة أن تقدم طلبا إىل رئيس جملس األمن

، القائمة واحملتملـة  البلدان املسامهـــة بقواتوشاركت   
-٢٠٠٠جلسة خاصة خـالل الفتـرة    ٥٣على حد سواء، يف 

ومل ُتوجـه دعـوات    .)٧()٢٠٠١( ١٣٥٣فقا للقرار ، و٢٠٠٣
عنــد  ٣٧مبوجــب املــادة  البلــدان املسامهـــــة بقــواتإىل فــرادى 

__________ 

  )٦(  S/2002/964. 

  )٧(  S/PV.4369, S/PV.4371, S/PV.4386, S/PV.4391, S/PV.4397, 

S/PV.4425, S/PV.4426, S/PV.4435, S/PV.4446, S/PV.4455, 

S/PV.4456, S/PV.4457, S/PV.4477, S/PV.4483, S/PV.4491, 

S/PV.4496, S/PV.4520, S/PV.4527, S/PV.4545, S/PV.4549, 

S/PV.4550, S/PV.4553, S/PV.4569, S/PV.4576, S/PV.4586, 

S/PV.4587, S/PV.4599, S/PV.4610, S/PV.4612, S/PV.4617, 

S/PV.4648, S/PV.4620, S/PV.4669, S/PV.4687, S/PV.4689, 

S/PV.4690, S/PV. 4716, S/PV.4724, S/PV.4733, S/PV.4755, 

S/PV.4763, S/PV.4767, S/PV.4769, S/PV.4778, S/PV.4781, 

S/PV.4795, S/PV.4796, S/PV.4821, S/PV.4827, S/PV.4847, 

S/PV.4854, S/PV.4866 and S/PV.4878. 
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). بـل كانـت   ٢٠٠١( ١٣٥٣اجتماع اجمللس مبوجب القـرار  
ــن      ــبقة مـ ــوة مسـ ــالة دعـ ــارك مبوجـــب رسـ ــدان تشـ تلـــك البلـ

  .)٨(الرئيس
  ٢ احلالة  
أعضــــاء اجمللــــس اجلــــدد: الــــدعوات املوجهــــة إىل   
شاورات غري الرمسية واجللسات الرمسية لألجهزة امل

  الفرعية
، تناولت مذكرتان من رئـيس  خالل الفترة املستعرضة  
مسـألة الـدعوات املوجهـة إىل األعضـاء املنتخـبني       األمن جملس

 ٢٨اجلـــدد يف اجمللـــس. وأفــــادت املـــذكرة األوىل، املؤرخــــة    
ء دعـوة األعضـا  أن اجمللس وافـق علـى    ،)٩(٢٠٠٠ /فربايرشباط

املنتخـــبني حـــديثا للمجلـــس، بنـــاء علـــى طلبـــهم، إىل مراقبـــة   
ــرة      ــة للمجلــس ملــدة شــهر قبــل بــدء فت املشــاورات غــري الرمسي
ــس. ويكــون       ــى أنشــطة اجملل ــرف عل ــرة، للتع عضــويتهم مباش

  االشتراك على مستوى املمثل الدائم أو نائب املمثل الدائم.  
 تشــــرين ٢٢وتوســــعت املــــذكرة الثانيــــة، املؤرخــــة    
يف املســـألة، وحلـــت حمـــل مـــذكرة   ،)١٠(٢٠٠٢ /نوفمربالثـــاين
ــباط ــا٢٠٠٠ /فربايرشــ ــا . وجــ ــدعوة إىل  ء فيهــ ــه الــ أن توجــ

ــة       ــري الرمسي ــس حلضــور املشــاورات غ األعضــاء اجلــدد يف اجملل
للمجلـــس بكامـــل هيئتـــه واجللســـات الرمسيـــة هليئاتـــه الفرعيـــة 
خالل الشهر الذي يسبق مباشرة مـدة عضـويتهم (أي اعتبـارا    

  ).٢٠٠٢ون األول/ديسمرب كان ١من 
أنه يف حالة تـويل عضـو    األمن جملسكما قرر أعضاء   

ــدة عضــويته يف       ــن م ــس يف أول شــهرين م ــد رئاســة اجملل جدي
اجمللس، فإن الدعوة توجه إليه حلضور املشاورات غـري الرمسيـة   
للمجلس بكامل هيئته خالل الشهرين اللذان يسـبقان مباشـرة   

__________ 

  )٨(  S/2002/603 ٩، الصفحة. 

  )٩(  S/2000/155. 

  )١٠(  S/2002/1276. 

األمن كذلك على أن ميثـل   مدة عضويته. ووافق أعضاء جملس
كــل وفــد مــن الوفــود األعضــاء اجلديــدة علــى مســتوى املمثــل 
الـــدائم أو نائـــب املمثـــل الـــدائم يف املشـــاورات غـــري الرمسيـــة   
للمجلــس بكامــل هيئتــه، وأن ميثــل بعضــو واحــد مــن أعضــاء   
ــة. ويف      ــس الفرعي ــات اجملل ــة هليئ ــد يف االجتماعــات الرمسي الوف

املـــذكرة أنـــه ينبغـــي لرؤســـاء  هـــذه احلالـــة األخـــرية، أضـــافت
اهليئـــات الفرعيـــة جمللـــس األمـــن أال حييـــدوا عـــن املمارســـات   
املعمــول هبــا يف اجمللــس يف مــا يتعلــق حبضــور األعضــاء اجلــدد    

  دون تلقي توجيهات من اجمللس.
  

  ٣احلالة   
  رؤساء الدولالدعوات املوجهة إىل   
ــدعوات إىل رؤســاء          ــا كــان جيــري توجيــه ال ــادة م ع

االســتناد إىل أي أســاس. وعلــى ســبيل املثــال، يف  الــدول دون 
يف  ٢٠٠٠ الثاين/ينـاير  كانون ٢٤املعقودة يف  ٤٠٩٢اجللسة 

ما يتصل باحلالة املتعلقة جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وجـه    
الــرئيس الــدعوة إىل رؤســاء مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،      

ــابوي،     ــدا، وزمب ــق، وأوغن ــا، وموزامبي ــدا، وزامبي ــى  وروان عل
  التوايل، مستخدما الصيغة التالية:

إنـــه لشـــرف عظـــيم وامتيـــاز كـــبري يل أن أدعـــو اآلن  
اب فخامـة  ــــ ورئـيس املراسـم إىل اصطح   العـام  األمني
  .)١١(إىل مقعد على طاولة اجمللس ---رئيس  ---

الـــرئيس إمساعيـــل ، دعـــي ٢٠٠٠ /ســـبتمربأيلولويف   
االشـتراك  ’’ عمر جوليه، رئيس مجهورية جيبويت، ببسـاطة إىل 

يف جلسة خاصة، قدم فيها إحاطـة إىل اجمللـس    - ‘‘يف املناقشة
عن مبادرة السالم اليت أطلقتها جيبويت يف ما يتصل باحلالـة يف  

  الصومال.

__________ 

مبوجــب ُوجهــت دعــوات إىل وزراء اخلارجيــة يف نفــس اجللســة    )١١(  
  ).٣ و ٢، الصفحتان S/PV.4092( ٣٧املادة 
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 /شــباط ٧ و ٢ويف اجللســتني العلنيــتني املعقــودتني يف   
كـابيال،   جوزيـف ، ُوجهت الـدعوة إىل الـرئيس   ٢٠٠١ فرباير

غو الدميقراطية، والـرئيس بـول كاغـامي،    رئيس مجهورية الكون
وفقـا للتفـاهم الـذي مت التوصـل     ’’رئيس رواندا، على التوايل، 

    )١٢(.‘‘إليه يف مشاورات اجمللس السابقة
  ٤احلالة   
  الدعوات املوجهة إىل املراقبني   
قبــل أن تصــبح سويســرا   . املراقــب الــدائم لسويســرا    

ــمعضــوا يف  جهــت ُو، ٢٠٠٢ /ســبتمربأيلوليف  املتحــدة األم
ــا  ــدعوة دائمـ ــاركة يف   إىلالـ ــرا للمشـ ــدائم لسويسـ املراقـــب الـ

وفقـا  ’’ ،يكون له احلق يف التصويت أنمناقشات اجمللس دون 
يف مشـــــاورات اجمللـــــس  إليـــــهللتفـــــاهم الـــــذي مت التوصـــــل 

ــتم االســتناد إىل أي    .)١٣(‘‘الســابقة ــه يف مناســبتني، مل ي غــري أن
لدائم لسويسرا للمشـاركة  أساس يف توجيه الدعوة إىل املمثل ا

  .)١٤(يف إحدى اجللسات
 إىل. وجهت الـدعوة  املراقب الدائم للكرسي الرسويل  

وفقــا للتفــاهم ’’املراقــب الــدائم للكرســي الرســويل للمشــاركة 
  .)١٥(‘‘يف املشاورات السابقة إليهالذي مت التوصل 

الـــرئيس كـــان . عـــادة مـــا املراقـــب الـــدائم لفلســـطني  
ــة اجمليوجــه،  ــسمبوافق ــوة  ،ل ــدائم لفلســطني    إىلدع املراقــب ال

يف املناقشة اجلاريـة وفقـا للنظـام الـداخلي املؤقـت      للمشاركة “
  .)١٦(”واملمارسة السابقة يف هذا الصدد

  
__________ 

  .S/PV.4273و S/PV.4271انظر   )١٢(  
 ,S/PV.4108, S/PV.4109, S/PV.4286ل املثـال،  انظـر، علـى سـبي     )١٣(  

S/PV.4312 and S/PV.4568.  
  )١٤(  S/PV.4128 وS/PV.4264.  
  )١٥(  S/PV.4709 (Resumption 1 and Corr. 1) ٢، الصفحة. 

  .S/PV.4726و S/PV.4588انظر، على سبيل املثال،   )١٦(  

  ٥احلالة   
  ممثلي احلكومات االنتقاليةالدعوات املوجهة إىل   
 الثاين/ينـاير  كـانون  ١١يف اجللسة اخلاصة املعقودة يف   
احلكومـــة الوطنيـــة االنتقاليـــة يف وزراء ُدعـــي رئـــيس  ،٢٠٠١

ــذي مت  ’’الصــومال لتقــدمي إحاطــة للمجلــس    ــاهم ال ــا للتف وفق
ومل تكــن  .)١٧(‘‘التوصــل إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة    

ــادة   ــاك أي إشــارة إىل امل ــة  ٣٧هن ــة الوطني ، حيــث أن احلكوم
 .املتحــدة األمــماالنتقاليــة مل تكــن تشــغل مقعــد الصــومال يف   

، حيـــث مل ُتوجـــه الـــدعوة إىل ٣٩تند إىل املـــادة كمـــا مل ُيســـ
رئـــيس الـــوزراء بصـــفته الشخصـــية، بـــل كـــرئيس للحكومـــة  

  الوطنية االنتقالية.
 ٦املعقـــــودتني يف  ٤٤٤٣ و ٤٤٣٤ويف اجللســـــتني   

، علــى التــوايل، ملناقشــة  ٢٠٠١ األول/ديســمرب كــانون ٢٠ و
ى احلالــة يف أفغانســتان، ابلــغ الــرئيس (مــايل) اجمللــس بأنــه تلقــ  

رســالة مــن ممثــل أفغانســتان يطلــب فيهــا دعوتــه لالشــتراك يف   
ــدرج يف جــدول أعمــال اجمللــس    ــد امل . ومل يســتند مناقشــة البن

ــادة   ــرئيس إىل املــ ــن   ٣٧الــ ــرى) يف أي مــ ــادة أخــ (أو أي مــ
  اجللستني كأساس لتوجيه الدعوة، بل قال:

تلبية هلذا الطلب لعل جملس األمـن يتـذكر أن السـلطة    
ــة يف أفغان ــوف تُ املؤقتـ ــتان سـ ــسـ ــانون  ٢٢يف  أنشـ كـ
مــن اتفــاق  ٣. ووفقــا للفقــرة ٢٠٠١األول/ديســمرب 

بون بشأن الترتيبات املؤقتـة يف أفغانسـتان ريثمـا يعـاد     
إنشـــاء مؤسســـات حكوميـــة دائمـــة، وهـــو االتفــــاق  

، ٢٠٠١ كــانون األول/ديســمرب ٥يف بــون يف  املوقـــــع
فــإن الســلطة املؤقتــة ســوف تتبــوأ مقعــد أفغانســتان يف   

__________ 

  )١٧(  S/PV.4196. 
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ــا املتخصصــة وكــذلك يف     ا ــم املتحــدة ويف وكاالهت ألم
  .)١٨(املؤسسات واملؤمترات الدولية األخرى

 ٦احلالة   
  رمسيةاالشتراك دون دعوة   
 تشــــــــرين ٢٠املعقــــــــودة يف  ٤٤٢٢يف اجللســــــــة   

قامـت   ،بشأن األطفال والصراع املسـلح  ٢٠٠١ الثاين/نوفمرب
(اليونيسـيف)،  للطفولـة   املتحـدة  األمـم املديرة التنفيذية ملنظمة 

، بتقـدمي السـيد احلـاجي سـواين،     ٣٩مبوجب املادة اليت ُدعيت 
س وهو طفل جمند سابق من سرياليون، الـذي تكلـم أمـام اجمللـ    

 اجللســةوباملثــل، يف  .)١٩(دون أن يكــون مــدعوا بصــورة رمسيــة
ملناقشـــة نفـــس بنـــد  ٢٠٠٢ /مـــايوأيار ٧املعقـــودة يف  ٤٥٢٨
بيانـات مـن ثالثـة أطفـال     ، اسـتمع اجمللـس إىل   األعمال جدول

(السيد وملوت وونغكو، والسـيدة إليـزا كانـارجيتش، والسـيد     
كــابرال). ومل ُتوجــه إىل األطفــال دعــوة رمسيــة، وإن  خوســيه

 األمـــمكــان الـــرئيس، عنـــد دعوتـــه املــديرة التنفيذيـــة ملنظمـــة   
للطفولــة ألن تأخــذ مكاهنــا علــى طاولــة اجمللــس، قــد    املتحــدة

بصـحبتها. وقـدمت املـديرة التنفيذيـة     أشار إىل أهنم سـيكونون  
ــا، وبعـــدها أعطـــاهم   الـــرئيس  األطفـــال الثالثـــة يف هنايـــة بياهنـ

  .)٢٠(الكلمة
 كــــــــانون ٢٩املعقــــــــودة يف  ٤٤٦٠ اجللســـــــة ويف   

يف مـــا يتصـــل باحلالـــة يف أفريقيـــا، تكلـــم  ٢٠٠٢ الثاين/ينـــاير
خـــافيري ســـوالنا، املمثـــل الســـامي لالحتـــاد األورويب     الســـيد 

__________ 

  )١٨(  S/PV.4434 ؛ و٢، الصــــفحةS/PV.4443،  وتتســــم ٢الصــــفحة .
أيضا باألمهية املناقشات الواردة يف الفصل الثالث من هذا امللحق 
(االشــتراك يف أعمــال اجمللــس) بشــأن الــدول الــيت متــر مبرحلــة        

مبوجــب الــدعوات املوجهــة ”ألــف -انتقاليــة. انظــر اجلــزء األول
ــادة  ــزء األول“٣٧املـ ــيم -، واجلـ ــدعوات ”جـ ــة  الـ ــري املوجهـ غـ

  .“٣٩أو املادة  ٣٧املادة  مبوجبصراحة 
  )١٩(  S/PV.4422 ٩، الصفحة. 

  )٢٠(  S/PV.4528 ١١إىل  ٨، الصفحات.  

، لسياســة اخلارجيــة واألمنيــة لالحتــاد األورويبواملســؤول عــن ا
أمــام اجمللــس دون أن ُتوجــه لــه دعــوة رمسيــة؛ فقــد قدمــه ممثــل  

  .)٢١(انه بصفته رئيس االحتاد األورويبأسبانيا يف ختام بي
 ١٣املعقــــــــودة يف  ٤٤٧٢وباملثــــــــل، يف اجللســــــــة   
ــم     ٢٠٠٢ /فربايرشــباط ــوال، تكل ــة يف أنغ ــا يتصــل باحلال يف م

ي مل، منسق الشؤون اإلنسـانية ألنغـوال، أمـام    السيد إريك د
ــة لالشــتراك. وخــالل     ــه دعــوة رمسي اجمللــس دون أن ُتوجــه إلي

ــام للشــؤون اإلنســانية    اجللســةتلــك  ــل األمــني الع ، كــان وكي
ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، الذي دعي رمسيـا لتقـدمي   

، قـد أوضـح أنـه، مبوافقـة     ٣٩مبوجب املـادة  إحاطة إىل اجمللس 
رئيس، ســـيطلب إىل الســـيد دي مـــل اإلجابـــة علـــى بعـــض الـــ

األســئلة املثــارة. وبعــد ذلــك، وبغيــة إكمــال الــرد الــذي قدمــه  
وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف       
حــاالت الطــوارئ علــى األســئلة الــيت أثارهــا أعضــاء اجمللــس،    

  .)٢٢(أعطى الرئيس الكلمة للسيد دي مل
ــة أخـــرى، يف    ــة ويف حالـ املعقـــودة يف  ٤٥٣٨ اجللسـ

يف ما يتصـل باحلالـة يف أفريقيـا، اسـتمع      ٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٢
هانز دالغرن، املمثل اخلـاص لرئاسـة   اجمللس إىل بيان من السيد 

. وقام ممثل أسـبانيا،  االحتاد األورويب لدى بلدان احتاد هنر مانو
، بتقـدمي املمثـل اخلـاص، الـذي     بصفته رئـيس االحتـاد األورويب  

وقبل أن يعطيـه الـرئيس الكلمـة،     .)٢٣(ُتوجه إليه دعوة رمسية مل
، يف الرســـالة الـــيت وجههـــا إىل أســـبانيا ممثـــلقـــال حتديـــدا إن 

علمـا   اجمللـس  الرئاسة عندما طلب املشاركة يف النقاش، أحـاط 

__________ 

  )٢١(  S/PV.4460 (Resumption 1) وخـــالل الفتـــرة ٢٩، الصـــفحة .
املستعرضة، ُدعى السيد سوالنا بنفس الصـفة أيضـا يف مناسـبات    

. انظـــر جـــدول الـــدعوات املوجهـــة ٣٩مبوجـــب املـــادة عديـــدة 
 يف مرفق هذا الفصل.  ٣٩مبوجب املادة 

  )٢٢(  S/PV.4472 ٢٥، الصفحة. 

  )٢٣(  S/PV.4538 ٣٦، الصفحة.  
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بعد مالحظاته االستهاللية، أن حييـل الكلمـة    ،كذلك بأنه يود
  .)٢٤(إىل السيد هانز دالغرن

ستة أشخاص أمـام اجمللـس عـن طريـق أشـرطة       وتكلم  
ــديو دون دعــوة يف جلســة اجمللــس     ١٨املعقــودة يف  ٤٠٩٠في

ملناقشة احلالة أنغـوال. وقـدم رئـيس     ٢٠٠٠ الثاين/يناير كانون
) تقريـرا  ١٩٩٣( ٨٦٤املنشأة عمال بـالقرار   األمن جملسجلنة 

 عن زيارته األخـرية إىل أنغـوال، وَضـَمن بيانـه شـهادة بالفيـديو      
من ستة أشـخاص هربـوا مـن االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام        

  .)٢٥(أسرهم يف القتال الذي دار مؤخرا ألنغوال (يونيتا) أو مت
  

ــه الــدعوات الــيت رُ   -دال  فضــت أو مل طلبــات توجي
  تتخذ إجراءات بشأهنا

  مالحظة  
واصـــل اجمللـــس ممارســـته خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة،   

ــوات بصــو    ــة يف توجيــه دع ــة دون أي مناقشــة  املتمثل رة تلقائي
رمسية. غري أن اجمللس أجرى مناقشة يف حالة واحـدة، ورفـض   

  رمسيا طلبا لتلقي دعوة لالشتراك يف أعماله.
  

  ٧احلالة   
ــة    ــودة يف  ٤١٦٤يف اجللســ ــهحزيران ٢٣املعقــ  /يونيــ
الســـيد كـــارل بيلـــت يف مـــا يتصـــل بإحاطـــة يقـــدمها  ٢٠٠٠

قـان، ابلـغ الـرئيس اجمللـس     املبعوث اخلاص لألمني العام إىل البل
مـن   ٣٧مبوجـب املـادة    اجللسـة أنه تلقى طلبـات لالشـتراك يف   

، ودون اإلشـارة  ٣٩مبوجـب املـادة   ، والنظام الداخلي املؤقـت 
ــادتني   ــن امل ــدما    .٣٩أو  ٣٧إىل أي م ــرح املضــي ق ــى واقت عل

ــالث مراحــل.  ــة األوىل، س ث ــت   ييف املرحل ــا إذا كان ســأل عم
الـدول   صـورة إجيابيـة علـى طلبـات    هناك أية اعتراضات للـرد ب 

سـأل  يويف املرحلة الثانيـة، س  ؛٣٧اليت تشري إىل املادة  األعضاء
__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PV.4090 ٧، الصفحة. 

الــدعوتني املقتــرح عمــا إذا كانــت هنــاك أيــة اعتراضــات علــى 
ــادة   توجيههمــا ــة، س . ٣٩مبوجــب امل ــة الثالث ســأل يويف املرحل

عما إذا كانت هناك أية اعتراضات للـرد بصـورة إجيابيـة علـى     
يوفــانوفيتش، الــذي مل يشــر ال إىل فالديســالف د طلــب الســي

وإذا كــان هنــاك اعتــراض علــى  .٣٩وال إىل املــادة  ٣٧املــادة 
أي مــن هــذه الطلبــات الــيت تتضــمن الــدعوة إىل املشــاركة،       

  .)٢٦(أعضاء اجمللسجانب طرح الطلب للتصويت عليه من يس
 مناقشة تلـك ، عند وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أنه  
اجمللـس  نظـر  ي، أقتـرح أن  يف اليوم السابق يف املشاورات املسألة

بصورة إجيابية يف مجيع الطلبات اليت تلقاها من أجل املشـاركة  
فقـد قـال   كـان أول اقتـراح،   وحيث أن ذلك لسة. تلك اجليف 

  .)٢٧(من اختاذ قرار بشأنه اجمللس ممتنا لو متكن إنه سيكون
ــرئيس مــن اجمللــس ا     ــى لتصــويتوطلــب ال ــر عل اح اقت

قــرارا واحــدا بشــأن  اجمللــس أن يتخــذ ، وهــو االحتــاد الروســي
مجيـع الطلبـات، بعـد النظـر فيهــا ككـل، األمـر الـذي يعــين أن        

  .يقبل كل الطلبات أو يرفضها كلهاأن اجمللس إما 
أعضـــاء علـــى  ٤وجـــاءت نتيجـــة التصـــويت موافقـــة   

أعضــاء لــه، وامتنــاع عضــو واحــد عــن  ١٠االقتـراح، ورفــض  
التصــــويت، أدىل عــــدد مــــن األعضــــاء التصــــويت. وعقــــب 

ببيانات. ومل ُيعتمد االقتراح املقدم مـن االحتـاد الروسـي لعـدم     
  حصوله على العدد الالزم من األصوات.

ــرئيس اجمللــس       ــا ال ــك، دع ــد ذل ــابع يف  وبع للنظــر بالتت
من النظام الداخلي املؤقـت   ٣٧الطلبات املقدمة مبوجب املادة 

، ٣٩ليت أشارت إىل املـادة  للمجلس، وبعد ذلك يف الطلبات ا
بصــورة إجيابيـــة يف الطلبــات املقدمـــة يف إطـــار    اجمللـــسونظــر  
سأل الرئيس عما إذا كـان هنـاك   وأخريا، . ٣٩ و ٣٧املادتني 

__________ 

  )٢٦(  S/PV.4164 ٢، الصفحة.  
 املرجع نفسه.  )٢٧(  
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اعتــراض علــى املوافقــة علــى الطلــب املقــدم مــن الســيد         أي 
  .)٢٨(يوفانوفيتش لالشتراك يف املناقشة

اإلذن اح علــى اقتــر املتحــدة الواليــاتواعتــرض ممثــل   
ــانوفيتش،   ــل    ’’للســيد يوف ــه ميث ــدعي أن أو أي شــخص آخــر ي

جهـت  أنـه ميثـل حكومـة وُ   ، حيث ، مبخاطبة اجمللس‘‘حكومته
إىل قيادهتا العليا اهتامات بارتكـاب جـرائم حـرب وانتـهاكات     

الســماح كمــا أشــار إىل أن  أخــرى للقــانون اإلنســاين الــدويل.
جللســـة أو أي ا تلـــكألي ممثـــل لتلـــك القيـــادة باملشـــاركة يف  

جلســة أخــرى للمجلــس فيــه ازدراء للــوائح االهتــام، وتقــويض 
 اجمللـس  للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ويضع

علــى مســار خطــري مــن الــوجهتني األخالقيــة والقانونيــة، إذ       
ــة  طلــب إجــراء ولــذلك، فقــد  .االجتمــاع ذلــكيقــوض جدي

  .)٢٩(تصويت على الدعوة املقترحة
عدد كبري مـن  ثل أوكرانيا إىل أنه كان هناك وأشار مم  

التطورات اجلديدة اهلامة يف أساليب عمـل اجمللـس وإجراءاتـه،    
ــاء يف      ــري األعضـ ــاركة غـ ــن مشـ ــد مـ ــاه إىل املزيـ ــا االجتـ وأمههـ

ــى وجــود     مناقشــات ــس، وشــدد عل ــاه  اجملل ــني االجت ــاقض ب  تن
وطلــب إجــراء التصــويت بشــأن مشــاركة ممثــل  ســالف الــذكر
. وأضـاف أن  سالفيا االحتادية يف جلسـة اجمللـس  مجهورية يوغو

مجهورية يوغوسالفيـــا االحتاديــــة ما زالت بـني املشـاركني يف   
وهــي مــن األطــراف املوقعــة علــى    ،عمليــة الســالم يف البلقــان 

وهــي يف البوســنة واهلرســك،  للســالم اإلطــاري العــامتفــاق الا
ن ، فضــال عــمــن الــدول املضــيفة للوجــود الــدويل يف كوســوفو

__________ 

 /فربايرشـباط  ١٦، املعقـودتني يف  ٤١٠٨ و ٤٠١٢تني اجللسيف   )٢٨(  
على التوايل، للنظـر يف قـرارات    ٢٠٠٠ رس/ماآذار ٦ و ٢٠٠٠
 ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قـرارات جملـس األمـن     األمـن  جملس

 ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(
اســتجابة  ”)، ُوجهــت دعــوة إىل الســيد يوفــانونفيتش     ١٩٩٩(

 . “لطلبه

  )٢٩(  S/PV.4164 ٤، الصفحة. 

وبعد أن أشار إىل املـادة   يف تسوية نزاع بريفالكا. ارفط كوهنا
ــيت   ٣٢ ــاق، ال ــدعوة إىل أي   مــن امليث ــه ال ــها توجي ــتعني مبوجب ي

دولة تكون طرفا يف نـزاع معـروض علـى جملـس األمـن لبحثـه       
أن مجهوريـة   ذكـر  ،لالشتراك يف املناقشات املتعلقة هبذا الـرتاع 

فعل طرفا يف كـل مسـار مـن    يوغوسالفيا االحتادية ما زالت بال
، ومســموح هلــا بالتــايل أن مســارات عمليــة الســالم يف البلقــان

. ويف ختام بيانـه، أشـار ممثـل    األمن جملستشترك يف مناقشات 
صــيغة خاصــة لتوجيــه ’’اعتمــد  جملــس األمــنأوكرانيــا إىل أن 

حـني يواجـه طلبـا مقـدما مـن مجهوريـة يوغوسـالفيا         ‘‘الدعوة
يقـــوم رئـــيس اجمللـــس مبقتضـــى هـــذه  و ،االحتاديـــة للمشـــاركة

ــة     - الصــيغة اســتجابة لطلــب خطــي مقــدم مــن ممثــل مجهوري
ــة ــالفيا االحتاديـ ــل املعـــين   - يوغوسـ ــدعوة إىل املمثـ ــه الـ بتوجيـ

ــس.   باالســم ــة اجملل ــه  ملخاطب ــال وأوضــح أن ــربرات ي رى أي م
للتخلي عن هـذه املمارسـة الـيت ظلـت معمـوال هبـا طيلـة مثـاين         

  .)٣٠(سنوات تقريبا
ع عدم وجـود أي مـتكلمني آخـرين، دعـا الـرئيس      وم  

ــانونفيتش.     ــيد يوفـ ــن السـ ــدم مـ ــى الطلـــب املقـ ــويت علـ للتصـ
أعضــاء علــى االقتــراح،   ٤وجــاءت نتيجــة التصــويت موافقــة  

أعضـاء لـه، وامتنـاع أربعـة أعضـاء عـن التصـويت،         ٧ورفـض  
ــالزم مــن        ــى العــدد ال ــراح لعــدم حصــوله عل ــد االقت ومل ُيعتم

  األصوات.  
استبعاد مجهورية يوغوسـالفيا  صني إىل أن وأشارت ال  

ــة مــن   جملــس األمــن وعــدم الســماح هلــا   االشــتراك يف االحتادي
ال ينبغـي أن  ’’، وأنـه  بالكالم لن يسهم يف حل مشكلة البلقان

 ،‘‘حيرم جملس األمن دولة ذات سيادة من حقها تبيان موقفهـا 
إجــراء يتعــارض مــع روح ميثــاق األمــم    ووصــفت ذلــك بأنــه 

  .)٣١(املتحدة
__________ 

 .٥ و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠(  

 .٦ و ٥رجع نفسه، الصفحتان امل  )٣١(  
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يســتند وقالــت األرجنــتني إن امتناعهــا عــن التصــويت   
ــان   ’’إىل  ــة وراء حرمـ ــباب الكامنـ ــرية إزاء األسـ ــكوك خطـ شـ

 وإن كـان ذلـك  ، ‘‘السيد يوفانوفيتش مع املشاركة يف املناقشة
 هنظــام بلغــراد أو تأييــد   دعــمالتصــويت ال يعــين بــأي حــال    

  .)٣٢(التعاطف معه  أو
وفـانونفيتش يف  وصوتت فرنسـا ضـد اشـتراك السـيد ي      
، وإن ‘‘غــري مالئمــة’’ اجللســةيف تلــك  تهن مشــاركأل اجللســة

ــرض  ــت ال تعتـ ــة      كانـ ــة الفرصـ ــام بإتاحـ ــدأ العـ ــى املبـ ــهعلـ  لـ
  .)٣٣(جمللس األمن جلسةللمشاركة يف 

مــن  ٣١وفقــا للمـادة  وأشـار االحتـاد الروســي إىل أنـه      
ــإنميثــاق األمــم املتحــدة  ــة   ، ف ــة يوغوســالفيا االحتادي جلمهوري

بلـد تتـأثر مصـاحله    ا أهنـ يف ضـوء  يف املشاركة يف املناقشـة   احلق
اجتمـاع   . واختـتم كلمتـه بقولـه إن   مباشرة بالبند قيد املناقشـة 

جملــــس األمــــن بشــــأن البلقــــان، بــــدون مشــــاركة مجهوريــــة 
يفقــد معنــاه مــن   ،يوغوســالفيا االحتاديــة مشــاركة كاملــة فيــه  

مـن   الناحية العملية، حيـث يقصـى أحـد األطـراف األساسـيني     
  .)٣٤(مناقشة مشكلة التوصل إىل تسوية

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 املرجع نفسه.  )٣٣(  

 املرجع نفسه.  )٣٤(  
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  اجلزء الثاين    
  اإلجراءات املتعلقة باشتراك املمثلني أو األفراد املدعوين    

  
  مالحظة

ــتراك      ــة باشـ ــاإلجراءات املتعلقـ ــاين بـ ــزء الثـ ــىن اجلـ  ُيعـ
ــيهم.     املــدعّوين مــن الــدول أو األفــراد عقــب توجيــه دعــوة إل

ــيت ُيســت    ــة ال ــدعون  وُيعــىن القســم ألــف باملرحل ــن ُي ــا ملَ مع فيه
لالشتراك، ويشمل حالة واحدة (احلالة الثامنة) تتعلق بتوقيـت  
الدعوة. وُيعىن القسـم بـاء بـالقيود املفروضـة علـى االشـتراك.       
وهو يشمل حالة (احلالة التاسعة) وجَّـه فيهـا ممثـل غـري مـدعو      
رمسيـــا أســـئلة مـــن خـــالل عضـــو يف اجمللـــس، وحالـــة (احلالـــة 

ــادل للرســائل بــني رئــيس اجمللــس   العاشــرة)، وحــدث فيهــ  ا تب
ودولة ليسـت عضـوا بشـأن شـكل مقتـرح رأت تلـك الدولـة        

    أنه يفرض قيودا على االشتراك.
  لالشتراك  املرحلة اليت ُيستمع فيها ملَن ُيدعون  - ألف

  ٨احلالة 
ــودة يف  ٤٨٢٨ اجللســــةيف    ــبتمربأيلول ١٦املعقــ  /ســ
لــك قضــية للنظــر يف احلالــة الشــرق األوســط، مبــا يف ذ ٢٠٠٣

 للتصـويت، ولكـن مل ُيعتمـد    )٣٥(فلسطني، طُرح مشـروع قـرار  
وعقـــب التصـــويت  .بســـبب التصـــويت الســـليب لعضـــو دائـــم

والبيانات اليت أدىل هبـا أعضـاء اجمللـس تعلـيال للتصـويت، دعـا       
الرئيس املراقب الدائم لفلسـطني وممثـل إسـرائيل إىل االشـتراك     

ــذه اجمل ’’ اجللســـةيف  ــرار الـــذي اختـ ــا للقـ ــته وفقـ لـــس يف جلسـ
٣٦(‘‘٤٨٢٤(.  

وعندما أخذ املراقب الدائم لفلسطني الكلمة، اسـتهل  
  مالحظاته بقوله:

__________ 

  )٣٥(  S/2003/891. 

  )٣٦(  ٍS/PV.4828 ٧، الصفحة.  

ــه  ــنوات أود أن أســـجل فحســـب أنـ ، خـــالل سـ
عملي يف هذا املكان، مل يسبق جمللس األمـن أن دعانـا   
للجلوس علـى طاولـة اجمللـس أثنـاء تـداول أمـر معـني،        

 حنـن  دنامث اختار أن جيري عملية التصويت دون تواج
ــن وراء ذلــك، وإن       ــزى م ــا ال أعــرف املغ أيضــا. وأن

ال ينســـجم مـــع كـــل  كنـــت أعـــرف فقـــط أن ذلـــك
  .)٣٧(اجللسات السابقة

وردا على مالحظات املراقب الدائم لفلسطني، أشـار  
الرئيس إىل أنه يود أن يطمئن اجمللس برمتـه واملشـاهدين علـى    

رة األمانـة  ها الرئاسة تتطـابق مـع مشـو   تجراءات اليت اتبعإلأن ا
  .)٣٨(العامة وتتفق مع املمارسة اجلارية يف اجمللس

  
  القيود املفروضة على االشتراك   -باء 

ــاك مناقشــات     ــرة املستعرضــة، مل تكــن هن خــالل الفت
تتعلـــق مبســـألة مـــدة مشـــاركة مـــن تـــتم دعـــوهتم لالشـــتراك.  
واتبعت بوجه عـام ممارسـة تقضـي بـأن يقـوم الـرئيس، عنـدما        

ة ما إىل عدة جلسات، بتجديـد الـدعوة يف   ميتد النظر يف مسأل
  .األعمال جدولكل جلسة متعاقبة فور إقرار 

واســتمر اجمللــس يف ممارســته العامــة الــيت تقضــي بعــدم 
ــل       ــة، مث ــدعوين مبناقشــة مســائل إجرائي ــثلني امل الســماح للمم

، وتوجيـه الـدعوات، وتأجيـل النظـر يف     األعمـال  جدولإقرار 
  .)٣٩(مسألة ما

__________ 

 املرجع نفسه.  )٣٧(  

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

 اجللسةيف  املراقب الدائم لفلسطنيكانت املالحظات اليت أبداها   )٣٩(  
أعـاله   ٨من االستثناءات امللحوظـة لـذلك: انظـر احلالـة      ٤٨٢٨

 القسم ألف من هذا الفصل. يف اجلزء الثاين،
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جتديــدا مبتكــرا يف مــا يتعلــق بطــرح  ٩وتغطــي احلالــة 
ــس      ــن خــالل عضــو يف اجملل ــئلة م ــة.    -أس ــدمي إحاط ــاء تق أثن

مثــاال أخــر مت فيــه، بترتيــب مســبق، فــرض  ١٠وتغطــي احلالــة 
  قيود على اشتراك الدول غري األعضاء يف اجمللس.  

  ٩احلالة 
 /أبريلنيســــــان ٥املعقــــــودة يف  ٤٣٠٨يف اجللســــــة 

ُدعـي السـيد اهلـادي     ،الشـرقية  ملناقشة احلالة يف تيمور ٢٠٠١
، لتقـدمي  السـالم  حفـظ املسـاعد لعمليـات    العام األمنيالعنايب، 

  وقال الرئيس: .٣٩مبوجب املادة إحاطة إىل اجمللس 
ينتظر مين أعضاء اجمللس أن أدير هذه اجللسـة  
علــــى حنــــو غــــري رمســــي. وحنــــن نــــأيت بأســــلوبنا يف  

ــة إىل القاعــة املفتوحــة   أمــام  - املشــاورات غــري الرمسي
شركائنا يف األمم املتحدة من غـري األعضـاء يف جملـس    

ألن اجمللس يود أن يزيـد شـفافية أعمالـه وأن     - األمن
يزيـــد تشـــاركه فيهـــا مـــع غـــري أعضـــاء اجمللـــس ومـــع 

ــالم حــني ال   يســتدعي التمــاس احلــرص    وســائط اإلع
  والسرية وجودنا يف القاعة األخرى.

ومـــــن دواعـــــي ســـــروري أيضـــــاً تشـــــجيع  
يف هــذه اجللســة مــن غــري أعضــاء اجمللــس     املشــاركني

ــور         ــئلة بشــأن تيم ــن أس ــم م ــّن هل ــا يع ــه م ــى توجي عل
الشــرقية عــن طريــق أعضــاء اجمللــس. وهلــم أن يفعلــوا   
ذلـــك يف أثنـــاء املناقشـــة. فـــإذا كانـــت لـــديهم نقـــاط  
يــودون إثارهتــا، فيمكنــهم أن يطلبــوا إىل مــن يأنســون 

أعضـــاء اجمللـــس توجيـــه تلـــك  فيـــه روحـــاً وديـــة مـــن
  .)٤٠(سئلةاأل

ــا بأربعــة أســئلة إىل    وبعــد ذلــك، تقــدم ممثــل كولومبي
  .)٤١(العنايب نيابة عن وفد الربازيلالسيد 

  
  ١٠احلالة 

__________ 

  )٤٠(  S/PV.4308 and Corr.1 ٢، الصفحة. 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

ــهر    ــة شـ ــة يف هنايـ ــة اخلتاميـ ــل اجللسـ ــانقبـ  /أبريلنيسـ
، قام الرئيس (املكسيك) بتعميم ورقة غري رمسية تفيـد  ٢٠٠٣

لـــة أن الرئاســـة ستتصـــل برؤســـاء اجملموعـــات اإلقليميـــة لكفا 
 ٢٨رســالة مؤرخــة اشــتراك عضــوين مــن كــل جمموعــة. ويف  

موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن  ٢٠٠٣نيســـان/أبريل 
اعترضــت اهلنــد  ،)٤٢(املمثــل الــدائم للهنــد لــدى األمــم املتحــدة

ليس من املعقـول، ولـيس   ’’على تلك الفكرة، على أساس أنه 
 ، توقع أن يكون يف وسـع أيـة دولـة   ‘‘من املمارسات املعهودة

تتسـم  عضو، بل وحىت يف وسع دولتني عضوين، متثيل منطقـة  
وعــالوة علــى ذلــك،  لــس.اجمليف مناقشــة يف  بتنــوع أعضــائها

دعـوة نفـس العـدد مـن املمـثلني مـن        ‘‘غري املنطقـي ’’فإنه من 
ــوية كـــل    ــاين عضـ ــة، حيـــث تتبـ خمتلـــف اجملموعـــات اإلقليميـ
 جمموعة. كما تعتقد اهلند أن فرض قيد على عدد الـدول الـيت  

خمـالف للهـدف املتمثـل يف    هو أمـر   اخلتامية اجللسةتشترك يف 
  حتقيق درجة أكرب من الشفافية واالنفتاح يف عمل اجمللس.

ــة   ــالة مؤرخـ ــايوأيار ١ويف رسـ ردت  ،)٤٣(٢٠٠٣ /مـ
ــا   ــإعالن التزامهـ ــيك بـ ــاح   املكسـ ــود االنفتـ ــأن يسـ ــديد بـ الشـ

ــن،   ــاختياروأشــارت إىل أن  والشــفافية أعمــال جملــس األم ا ه
ــع  ــل اســتخدامه بنجــاح يف      وق علــى شــكل للجلســة مت بالفع

اجللسات املفتوحة الـيت عقـدها جملـس األمـن مـن قبـل، مبـا يف        
الـــيت عقـــدت أثنـــاء عـــام   العديـــدة ذلـــك اجللســـات اخلتاميـــة

، بغرض حتقيق االستفادة القصوى من الوقت وكفالـة  ٢٠٠٢
ــل  ــيال   متثيـ ــاطق متثـ ــع املنـ ــن مجيـ ــاركني مـ ــادال آراء املشـ يف  عـ
  .)٤٤(اجللسة

__________ 

  )٤٢(  S/2003/508.  
  )٤٣(  S/2003/516.املرفق ،  
 /نيسـان  ٣٠يف وفقا للمحضر احلـريف للجلسـة اخلتاميـة املعقـودة       )٤٤(  

ــل ــذي   Corr.1و  S/PV.4748( ٢٠٠٣ أبري ــاع الشــكل ال )، مت إتب
 اقترحته الرئاسة يف الورقة غري الرمسية.
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  املرفق األول
   ٣٧الدعوات املوّجهة مبوجب املادة     

الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
٢٠٠٠

ئـر،، الربازيـل، الربتغـال، بلغاريـا، اجلزا   إيطاليـا، أوغندا،إندونيسيا،أسترالياإثيوبيا، أفريقيااحلالة يف
اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية كوريـا، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب

، جيبــويت، الــرأس األخضــر، زامبيــا، زمبــابوي، الســنغال، قــربص، كرواتيــا،أفريقيــا
 كوبا، منغوليا، النرويج، نيجرييا، نيوزيلندا، اليابان

٤٠٨٧ 

 ٤٠٩٦أفريقيااجلزائر، جنوب
 ٤٠٨٨، كرواتياإيطالياأملانيا، ااحلالة يف كرواتي

 ٤٠٩٠أنغوال أنغوالاحلالة يف
 ٤١٧٨ ، الربازيل، ليسوتو، موزامبيق، النرويج، اليابانأنغوال

(أ)) ٤٢٠١( ٤٠٩١بوروندي احلالة يف بوروندي

يتعلــــق جبمهوريــــةيف مــــااحلالــــة
 الكونغو الدميقراطية

ــا ــال، بلجإريتري ــل، الربتغ ــة، إســرائيل، الربازي ــر، اجلماهريي ــدي، اجلزائ يكــا، بورون
، كولومبيـا، ليسـوتو، مصـر،أفريقيـا العربية الليبية، مجهورية ترتانيا املتحدة، جنوب 

النرويج، اهلند، اليابان

٤٠٩٢ 

 ٤٢٣٧مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ٤١٣٢( ٤١٠٤الربتغال، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 (خاصة))
 ٤١٥٦اجلزائر

كستان، الربتغال، بوتسوانا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهوريـة الكونغـوبا
، روانــدا، زامبيــا، زمبــابوي،أفريقيــاالدميقراطيــة، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، جنــوب 

سوازيلند، اليابان

٤٢٠٧( ٤١٤٣ ،
٤٢٤٧( 

، ٤١١١( ٤٠٩٩سرياليون احلالة يف سرياليون
٤٢٥٣، ٤١٣٤ ،
٤١٦٨، ٤١٤٥ ،
٤١٩٩، ٤١٨٤ ،
٤٢١٦( 

األردن، باكستان، الربتغال، اجلزائر، جيبويت، سرياليون، موزامبيق، النرويج، اهلند،
اليابان

٤١٣٩ 

 ٤١٦٣توغو، غانا، غينيا، ليربيا، مايل، نيجرييا
ــدة ــة مــــوظفي األمــــم املتحــ محايــ
واألفراد املرتبطني هبا والعـاملني يف

اطقجمال املساعدة اإلنسانية يف منـ 
الصراع

ــتراليا ــوبأس ــا، جن ــة كوري ــيالروس، مجهوري ــال، ب ــل، الربتغ ــواي، الربازي ، أوروغ
 ، سلوفينيا، سنغافورة، مصر، النرويج، نيوزيلندا، اليابانأفريقيا

٤١٠٠ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــن    ــس األمــ ــرارات جملــ ١١٦٠قــ

)،١٩٩٨( ١١٩٩ )، و١٩٩٨(
١٢٣٩ )، و١٩٩٨( ١٢٠٣ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ )، و١٩٩٩(

، الربازيل، الربتغال، بلغاريا، البوسنةإيطاليا،أيرلنداألبانيا، أملانيا،،أستراليا،أسبانيا
واهلرسـك، بولنـدا، بــريو، تركيـا، اجلماهرييــة العربيـة الليبيــة، اجلمهوريـة التشــيكية،

ــوب     ــابقة، جنـ ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــا، مجهوريـ ــة كوريـ ــامجهوريـ ،أفريقيـ
، ســـنغافورة، الســـويد، شـــيلي، فنلنـــدا،الـــدامنرك، رومانيـــا، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا 

ــا، مصــر، املغــرب، املكســيك، النــرويج،    ــا، ليتواني ــا،النمســا، كرواتي اهلنــد، هنغاري
اليابان، اليونان

٤١٠٢ 

، باكسـتان،إيطاليا، أيرلندا، إندونيسياإكوادور، أملانيا،،أستراليا،أسبانياأرمينيا،
بولنـدا، بـريو، بـيالروس،   وسـنة واهلرسـك،   البالربتغال، بلجيكا، الربازيل، ألبانيا، 

مجهوريـةمجهوريـة كوريـا،   تركيا، اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة،     
ــابقة،    ــدونيا اليوغوســالفية الس ــدوفا،  مق ــة مول ــوب مجهوري ــاجن ــدامنرك،أفريقي ، ال

الســـويد، شـــيلي، العـــراق، فنلنـــدا،رومانيـــا، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، ســـنغافورة،  
ــ ــا، كرواتيـ ــة،  ا، كوبـ ــتاين، مالطـ ــا، ليختنشـ ــر، لكســـمربغ، ليتوانيـ املغـــرب،مصـ

 اليونان  اليابان،هنغاريا،املكسيك، النرويج، النمسا،

٤١٠٨ 

، ٤٢٣٢، ٤٢٢٥ألبانيا، النمسا، يوغوسالفيا
٤٢٤٩ 

 ٤١٥٣، ألبانيا، الربتغالأسبانيا
إحاطــة مــن الســيد كــارل بيلــت

إىلاملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام  
البلقان

 ٤١٠٥ البوسنة واهلرسك، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

ألبانيا، باكستان، الربتغال، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بيالروس، تركيـا، مجهوريـة
ــرويج، ــا، الن ــراق، كرواتي ــا، ســلوفينيا، الع ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، روماني مق

النمسا، اليابان، اليونان

٤١٦٤ 

صـــون الســـلم واألمـــن: اجلوانـــب
اإلنســانية للقضــايا املعروضــة علــى

جملس األمن

، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلغاريا، بيالروس، جنـوبمجهورية إيران اإلسالمية
 ، كولومبيا، مصر، النرويج، النمسا، اهلند   أفريقيا

٤١٠٩ 

 ٤١١٢هاييت املسألة املتعلقة هباييت
، روانـدا، زامبيـا،أفريقيـا ، بلجيكا، بوركينا فاسو، بيالروس، توغو، جنـوب  والأنغ أنغوالاحلالة يف

املغرب
٤١١٣ 

 ٤١٢٦أنغوال
، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بوركينــا فاســو، توغــو،أنغــوال،أســبانيا

 مجهورية ترتانيا املتحدة، رواندا، زمبابوي، غابون، موزامبيق، نيوزيلندا  
٤١٢٩ 

، ٤١٩٨، ٤١١٤إندونيسيا ة يف تيمور الشرقيةاحلال
٤٢٠٦ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــدا،إندونيســيا،أســتراليا ــرويج، نيوزيلن ــا، الن ــة  كوري ــل، الربتغــال، مجهوري ، الربازي
اليابان

٤١٩١، ٤١٦٥ 

 ٤١٨٠، الربتغال، نيوزيلندا، اليابانإندونيسيا،أستراليا
 ٣٢٠٣ وزيلندا، اليابان، الربازيل، الربتغال، موزامبيق، نيإندونيسيا،أستراليا

احلالة يف طاجيكستان وعلى طول
 األفغانية -احلدود الطاجيكية 

 ٤١١٥طاجيكستان
ــتان، ــالميةأوزبكسـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــتان،مجهوريـ ــال، تركمانسـ ــتان، الربتغـ ، باكسـ

طاجيكستان، كازاخستان، النمسا، اليابان
٤١٤٠ 

، ٤١٦٩( ٤١١٧ربتغال، البوسنة واهلرسك، تركيا، الإيطالياأملانيا، احلالة يف البوسنة واهلرسك
٤٢٤٥، ٤٢٠٩( 

 ٤١٦٢إيطالياأملانيا،
 ٤٢٢٢مجهورية  يوغوسالفيا االحتادية، النمسا

صون السلم واألمن وبنـاء السـالم
 يف مرحلة ما بعد الصراع

، ســـنغافورة، كرواتيـــا،أفريقيـــا، البحـــرين، الربتغـــال، اجلزائـــر، جنــوبإندونيســيا
 يكا، مصر، منغوليا، النرويج، نيوزيلندا، اليابانكوستار

٤١١٨ 

 ٤١٢١بيساو-غينيا بيساو -احلالة يف غينيا
 ٤٢٣٨ بيساو، موزامبيق-السنغال، غامبيا، غينيا، غينيا

 ٤١٢٤أفغانستان احلالة يف أفغانستان
 ٤٢٥١أفغانستان، طاجيكستان، قريغيزستان، اهلند

 ٤٣٢٥ ، باكستانمجهورية إيران اإلسالميةان،أفغانستان، أوزبكست
 ٤١٢٧رواندا احلالة املتعلقة برواندا

، باكســتان، الربتغــال، بلغاريــا، تركيــا، اجلماهرييــة العربيــةإيطاليــا، أملانيــا،أســتراليا مسائل عامة تتصل باجلزاءات
 نيوزيلندا الليبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، السويد، العراق، كوبا،

٤١٢٨ 

ــراعات ــدنيني يف الصـــ ــة املـــ محايـــ
املسلحة

، باكسـتان، البحـرين، الربتغـال، مجهوريـةإندونيسـيا، إسرائيل،أسترالياأذربيجان،
 كوريا، سنغافورة، السودان، كولومبيا، مصر، النمسا، نيوزيلندا، اليابان

٤١٣٠ 

 ٤١٤٦لبنان احلالة يف الشرق األوسط
ــة حمل  ــة الدوليــــــ ــةاحملكمــــــ اكمــــــ

األشـــــــخاص املســـــــؤولني عـــــــن
ــانون ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ
اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف
إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام

١٩٩١  
ــة حملاكمـــة ــة الدولي احملكمــة اجلنائي

أعمـال األشخاص املسـؤولني عـن   
اإلبــادة اجلماعيــة وغيـــر ذلــك مــن

 ٤١٥٠رواندا
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــانون ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ

ـــي الدولــــ  ــة يفاإلنسانــ ـي املرتكبــ
إقليم رواندا واملواطنني الروانـديني

اإلبــــادة أعمــــالاملســــؤولني عــــن 
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات
املماثلــــة املرتكبــــــة فـــــي أراضــــي

كـــانون ١الـــدول اجملـــاورة بـــني   
ــاير و  ــانون ٣١الثاين/ينــــــــ كــــــــ

 ١٩٩٤األول/ديسمرب
 ٤١٦٦ اليمنجيبويت، مصر، اجلماهريية العربية الليبية،الربتغال،إثيوبيا، احلالة يف الصومال

مسؤولية جملـس األمـن عـن صـون
الســالم واألمــن الــدوليني: فــريوس
ــرية/متالزمة ــة البشــ نقــــص املناعــ
ــدز) نقــص املناعــة املكتســب (اإلي
 وعمليات حفظ السالم الدولية

 ٤١٧٢، أوغندا، زمبابوي، مالويإندونيسيا

نشــوبدور جملــس األمــن يف منــع 
 الصراعات املسلحة

، باكستان، الربازيل، مجهورية  كوريا، مجهورية ترتانيا املتحـدة،أوغندا،إندونيسيا
 رواندا، السنغال، كولومبيا، كينيا، النرويج، النمسا، اليابان

٤١٧٤ 

مجهوريـة، بربـادوس، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،     أوغنـدا،إندونيسيا،إكوادور والصراع املسلح  األطفال
، السـنغال، السـودان، سـرياليون، العـراق، كولومبيـا،أفريقياترتانيا املتحدة، جنوب 

ــد، ــدا، اهلن ــا، نيوزيلن ــال، نيجريي ــرويج، النمســا، نيب ــق، الن ــا، ليســوتو، موزامبي كيني
اليابان

٤١٧٦ 

 ٤١٨٧، النرويج، اليابانإريتريا،إثيوبيا   إريترياو إثيوبيااحلالة بني
، مبــا يفاألوســطالشــرق احلالــة يف

 ذلك قضية فلسطني
مجهوريــة إيــران، إندونيســياالعربيــة املتحــدة، اإلمــارات،إســرائيل،أســبانيا،األردن

ــالمية ــة،اإلسـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــر، اجلماهرييـ ــا، اجلزائـ ــرين، تركيـ ــتان، البحـ ، باكسـ
نـام،، السـودان، العـراق، عمـان، فييـت     أفريقيـا اجلمهورية العربية السورية، جنوب 

قطــر، كوبــا، الكويــت، لبنــان، مالطــة، مصــر، املغــرب، اململكــة العربيــة الســعودية،
موريتانيا، نيبال، اهلند، اليابان، اليمن

٤٢٠٤ 

(خاصة)،  ٤٢١٨إسرائيل
(خاصة)،  ٤٢٣٤
٤٢٤٨ 

 ٤٢٣١ ، كوبا، مصرأفريقيا، اجلماهريية العربية الليبية، جنوبإسرائيل،األردن
، باكســـتان، بوتســـوانا،إندونيســـياالعربيـــة املتحـــدة،اإلمـــارات،أســـتراليا،إثيوبيـــا   األمنواملرأة والسالم

بيالروس، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريـا،
ــاجنـــوب ــا،أفريقيـ ــاال، قـــربص، كرواتيـ ــنغافورة، غواتيمـ ــابوي، سـ ــدا، زمبـ ، روانـ

٤٢٠٨ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
 بيق، النرويج، نيبال، نيوزيلندا، اهلند، الياباناين، مصر، مالوي، موزامتليختنش

، باكستان، الربتغال، بيالروس، تايلند، جنـوبإيطاليا،أيرلندا،إندونيسيا،أستراليا إستراتيجيةال انسحاب بدون 
،أملانيـا ، الدامنرك، رواندا، سـلوفاكيا، سـنغافورة، الفلـبني، فنلنـدا، كرواتيـا،      أفريقيا

لنمسا، اهلندمصر، النرويج، ا

٤٢٢٣ 

تشــــــرين ١٠رســــــالة مؤرخــــــة  
إىلموجهـــة  ٢٠٠٠الثـــاين/نوفمرب 

ــائم رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن القـ
باألعمـــال املؤقـــت للبعثـــة الدائمـــة
جلزر سليمان لدى األمم املتحدة

 ٤٢٢٤جزر سليمان

احلالــة يف غينيــا عقــب اهلجمــات
األخــرية علــى طــول حــدودها مــع

 ليربيا وسرياليون

 ٤٢٥٢غينيا

٢٠٠١
تعزيز التعاون مع البلـدان املسـامهة

 بقوات
، باكستان، بلغاريا، بولنـدا، مجهوريـة كوريـا، جنـوبأستراليا،األردن،األرجنتني
، رومانيا، زامبيـا، السـنغال، السـويد، فيجـي، كنـدا، ماليزيـا، مصـر، نيبـال،أفريقيا

نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، اليابان

٤٢٥٧ 

 ١١٦٠قرارات جملس األمن 
)، ١٩٩٨( ١١٩٩ )، و١٩٩٨(
 ١٢٣٩  )، و١٩٩٨( ١٢٠٣  و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ )، و١٩٩٩(

 )٤٢٧٧( ٤٢٥٨السويد، يوغوسالفيا
 ٤٣٥٩ بلجيكا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يوغوسالفيا

، الربتغـال، بلغاريـا، بولنـدا، تركيـا، رومانيـا، سـلوفاكيا،إيطاليـا، أملانيـا،األرجنتني
 نيا، السويد، كندا، هنغاريا، اليابان، يوغوسالفيا، اليونانسلوفي

٤٢٨٦ 

مسؤولية جملـس األمـن عـن صـون
الســالم واألمــن الــدوليني: فــريوس
ــرية/متالزمة ــة البشــ نقــــص املناعــ
ــدز) نقــص املناعــة املكتســب (اإلي
 وعمليات حفظ السالم الدولية

 ٤٢٥٩السويد، كندا، كوستاريكا، نيجرييا، اهلند

ــة ــة  احلالــــ ــايف مجهوريــــ أفريقيــــ
 الوسطى

 ٤٢٦١الوسطىأفريقيامجهورية
 ٤٣٨٠الوسطى، مصرأفريقيابلجيكا، مجهورية

 ٤٣٨٢الوسطىأفريقيامجهورية
بلجيكا، بوركينا فاسو، السـويد، سـرياليون، غامبيـا، غينيـا، كنـدا، كـوت ديفـوار، احلالة يف سرياليون

ليربيا، النيجر
٤٢٦٤ 

 ٤٣٠٦سرياليون
 )٤٣٧٤( ٤٣٤٠باكستان، السويد، سرياليون، كندا، نيجرييا

، الربازيـل، مجهوريـة كوريـا، السـويد، شـيلي، الفلـبني، فيجـي،إندونيسيا،أستراليا احلالة يف تيمور الشرقية
موزامبيق، نيوزيلندا، اليابان

٤٢٦٥ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
كنـدا، نيوزيلنـدا،، الربازيل، الربتغال، مجهورية كوريا، السويد، إندونيسيا،أستراليا
اليابان

٤٣٢١ 

، الربازيل، الربتغال، بلجيكـا، مجهوريـة كوريـا، السـويد، كنـدا،إندونيسيا،أستراليا
نيوزيلندا، اليابان

٤٣٥١ 

، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا، مجهوريــةإندونيســيا،أملانيــا،أســتراليا،األرجنــتني
ســيك، ناميبيــا، نيوزيلنــدا، هولنــدا،كوريــا، الــدامنرك، الســويد، فنلنــدا، كنــدا، املك 

اليابان

٤٣٥٨ 

 ٤٣٦٧ ، الربتغال، بلجيكا، شيلي، نيوزيلندا، اليابانإندونيسيا،أستراليا
، بــابوا غينيــا اجلديــدة، الربازيــل، الربتغــال، بــروين دار الســالم،إندونيســيا،أســتراليا

اليزيــا، املكســيك،بلجيكــا، تايلنــد، مجهوريــة كوريــا، الفلــبني، فيجــي، كمبوديــا، م
موزامبيق، نيوزيلندا، اليابان

٤٤٠٣ 

إحاطة يقدمها معايل السيد مريسـيا
ــا ــة رومانيـ ــر خارجيـ ــا، وزيـ جيوانـ
والــــرئيس احلــــايل ملنظمــــة األمــــن

 والتعاون يف أوروبا

 ٤٢٦٦رومانيا

 ٤٢٦٩جورجيا احلالة يف جورجيا
، اجلزائر، مجهورية كوريـا، رومانيـا، السـنغال،ران اإلسالميةمجهورية إي،األرجنتنيهنج شامل إتباعبناء السالم: حنو 

الســويد، غواتيمــاال، كرواتيــا، ماليزيــا، مصــر، منغوليــا، نيبــال، نيجرييــا، نيوزيلنــدا،
اهلند، اليابان

٤٢٧٢ 

ــا يف أعقـــــــاب احلالـــــــة يف غينيـــــ
اهلجمات يف اآلونـة األخـرية علـى
طــــــول حــــــدودها مــــــع ليربيــــــا

ــة يف لي  ــرياليون، واحلالــ ــا،وســ ربيــ
 واحلالة يف سرياليون

 ٤٢٧٦ توغو، سرياليون، غامبيا، غينيا، ليربيا، مايل، نيجرييا

ــة ــااحلالــ ــةيف مــ ــق جبمهوريــ يتعلــ
 الكونغو الدميقراطية

 ٤٢٧٩توغو
، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية ترتانيـا املتحـدة،أوغندا،أنغوال

 ، كندا، ناميبيا، اليابانرواندا، زمبابوي، السودان، السويد
٤٣١٧ 

، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا، السـويد، مصـر، ناميبيـا،أوغندا
اليابان

٤٣٢٧ 

 )٤٣٦١( ٤٣٤٨ بلجيكا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا، ناميبيا، زمبابوي
 ٤٣٩٥ امبيق، ناميبيابلجيكا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، زامبيا، زمبابوي، موز

ــوال ــدا،أنغـ ــا،أوغنـ ــدا، زامبيـ ــة، روانـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــدي، مجهوريـ ، بورونـ
زمبابوي، ناميبيا

٤٤١٠ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
 ٤٤١٢ بلجيكا
، بلجيكا، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريـة ترتانيـاأوغندا،أنغوال

 ناميبيا، نيجرييا، اليابان كندا،، رواندا، زامبيا، زمبابوي،أفريقيااملتحدة، جنوب
٤٤٣٧ 

رومانيــا،بلغاريــا، بوركينــا فاســو، توغــو، الربتغــال،، الربازيــل،أنغــوال،األرجنــتني أنغوالاحلالة يف
 زمبابوي، سوازيلند، السويد، كندا، موزامبيق، ناميبيا

٤٢٨٣ 

 )٤٣٧٦( ٤٣١١أنغوال
 ٤٤١٨ بوي، كندا، مالوي، ناميبيا، زمبااألخضر، الربازيل، بلجيكا، الرأسأنغوال

)، ٤٣٣٨( ٤٢٨٥بوروندي احلالة يف بوروندي
٤٣٤١( ٤٢٩٧ ،
٤٣٨٣( 

، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية ترتانيـا املتحـدة،أوغندا،إثيوبيا
 ، رواندا، زامبيا، السنغال، غابون، غانا، كينيا، نيجريياأفريقياجنوب

٤٤١٧( ٤٤٠٦( 

اضطالع جملس األمن بدوركفالة
فعـــال يف صـــون الســـلم واألمـــن

الدوليني

، باكســـتان، الربازيـــل، بـــريو، بـــيالروس، الســـويد،أســـتراليا،األرجنـــتنياجلزائـــر،
 كرواتيا، كندا، مصر، ناميبيا، اليابان

٤٢٨٨ 

ــة   ــالة مؤرخــ ــارس ٤رســ آذار/مــ
رئــيس جملــس إىلموجهــة  ٢٠٠١

األمن من املمثل الـدائم جلمهوريـة
دونيا اليوغوســــالفية الســــابقةمقــــ

 لدى األمم املتحدة

ألبانيا، بلغاريا، تركيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، سـلوفينيا، السـويد،
 كرواتيا، يوغوسالفيا، اليونان

٤٢٨٩ 

، مبــا يفاألوســطاحلالــة يف الشــرق 
 ذلك قضية فلسطني

 

إسرائيل
، باكسـتان،مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   دة، ، اإلمارات العربية املتحإسرائيل، األردن

البحرين، بلجيكا، اجلزائر، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة العربيـة السـورية،
، السودان، السويد، العراق، قطر، الكويت، ماليزيـا، مصـر، اململكـةأفريقياجنوب 

العربية السعودية، نيوزيلندا، اليابان، اليمن

٤٣٠٥( ٤٢٩٢( 
٤٢٩٥ 

 ٤٢٩٥  ، كوبا، لبنان، املغرب، موريتانيامجهورية إيران اإلسالمية،إندونيسيا
، باكســـتان، البحـــرين،مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية،إندونيســـيا،إســـرائيل،األردن

، جيبــويت،أفريقيــابلجيكــا، تركيــا، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، جنــوب       
ماليزيـا، مصـر، املغـرب، اململكـة العربيـةالسودان، العراق، عمان، قطر، الكويـت،  
السعودية، موريتانيا، اهلند، اليابان، اليمن

٤٣٥٧ 

 ٤٣٥٧قربص، كوبا، لبنان، املكسيك، ناميبيا
ــران اإلســالمية،إســرائيل ــة إي ــا، الربازيــل، بلجيكــا، جنــوب  مجهوري ــدا،أفريقي ، كن

كوبا، ماليزيا، مصر
٤٤٣٨ 

ــس األمــــن    ــرارات جملــ ــالفية الســـابقة، الســـويد،١١٦٠قــ ــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوسـ ــا، بلغاريـــا، تركيـ  ٤٢٩٦ألبانيـ
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
)،١٩٩٨( ١١٩٩)، و١٩٩٨(
١٢٣٩ )، و١٩٩٨( ١٢٠٣ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و١٩٩٩(

يوغوسالفيا
 

٤٣٣١( ٤٣٠٩ ،
٤٤٠٩( 

 ٤٣٣٥ألبانيا، السويد، يوغوسالفيا
 )٤٤٣٠( ٤٣٥٠بلجيكا، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

 ألبانيا، بلجيكا، يوغوسالفيا
، بلجيكـا، تركيـا، اجلمهوريـة التشـيكية،إيطاليـا، أملانيا،أسبانيا، أرمينيا،األرجنتني احلالة يف جورجيا

مجهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، السـويد، فنلنـدا، كنـدا،
ليتوانيا، هنغاريا، هولندا، اليابان

٤٢٩٩ 

 ٤٣١٣السويدجورجيا،
 ٤٤٠٠بلجيكا، جورجيا

 البوسنة واهلرسك، السويد، كرواتيا، يوغوسالفيا احلالة يف البوسنة واهلرسك،
البوسنة واهلرسك، السويد، يوغوسالفيا

٤٣٠٣ 
٤٣٣٠ 

 )٤٤٣٣( ٤٣٧٩بلجيكا، البوسنة واهلرسك
 ٤٣٣٣البوسنة واهلرسك

ــة املـــــدنيني يف الصـــــراعات محايـــ
 املسلحة

،إندونيســـيا، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، إســـرائيل،أســـتراليااألردن،،تنياألرجنـــ
باكستان، البحرين، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية العربية السـورية، مجهوريـة

ــا، جنـــوب  ــاكوريـ ــر،أفريقيـ ــا، مصـ ــراق، كنـــدا، ماليزيـ ، الســـويد، ســـرياليون، العـ
ان، اليمناملكسيك، نيوزيلندا، نيبال، اهلند، الياب

٤٣١٢ 

 ٤٣٢٣ ، رواندا، ناميبياأفريقيا، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أوغندااحلالة يف منطقة البحريات الكربى
دور جملــس األمــن يف منــع نشــوب

 الصراعات املسلحة
كوريــا، جنــوب مجهوريــةاألرجنــتني، إندونيســيا، باكســتان، الربازيــل، بــيالروس،  

ويد، العــراق، كنــدا، كوســتاريكا، ماليزيــا، مصــر، املكســيك، نيبــال،أفريقيــا، الســ
نيجرييا، اهلند، اليابان

٤٣٣٤ 

ــبانيا،األردن احلالة بني العراق والكويت ــتراليا،أس ــا،أس ــا، أملاني ــةإيطالي ــة العربي ــا، اجلماهريي ، البحــرين، تركي
ــوب     ــة الســورية، جن ــة العربي ــة،  اجلمهوري ــاالليبي ــدا،، الســويد، أفريقي ــراق، كن الع

الكويــت، ماليزيــا، اململكــة العربيــة الســعودية، النمســا، نيوزيلنــدا، اهلنــد، هولنــدا،
اليابان، اليمن

٤٣٣٦ 

 ٤٣٤٦كرواتيا احلالة يف كرواتيا
، باكستان، الربازيل، بلجيكا، بلغاريا، بريو، بـيالروس، تايلنـد،أستراليا،األرجنتني الصغرية  األسلحة

ــا،   ــة كوري ــوب مجهوري ــاجن ــبني،أفريقي ــا، الفل ، الســودان، ســرياليون، شــيلي، غان
فرتويال، كندا، كوستاريكا، مصر، املكسيك،  نيبـال،  نيجرييـا، نيوزيلنـدا، اهلنـد،

اليابان

٤٣٥٥ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
١١٦٠قــــــرار جملــــــس األمــــــن    

آذار/مـارس ٣١) املؤرخ ١٩٩٨(
١٩٩٨

 ٤٣٦٦يوغوسالفيا

إحاطــــة مقدمـــــة مـــــن صـــــاحب
تس، نائـبالسعادة نيبويشا تشوفي

رئــــيس وزراء صــــربيا، مجهوريــــة
 يوغوسالفيا االحتادية

 ٤٣٧٣يوغوسالفيا

ــدونيا ــة مقــــ ــة يف مجهوريــــ احلالــــ
 اليوغوسالفية السابقة،

 ٤٣٨١مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

١٠٥٤قــــــرار جملــــــس األمــــــن    
٢٦) املــــــــــــــــــــــــــؤرخ ١٩٩٦(

  ١٩٩٦نيسان/أبريل

 ٤٣٨٤السودان

 ٤٣٩٢اق، كينياالعر احلالة يف الصومال
 ٤٣٩٤أملانيا، السويد مسائل عامة تتصل باجلزاءات

 ٤٤٠٥بلجيكا، سرياليون، غينيا، ليربيااحلالة يف ليربيا
مجهوريــة إيــران، أوزبكســتان، إندونيســيا، أملانيــا،أفغانســتان،أســتراليا،األرجنــتني أفغانستاناحلالة يف

يــــا، مجهوريــــة كوريــــا، شــــيلي،، باكســــتان، بلجيكــــا، تركإيطاليــــا، اإلســــالمية
ــد، ــدا، اهلن ــا، مصــر، املكســيك، نيوزيلن ــدا، ماليزي طاجيكســتان، كازاخســتان، كن

 هولندا، اليابان

٤٤١٤ 

 ٤٤١٥ أفغانستان
 ٤٤٢٠إريتريا إريترياو إثيوبيااحلالة بني

 ٤٤٢١إثيوبيا
ــا، جنــوبإســرائيل والصراع املسلحاألطفال ــة كوري ــاأفريق، بلجيكــا، مجهوري ــدا،ي ، ســلوفينيا، العــراق، كن

ماليزيا، مصر، املكسيك، نيجرييا، اليابان
٤٤٢٢ 

ــة ــة حملاكمــــــ ــة الدوليــــــ احملكمــــــ
األشـــــــخاص املســـــــؤولني عـــــــن
ــانون ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ
اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف
إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام

١٩٩١

 ٤٤٢٩البوسنة واهلرسك، رواندا، يوغوسالفيا

ــة حملاكمـــة ــة الدولي احملكمــة اجلنائي
أعمـال األشخاص املسـؤولني عـن   

اإلبــادة اجلماعيــة وغيـــر ذلــك مــن
ــانون ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــة يف ـــي املرتكبــ ـــي الدولــ اإلنسانــ
إقليم رواندا واملواطنني الروانـديني

اإلبــــادة أعمــــالاملســــؤولني عــــن 
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات

بــــــة فـــــي أراضــــياملماثلــــة املرتك
كـــانون ١الـــدول اجملـــاورة بـــني   

ــاير و  ــانون ٣١الثاين/ينــــــــ كــــــــ
 ١٩٩٤األول/ديسمرب
نيســان/أبريل ٣٠رســالة مؤرخــة

موجهــة مــن األمــني العــام ٢٠٠١
   رئيس جملس األمن  إىل

 ٤٤٣٩بلجيكا، سرياليون، غينيا، مصر، املغرب، نيجرييا
 
 

٢٠٠٢ 
، ٤٥٧٤( ٤٤٤٨ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

٤٦٦٢، ٤٦٢٢(  
، ٤٥٠٠( ٤٤٥١ سرياليون  احلالة يف سرياليون

٤٦١٥(  
التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم
واألمــن الــدوليان نتيجــة لألعمــال

   اإلرهابية 

، أوزبكســتان، باكســتان، الربتغــال، بــروين دار الســالم، بــنغالديش،إســرائيل،أســبانيا
، طاجيكســتان، قطــر،اإلســالمية إيــرانبولنــدا، بــريو، بــيالروس، جامايكــا، مجهوريــة

  كندا، كوستاريكا، املغرب، منغوليا، ناورو، نيبال، اهلند، اليابان  
 

٤٤٥٣  

ــس األمــــن    ــرارات جملــ ١١٦٠قــ
)،١٩٩٨( ١١٩٩ )، و١٩٩٨(
١٢٣٩ )، و١٩٩٨( ١٢٠٣ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و١٩٩٩(

، ٤٤٧٣( ٤٤٥٤، يوغوسالفياأوكرانيا، ألبانيا،أسبانيا
٤٥١٨، ٤٤٩٨، 
٤٥٣٣( 

 ٤٥٤٣ ، يوغوسالفيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةإيطالياأملانيا،
 ٤٥٥٩، يوغوسالفياأسبانيا

، ٤٦٠٥( ٤٥٩٢ ألبانيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الدامنرك، يوغوسالفيا
٤٦٧٦، ٤٦٣٣( 

يتعلــــق جبمهوريــــةيف مــــااحلالــــة
 الكونغو الدميقراطية

، ٤٤٩٥( ٤٤٥٩ية الكونغو الدميقراطيةمجهور
٤٥٥٤، ٤٥٤٨ ،
٤٦٢٦، ٤٥٨٣ ،
٤٦٣٤( 

، ٤٥٩٧( ٤٥٩٦ ، روانداأفريقيامجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب
٤٦٠٨، ٤٦٠٢( 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
، الـدامنرك،أفريقيـا ، بلجيكا، مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، جنـوب   أوغندا،أنغوال

رواندا، زمبابوي، عمان
٤٦٤٢ 

، بنغالديش، تونس، جامايكا، اجلزائر، اجلماهرييةأوكرانيا،أوغندا،أنغوال،أسبانيا أفريقيااحلالة يف
ــة الكونغــو الدميقراطيــة، جنــوب    ــة الليبيــة، مجهوري ــاالعربي ــا،أفريقي ، جيبــويت، زامبي

الســنغال، ســرياليون، غانــا، كنــدا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كينيــا، ماليزيــا، مصــر،
جرييا، اهلند، الياباناملغرب، موزامبيق، ني

٤٤٦٠ 

، باكسـتان، البحـرين، بـنغالديش، بـنن،أوكرانيـا،أنغـوال،أستراليا،أسبانيا،إثيوبيا
الوسـطى، أفريقيـا بوروندي، تـونس، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، مجهوريـة       

،ضراألخ، جيبويت، الرأس أفريقيامجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، جنوب 
روانـــدا، زامبيـــا، الســـنغال، ســـرياليون، غـــابون، غامبيـــا، كوبـــا، كـــوت ديفـــوار،
كوســتاريكا، مــايل، ماليزيــا، مصــر، املغــرب، مــالوي، موزامبيــق، نيبــال، نيجرييــا،

اهلند، اليابان

٤٥٣٨ 

 ٤٥٧٧الدامنرك، سرياليون، املغرب، اليابان
، ٤٥٠١( ٤٤٦١أفغانستان أفغانستاناحلالة يف

٤٥٥٧، ٤٥٢١ ،
٤٦١١، ٤٥٦٠ ،
٤٦٥١، ٤٦٣٨ ،
٤٦٦٤( 

ــنغالديش،أســترالياأســبانيا، ــران اإلســالمية، باكســتان، ب ــة إي ، أفغانســتان، مجهوري
 تركيا، طاجيكستان، كازاخستان، كندا، نيوزيلندا، اهلند، اليابان

٤٥٤١( ٤٤٩٧( 

كوريا، ، باكستان، تركيا، مجهوريةمجهورية إيران اإلسالمية،أوكرانيا،أفغانستان
 الدامنرك، طاجيكستان، كندا، ماليزيا، نيبال، اهلند، اليابان

٤٥٧٩ 

، الربازيــل، الربتغــال، بــنغالديش، مجهوريــة كوريــا، الفلــبني،إندونيســيا،أســبانيا (ب)ليشيت  -احلالة يف تيمور
فيجي، نيوزيلندا، اليابان

٤٤٦٢ 

الربتغال، تايلند، مجهورية كوريـا،، الربازيل،أوكرانيا،إندونيسيا،أستراليا،أسبانيا
 شيلي، الفلبني، فيجي، ماليزيا، مصر، نيوزيلندا، اليابان

٤٥٢٢ 

ــا،إندونيســيا،أســتراليا،أســبانيا ــروين دار الســالم،أوكراني ــال، ب ــل، الربتغ ، الربازي
تايلند، جامايكا، مجهورية كوريـا، الفلـبني، فرتويـال، كوبـا، كوسـتاريكا، ماليزيـا،

يوزيلندا، الياباننيبال، ن

٤٥٣٧ 

 ٤٥٩٨، الربازيل، الربتغال، اهلند، اليابانإندونيسيا
ليشــيت، مجهوريــة - تيمــور تايلنــد، ، الربتغــال،أوكرانيــا،إندونيســيا،أســتراليا

 كوريا، الدامنرك، شيلي، فيجي، نيوزيلندا، اهلند، اليابان
٤٦٤٦ 

، ٤٦٠٩( ٤٤٦٧أفريقيابوروندي، جنوب احلالة يف بوروندي
٤٦٧٥، ٤٦٥٥( 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
، ٤٥١٤( ٤٤٧٢، الربتغالأنغوال أنغوالاحلالة يف

٤٥٧٥، ٤٥١٧ ،
٤٦٠٣، ٤٥٩٥ ،
٤٦٢٨، ٤٦٠٤ ،
٤٦٧١، ٤٦٥٧( 

، مبــا يفاألوســطاحلالــة يف الشــرق 
 ذلك قضية فلسطني

 

 ٤٤٧٤، اليمنإسرائيل
ــتني ــبانيا،األردن،األرجنـ ــتراليا،أسـ ــا،أسـ ــالمية  ، أوكرانيـ ــران اإلسـ ــة إيـ ،مجهوريـ

، السـودان،أفريقيـا باكستان، الربازيل، بنغالديش، تركيا، تونس، اجلزائـر، جنـوب   
ــة ــرب، اململكــة العربي ــا، مصــر، املغ ــا، ماليزي ــدا، كوب ــان، كن ــراق، عم شــيلي، الع

السعودية، اهلند، اليابان

٤٤٧٨ 

، ٤٤٨٩( ٤٤٨٨إسرائيل
٤٥٠٨، ٤٥٠٤ ،
٤٥١١( 

، باكســتان، تركيــا، تــونس،ن اإلســالميةمجهوريــة إيــرا،إســرائيل،أســبانيا،األردن
اجلزائر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، جيبـويت، قطـر، كوبـا، مصـر، املغـرب، اململكـة

العربية السعودية، اهلند

٤٥٠٣ 

ــتني ــبانيا،األردن،األرجنـ ــرائيل،أسـ ــدة،   إسـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــا، اإلمـ ،أوكرانيـ
ين، الربازيل، بنغالديش، بوتـان، تركيـا،، باكستان، البحرمجهورية إيران اإلسالمية

،أفريقيـا تونس، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية ترتانيا املتحدة، جنـوب  
جيبــويت، الســـودان، شـــيلي، عمـــان، قـــربص، قطـــر، كنـــدا، كوبـــا، كوســـتاريكا،
ــا،      ــة الســعودية، موريتاني ــا، مصــر، املغــرب، اململكــة العربي ــان، ماليزي الكويــت، لبن

ناميبيا، نيوزيلندا، اهلند، اليابان، اليمن

٤٥٠٦ 

ــبانيا،األردن ــرائيل،أسـ ــوادور،إسـ ــدة،  ،إكـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــيااإلمـ ،إندونيسـ
اجلماهرييـةاجلزائـر،  تركيا، تـونس،  البحرين، ، باكستان، مجهورية إيران اإلسالمية

راق، عمـان، الفلـبني،، السودان، العـ أفريقياالعربية الليبية، مجهورية كوريا، جنوب 
ــا،  قطــر،  ــدا، كوب ــا،   كن ــان، ماليزي ــت، لبن ــةمصــر، الكوي ــرب، اململكــة العربي املغ

اليمناهلند،السعودية، موريتانيا، نيبال،

٤٥١٠ 

مجهوريــة إيــران، إندونيســيا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إســرائيل،أســبانيااألردن،
،أفريقيـــاتـــونس، اجلزائـــر، جنـــوب ، باكســـتان، الربازيـــل، بـــنغالديش، اإلســـالمية

السودان، العراق، قطر، كنـدا، الكويـت، ماليزيـا، مصـر، املغـرب، اململكـة العربيـة
السعودية، منغوليا، اهلند، اليابان

٤٥١٥ 

ــبانيااألرجنـــتني، األردن، ــيا، إســـرائيل، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،أسـ ،إندونيسـ
ــاازيــل، تركيــا، تــونس، جنــوب  ، باكســتان، الربمجهوريــة إيــران اإلســالمية  ،أفريقي

 السودان، شيلي، كندا، كوبا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، اليابان

٤٥٢٥ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــب،األردن ــرائيل،انياأسـ ــيا،إسـ ــالمية ،إندونيسـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــتان،مجهوريـ ، باكسـ

ــوب    ــونس، جن ــا، ت ــاالبحــرين، تركي ــت،أفريقي ــا، الكوي ــراق، كوب ، الســودان، الع
 املغرب، اململكة العربية السعودية، اليابان  ماليزيا، مصر،

٤٥٥٢ 

، باكسـتان، البحـرين، تـونس، جنـوبمجهورية إيـران اإلسـالمية،إسرائيل،األردن
، الدامنرك، السودان، شيلي، العراق، كوبا، الكويت، ماليزيا، مصر، اململكةأفريقيا

، اليابان، اليمنإندونيسياالعربية السعودية، اهلند،

٤٥٨٨ 

، باكســـتان، البحـــرين، بـــنغالديش،مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية،إســرائيل،األردن
، الــدامنرك،أفريقيــا تركيــا، تــونس، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، جنــوب       

 السودان، قطر، كوبا، ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، اهلند

٤٦٨١( ٤٦١٤( 

(االستئناف  ٤٦١٤ ، موريتانيا، نيبال، العراق، قربص، املغربإندونيسيا
 )األول

ــال جملـــس ــة ألعمـ ــة ختاميـ مناقشـ
 األمن خالل الشهر احلايل

ــبانيا،األرجنـــتني ــا،أنغـــوال،أسـ ــا، مجهوريـــة الكونغـــوأوكرانيـ ، بورونـــدي، تركيـ
 الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، شيلي، كوبا، نيبال، اليابان

٤٤٨٢ 

، باكســتان، البحــرين، الربازيــل، بــنغالديش،أنغــوال،إندونيســيا،أســتراليا،أســبانيا
تايلنــد، تــونس، جامايكــا، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا، ســرياليون،

كوبا، مصر، اليابان

٤٥٤٧ 

 ٤٥٦٢، البحرين، مصرأوكرانيا،أسبانيا
، ٤٥٥٨( ٤٤٨٤ ، يوغوسالفيا  أوكرانيا،أسبانياا،البوسنة واهلرسك، كرواتي احلالة يف البوسنة واهلرسك

٤٦٦١، ٤٥٦٤( 
 ٤٥٦٣، البوسنة واهلرسكإيطالياأملانيا،

، الربازيـل، البوسـنةمجهوريـة إيـران اإلسـالمية   ،أوكرانيا، أملانيا،األردن،األرجنتني
، الـدامنرك، سـاموا، سـرياليون، فرتويـال، فيجـي،أفريقيـا واهلرسك، تايلنـد، جنـوب   

 رواتيا، كندا، كوستاريكا، ليختنشتاين، ماليزيا، منغوليا، نيوزيلندا، اهلندك

٤٥٧٣( ٤٥٦٨( 

 ٤٦٣١، البوسنة واهلرسك، الدامنرك، سلوفينيا، اليابان، يوغوسالفياأوكرانيا
، ٤٥٢٩( ٤٤٨٥، هولندا، اليابانأسبانيا،إريتريا،إثيوبيا إريترياو إثيوبيااحلالة بني

٤٥٣٠( 
، ٤٥٠٢( ٤٤٨٦الصومال يف الصومالاحلالة

٤٦٦٣، ٤٥٢٤( 
 ٤٤٨٧، اجلماهريية العربية الليبية، جيبويت، الصومال، كينيا، مصر  أسبانيا،األردن،إثيوبيا

 ٤٥٣٢ ، روانداأفريقيا، بوروندي، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أسبانيااحلالة يف منطقة البحريات الكربى
، جامايكا، مجهورية كوريا، الدامنرك، شيلي، غرينادا، كنـدا، ليختنشـتاين،أستراليا   األمنووالسالماملرأة

نيجرييا، نيوزيلندا، اليابان
٤٥٨٩ 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــنغالديش، جامايكــا، مجهوريــة كوريــا، جنــوبإندونيســيا،أســتراليا ، باكســتان، ب
ــا ــدا، ليختنشــتاين، م   أفريقي ــال، فيجــي، كن ــبني، فرتوي ــدامنرك، شــيلي، الفل صــر،، ال

املغرب، ناميبيا، النمسا، نيوزيلندا، اهلند، اليابان

٤٦٣٥ 

 )٤٥٩١( ٤٥٩٠جورجيا احلالة يف جورجيا
، باكسـتان، جامايكـا، مجهوريـةأوكرانيا،إندونيسيا،إسرائيل،أستراليا،األرجنتني الصغريةاألسلحة

ــوب   ــا، جن ــاكوري ــا، الســنغال، سويســرا، شــيلي، ال   أفريقي ــدامنرك، زامبي ــبني،، ال فل
كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، الكونغــو، كينيــا، مصــر، مــالوي، ناميبيــا، نيجرييــا،

 اهلند، اليابان

٤٦٢٣ 

ــتراليا،األردن،األرجنـــتني احلالة بني العراق والكويت ــرائيل،أسـ ــا،إسـ ــيا، ألبانيـ ــا، أنغـــوال، إندونيسـ ،أوكرانيـ
بــيالروس، جامايكــا، ، باكســتان، الربازيــل، بــنغالديش،مجهوريــة إيــران اإلســالمية

، جيبــويت، الــدامنرك، زامبيــا، زمبــابوي،أفريقيــااجلزائــر، مجهوريــة كوريــا، جنــوب 
سري النكا، السنغال، سويسـرا، شـيلي، العـراق، الفلـبني، قطـر، كمبوديـا، كنـدا،
كوبا، كوسـتاريكا، الكويـت، مصـر، مـالوي، موريتانيـا، ناميبيـا، نيجرييـا، اهلنـد،

اليابان

٤٦٢٥ 

 )٤٦٥٨( ٤٦٢٧الوسطىأفريقيامجهورية الوسطى أفريقيايف مجهورية احلالة
التعاون بني منظومة األمم املتحـدة

ــة وســط   ــاومنطق ــدان أفريقي يف مي
 صون السالم واألمن

الوســـطى، مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة،أفريقيـــابورونـــدي، تشـــاد، مجهوريـــة
 مصر، اليابان الدامنرك، غابون، غينيا االستوائية، الكونغو،

٤٦٣٠ 

ــة حملاكمـــة ــة الدولي احملكمــة اجلنائي
أعمـال األشخاص املسـؤولني عـن   

اإلبــادة اجلماعيــة وغيـــر ذلــك مــن
ــانون ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ
ــة يف ـــي املرتكبــ ـــي الدولــ اإلنسانــ
إقليم رواندا واملواطنني الروانـديني

اإلبــــادة أعمــــالاملســــؤولني عــــن 
كاتاجلماعية وغريهـا مـن االنتـها   

املماثلــــة املرتكبــــــة فـــــي أراضــــي
كـــانون ١الـــدول اجملـــاورة بـــني   

ــاير و  ــانون ٣١الثاين/ينــــــــ كــــــــ
  ١٩٩٤األول/ديسمرب

 )٤٦٦٦( ٤٦٣٧البوسنة واهلرسك، رواندا، كرواتيا، يوغوسالفيا

ــة   ــالة مؤرخـ ــارس ٣١رسـ آذار/مـ
رئــيس جملــس إىلموجهــة  ١٩٩٨

األمن من القائم باألعمال املؤقـت
مة لبـابوا غينيـا اجلديـدةللبعثة الدائ

 لدى األمم املتحدة

 ٤٦٤٧ غينيا اجلديدة، فيجي، نيوزيلندا، بابواأستراليا
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــة   ــالة مؤرخــــ ــرين ٢٩رســــ تشــــ

ــاين/نوفمرب  ــة  ٢٠٠٢الث إىلموجه
رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل
 الدائم لتشاد لدى األمم املتحدة 

 ٤٦٥٩تشاد

ــراعات ــدنيني يف الصـــ ــة املـــ محايـــ
 املسلحة

-، بــنغالديش، بوركينــا فاســو، تيمــور أوكرانيــا،إندونيســيا،إســرائيل،نــتنياألرج
ــدا، مصــر، ــا، كن ــيلي، كمبودي ــرا، ش ــدامنرك، سويس ــا، ال ــة كوري ليشــيت، مجهوري

النمسا، اليابان

٤٦٦٠ 

 )٤٨٠٤( ٤٦٨٠السنغال، كوت ديفوار احلالة يف كوت ديفوار
٢٠٠٣

، البحــرين، بورونــدي، مجهوريــةأوكرانيــا،إندونيســيا،إكــوادور،إســرائيل،إثيوبيــا والصراع املسلحاألطفال
الكونغـــو الدميقراطيـــة، روانـــدا، ســـلوفينيا، سويســـرا، ســـرياليون، الفلـــبني، كنـــدا،
ــا، ــا، ليختنشــتاين، مصــر، مــالوي، مونــاكو، ميامنــار، ناميبي كوســتاريكا، كولومبي

النمسا، نيبال، اليابان، اليونان

٤٦٨٤ 

جبمهوريــــة يتعلــــقيف مــــااحلالــــة
 الكونغو الدميقراطية

، ٤٧٠٥( ٤٦٩١مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا
٤٧٦٤، ٤٧٥٦ ،
٤٧٩٧، ٤٧٨٤ ،
٤٨١٣، ٤٨٠٧ ،
٤٨٦٣( 

، الربازيــل، بــنغالديش، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، جنــوبإيطاليــا،إندونيســيا
، رواندا، الفلبني، مصر، نيبال، اليابانأفريقيا

٤٧٩٠ 

  )٤٧٠٧( ٤٦٩٢العراق ني العراق والكويتاحلالة ب
٤٧١٤( ٤٧٠١ ،
٤٨٨٣، ٤٧٢١ ،
٤٨٨٤( 

، ألبانيـــا، اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة،إكــــوادور،أســــتراليا،األردن،األرجنـــتني
،أيسـلندا ، مجهورية إيران اإلسـالمية ، أوكرانيا، أوزبكستان، أوروغواي، إندونيسيا

ــيال    ــريو، ب ــل، ب ــاراغواي، البحــرين، الربازي ــر، جــزرب ــا، اجلزائ ــد، تركي روس، تايلن
ــدونيا ــة مقــ ــا، مجهوريــ ــة كوريــ ــة، مجهوريــ ــة الليبيــ ــة العربيــ ــال، اجلماهرييــ مارشــ

، جورجيـا، زمبـابوي، سـانت لوسـيا، سـريأفريقيـا اليوغوسالفية السابقة، جنوب 
، العـراق،األسـود النكا، السلفادور، سنغافورة، السودان، سويسرا، صربيا واجلبـل  

ــا ــا، كوســتاريكا، الكويــت،عمــان، غامبي ــدا، كوب ــام، قطــر، كن ، فيجــي، فييــت ن
ــة الســعودية، ــا، مصــر، املغــرب، اململكــة العربي ــان، ليختنشــتاين، ماليزي ــا، لبن التفي
موريشــيوس، النــرويج، نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، اهلنــد، هنــدوراس، اليابــان،

اليمن، اليونان

٤٧٠٩ 



مرجع ممارسات جملس األمن
 

 

11-21843 96 
 

الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
،أيسـلندا ، مجهورية إيران اإلسالمية،إندونيسياألبانيا،،أستراليا،األرجنتني،إثيوبيا

بابوا غينيا اجلديدة، الربازيل، بنما، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تـونس،
اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، مجهوريـــة كوريـــا،

نيا اليوغوسـالفية السـابقة، جنـوبمجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدو
، جورجيــا، زامبيــا، زمبــابوي، الســلفادور، ســنغافورة، الســنغال، الســودان،أفريقيــا

سويسرا، العراق، الفلبني، فرتويال، فييـت نـام، كنـدا، كوبـا، كولومبيـا، الكويـت،
التفيــا، لبنــان، ليختنشــتاين، ماليزيــا، مصــر، املغــرب، مــالوي، النــرويج، نيجرييــا،

راغوا، نيوزيلندا، اهلند، اليابان، اليوناننيكا

٤٧١٧ 

،أوزبكسـتان ، أوروغـواي ، إندونيسـيا ، ألبانيـا،أستراليا،األردن،األرجنتني،إثيوبيا
، الربازيــل، بولنــدا، بــيالروس، تايلنــد،أيســلندا، مجهوريــة إيــران اإلســالمية، أوغنــدا

ــونس، تيمــور   ــا، ت ــر، جــزر م   -تركي ــةليشــيت، جامايكــا، اجلزائ ارشــال، اجلماهريي
العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة ترتانيــا
ــة مقــدونيا ــة الشــعبية، مجهوري ــة الو الدميقراطي ــا، مجهوري ــة كوري املتحــدة، مجهوري

ــوب    ــابقة، جنـ ــالفية السـ ــااليوغوسـ ــا،أفريقيـ ــري النكـ ــابوي، سـ ــا، زمبـ ، جورجيـ
ينيا، ســــنغافورة، الســــودان، سويســــرا، العــــراق،الســــلفادور، ســــلوفاكيا، ســــلوف

غواتيماال، فرتويال، فييت نام، قريغيزستان، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا، كولومبيـا،
ــرب، ــا، مصــر، املغ ــا، ليختنشــتاين، ماليزي ــان، ليتواني ــا، لبن ــا، التفي ــت، كيني الكوي

ــا امل     ــات ميكرونيزي ــا، موريشــيوس، والي ــة الســعودية، منغولي وحــدة،اململكــة العربي
 النرويج، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، اليابان، اليمن، اليونان  

٤٧٢٦ 

 ٤٨٨٧الكويت
، ٤٧١١( ٤٦٩٩أفغانستان أفغانستاناحلالة يف

٤٧٣٠، ٤٧٢٧ ،
٤٨٤٠، ٤٧٥٠ ،
٤٨٤٨( 

، مجهوريــة كوريــا،مجهوريــة إيــران اإلســالمية،أوكرانيــا،أوزبكســتان،أفغانســتان
لفلبني، كازاخستان، كولومبيا، النـرويج، نيوزيلنـدا، اهلنـد، اليابـان،طاجيكستان، ا

اليونان

٤٧٧٤ 

، ٤٧٥٤( ٤٧٠٠كوت ديفوار احلالة يف كوت ديفوار
٤٨٠٤، ٤٧٩٣ ،
٤٨٧٥، ٤٨٥٧( 

، ٤٨٧٣( ٤٧٤٦السنغال، غانا، كوت ديفوار، نيجرييا
٤٨٧٤( 

ــس األمــــن    ــرارات جملــ ١١٦٠قــ
)،١٩٩٨( ١١٩٩ )، و١٩٩٨(
١٢٣٩ )، و١٩٩٨(١٢٠٣و

 ، النرويج، اليوناناألسودصربيا واجلبل
  ، اليونان  األسودألبانيا، صربيا واجلبل 

٤٨٨٠( ٤٧٠٢( 
٤٧٧٠( ٤٧٤٢( 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
، ٤٨٠٩( ٤٧٨٢ ، الياباناألسود، صربيا واجلبلإيطالياألبانيا، )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و١٩٩٩(

٤٨٨٦، ٤٨٢٣( 
 ٤٨٥٣ ، اليابان  سوداأل، صربيا واجلبلإيطاليا،أوكرانياألبانيا،

التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم
واألمــن الــدوليان نتيجــة لألعمــال

   اإلرهابية 

كولومبيا
ــتني ــتراليا، األرجنـ ــرائيل، أسـ ــا، إسـ ــا، ألبانيـ ــالمية ، أوكرانيـ ــران اإلسـ ــة إيـ ،مجهوريـ

، الســلفادور، فيجــي، كرواتيــا،أفريقيــاالبحــرين، بــريو، بــيالروس، تركيــا، جنــوب 
 وبا، كولومبيا، ليختنشتاين، مصر، ميامنار، اليابان، اليمن، اليونان  كندا، ك

٤٧٠٦ 
٤٨٦٧( ٤٧١٠( 

، الربازيل، بريو، بيالروس، مجهورية كوريـا، الفلـبني،أفغانستان،إسرائيل،أستراليا
 فيجي، كمبوديا، كولومبيا، النرويج، اهلند، اليابان، اليونان

٤٧٣٤ 

، بـريو، مجهوريـة كوريـا، كولومبيـا،إيطاليا،أوكرانيا،أوغندا،إندونيسيا،إسرائيل
نيبال، اليابان

٤٧٩٢ 

، كولومبيــا، ليختنشــتاين، اهلنــد،إيطاليــا،أوكرانيــا،إســرائيل،أســتراليا،األرجنــتني
اليابان

٤٧٩٨ 

، الربازيل، بـريو،إيطاليا، أوغندا،إندونيسيا،إكوادور،إسرائيل،أرمينيا،أذربيجان
، سويسرا، كازاخستان، كولومبيـا، لبنـان،أفريقياة العربية الليبية، جنوب اجلماهريي

ليختنشتاين، اهلند، اليابان، اليمن

٤٨٤٥ 

 ٤٧١٣السويد مسائل عامة تتصل باجلزاءات
 )٤٧٣٥( ٤٧١٥ ليشيت، اليابان  -، الربتغال، تيمورإندونيسيا،أستراليا ليشيت -احلالة يف تيمور

 )٤٧٥٨( ٤٧٤٤ليشيت، فيجي، نيوزيلندا، اليابان-، الربازيل، الربتغال، تيموريسياإندون،أستراليا
ليشيت، سنغافورة، الفلبني، ماليزيـا، نيوزيلنـدا،-، الربتغال، تيمورإيطاليا،أستراليا

اهلند، اليابان
٤٨٤٣ 

انتشار األسلحة اخلفيفة واألسلحة
الصــــــغرية وأنشـــــــطة املرتزقـــــــة:

دد السـالم واألمـناألخطار اليت هت
 أفريقيايف غرب

بــنن، بوركينــا فاســو، توغــو، الســنغال، ســرياليون، غامبيــا، كــوت ديفــوار، ليربيــا،
  مايل، النيجر، نيجرييا

٤٧٢٠ 

ــة   ــالة مؤرخـ ــارس ٣١رسـ آذار/مـ
رئــيس جملــس إىلموجهــة  ١٩٩٨

األمن من القائم باألعمال املؤقـت
للبعثة الدائمة لبـابوا غينيـا اجلديـدة

 ألمم املتحدةلدى ا

، ٤٨٠٥( ٤٧٢٨ ، بابوا غينيا اجلديدة، فيجي، نيوزيلندا، اليابان  أستراليا
٤٨٨١( 

 )٤٨٢٩( ٤٧٢٩سرياليون احلالة يف سرياليون
، ٤٨٥٦( ٤٧٣٧الصومال احلالة يف الصومال

٤٨٨٥( 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
جملس األمن واملنظمات اإلقليميـة:
مواجهـــــة التحـــــديات اجلديـــــدة

 للسالم واألمن الدوليني

 ٤٧٣٩يونانال

ــال جملـــس ــة ألعمـ ــة ختاميـ مناقشـ
 األمن خالل الشهر احلايل

 ، جورجيا، كندا، مصر، اليابان، اليونانأفريقيا، الربازيل، جنوبإندونيسيا
، الربازيل، بورونـدي، تـونس، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـةأوروغواي

ــوب   ــدة، جنـ ــا املتحـ ــاترتانيـ ــبني، الكأفريقيـ ــدا، الفلـ ــر،، روانـ ــا، مصـ ــو، ماليزيـ ونغـ
موريشيوس، اليابان، اليونان

٤٧٤٨  
٤٧٦٦ 

 )٤٨٣٢( ٤٧٤٩بوروندي احلالة يف بوروندي
 )٤٨٧٦( ٤٨٧٦أفريقيابوروندي، جنوب

دور جملـــــــس األمـــــــن يف فـــــــض
  املنازعات بالطرق السلمية 

 ٤٧٥٣ ، كولومبيا، اهلند، هندوراس، اليونانإندونيسيا،أرمينيا،أذربيجان،إثيوبيا

عمليــــات حفــــظ الســــالم الــــيت
 تضطلع هبا األمم املتحدة

، الربازيل، بريو، ترينيـدادمجهورية إيران اإلسالمية،أوروغواي،األردن،األرجنتني
، سويسـرا، كنـدا، كوبـا،أفريقيـا وتوباغو، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب    

 ليختنشتاين، مالوي، نيجرييا، نيوزيلندا، هولندا، اليونان

٤٧٧٢ 

 ٤٧٧٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية ترتانيا املتحدة، رواندا   بعثات جملس األمن
 ٤٨٥٥أفغانستان

، ٤٨٣٤( ٤٧٧٦بيساو-غامبيا، غينيا بيساو -احلالة يف غينيا
٤٨٦٠( 

 )٤٨٣٧( ٤٧٨٦، البوسنة واهلرسكإيطاليا احلالة يف البوسنة واهلرسك
 )٤٨٠٠( ٤٧٩٩ورجياج احلالة يف جورجيا
 )٤٨١٦( ٤٨١٥السنغال، غانا، كوت ديفوار، نيجرييااحلالة يف ليربيا

 ٤٨٣٠ليربيا
كـانون ٢٣و  ٢٠رسائل مؤرخة

ــمرب  ــة ١٩٩١األول/ديســ موجهــ
مــــن فرنســــا، واململكــــة املتحــــدة

أيرلنـــــــدالربيطانيــــــا العظمـــــــى و 
الشــــمالية، والواليــــات املتحــــدة

األمريكية

(اجلزء  ٤٨٢٠ية الليبيةاجلماهريية العرب
 الثاين)

، مبــا يفاألوســطاحلالــة يف الشــرق 
 ذلك قضية فلسطني

 

،إندونيســـيا، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، إســـرائيل،أســـتراليا،األردن،األرجنـــتني
،أفريقيــا، البحــرين، الربازيــل، بــنغالديش، تركيــا، تــونس، اجلزائــر، جنــوب  إيطاليــا

ا، مصر، املغرب، اململكة العربية السـعودية، النـرويج،السودان، كندا، كوبا، ماليزي
نيبال، اهلند، اليابان

٤٨٢٤ 

مجهوريـة إيـران، إندونيسيا، اإلمارات العربية املتحدة، إسرائيل،األردن،األرجنتني
، البحـرين، الربازيـل، تركيـا، تـونس، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،إيطاليـا،اإلسالمية

٤٨٦٢( ٤٨٤١( 
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الدولة املدعوَّة بند جدول األعمال

مقـــرر جملـــس األمـــن:
اجللسات اليت ُوجهت
فيهـــــــــــا دعـــــــــــوات

  ُجددت  أو
ــوب ــاجن ــة، الســأفريقي ــا، مصــر، اململكــة العربي ــان، ماليزي ــا، لبن ودان، قطــر، كوب

 السعودية، النرويج، نيبال، نيوزيلندا، اليابان، اليمن
العدالــــة وســــيادة القــــانون: دور

 األمم املتحدة
، البحـرين، الربازيـل،إيطاليـا ، أوروغـواي،أسـتراليا،األردن،األرجنتني،أذربيجان

مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة كوريــا، الــدامنرك،ترينيــداد وتوبــاغو،  
،األســودرومانيــا، ســان مــارينو، الســويد، سويســرا، ســرياليون، صــربيا واجلبــل        

 الفلبني، فنلندا، كندا، ليختنشتاين، النمسا، نيوزيلندا، اليابان

٤٨٣٥ 

ــة   ــالة مؤرخـــــ ــرين ٥رســـــ تشـــــ
إىلموجهـة   ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

املمثـــل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن
الدائم للجمهورية العربية السـورية

   لدى األمم املتحدة 

، البحـرين،مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   ، اإلمارات العربيـة املتحـدة،إسرائيل،األردن
تــونس، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، جيبــويت، الســودان، الصــومال، عمــان،

 ملكة العربية السعودية، اليمن  قطر، كوبا، الكويت، لبنان، مصر، املغرب، امل

٤٨٣٦ 

ــة ــة حملاكمــــــ ــة الدوليــــــ احملكمــــــ
األشـــــــخاص املســـــــؤولني عـــــــن
ــانون ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ
اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف
إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام

١٩٩١

 ٤٨٣٨ ، كرواتيا األسودالبوسنة واهلرسك، رواندا، صربيا واجلبل

ــة   ــالة مؤرخـــــ ــر ٢رســـــ ينتشـــــ
إىلموجهـة   ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل
ــدى األمــــم ــودان لــ ــدائم للســ الــ

املتحدة

 ٤٨٣٩السودان

-، بـنغالديش، تيمـور   إيطاليـا ، أيسـلندا،أوكرانيـا،إندونيسـيا،أسـتراليا،أذربيجان واألمنوالسالماملرأة
ملتحـدة، مجهوريـة كوريـا،ليشيت، مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـة ترتانيـا ا    

، الفلــبني، فيجــي، كرواتيــا، كنــدا، كولومبيــا، ليختنشــتاين، مصــر،أفريقيــاجنــوب 
النرويج، اهلند، هولندا، اليابان

٤٨٥٢ 

 ٤٨٦٥، مجهورية ترتانيا املتحدة، موزامبيقإيطاليااحلالة يف منطقة البحريات الكربى
 ٤٨٧١ لكونغو الدميقراطية، رواندا، غينيا االستوائية، الكونغو  ، تشاد، مجهورية اإيطاليا أفريقياوسطمنطقة

ــراعات ــدنيني يف الصـــ ــة املـــ محايـــ
املسلحة

ابان، مجهورية كوريا، سويسـرا، سـرياليون، كنـدا،ي، الإيطاليا،أوكرانيا،أذربيجان
كولومبيا، مصر، النرويج

٤٨٧٧ 

  
  األقواس.بني  يف مااجللسات اليت ُجددت فيها الدعوات مبينة   (أ)  

احلالــة يف ’’ليصــبح  ‘‘احلالــة يف تيمــور الشــرقية ’’، ُنقــح البنــد ٢٠٠٢ الثــاين/نوفمرب تشــرين ١٤املعقــودة يف  ٤٦٤٦اعتبــارا مــن اجللســة    (ب)  
  .‘‘ليشيت - تيمور
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  املرفق الثاين
      ٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة     

  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
٢٠٠٠ 

العامـة لألمـم املتحـدة وبعثـات جملـس األمـن واألجهـزة الفرعيـة التابعـة جمللـس           األمانـةممثلـيإىل٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املـادة
 األمن

األمينـــة العامـــة املســـاعدة واملستشـــارة اخلاصـــة
  للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة

 السيدة أجنيال كينغ

 ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٧ ٤١٢٤ أفغانستان احلالة يف

تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥ و ٢٤ ٤٢٠٨ املرأة والسالم واألمن
٢٠٠٠ 

منســقة اإلغاثــة الطارئــة املؤقتــة، مكتــب تنســيق
  الشؤون اإلنسانية 

 السيدة كارولني ماكاسكي 

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨ ٤٢٣٧

ــ ــيس احملكمـ ــخاصرئـ ــة األشـ ــة حملاكمـ ة الدوليـ
ــانون     ــهاكات اجلســيمة للق املســؤولني عــن االنت
اإلنســـــاين الـــــدويل الـــــيت ارُتكبـــــت يف إقلـــــيم 

  ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
 القاضي كلود جوردا

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
 للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارُتكبـت يف    

١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢٠ ٤١٦١

ــة ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــام للمحكمــ ــدعي العــ املــ
األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة   
للقانون اإلنساين الدويل الـيت ارُتكبـت يف إقلـيم    

احملكمـة  و  ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
األشــخاص املســؤولني  اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة

ــة وغــري ذلــك مــن     أعمــالعــن  ــادة اجلماعي اإلب
االنتـهاكات اجلسـيمة للقــانون اإلنسـاين الــدويل    
املرتكبــة يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني 

اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا     أعمـال املسؤولني عن 
مـــن االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــة يف أراضـــي  

 ٣١ن الثاين/ينـاير و  كـانو  ١الدول اجملاورة بني 
    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب 
 السيدة كارال دل بونيت

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارُتكبـت يف     

 ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
واحملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة 

اإلبــادة  أعمــالســؤولني عــن األشــخاص امل
ــهاكات    ــن االنتـ ــري ذلـــك مـ ــة وغـ اجلماعيـ
اجلسيمة للقانون اإلنساين الـدويل املرتكبـة   
يف إقلـــيم روانـــدا واملـــواطنني الروانـــديني    

اإلبــادة اجلماعيــة   أعمــال املســؤولني عــن  
وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة  

كــانون  ١يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  
ــا كــانون األول/ديســمرب   ٣١ير و الثاين/ين
١٩٩٤   

 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢ ٤١٥٠

٤٢٢٩ 
 

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١

 البلقان إىلاملبعوث اخلاص لألمني العام 
 السيد كارل بيلت 

إحاطــة مــن الســيد كــارل بيلــت املبعــوث   
 البلقان إىلاخلاص لألمني العام 

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٨ ٤١٠٥

ص لألمــني العــام، ومنســق عمليــاتاملمثــل اخلــا
  األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك

 السيد جاك بول كالين  

  ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٣ ٤١٥٤ البوسنة واهلرسك احلالة يف

ــمرب  ١٢ ٤٢٤٥ ــانون األول/ديســــــ كــــــ
٢٠٠٠ 
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
املمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس بعثـة األمـم

يـة  املؤقتـة يف كوسـوفو، مجهور   املتحـدة لـإلدارة  
 يوغوسالفيا االحتادية

 الدكتور برنارد كوشنر  

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و

 )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩و 

 ٢٠٠٠آذار/مارس  ٦ ٤١٠٨
 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٩ ٤١٥٣
 ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٧ ٤٢٠٠

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦ ٤٢٢٥
مني العام، واملمثل اخلاص لألمني العاموكيل األ

 املعين باألطفال يف الصراعات املسلحة
 أوالرا أوتونو

 ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٦ ٤١٧٦ األطفال والصراع املسلح

ــة يف ــيس البعث ــام ورئ ــل اخلــاص لألمــني الع املمث
 طاجيكستان

 يفو بيتروف  إالسيد

احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلـدود  
   األفغانية  -الطاجيكية 

 ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٢ ٤١٤٠

ــايل ــدير االنتق ــام وامل ــني الع ــل اخلــاص لألم املمث
 لتيمور الشرقية

 السيد سريجيو فيريا دي ميللو

 ٢٠٠٠شباط/فرباير   ٣ ٤٠٩٧ تيمور الشرقية احلالة يف
 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢٧ ٤١٦٥
 ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٩ ٤٢٠٣
 ٢٠٠٠نوفمرب تشرين الثاين/ ٢٨ ٤٢٣٦

ــين ــام واملستشــار اخلــاص املع ــل األمــني الع وكي
 أفريقياب

 السيد إبراهيم غمباري  

 ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٧ ٤١٧٨ أنغوال احلالة يف

املستشار القانوين ووكيل األمني العـام للشـؤون
 القانونية

 السيد هانز كوريل  

صــون الســلم مســؤولية جملــس األمــن عــن
   واألمن الدوليني 

 ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ٦ ٤٢٤٢

  ممثلي أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتاإىل٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة
اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين

   (أ)حلقوقه غري القابل للتصرف
 رئيس اللجنة

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٤ ٤٢٠٤

  حمكمة العدل الدولية  
القاضي غيلـربت غيـوم، رئـيس حمكمـة العـدل      

 الدولية

إحاطة مقدمة من القاضي غيلـربت غيـوم،   
 رئيس حمكمة العدل الدولية

٤٢١٢ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١
 

برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس
 (ب)ة/اإليدزنقص املناعة البشري

 الدكتور بيتر بيوت، املدير التنفيذي

ــااحلالـــة يف : تـــأثري متالزمـــة نقـــص  أفريقيـ
املناعــــة املكتسـب (اإليـدز) علـى الســالم     

 أفريقياواألمن يف

٤٠٨٧ 
 

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٠

مسؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم      
واألمــن الــدوليني: فـــريوس نقــص املناعـــة    

ــة املكتســب   البشــرية/مت الزمة نقــص املناع
 (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية

 ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٧ ٤١٧٢



مرجع ممارسات جملس األمن
 

 

11-21843 102 
 

  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
 السيدة كارول بيالمي، املديرة التنفيذية

 ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٦ ٤١٧٦ األطفال والصراع املسلح

 (ب)صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 سيدة نولني هيزر، املديرة التنفيذيةال
ــوبر ٢٥ و ٢٤ ٤٢٠٨ املرأة والسالم واألمن ــرين األول/أكتـــ تشـــ

٢٠٠٠ 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 مدير الربنامج، (ب)السيد مارك مالوك براون

ــااحلالـــة يف : تـــأثري متالزمـــة نقـــص  أفريقيـ
املناعــــة املكتسـب (اإليـدز) علـى الســالم     

 ريقياأفواألمن يف

٤٠٨٧ 
 

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٠

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية لشــــؤون
  الالجئني

السيدة ساداكو أوغاتا، مفوضة األمم املتحـدة  
 السامية لشؤون الالجئني

تعزيـــز الســـالم واألمـــن: تقـــدمي املســـاعدة 
  أفريقياالالجئني يفإىلاإلنسانية

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٣ ٤٠٨٩

مــــن الســــيدة ســــاداكو أوغاتــــا، إحاطــــة
مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون     

 الالجئني

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠ ٤٢١٩

 (ب)البنك الدويل
الســيد كاليســتو مــادافو، نائــب رئــيس البنــك   

 أفريقياالدويل ملنطقة

 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ٤٢٣٨ بيساو-غينيا احلالة يف

 البنك الدويل
 السيد جيمس ويلفنسون، رئيس البنك  

ــااحلالـــة يف : تـــأثري متالزمـــة نقـــص  أفريقيـ
املناعــــة املكتسـب (اإليـدز) علـى الســالم     

 أفريقياواألمن يف

٤٠٨٧ 
 

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٠

 برنامج األغذية العاملي
 السيدة كاثرين برتيين، املديرة التنفيذية  

ــدة واأل ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــة مـ ــراد محايـ فـ
املــرتبطني هبــا والعــاملني يف جمــال املســاعدة 

 اإلنسانية يف مناطق الصراع

 ٢٠٠٠شباط/فرباير   ٩  ٤١٠٠

 ممثلي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدوليةإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
(ب)مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية 

 يا برييرا، األمينة التنفيذيةالسيدة دولسيه مار
 ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩ ٤٢٣٨ بيساو-غينيا احلالة يف

 أفريقيااجلماعة االقتصادية لدول غرب 
(ب)

 التنفيذياألمني
 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢١ ٤١٦٣ سرياليون احلالة يف

 األورويباالحتاد
 وفد املفوضية األوروبية لدى األمم املتحدة

لســلم واألمــن: اجلوانــب اإلنســانية صــون ا
 للقضايا املعروضة على جملس األمن

 ٢٠٠٠آذار/مارس  ٩ ٤١٠٩

 األورويباالحتاد
 السيد خافيري سـوالنا، األمـني العـام للمجلـس    
ــؤون     ــامي لشــ ــاد األورويب الســ ــل االحتــ وممثــ

 السياسة اخلارجية واألمن املشترك

إحاطــة مــن الســيد كــارل بيلــت املبعــوث   
 البلقان إىل العام اخلاص لألمني

 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢٣ ٤١٦٤

 األورويباالحتاد
ــامي   ــانغ بيتـــريتش، املمثـــل السـ الســـيد وولفغـ

 لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٠أيار/مايو  ٩ ٤١٣٦ البوسنة واهلرسك احلالة يف
 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٦ ٤٢٠٩
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
(ب) الوجود األمين الدويل يف كوسوفو

 اجلنرال كالوس راينهاردت، الرئيس  
) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن

) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
  )١٩٩٩(١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩و

٤١٠٨ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٠آذار/مارس  ٦

 جامعة الدول العربية
الدكتور حسني حسونة، املراقب الـدائم لـدى   

 األمم املتحدة

 ٢٠٠٠زيران/يونيه ح ٢٩ ٤١٦٦ الصومال احلالة يف
، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف

 قضية فلسطني
 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٤ ٤٢٠٤

  فريقيةاألمنظمة الوحدة
السيد أمادو كييب، املراقب الدائم لـدى األمـم   

 املتحدة

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٥ ٤٢٠٤

  فريقيةاألمة الوحدةمنظ
 السيد سامل امحد سامل، األمني العام

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ٢٤ ٤٠٩٢

 منظمة املؤمتر اإلسالمي
السيد خمتار الماين، املراقب الدائم لدى األمـم  

 املتحدة

دور جملــــــس األمــــــن يف منــــــع نشــــــوب 
 الصراعات املسلحة

 ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٠ ٤١٧٤

 ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٦ ٤١٧٦ األطفال والصراع املسلح
، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف

 قضية فلسطني
 ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٤ ٤٢٠٤

 أشخاص آخرينإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
مســاعد وزيــر الصــحة ورئــيس دائــرة الصــحة

 (ب)ات املتحدة األمريكية العامة بالوالي

 الدكتور ديفيد ساتشر  

ــااحلالـــة يف : تـــأثري متالزمـــة نقـــص  أفريقيـ
املناعــــة املكتسـب (اإليـدز) علـى الســالم     

  أفريقياواألمن يف 

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٠  ٤٠٨٧

 ميسر عملية أروشا للسالم بشأن بوروندي
 نلسون مانديالالسيد 

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٩ ٤٠٩١ بوروندي احلالة يف
 ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٩ ٤٢٠١
٤٢٠٢ 

 (خاصة)
 ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٩

  ميسر احلوار الكونغويل
 يماسرييالسري كيتوميل

ــا يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو   احلالـــة يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ٢٤ ٤٠٩٢

يفرئيســة وفــد جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة
  األمم املتحدة

 السيدة سيلفي جونو  

ــراد    ــدة واألفـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــة مـ محايـ
املــرتبطني هبــا والعــاملني يف جمــال املســاعدة 

 اإلنسانية يف مناطق الصراع

 ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٩ ٤١٠٠

ــد التجمـــع الكونغـــويل مـــن ــلرئـــيس وفـ أجـ
  (ب)حركة التحرير  -الدميقراطية 

 السيد كالفري باشي  

يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو مـــايفاحلالـــة
  الدميقراطية

 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٥ ٤١٥٦

رئــــيس العالقــــات اخلارجيــــة حبركــــة حتريــــر
  (ب)الكونغو

 السيد دومينيك كانكو  

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
  الدميقراطية

 ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٥ ٤١٥٦
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية

 ينربغر  السيد جاكوب كيل
 ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٩ ٤١٣٠ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة

٢٠٠١ 
 ممثلي األمانة العامة لألمم املتحدة وبعثات جملس األمن وأجهزة جملس األمن الفرعيةإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
 األمني العام املساعد للشؤون السياسية

 السيد إبراهيم فال
 ٤٣٩٤ امة تتصل باجلزاءاتمسائل ع

 
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

ــة بأفغانســتان املنشــأة ــة اخلــرباء املعني ــيس جلن رئ
  (ب))٢٠٠٠( ١٣٣٣عمال بقرار جملس األمن 

 السيد هايلي منكريوس  

  أفغانستان احلالة يف
 

٤٣٢٥ 
 

 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٥

ــتغالل غــري ــيس فريــق اخلــرباء املعــين باالس رئ
لموارد الطبيعية وغريها من الثـروات  القانوين ل

  (ب)يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  نداو   -السيدة صافيتو با 
 السيد حممود قاسم

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
  الدميقراطية

 ٢٠٠١أيار/مايو  ٣ ٤٣١٧
٤٤٣٧ 

 
 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٤

راررئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالق
  (ب)أفغانستان) بشأن ١٩٩٩( ١٢٦٧

 الفونسو فالديفييسو، سفري كولومبيا

 أفغانستان احلالة يف
 

 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٥ ٤٣٢٥

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
    أنغوال) بشأن ١٩٩٣( ٨٦٤

 السيد ريتشارد ريان

 ٤٢٨٣ أنغوال احلالة يف
 

 ٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٢

جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقراررئيس جلنة
  ) بشأن سرياليون١٩٩٧( ١١٣٢

 السيد أنوار الكرمي شودري

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٥ ٤٢٦٤سرياليون احلالة يف

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
  (ب)) بشأن ليربيا٢٠٠١( ١٣٤٣

 السيد كيشوري حمبوباين

ليربيا احلالة يف
 

٤٤٠٥ 
 

 ٢٠٠١شرين الثاين/نوفمرب ت ٥

ــإدارة ــة ب ــا وأمريكــا الالتيني مــدير شــعبة أوروب
 عمليات حفظ السالم

 يواخيم هوتر  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 

ــالقرار    ــال بــــــ ــربص عمــــــ  ١٣٥٣يف قــــــ
 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(

٤٤٣٥ 
 

 ٢٠٠١يسمرب كانون األول/د ٧

 مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 السيد إدوارد تسوي  

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٥ ٤٤٠٥ليربيا احلالة يف

قائــد بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة
 الكونغو الدميقراطية

 امليجور جنرال مونتاغا ديالو 

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
منظمــة األمــم املتحــدة يف   بقــوات يف بعثــة

ــال     ــة عمــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ مجهوريــ
ــالقرار  ــاين،  ٢٠٠١( ١٣٥٣ب )، املرفــق الث

 اجلزء ألف

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٣٩١
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاصرئـــيس

املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون 
ــيم    اإلنســــاين الــــدويل الــــيت ارتكبــــت يف إقلــ

 ١٩٩١الفيا السابقة منذ عام يوغوس
 القاضي كلود جوردا

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

  ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ

اإلبــادة  أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 
اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة  أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 
ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ

 ١٩٩٤ل/ديسمرباألو

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧ ٤٤٢٩

ـــةرئــــيس احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة حملاكمــ
ــن   ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــالاألشـ ــادة  أعمـ اإلبـ

اجلماعية وغيـر ذلك من االنتهاكات اجلسيمة 
للقــانون اإلنسانـــي الدولـــي املرتكبــة يف إقلــيم  
ــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن    روان

ــال ــن    أعمـــ ــا مـــ ــة وغريهـــ ــادة اجلماعيـــ اإلبـــ
االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــــة فــــي أراضـــي  

ــني   ــاورة بـ ــدول اجملـ ــاير   ١الـ ــانون الثاين/ينـ كـ
     ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و

 القاضية نافانيتيم بيالي

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ

 ارتكبـت يف  للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت   
 ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ
اإلبــادة  أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 

اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

بــادة اإل أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 
ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ

 ١٩٩٤األول/ديسمرب

٤٤٢٩ 
 

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧

الدوليــــة حملاكمــــةاملــــدعي العــــام للمحكمــــة 
األشـــــخاص املســـــؤولني عـــــن االنتـــــهاكات 

ــانون   ــيمة للقــ ــيت  اجلســ ــدويل الــ ــاين الــ اإلنســ
ــذ     ــيم يوغوســالفيا الســابقة من ــت يف إقل ارتكب

واحملكمة اجلنائية الدولية حملاكمــة   ١٩٩١عام 
ــن   ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــالاألشـ ــادة  أعمـ اإلبـ

اجلماعية وغيـر ذلك من االنتهاكات اجلسيمة 
للقــانون اإلنسانـــي الدولـــي املرتكبــة يف إقلــيم  

ــدا واملــواطنني الروانــديني امل  ســؤولني عــن روان
ــال ــنأعمـــ ــا مـــ ــة وغريهـــ ــادة اجلماعيـــ اإلبـــ

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ

ين الـدويل الـيت ارتكبـت يف    للقانون اإلنسـا 
  ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ
اإلبــادة  أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 

اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة أعمــالعــنالروانــديني املســؤولني

٤٤٢٩ 
 

  ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧
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االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــــة فــــي أراضـــي

ــني   ــاورة بـ ــدول اجملـ ــاير   ١الـ ــانون الثاين/ينـ كـ
     ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و

 السيدة كارال دل بونيت

اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     
 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 

ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ
   ١٩٩٤األول/ديسمرب 

ــم ــب األمـ ــيس مكتـ ــام ورئـ ــني العـ ــل األمـ ممثـ
 أفريقيـا املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهوريـة  

  الوسطى
 اجلنرال المـني سيسـي

 السيد الشيخ تيديان سي  

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٣ ٤٢٦١ الوسطىأفريقيامجهورية احلالة يف
 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١ ٤٣٨٠

  ممثل األمني العام للصومال
 السيد ديفيد ستيفن

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ١٩ ٤٣٩٢ الصومال احلالة يف

ل اخلاص لألمني العـام، ومنسـق عمليـاتاملمث
 األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك

 السيد جاك بول كالين  

 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٥ ٤٣٣٠ البوسنة واهلرسك احلالة يف
 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١ ٤٣٧٩

املمثل اخلاص لألمـني العـام رئـيس بعثـة األمـم
  املتحدة يف جورجيا
 السيد ديـتــر بودن  

 ٢٠٠١آذار/مارس  ٢١ ٤٢٩٩ جورجيا لة يفاحلا
 ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٢٤ ٤٣١٣
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ ٤٤٠٠

املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثـة األمـم
  املتحدة يف سرياليون

 السيد أولوييمي أدينيجي  

 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٨ ٤٣٤٠ سرياليون احلالة يف

لعام ورئيس بعثـة األمـماملمثل اخلاص لألمني ا
  املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 هانز هيكرب  

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
  )١٩٩٩(١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩و

 ٢٠٠١آذار/مارس  ١٦ ٤٢٩٦
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٥ ٤٣٨٧

ــا    ــيد نيبويشـ ــعادة السـ ــدمها سـ ــة يقـ إحاطـ
ــوفيتش،  ــربيا   تشـ ــيس وزراء صـ ــب رئـ نائـ

  جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٧ ٤٣٧٣

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام واملــدير االنتقــايل
  لتيمور الشرقية

 السيد سريجيو فيريا دي ميللو  

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٦ ٤٢٦٥ تيمور الشرقية احلالة يف
 ٢٠٠١متوز/يوليه  ٣٠ ٤٣٥١
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١ ٤٤٠٣

 املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان
  السيد األخضر اإلبراهيمي 

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ٤٤١٤ أفغانستان احلالة يف

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني العــــام يف مجهوريــــة
  الكونغو الدميقراطية

 السيد كامل مرجان  

ــااحلالـــة نغـــو يتعلـــق جبمهوريـــة الكويف مـ
  الدميقراطية

 ٢٠٠١شباط/فرباير  ٢١ ٤٢٧٩
 ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٤ ٤٣٤٨

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    املمثل اخلاص لألمني العام جلمهورية الكونغـو
بقــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٣٩١
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 الدميقراطية

 السيد أ. نامانغا نغونغي  
ــال    ــة عمــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ  مجهوريــ

ــالقرار  ــاين،  ٢٠٠١( ١٣٥٣ب )، املرفــق الث
 اجلزء ألف

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
  الدميقراطية

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ ٤٣٩٥
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩ ٤٤١٠
٤٤١١ 

 (خاصة)
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩

ألمـــــني العـــــام يف منطقـــــةاملمثـــــل اخلـــــاص ل
 البحريات الكربى ورئيس جلنة رصد التنفيذ

 ٤٤٠٧ بوروندي احلالة يف
 (خاصة)

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٨

املمثل اخلاص لألمني العام لبعثة األمم املتحـدة
  إريتريايف إثيوبيا و

 السيد ليغوايال جوزيف ليغوايال

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة يف  بقــو ــاات يف بعث  إثيوبي
)، ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـال بـالقرار    إريترياو

 املرفق الثاين، اجلزء ألف

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٠ ٤٣٦٩

ــام ــام ومستشــار األمــني الع ــل األمــني الع وكي
  أفريقياللمهام اخلاصة يف 

 السيد إبراهيم غمباري

  أنغوال احلالة يف
 

 ٢٠٠١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ ٤٤١٨
 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٢١ ٤٤٤٤

ــل اخلــاص لألمــني ــام واملمث ــل األمــني الع وكي
  العام املعين باألطفال يف الصراعات املسلحة

 السيد أوالرا أوتونو  

ــة يف ــة الكونغــو     احلال ــق جبمهوري ــا يتعل م
 الدميقراطية

 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٣ ٤٣٢٧

 ٢٠٠١الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠ ٤٤٢٢ األطفال والصراع املسلح
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسـانية ومنسـق

  اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
 السيد كرتو أوشيما  

 ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٢٣ ٤٣١٢ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١ ٤٤٢٤

 مم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتا  ممثلي أجهزة األإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين

  للتصرف حلقوقه غري القابلة
 السيد إبرا ديغويين كا، الرئيس  

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠١آذار/مارس  ١٥ ٤٢٩٥

اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين
  للتصرف وقه غري القابلةحلق

 الرئيس بالنيابة

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠١آب/أغسطس  ٢٠ ٤٣٥٧

اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين
 للتصرف حلقوقه غري القابلة

 السيد بابا لويس فال، الرئيس  

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٤ ٤٤٣٨

اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين
 للتصرف حلقوقه غري القابلة

 السيد إبرا ديغويين كا، الرئيس

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠١آذار/مارس  ١٩ ٤٢٩٥
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اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين

 تصرفلل حلقوقه غري القابلة
 السيد بابا لويس فال، الرئيس  

 ٢٠٠١نيســان/أبريل٣٠رســالة مؤرخــة
رئـيس جملـس    إىلموجهة من األمـني العـام   

 (S/2001/434)األمن 

 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٨ ٤٤٣٩

 اجلمعية العامة
 السيد هاري هولكريي، الرئيس

 تيمور الشرقية احلالة يف
 

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٦ ٤٢٦٥

  حمكمة العدل الدولية
 القاضي غيلربت غيوم، رئيس احملكمة

إحاطة مقدمة من القاضي غيلـربت غيـوم،   
 رئيس حمكمة العدل الدولية

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٩ ٤٣٩٨

  (ب)صندوق النقد الدويل

الســيد لــويس فالديفييســو، املستشــار يف إدارة  
 آسيا واحمليط اهلادئ  

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٦ ٤٢٦٥ تيمور الشرقية احلالة يف

برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس
 نقص املناعة البشرية/اإليدز

 الدكتور بيتر بيوت، املدير التنفيذي

مسؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم      
واألمــن الــدوليني: فـــريوس نقــص املناعـــة    
ــة املكتســب     البشــرية/متالزمة نقــص املناع

  ات حفظ السالم الدولية(اإليدز) وعملي

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٩ ٤٢٥٩
 ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٨ ٤٣٣٩

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية حلقــــوق
  اإلنسان  

الســـيدة مـــاري روبنســـون، مفوضـــة األمـــم     
 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٢٣ ٤٣١٢ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة

  ة األمم املتحدة للطفولةمنظم
  السيدة كارول بيالمي، املديرة التنفيذية

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ٤٤٢٢ األطفال والصراع املسلح

  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة 
 السيد مارك مالوك براون، مدير الربنامج

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٦ ٤٢٦٥ تيمور الشرقية احلالة يف

 مم املتحدة اإلمنائياألبرنامج
 السيد زيفريين ديابر، املدير املساعد للربنامج

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١ ٤٤٠٣ تيمور الشرقية احلالة يف

 األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج
الســيد فريــديريك ليــونز، نائــب مــدير املكتــب 

 يف الربنامج بالنيابة فريقيااإلقليمي أل

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٣ ٤٢٦١ الوسطىيقياأفرمجهورية  احلالة يف

 البنك الدويل
 السيد روبر كالديريسي، املدير القُطْري

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١ ٤٣٨٠ الوسطىأفريقيامجهورية  احلالة يف

 الدويلالبنك
السيد ماتس كارلسون، نائب رئيس الشـؤون  

 اخلارجية وشؤون األمم املتحدة  

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٣ ٤٢٦١ الوسطىأفريقياة مجهوري احلالة يف
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١ ٤٤٠٣ تيمور الشرقية احلالة يف

السيد كالوس روالند، املدير القطري لتيمـور
ــرقية و ــزر   الشـــ ــدة وجـــ ــا اجلديـــ ــابوا غينيـــ بـــ

 اهلادئ احمليط

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٦ ٤٢٦٥ تيمور الشرقية احلالة يف
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 ممثلي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدوليةإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة

 أفريقيااجلماعة االقتصادية لدول غرب 
 األمني التنفيذي

ــات     ــاب اهلجمــ ــا يف أعقــ ــة يف غينيــ احلالــ
ــول    ــا علـــى طـ ــرية الـــيت تعرضـــت هلـ األخـ
 حدودها مع ليربيـا وسـرياليون، واحلالـة يف   

 ليربيا، واحلالة يف سرياليون

 ٢٠٠١شباط/فرباير  ١٢ ٤٢٧٦

 األورويباالحتاد
ــامي   ــانغ بيتـــريتش، املمثـــل السـ الســـيد وولفغـ

 لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠١آذار/مارس  ٢٢ ٤٣٠٣ البوسنة واهلرسك احلالة يف
 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١ ٤٣٧٩

   األورويباالحتاد
ــيد ريت ــال   السـ ــائم باألعمـ ــات، القـ ــارد وايـ شـ

بالنيابــة لوفــد املفوضــية األوروبيــة لــدى األمــم 
 املتحدة

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩  و

 ٢٠٠١آذار/مارس  ٦ ٤٢٨٦

  (ب)املنظمة الدولية للفرانكوفونية

لمنظمـة  السيد رضـا بوعبيـد، املراقـب الـدائم ل    
 لدى األمم املتحدة

 ٤٢٦١ الوسطىأفريقيامجهورية  احلالة يف
 

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٣

 جامعة الدول العربية
السيد علي أمحد عباس، نائب املراقـب الـدائم   

 للجامعة لدى األمم املتحدة

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠١آذار/مارس  ١٩ ٤٢٩٥
 ٢٠٠١آب/أغسطس  ٢٠ ٤٣٥٧
 ٢٠٠١آب/أغسطس  ٢١ ٤٣٥٧

 فريقيةاألمنظمة الوحدة
ــام      ــني العـ ــل األمـ ــد، وكيـ ــعيد جنيـ ــيد سـ السـ

 للشؤون السياسية باملنظمة  

ــة يف ــة الكونغــو     احلال ــق جبمهوري ــا يتعل م
 الدميقراطية

 

 ٢٠٠١شباط/فرباير   ٢١ ٤٢٧٩

 فريقيةمنظمة الوحدة األ
الــدائم للمنظمــة  الســيد أمــادو كــييب، املراقــب

 لدى األمم املتحدة

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٨ ٤٤٠٦ بوروندي احلالة يف
٤٤٠٦ 

 (خاصة)
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٨

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩ ٤٤١٠
٤٤١١ 

 (خاصة)
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩

  اإلسالميمة املؤمترمنظ
 السيد خمتار الماين، املراقب الدائم

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠١آذار/مارس  ١٩ ٤٢٩٥

 ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٢٣ ٤٣١٢ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة
 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ١٩ ٤٣٩٢ الصومال احلالة يف

  اإلسالميمنظمة املؤمتر
   السيد خمتار الماين، املراقب الدائم

د أمحـــــد حـــــاجي حســـــيين، نائـــــب    الســـــي
 الدائم املراقب

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠١آب/أغسطس  ٢١  و ٢٠ ٤٣٥٧
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 أشخاص آخرينإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة

تيمـوررئيس وزراء احلكومة االنتقالية الثانيـة ل
  (ب)الشرقية

 السيد مري الكاتريي 

 ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٣١ ٤٤٠٣ تيمور الشرقية احلالة يف

ميســــــر عمليــــــة أروشــــــا للســــــالم بشــــــأن
  (ب)بوروندي

 لسون ماندياليالسيد ن

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥ ٤٤١٦ بوروندي احلالة يف

  ميسر احلوار الكونغويل
 كيتوميلي ماسرييالسري 

ــاالـــةاحل يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

٤٢٨١ 
 (خاصة)

 ٢٠٠١شباط/فرباير   ٢٢

٤٣٦٤ 
 (خاصة)

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٥

اللجنة السياسية التفاق لوساكا لوقفأعضاء
 (ب)إطالق النار وبوروندي وزامبيا

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

٤٤١١ 
 (خاصة)

 ٢٠٠١لثاين/نوفمرب تشرين ا ٩

مبــــادرة الســــالم اإلقليميــــة املتعلقــــةأعضــــاء
 ببوروندي

 ٤٤٠٧ احلالة يف بوروندي
 (خاصة)

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٨

ــة لتيمــور عضــو جملــس وزراء اإلدارة االنتقالي
  الشرقية املسؤول عن الشؤون اخلارجية

 هورتا -  السيد خوزيه راموس

 ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٦ ٤٢٦٥ تيمور الشرقية احلالة يف
 ٢٠٠١أيار/مايو  ١٨ ٤٣٢١
 ٢٠٠١متوز/يوليه  ٣٠ ٤٣٥١

 (ب)رئيس اجمللس الوطين للمقاومة التيمورية

 السيد زنانا غومساو  
 ٢٠٠١أيار/مايو  ١٨ ٤٣٢١ احلالة يف تيمور الشرقية

ــن ــويل مــــ ــع الكونغــــ ــل التجمــــ ــلممثــــ أجــــ
  كيسنغاين -  الدميقراطية
 ليفر  ك-السيد باشي

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠١شباط/فرباير   ٢١ ٤٢٧٩
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩ ٤٤١٠

 ممثل ميسر احلوار بني الفصائل الكونغولية
 السيد أرشيبالد إم. مغوي

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩ ٤٤١٠

 ممثل الطرف امليسِّر لعملية بوروندي للسالم
 القاضي مارك بوماين

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢٠ ٤٣٧٨ بوروندي احلالة يف

 ممثل الطرف امليسِّر لدى جلنة رصد التنفيذ
 الربفيسور نيكوالس هايسوم

 ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢٠ ٤٣٧٨ بوروندي احلالة يف

ةممثــــل حركـــــة حتريـــــر الكونغـــــو يف اللجنـــــ
  العسكرية املشتركة

 السيد فالنتني سينغا  

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠١شباط/فرباير   ٢١ ٤٢٧٩

أجـــلاألمــني العـــام للتجمــع الكونغـــويل مــن
  غوما -الدميقراطية 

 السيد أزارياس روبريوا

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠١رباير  شباط/ف ٢١ ٤٢٧٩
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩ ٤٤١٠
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 األمني العام حلركة حترير الكونغو

 السيد أوليفييه كاميتاتو
ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ

 الدميقراطية
 ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٩ ٤٤١٠

٢٠٠٢ 
 م املتحدة وبعثات جملس األمن وأجهزة جملس األمن الفرعيةممثلي األمانة العامة لألمإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة

ــة املســاعدة واملستشــارة اخلاصــة ــة العام األمين
  للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة

  السيدة أجنيال كينغ  
 األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم

 السيد اهلادي العنايب

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٥ ٤٥٨٩ واألمنوالسالماملرأة
اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف    بقــوات يف بعث

ــرار     ١٣٥٣بريفالكــا، عمــال بأحكــام الق
  )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(

٤٤٤٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٠

٤٦٢٠ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٠

دان املسـامهة  اجتماع جملس األمن مـع البلـ
ــة يف      ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــوات يف ق بق

ــرار    ــام القــ ــال بأحكــ ــان، عمــ  ١٣٥٣لبنــ
 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢١ ٤٤٥٥

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
األمم املتحدة االنتقالية يف  إدارةبقوات يف 

ــام  ــرقية، عمـــال بأحكـ ــور الشـ ــرار  تيمـ القـ
ــزء  ٢٠٠١( ١٣٥٣ ــاين، اجلـ ــق الثـ )، املرفـ
 ألف

٤٤٥٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢٣

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و

 )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩و 

٤٤٧٥ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ٢٥

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٧ ٤٤٩٨
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٥ ٤٦٠٥

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء    بقــوات يف بعث
يف الصحراء الغربية، عمال بأحكـام القـرار   

ــزء  ٢٠٠١( ١٣٥٣ ــاين، اجلـ ــق الثـ )، املرفـ
 ألف

٤٤٧٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ٢٥

٤٥٢٠ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٤

ن املسـامهة  اجتماع جملس األمن مـع البلـدا
بقــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  
مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، عمــــال 

)، املرفــق ٢٠٠١( ١٣٥٣بأحكــام القــرار 
 الثاين، اجلزءان ألف وباء

٤٤٨٣ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٤

٤٦١٢ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٩

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة يف  بقــوات يف ب ــاعث  إثيوبي

 ١٣٥٣، عمـــال بأحكـــام القـــرار إريتريـــاو
 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(

٤٤٩١ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ١٤

٤٥٩٩ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٣
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٦ ٤٥٢٢ تيمور الشرقية احلالة يف

٤٥٩٨ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢آب/أغسطس  ١٣

األمن مـع البلـدان املسـامهة    اجتماع جملس
بقــوات يف بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة 

 ١٣٥٣واهلرســك، عمــال بأحكــام القــرار  
 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(

٤٥٥٣ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف     

يــت، عمــال بأحكــام القــرار  العــراق والكو
)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣

 ألف وباء

٤٦١٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٣ ٤٦٦٤ أفغانستان احلالة يف
اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض      

ــرار  االشــتباك، عمــال بأ   ١٣٥٣حكــام الق
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٦٦٩ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٧

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية
 السيد دانيلو تورك  

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٦ ٤٤٩٧ أفغانستان احلالة يف

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية
 السيد إبراهيم فال

: الفريــــــق العامــــــل أفريقيــــــاالــــــة يف احل
املخصص املعين مبنع نشوب الصراعات يف 

 وحلهاأفريقيا

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٢ ٤٥٣٨

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية
 السيد تولياميين كالوموه

تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة      
الوسطى يف صــون السـالم    أفريقياومنطقة 
 واألمن

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٦٣٠

رئــيس الفريــق العامــل املخصــص ملنــع نشــوب
 وحلها أفريقياالصراعات يف 

 السيد جاغديش كوجنول  

الفريق العامـل املخصـص   :أفريقيااحلالة يف
 أفريقيــااملعــين مبنــع نشــوب الصــراعات يف  

 وحلها

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٢ ٤٥٣٨

إحاطات يديل هبا رئيس جلنة جملس األمـن   
ــرار   امل ــب القـ ــأة مبوجـ ) ١٩٩٠( ٦٦١نشـ

بشــــأن احلالــــة بــــني العــــراق والكويــــت، 
ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال    ورئــيس جلن

) بشـــأن احلالـــة يف ١٩٩٣( ٨٦٤بـــالقرار 
، ورئيس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة     أنغوال

)، ورئــيس ١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 
ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب جلن

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨ ٤٦٧٣
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
يربيـــا، ورئـــيس ) بشـــأن ل٢٠٠١(١٣٤٣

الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب 
ــها يف   ــراعات وحلـ ــاالصـ ــيس أفريقيـ ، ورئـ

ــابع جمللــس األمــن املعــين    الفريــق العامــل الت
 بعمليات حفظ السالم

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
) بشــــأن احلالــــة بــــني العــــراق ١٩٩٠( ٦٦١
 ويتوالك

 السيد أويل بيتر كوليب  

إحاطات يديل هبا رئيس جلنة جملس األمـن  
ــرار    ــب القـ ــأة مبوجـ ) ١٩٩٠( ٦٦١املنشـ

بشــــأن احلالــــة بــــني العــــراق والكويــــت، 
ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال    ورئــيس جلن

) بشـــأن احلالـــة يف ١٩٩٣( ٨٦٤بـــالقرار 
، ورئيس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة     أنغوال

)، ورئــيس ١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 
ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب جلن

) بشـــأن ليربيـــا، ورئـــيس ٢٠٠١( ١٣٤٣
الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب 

ــها يف   ــراعات وحلـ ــاالصـ ــيس أفريقيـ ، ورئـ
ــابع جمللــس األمــن املعــين    الفريــق العامــل الت

 بعمليات حفظ السالم

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨ ٤٦٧٣

األمن املنشـأة عمـال بـالقرار رئيس جلنة جملس
 أنغوال) بشأن ١٩٩٣( ٨٦٤

 السيد ريتشارد ريان

إحاطات يديل هبا رئيس جلنة جملس األمـن  
ــرار    ــب القـ ــأة مبوجـ ) ١٩٩٠( ٦٦١املنشـ

بشــــأن احلالــــة بــــني العــــراق والكويــــت، 
ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال    ورئــيس جلن

) بشـــأن احلالـــة يف ١٩٩٣( ٨٦٤بـــالقرار 
نـة جملـس األمـن املنشـأة     ، ورئيس جلأنغوال

)، ورئــيس ١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 
ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب جلن

) بشـــأن ليربيـــا، ورئـــيس ٢٠٠١( ١٣٤٣
الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب 

ــها يف   ــراعات وحلـ ــاالصـ ــيس أفريقيـ ، ورئـ
ــابع جمللــس األمــن املعــين    الفريــق العامــل الت

 بعمليات حفظ السالم

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨ ٤٦٧٣

رئيس الفريق العامل التابع جمللس األمـن املعـين
 بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

 السيد ويغر كريستيان سترومن

إحاطات يديل هبا رئيس جلنة جملس األمـن  
ــرار    ــب القـ ــأة مبوجـ ) ١٩٩٠( ٦٦١املنشـ

بشــــأن احلالــــة بــــني العــــراق والكويــــت، 
ــة جملــس األمــ  ن املنشــأة عمــال ورئــيس جلن

) بشـــأن احلالـــة يف ١٩٩٣( ٨٦٤بـــالقرار 
، ورئيس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة     أنغوال

)، ورئــيس ١٩٩٩(١٢٦٧عمــال بــالقرار

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨ ٤٦٧٣
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ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب جلن

) بشـــأن ليربيـــا، ورئـــيس ٢٠٠١( ١٣٤٣
الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب 

ــها يف   ــراعات وحلـ ــاالصـ ــيأفريقيـ س ، ورئـ
ــابع جمللــس األمــن املعــين    الفريــق العامــل الت

 بعمليات حفظ السالم
رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار

 بشأن ليربيا )٢٠٠١( ١٣٤٣
 السيد كيشوري حمبوباين  

إحاطات يديل هبا رئيس جلنة جملس األمـن  
ــرار    ــب القـ ــأة مبوجـ ) ١٩٩٠( ٦٦١املنشـ

احلالــــة بــــني العــــراق والكويــــت،  بشــــأن
ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال    ورئــيس جلن

) بشـــأن احلالـــة يف ١٩٩٣( ٨٦٤بـــالقرار 
، ورئيس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة     أنغوال

)، ورئــيس ١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 
ــالقرار     ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب جلن

) بشـــأن ليربيـــا، ورئـــيس ٢٠٠١( ١٣٤٣
املعين مبنع نشوب الفريق العامل املخصص 
ــها يف   ــراعات وحلـ ــاالصـ ــيس أفريقيـ ، ورئـ

ــابع جمللــس األمــن املعــين    الفريــق العامــل الت
 بعمليات حفظ السالم

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨ ٤٦٧٣

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
  ) بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠١( ١٣٧٣

   السري جريميي غرينستوك

تعرض هلا السـالم واألمـن   التهديدات اليت ي
   الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية 

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٨ ٤٤٥٣
 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٥ ٤٥١٢
 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢٧ ٤٥٦١
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٤ ٤٦١٨

نائبة مدير شعبة آسيا والشرق األوسط بإدارة
 عمليات حفظ السالم

 أورت  السيدة لويز ال

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء    بقــوات يف بعث
يف الصحراء الغربية، عمال بأحكـام القـرار   

ــزء  ٢٠٠١( ١٣٥٣ ــاين، اجلـ ــق الثـ )، املرفـ
 ألف

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٤ ٤٥٤٥

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــم املتحــدة املؤقتــ     ــوة األم ــوات يف ق ة يف بق

ــرار    ــام القــ ــال بأحكــ ــان، عمــ  ١٣٥٣لبنــ
 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(
 

٤٥٧٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٧

 نائبة منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
 كاسكي  االسيدة كارولني م

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧ أفريقيا احلالة يف

ــإدارة ــة ب ــا وأمريكــا الالتيني مــدير شــعبة أوروب
 فظ السالمعمليات ح

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 

٤٥٤٩ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٥
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 ١٣٥٣يف قــربص، عمــال بأحكــام القــرار يواخيم هوتر

ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ
 (ج)وباء

٤٦٤٨ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١

تماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    اج
بقوات يف بعثة األمم املتحدة يف جورجيا، 

)، ٢٠٠١( ١٣٥٣عمــال بأحكــام القــرار  
 املرفق الثاين، اجلزء ألف

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٤ ٤٥٨٦

ــابع جمللــس ــرئيس الســابق للفريــق العامــل الت ال
 (ب)األمن املعين بعمليات حفظ السالم 

 السيد كريتس وارد 

رير الثالث للفريق العامـل التـابع جمللـس    التق
ــات حفــظ الســالم    ــين بعملي ــن واملع   األم

(S/2001/1335) 

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٤ ٤٤٤٧

(ب)وإثيوبياإريتريا إىلرئيس بعثة جملس األمن 

 السيد أويل بيتر كوليب  
 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٦ ٤٤٨٥ إريترياوإثيوبيااحلالة بني

اصــة للقضــايا اجلنســانيةمكتــب املستشــارة اخل
  والنهوض باملرأة

الســـيدة كـــارولني هنـــان، القائمـــة بأعمــــال     
 املكتب

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨ ٤٦٣٥ واألمنوالسالماملرأة

احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاصرئـــيس
املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون 
ــيم    اإلنســــاين الــــدويل الــــيت ارتكبــــت يف إقلــ

  ١٩٩١سالفيا السابقة منذ عام يوغو
 القاضي كلود جوردا

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

 ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ

 اإلبــادة أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 
اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة  أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 
ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ

 ١٩٩٤ول/ديسمرباأل

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٣ ٤٥٨١
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٩ ٤٦٣٧

احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة حملاكمـــــةرئــــيس
ــن   ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــالاألشـ ــادة  أعمـ اإلبـ

اجلماعية وغيـر ذلك من االنتهاكات اجلسيمة 
للقــانون اإلنسانـــي الدولـــي املرتكبــة يف إقلــيم  

ــدا واملــواطنني ال روانــديني املســؤولني عــن  روان
ــال ــن    أعمـــ ــا مـــ ــة وغريهـــ ــادة اجلماعيـــ اإلبـــ

االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــــة فــــي أراضـــي

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة   ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ  املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

 ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ

اإلبــادة  أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 
اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٩ ٤٦٣٧
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
ــني   ــاورة بـ ــدول اجملـ ــاير ١الـ ــانون الثاين/ينـ كـ

     ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و
  القاضية نافانيتيم بيالي

 

ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة  أعمــالديني املســؤولني عــن الروانــ
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 
ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ

 ١٩٩٤األول/ديسمرب
الدوليــــة حملاكمــــةاملــــدعي العــــام للمحكمــــة 

نتـــــهاكات األشـــــخاص املســـــؤولني عـــــن اال
ــيت    ــدويل الــ ــاين الــ ــانون اإلنســ ــيمة للقــ اجلســ
ــذ     ــيم يوغوســالفيا الســابقة من ــت يف إقل ارتكب

واحملكمة اجلنائية الدولية حملاكمــة   ١٩٩١عام 
ــن   ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــالاألشـ ــادة  أعمـ اإلبـ

اجلماعية وغيـر ذلك من االنتهاكات اجلسيمة 
للقــانون اإلنسانـــي الدولـــي املرتكبــة يف إقلــيم  

ــدا  واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن  روان
ــال ــن    أعمـــ ــا مـــ ــة وغريهـــ ــادة اجلماعيـــ اإلبـــ

االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــــة فــــي أراضـــي  
ــني   ــدول اجملــاورة ب ــاير و   ١ال كــانون الثاين/ين

    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١
 السيدة كارال دل بونيت

ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ
اإلبــادة  أعمــالن األشــخاص املســؤولني عــ

اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة  أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 
ــاير  ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١و  كـــــ كـــــ

   ١٩٩٤األول/ديسمرب 

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٩ ٤٦٣٧

املــــدعي العــــام للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة
 ليوغوسالفيا السابقة

 السيدة كارال دل بونيت

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

١٩٩١غوسالفيا السابقة منذ عامإقليم يو

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٣ ٤٥٨١

ــم ــب األمـ ــيس مكتـ ــام ورئـ ــني العـ ــل األمـ ممثـ
 بيساو -املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا 

 دايفيد ستيفن

 ٤٥٦٧ بيساو-غينيا احلالة يف
 (خاصة)

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٨

ــم ــب األمـ ــيس مكتـ ــام ورئـ ــني العـ ــل األمـ ممثـ
 ون الصومالاملتحدة السياسي لشؤ
 السيد ونستون تومبان  

 ٤٥٦٥ الصومال احلالة يف
 (خاصة)

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣

املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف
ــني      ــل الشخصــي لألم الشــرق األوســط واملمث

  العام
 الرسن   -للسيد تريي رود 

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠٢تمرب أيلول/سب ٢٠ ٤٦١٣
 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٦ ٤٦٦٨

 املمثل اخلاص واملدير االنتقايل لتيمور الشرقية
 السيد سريجيو فيريا دي ميلو  

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٣٠ ٤٤٦٢ تيمور الشرقية احلالة يف
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
املمثل اخلاص لألمني العـام، ومنسـق عمليـات

 األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك
 جاك بول كالين   السيد

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٥ ٤٤٨٤ البوسنة واهلرسك احلالة يف
 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٩ ٤٥٥٥
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٣ ٤٦٣١
 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٢ ٤٦٦١

 املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان
 السيد األخضر اإلبراهيمي

 ٢٠٠٢باط/فرباير  ش ٦ ٤٤٦٩ أفغانستان احلالة يف
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٩ ٤٥٧٩
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٩ ٤٦١١
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ ٤٦٣٨

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألنغــوال ورئــيس
    أنغوالبعثة األمم املتحدة يف 
 السيد إبراهيم غمباري

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٧ ٤٦٧١ أنغوال احلالة يف

ل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال يفاملمث
 الصراعات املسلحة
 السيد أوالرا أوتونو

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٧ ٤٥٢٨ األطفال والصراع املسلح

املمثل اخلاص لألمني العـام لكوسـوفو ورئـيس
 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 السيد مايكل شتاينر

 )١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩  و

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٤ ٤٥١٨
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣٠ ٤٥٩٢

املمثــــل اخلــــاص لألمــــني العــــام يف مجهوريــــة
الكونغو الدميقراطية ورئيس بعثة منظمة األمم 

 املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 السيد آموس نامنغا نغونغي

تماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    اج
بقــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  
مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، عمــــال 

)، املرفــق ٢٠٠١( ١٣٥٣بأحكــام القــرار 
 الثاين، اجلزء ألف

 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١١ ٤٥٥٠

املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثـة األمـم
 املتحدة يف سرياليون

 ولوييمي أدينيجي  السيد أ

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــدة يف   ــة األمــــــم املتحــــ بقــــــوات يف بعثــــ

 ١٣٥٣ســرياليون، عمــال بأحكــام القــرار   
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 (ج)وباء

٤٤٩٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٠

٤٦١٠ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ١٨

يف الصحراء الغربية املمثل اخلاص لألمني العام
 ورئيس البعثة

 السيد ويليم ليسي سوينغ  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء    بقــوات يف بعث
يف الصحراء الغربية، عمال بأحكـام القـرار   

ــزء  ٢٠٠١( ١٣٥٣ ــاين، اجلـ ــق الثـ )، املرفـ
 ألف

٤٥٨٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٤

 ليشيت-ألمني العام لتيمور املمثل اخلاص ل
 السيد كاماليش شرما

 ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤ ٤٦٤٦(د)تيمور الشرقية احلالة يف

وكيل األمني العـام واملستشـار اخلـاص لألمـني
    أفريقياالعام للمهمات اخلاصة يف 

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٣ ٤٥١٧أنغوال احلالة يف
 ٢٠٠٢آب/أغسطس  ٧ ٤٥٩٥
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
  السيد إبراهيم غمباري

وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح
 السيد جايانثا داناباال 

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١١ ٤٦٢٣الصغريةاألسلحة

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسـانية ومنسـق
 اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

 كينـزو أوشيما  

 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ١٣ ٤٤٧٢أنغوال احلالة يف
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٧ ٤٥٧٥

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ١٥ ٤٤٩٢محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة
 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٠ ٤٦٦٠

وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم
 ماري غينو   -السيد جان 

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩  و

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢١ ٤٤٥٤
 ٢٠٠٢أيار/مايو  ١٦ ٤٥٣٣
 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢٦ ٤٥٥٩
 ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ ٤٦٤٣

  
 ٤٥٧٠سرياليون احلالة يف

 (خاصة)
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١١

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧أفريقيا احلالة يف
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٥ ٤٥٨٩واألمنوالسالماملرأة

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٢ ٤٦٦٢كرواتيا احلالة يف
وكيل األمني العام للشؤون السياسية

 السيد كريان برندرغاست  
 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ٢٧ ٤٤٧٩أفغانستان احلالة يف

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ١٣ ٤٤٩٠
 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٥ ٤٥٢١
 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٢٣ ٤٥٤١
 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ٢١ ٤٥٥٧

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٥٧أفريقيا احلالة يف
، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف

 قضية فلسطني
 ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ ٤٦٤٥

ــة ــالة مؤرخـ ــارس٣١رسـ  ١٩٩٨آذار/مـ
موجهة من القائم باألعمال بالنيابـة للبعثـة   

اجلديــدة لــدى األمــم لبــابوا غينيــا  الدائمــة
 (S/1998/287)  املتحدة

 ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١ ٤٦٤٧

ممثلي أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتاإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين

  حلقوقه غري القابلة للتصرف
 الرئيس

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ٢٦ ٤٤٧٨
 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٣ ٤٥٠٦

اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين
   حلقوقه غري القابلة للتصرف

 السيد بابا لويس فال، الرئيس

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣ ٤٥٥٢
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٣ ٤٦١٤
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين

   حلقوقه غري القابلة للتصرف
 . فرهادي، نائب الرئيسغالسيد رافان أ.

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٣ ٤٥٢٥

اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين
  قه غري القابلة للتصرفحلقو

  ، الرئيس بالنيابةباريا السيد برونو رودريغيز

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٤ ٤٥٨٨

 (ب) اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 السيد إيفان سيمونوفيتش، الرئيس

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢٠ ٤٤٦٠ أفريقيا احلالة يف
 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٧ ٤٥٣٨
 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧

تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة      
ــة وســـط  ــاومنطقـ ــيانة  أفريقيـ ــال صـ يف جمـ

 السلم واألمن

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٦٣٠

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٨ ٤٦٣٥ واألمنوالسالماملرأة
  حمكمة العدل الدولية

 يلربت غيوم، الرئيسالقاضي غ
إحاطة مقدمة من القاضي غيلـربت غيـوم،   

 رئيس حمكمة العدل الدولية
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٩ ٤٦٣٦

  منظمة األمم املتحدة للطفولة
 السيدة كارول بيالمي، املديرة التنفيذية

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٧ ٤٥٢٨ األطفال والصراع املسلح

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 أفريقيــامــار دييـه، مــدير غــرب   عبــداهللالسـيد  ا

 بالربنامج

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧ أفريقيا احلالة يف

 األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج
ــع      ــب منـ ــديرة مكتـ ــت مـ ــا تافـ ــيدة جوليـ السـ

 األزمات واإلنعاش بالربنامج  

تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة      
ــة وســـط  ــاومنطقـ ــيانة أفريقيـ ــال صـ  يف جمـ

 السلم واألمن

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٦٣٠

 األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةصندوق
الفريــق العامــل املخصــص  :أفريقيــا احلالــة يف

 وحلها أفريقيااملعين مبنع نشوب الرتاعات يف 
الســـــيدة نـــــولني هيـــــزر، املـــــديرة التنفيذيـــــة 

 للصندوق

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٥ ٤٥٨٩ واألمنوالسالماملرأة

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية لشــــؤون
  الالجئني

ــدة    ــم املتحـ ــوبرز، مفـــوض األمـ ــيد رود لـ السـ
   السامي لشؤون الالجئني

ــوبرز،    ــيد رود لـ ــن السـ ــة مـ ــة مقدمـ إحاطـ
مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون     

  الالجئني

 ٢٠٠٢شباط/فرباير   ٧ ٤٤٧٠

البنك الدويل
م قـــداألخصـــائي األالســـيد فلوريـــان فيكتـــل، 

 لحماية االجتماعية ألغراض التنميـة البشـرية  ل

 اإلقليمية

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧أفريقيا احلالة يف
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
  البنك الدويل

الســيد إميانويــل مــيب، املــدير القطــري جلنــوب   
  ومنطقة البحريات الكربىأفريقياوسط

تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة      
ــة وســـط  ــاومنطقـ ــ أفريقيـ ــال صـ يانة يف جمـ

 السلم واألمن

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٦٣٠

    برنامج األغذية العاملي 
رتيين، املــــديرة التنفيذيــــة الســــيدة كــــاثرين بــــ

 للربنامج

تقـــدمي املعونـــة الغذائيـــة يف ســـياق تســـوية  
ــاطق   ــتان ومنـ ــراع: أفغانسـ ــات األالصـ زمـ

  خرى األ

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤ ٤٥٠٧

  األغذية العاملي برنامج
الســـيد جـــيمس مـــوريس، املـــدير التنفيـــذي     

 للربنامج

كتهديــد للســالم أفريقيــاأزمــة األغذيــة يف
 واألمن

 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٣ ٤٦٥٢

  إىل ممثلي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
(ب)اأفريقياجلماعة االقتصادية لدول وسط 

 السيد نيلسون كومسي، نائب األمني العام  
تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة      

ــة وســـط  ــاومنطقـ ــيانة  أفريقيـ ــال صـ يف جمـ
 السلم واألمن

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٦٣٠

 أفريقيااالقتصادية لدول غرب اجلماعة
ــارا، نائـــب األمـــني    اجلنـــرال الشـــيخ عمـــر ديـ

 التنفيذي للجماعة  

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧ أفريقيا الة يفاحل

 األورويباالحتاد
خافيري سوالنا، األمني العام للمجلس واملمثـل  

ــن   لشــؤون الســامي  ــة واألم ــة اخلارجي السياس
 املشترك

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٥ ٤٤٨٤ البوسنة واهلرسك احلالة يف

 جامعة الدول العربية
ــدى     ــدائم ل الســيد حيــىي حممصــاين، املراقــب ال

 ألمم املتحدةا

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٢٤ ٤٥٨٨
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٣ ٤٦١٤

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ٤٦٢٥ احلالة بني العراق والكويت 
مكتب املمثل السامي لتنفيذ اتفـاق السـالم يف

  البوسنة واهلرسك
 ، املمثل الساميولفغانغ بيتريتشوالسيد

 ٢٠٠٢آذار/مارس  ٥ ٤٤٨٤ البوسنة واهلرسك احلالة يف

مكتب املمثل السامي لتنفيذ اتفـاق السـالم يف
  البوسنة واهلرسك  

اللورد بـادي أشـداون، املمثـل السـامي لتنفيـذ      
 اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٣ ٤٦٣١ البوسنة واهلرسك احلالة يف

األفريقي/االحتاد فريقيةالوحدة األمنظمة
السيد عمارة عيسى، األمني العام للمنظمة

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢٩ ٤٤٦٠أفريقيا احلالة يف

األفريقي/االحتاد فريقيةالوحدة األمنظمة
كيبــــي، املراقـــب الـــدائم لـــدى الســـيد أمـــادو 

 املتحدة األمم

 ٢٠٠٢/مايو أيار ٢٢ ٤٥٣٨أفريقيا احلالة يف
، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف

 قضية فلسطني
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٣ ٤٦١٤
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم واألمـن   

  الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٤ ٤٦١٨

تعزيز التعـاون بـني منظومـة األمـم املتحـدة      
ــة وســـط  ــاومنطقـ ــيانة يف أفريقيـ ــال صـ  جمـ

 السلم واألمن

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ ٤٦٣٠

 األفريقي/االحتاد فريقيةالوحدة األمنظمة
ــدائم    الســيد ســيلفيان نغونــغ نائــب املراقــب ال

 لدى األمم املتحدة

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨ ٤٥٧٧ أفريقيا احلالة يف

  اإلسالميمنظمة املؤمتر
ئم لـــدى مـــاين، املراقـــب الـــداالســـيد خمتـــار ال

 املتحدة األمم

 ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٩ ٤٥٧٩ أفغانستان احلالة يف
التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم واألمـن   

  الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية
 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ٤ ٤٦١٨

 ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ٤٦٢٥ احلالة بني العراق والكويت
 أشخاص آخرينإىل٣٩وجب املادةالدعوات اليت ُوجهت مب

 الوزير األول لتيمور الشرقية
 السيد مري بن أمودي الكتريي  

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٦ ٤٥٢٢ تيمور الشرقية احلالة يف

 املدير العام للجنة الصليب األمحر الدولية
 السيد أنغلو غنايدنغر  

 ٢٠٠٢ديسمرب كانون األول/ ١٠ ٤٦٦٠ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة

ــق، ــابقة يف موزامبيــــ ــيم الســــ ــرة التعلــــ وزيــــ
ومستشارة األمني العام املستقلة السابقة املعنية 

 (ب)باألطفال والصراع املسلح

 السيدة غراسا ماشيل  

 ٢٠٠٢أيار/مايو  ٧ ٤٥٢٨ األطفال والصراع املسلح

ــرئيس املنتخــب لتيمــور الشــرقية (تيمــور -ال
 (ب)ليشيت)

 السيد زانانا غومساو

 ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٦ ٤٥٢٢ تيمور الشرقية احلالة يف

ــاون ــة والتعـ ــؤون اخلارجيـ ــوزير األول للشـ الـ
 ليشيت) -(تيمور 

 هورتا   -السيد خوسيه راموس 

 ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٣٠ ٤٤٦٢ تيمور الشرقية احلالة يف

٢٠٠٣ 
 لألمم املتحدة وبعثات جملس األمن وأجهزة جملس األمن الفرعيةممثلي األمانة العامةإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة

املــدير بالنيابــة لشــعبة آســيا والشــرق األوســط
 بإدارة عمليات حفظ السالم

 السيد جوليان هارستون  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف     

رار العــراق والكويــت، عمــال بأحكــام القــ 
)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣

 ألف وباء

٤٧٨١ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض      

٤٨٧٨ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣ل/ديسمرب كانون األو ١١
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
ــرار  ١٣٥٣االشــتباك، عمــال بأحكــام الق

ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ
 وباء

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة     
ــة يف      ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــوات يف ق بق

ــرار    ــام القــ ــال بأحكــ ــان، عمــ  ١٣٥٣لبنــ
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٧٩٥ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٥

 ماألمني العام املساعد لعمليات حفظ السال
 السيد اهلادي العنايب

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة يف      ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــوات يف ق بق

ــرار    ــام القــ ــال بأحكــ ــان، عمــ  ١٣٥٣لبنــ
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٦٨٩ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢١

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة لال  ســتفتاء بقــوات يف بعث

يف الصحراء الغربية، عمال بأحكـام القـرار   
)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣

 ألف وباء

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢٢ ٤٦٩٠
 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٨ ٤٧٦٣

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٧ ٤٧٢٧ أفغانستان احلالة يف
اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    

املتحـدة للمراقبـة يف   بقوات يف بعثـة األمـم   
العــراق والكويــت، عمــال بأحكــام القــرار  

)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣
 ألف وباء

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢ ٤٧٣٣

) و ١٩٩٨(١١٦٠قرارات جملس األمـن
) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩
 )١٩٩٩(١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٣ ٤٧٤٢

مـع البلـدان املسـامهة    اجتماع جملس األمن
بقــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف  
مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، عمــــال 

)، املرفــق ٢٠٠١( ١٣٥٣بأحكــام القــرار 
 الثاين، اجلزءان ألف وباء

٤٧٦٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٤

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
 )١٩٩٩(١٢٤٤و)١٩٩٩(١٢٣٩ و

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٢ ٤٨٢٣
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــدة يف   ــة األمــــــم املتحــــ بقــــــوات يف بعثــــ

 ١٣٥٣ســرياليون، عمــال بأحكــام القــرار   
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٨٢٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٦

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية
 السيد دانيلو تورك  

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٥ ٤٧١٣ مسائل عامة تتصل باجلزاءات
ــة ــالة مؤرخـ ــارس٣١رسـ  ١٩٩٨آذار/مـ

رئيس جملس األمـن مـن القـائم     إىلموجهة 
املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيـا   باألعمال

 اجلديدة لدى األمم املتحدة

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٨ ٤٧٢٨
 ٢٠٠٣ديسمرب كانون األول/ ١٥ ٤٨٨١

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٦ ٤٧٤١
 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩ ٤٨١٠

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية
 السيد تولياميين كالوموه  

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٩ ٤٨٣٤ بيساو-غينيا احلالة يف
 ٢٠٠٣شرين الثاين/نوفمرب ت ٢٤ ٤٨٧١ أفريقيامنطقة وسط

ــق ــيس فريـ ــالقراررئـ ــال بـ ــأ عمـ ــد املنشـ الرصـ
٢٠٠١( ١٣٦٣( 

 السيد مايكل شاندلر

التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم واألمـن   
   الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية 

 

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٩ ٤٧٩٨

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
ة بــــني العــــراق ) بشــــأن احلالــــ١٩٩٠( ٦٦١

  والكويت
 السيد بلوغر

جلسات إحاطـة مقدمـة مـن رؤسـاء جلـان      
  جملس األمن وأفرقته العاملة 

 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢ ٤٨٨٨

٩١٨جلنة جملس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار
 ) بشأن رواندا١٩٩٤(

 السيد فيصل املقداد نيابة عن رئيس اللجنة

ان جلسات إحاطـة مقدمـة مـن رؤسـاء جلـ
  جملس األمن وأفرقته العاملة 

 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢ ٤٨٨٨

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
  ) بشأن سرياليون١٩٩٧( ١١٣٢

السيدة ماريا أجنليكا أرسي دي جانيت، نيابة 
 عن الرئيس

جلسات إحاطـة مقدمـة مـن رؤسـاء جلـان      
  جملس األمن وأفرقته العاملة 

 ٢٠٠٣نون األول/ديسمرب كا ٢٢ ٤٨٨٨

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـالً بـالقرار
١٩٩٩( ١٢٦٧( 

 السيد خريالدو مونيوز

التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم واألمـن   
   الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية 

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٩ ٤٧٩٨

رئــيس جلنــة مكافحــة اإلرهــاب املنشــأة عمــال
ــالقرار  ــة   )٢٠٠١( ١٣٧٣بــ ــأن مكافحــ بشــ
  (ب)اإلرهاب

   السري جريميي غرينستوك

ــتوى:    ــة املسـ ــة جملـــس األمـــن الرفيعـ جلسـ
 مكافحة اإلرهاب

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢٠ ٤٦٨٨

التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم واألمـن   
   الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية 

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٠ ٤٧١٠
 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٤ ٤٧٣٤
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 أفريقيـا غـربإىلتقرير بعثة جملـس األمـن
حزيران/يونيــه  ٢٦عـن الفتـرة املمتــدة مـن    

 ٢٠٠٣متوز/يوليه٥إىل

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٩ ٤٧٨٥

رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار
 ) بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠١( ١٣٧٣

 السيد إينوسنسيو أرياس

ألمـن  التهديدات اليت يتعرض هلا السـالم وا
   الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية 

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٦ ٤٨٤٥

ــة ــق العامــل املعــين باملســائل العام ــيس الفري رئ
 (ب)املتعلقة باجلزاءات

 أيبوتو،   -السيد مارتن بلينغا 

جلسات إحاطـة مقدمـة مـن رؤسـاء جلـان      
  جملس األمن وأفرقته العاملة 

 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٢٢ ٤٨٨٨

كبري املراقبني العسكريني يف بعثة مراقيب األمـم
  املتحدة يف جورجيا  

 امليجور جنرال كازي أشفق أمحد

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــدة     ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــوات يف بعثـ بقـ
للمراقبة يف جورجيا، عمال بأحكام القرار 

)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣
 ألف وباء

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١٧ ٤٦٨٧

نائــب املستشــار العســكري يف إدارة عمليــات
 حفظ السالم

 امليجور جنرال مارتن ل. أغواي  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض      

ــرار     ١٣٥٣االشــتباك، عمــال بأحكــام الق
ـــ ٢٠٠١( ــاين، اجلـــزءان أل ف )، املرفـــق الثـ

 وباء

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٣ ٤٧٧٨

عمليـــات حفـــظمـــدير شـــعبة أفريقيـــا بـــإدارة 
 السالم

 السيد دميتري تيتوف  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء    بقــوات يف بعث
يف الصحراء الغربية، عمال بأحكـام القـرار   

)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣
 ألف وباء

٤٨٤٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

املــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين
باملخدرات واجلرمية واملدير العام ملكتب األمم 

 املتحدة يف فيينا
 السيد أنطونيو ماريا كوستا  

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٧ ٤٧٧٤ أفغانستان احلالة يف

ــة ــا وأمريكــا الالتيني ــإدارةمــدير شــعبة أوروب ب
 عمليات حفظ السالم
 السيد يواخيم هوتر  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف    بقــوات يف بعث

ــرار     ــام الق ــال بأحك ــا، عم  ١٣٥٣جورجي
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٦٨٧ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١٧

مم املتحدة للمراقبـةالرئيس التنفيذي للجنة األ
 (ب)والتحقق والتفتيش

 السيد هانز بليكس  

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢٧ ٤٦٩٢ احلالة بني العراق والكويت
 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ١٤ ٤٧٠٨
 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٧ ٤٧١٤
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٩ ٤٧٢١

برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس
 شرية/اإليدز  نقص املناعة الب

 الدكتور بيتر بيوت، املدير التنفيذي

مسؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم      
واألمــن الــدوليني: فـــريوس نقــص املناعـــة    
ــة املكتســب     البشــرية/متالزمة نقــص املناع
  (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧ ٤٨٥٩

 قاملدير التنفيذي ملكتب برنامج العرا
 السيد بِنون سيفان  

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٨ ٤٨٥١ احلالة بني العراق والكويت

(ب)قائد قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان

   تيواري امليجور جنرال الليت موهان
اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة يف      ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــوات يف ق بق

ــر   ــام القــ ــال بأحكــ ــان، عمــ  ١٣٥٣ار لبنــ
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٦٨٩ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢١

بيسـاو، ورئـيس جلنـة -رئيس البعثة يف غينيـا  
ــالقرار   جملــس األمــن   ١١٣٢املنشــأة عمــال ب

  )، بشأن سرياليون١٩٩٧(
  السيد أدولفو أغيالر زينسر

 أفريقيـا غـربإىلتقرير بعثة جملـس األمـن
حزيران/يونيــه  ٢٦لفتـرة املمتــدة مـن   عـن ا 
 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٥ إىل

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٩ ٤٧٨٥

 رئيس املكتب السياسي يف بوغانفيل
 السيد نويل سنكلري  

ــة ــالة مؤرخـ ــارس٣١رسـ  ١٩٩٨آذار/مـ
رئيس جملس األمـن مـن القـائم     إىلموجهة 
املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيـا   باألعمال

 م املتحدةاجلديدة لدى األم

 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٦ ٤٨٠٥

 أفغانستان إىلرئيس بعثة جملس األمن 
 السفري غونتر بلوغر

بعثة جملس األمن: تقرير بعثة جملس األمـن  
ــن   إىل ــتان مـــــــ ــرين  ٣١أفغانســـــــ تشـــــــ

الثـاين/نوفمرب   تشـرين  ٧ إىلاألول/أكتـوبر  
‘٢٠٠٣‘ 

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ ٤٨٥٥

 أفريقياوسط  إىلرئيس بعثة جملس األمن 
 ال سابليريي مارك د -السيد جان 

تقرير بعثة جملس األمـن  بعثة جملس األمن:
 ١٦ إىل ٧يف الفتـرة مـن    أفريقياوسط  إىل

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٨ ٤٧٧٥

(ب)املستشار القانوين لألمم املتحدة 

 السيد هانز كوريل  
العدالــــة وســــيادة القــــانون: دور األمــــم    

 تحدةامل
 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٣٠ ٤٨٣٥

ــلعســكري املستشــار ا ــظب ــات حف إدارة عملي
    السالم

  امليجور جنرال باتريك كومايرت
 

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم 

ليشـيت، عمـال بأحكـام القـرار      -يف تيمور 
 )، املرفــق الثــاين، اجلــزءان٢٠٠١( ١٣٥٣

ألف وباء

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٦ ٤٧٥٥

املوظـف املسـؤول عـن شـعبة أوروبـا وأمريكـا
  يف إدارة عمليات حفظ السالم الالتينية

 ويرب -السيد فولفغانغ فايسربود 

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
بقوات يف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 

 ١٣٥٣يف قــربص، عمــال بأحكــام القــرار  
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

وباء

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ٤٨٦٦
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاصرئـــيس

املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون 
ــيم    اإلنســــاين الــــدويل الــــيت ارتكبــــت يف إقلــ

  ١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
 يودور مريونتالقاضي 

كمـــــة األشـــــخاص احملكمــــة الدوليـــــة حملا
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

  ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ

اإلبــادة  أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 
اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  

ـــي الدولـــــ    ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ ي اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة  أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 
ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ

 ١٩٩٤األول/ديسمرب

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩ ٤٨٣٨

كمــــة الدوليــــة حملاكمــــةاملــــدعي العــــام للمح
األشـــــخاص املســـــؤولني عـــــن االنتـــــهاكات 
ــيت    ــدويل الــ ــاين الــ ــانون اإلنســ ــيمة للقــ اجلســ
ــذ     ــيم يوغوســالفيا الســابقة من ــت يف إقل ارتكب

  ١٩٩١عام 
 السيدة كارال دل بونيت

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ

كبـت يف  للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارت   
١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩ ٤٨٣٨

الدوليــــة حملاكمــــةاملــــدعي العــــام للمحكمــــة 
األشـــــخاص املســـــؤولني عـــــن االنتـــــهاكات 
ــيت    ــدويل الــ ــاين الــ ــانون اإلنســ ــيمة للقــ اجلســ
ــذ     ــيم يوغوســالفيا الســابقة من ــت يف إقل ارتكب

حملاكمــة   واحملكمة اجلنائية الدولية ١٩٩١عام 
ــن   ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــالاألشـ ــادة  أعمـ اإلبـ

اجلماعية وغيـر ذلك من االنتهاكات اجلسيمة 
للقــانون اإلنسانـــي الدولـــي املرتكبــة يف إقلــيم  
ــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن    روان

ــال ــن    أعمـــ ــا مـــ ــة وغريهـــ ــادة اجلماعيـــ اإلبـــ
االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــــة فــــي أراضـــي  

ــدول اجملـــ  ــني الـ ــاير   ١اورة بـ ــانون الثاين/ينـ كـ
     ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و

 السيدة كارال دل بونيت

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــيمة    ــهاكات اجلســ ــن االنتــ ــؤولني عــ املســ
للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     

١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
ـــ   ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ ة احملكمــــ

اإلبــادة  أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن 
اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ
املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا واملـــــواطنني 

اإلبــادة  أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  
اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

 ١ املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني
ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ

 ١٩٩٤األول/ديسمرب

٤٨٠٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٨

احملكمــــة اجلنائيــــةاملــــدعي العــــام للمحكمــــة 
ــة حملاكمـــة األشــخاص املســؤولني عــن      الدولي

ــال ــن    أعمـ ـــر ذلـــك مـ ــة وغيـ ــادة اجلماعيـ اإلبـ
ـــي    ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ ــهاكات اجلســ االنتــ

ــيم  ــة يف إقل ـــي املرتكب ــواطنني الدول ــدا وامل روان

احملكمــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص  
ــن اال  ــؤولني عــ ــيمة  املســ ــهاكات اجلســ نتــ

للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف     
 ١٩٩١إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

ـــة    ــة حملاكمــــ ــة الدوليــــ ــة اجلنائيــــ احملكمــــ

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٩ ٤٨٣٨
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
ــن    ــؤولني عـ ــديني املسـ ــالالروانـ ــادةأعمـ اإلبـ

ــة   ــا مـــن االنتـــهاكات املماثلـ اجلماعيـــة وغريهـ
 ١املرتكبــــة فـــي أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  

 كـــــانون األول/ ٣١كـــــانون الثاين/ينـــــاير و 
 ١٩٩٤ديسمرب 

 السيد حسن بوبكر جالو

اإلبــادة أعمــالاألشــخاص املســؤولني عــن
اجلماعيـــة وغيــــر ذلـــك مـــن االنتـــهاكات  
ـــي الدولـــــي     ــانون اإلنسانــ ــيمة للقــ اجلســ

ملـــــواطنني املرتكبـــــة يف إقلـــــيم روانـــــدا وا
اإلبــادة  أعمــالالروانــديني املســؤولني عــن  

اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     
 ١املرتكبــة فـي أراضي الدول اجملاورة بني 

ــاير و   ــانون الثاين/ينـــــ ــانون  ٣١كـــــ كـــــ
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

ــم ــب األمـ ــيس مكتـ ــام ورئـ ــني العـ ــل األمـ ممثـ
 بيساو -م بناء السالم يف غينيا املتحدة لدع

 السيد دايفيد ستيفن  

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٩ ٤٧٧٦ بيساو-غينيا احلالة يف

كـــبرية مستشـــاري الشـــؤون اجلنســـانية ببعثـــة
ــو     ــة الكونغ ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم منظم

 الدميقراطية
 السيدة آمي مسيث  

 واألمنوالسالماملرأة
 

 ٢٠٠٣ر تشرين األول/أكتوب ٢٩ ٤٨٥٢

املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف
ــني      ــل الشخصــي لألم الشــرق األوســط واملمث

 العام 
 الرسن   -السيد تريي رود 

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٩ ٤٧٢٢
 ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٩ ٤٧٥٧
 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١٧ ٤٧٨٨
 ٢٠٠٣لول/سبتمرب أي ١٥ ٤٨٢٤
 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٢ ٤٨٧٩

املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثـة األمـم
 املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 هاري هولكريي  

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩  و

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣٠ ٤٨٥٣

 املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان
 السيد األخضر اإلبراهيمي  

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٣١ ٤٦٩٩ أفغانستان احلالة يف
 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٦ ٤٧٥٠

املمثل اخلاص لألمني العام املعـين باألطفـال يف
 الصراعات املسلحة
 السيد أوالرا أوتونو

ال والصـراع  تقرير األمني العام عـن األطفـ
 املسلح

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١٤ ٤٦٨٤

 املمثل اخلاص لألمني العام لكوت ديفوار
 السيد ألربت تيفويدجري  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت    بقــوات يف بعث

ــرار    ــام القـ ــال بأحكـ ــوار، عمـ  ١٣٥٣ديفـ
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

٤٨٥٤ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٧
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
املمثلـــة اخلاصـــة لألمـــني العـــام يف جورجيـــا

 ورئيسة البعثة
 هايدي تاغليافيين  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف    بقــوات يف بعث

ــرار     ــام الق ــال بأحك ــا، عم  ١٣٥٣جورجي
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ
 اءوب

٤٧٩٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٥

 ٤٧٩٩ جورجيا احلالة يف
 (خاصة)

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٣٠

املمثل اخلاص لألمني العـام لكوسـوفو ورئـيس
 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 مايكل شتاينر

) و ١٩٩٨(١١٦٠قرارات جملس األمـن
) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩
 )١٩٩٩( ١٢٤٤ و) ١٩٩٩( ١٢٣٩

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٦ ٤٧٠٢
 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٣ ٤٧٨٢

 املمثل اخلاص لألمني العام يف العراق
 السيد سريجيو فيريا دي ميلو  

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٢ ٤٧٩١ احلالة بني العراق والكويت

 املمثل اخلاص لألمني العام يف ليربيا
 السيد جاك بول كالين  

مـع البلــدان احملتمــل  اجتمـاع جملــس األمــن
مسامهتها بالقوات وبأفراد الشـرطة املدنيـة   
يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  

 ١٣٥٣املقترحــة يف ليربيــا عمــال بــالقرار    
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٥ ٤٨٢٥

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٦ ٤٨٢٦ ليربيا احلالة يف
اص لألمني العام ورئيس بعثـة األمـماملمثل اخل

 املتحدة يف سرياليون
 السيد أولوييمي أدينيجي  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــدة يف   ــة األمــــــم املتحــــ بقــــــوات يف بعثــــ

 ١٣٥٣ســرياليون، عمــال بأحكــام القــرار   
ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ

 وباء

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٠ ٤٧٢٤

 املساعد لعمليات حفظ السالماألمني العام
  السيد اهلادي العنايب

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة    
ــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء    بقــوات يف بعث
يف الصحراء الغربية، عمال بأحكـام القـرار   

)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ٢٠٠١( ١٣٥٣
 ألف وباء

٤٧٣٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٨

مـــــني العـــــام يف منطقـــــةاملمثـــــل اخلـــــاص لأل
  البحريات الكربى
 السيد إبراهيم فال

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ٤٨٦٥ منطقة البحريات الكربى احلالة يف

ليشــيت-املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لتيمــور
  ورئيس البعثة

 رما االسيد كاماليش ش

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٨ ٤٧٤٤ ليشيت-تيمور احلالة يف
 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٥ ٤٨٤٣

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة      إريتريااملمثل اخلاص لألمني العام يف إثيوبيا و
ــة األمــم املتحــدة يف ــابقــوات يف بعث  إثيوبي

٤٧١٦ 
 (خاصة)

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٠
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 ١٣٥٣، عمـــال بأحكـــام القـــرارإريتريـــاو السيد ليغوايال جوزيف ليغوايال

ــاين، اجلـــزءان ألـــف  ٢٠٠١( )، املرفـــق الثـ
 وباء

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٩ ٤٨٢١

نائــب مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق
 اإلنسان

 رمشران دالسيد برتران غنغابرسو

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٧ ٤٧٨٤

 مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
 فيريا دي ميلوالسيد سريجيو

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ١٣ ٤٧٠٥

وكيل األمني العـام واملستشـار اخلـاص لألمـني
 العام بشأن قربص

 السيد ألفارو دي سوتو  

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١٠ ٤٧٣٨ قربص احلالة يف

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسـانية ومنسـق
 ثة يف حاالت الطوارئاإلغا

 السيد كرتو أوشيما  

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ٤٧٦٢ االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٠ ٤٧٧٧ محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم
 ماري غينو   -السيد جان 

ــااحلالـــة نغـــو يتعلـــق جبمهوريـــة الكويف مـ
 الدميقراطية

 

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ١٣ ٤٧٠٥
 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٧ ٤٧٨٤

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٤ ٤٧١١ أفغانستان احلالة يف
٤٧١٢ 

 (خاصة)
 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٤

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٧ ٤٧٧٤
 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ ٤٨٤٨

 ٢٠٠٣ر/مارس آذا ١٠ ٤٧١٥ ليشيت-تيمور احلالة يف
العدالــــة وســــيادة القــــانون: دور األمــــم    

 املتحدة
 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٣٠ ٤٨٣٥

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٩ ٤٨٥٢ واألمنوالسالماملرأة
أمهية إجـراءات مكافحـة األلغـام لعمليـات     

 حفظ السالم
 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ٤٨٥٨

مسؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم      
واألمــن الــدوليني: فـــريوس نقــص املناعـــة    
ــة املكتســب     البشــرية/متالزمة نقــص املناع
 (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧ ٤٨٥٩

) ١٩٩٨(١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩ و
 )١٩٩٩(١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩ و

 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٧ ٤٨٨٦
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 وكيل األمني العام للشؤون السياسية

 السيد كريان برندرغاست  
، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف

 قضية فلسطني
 

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١٦ ٤٦٨٥
 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ١٣ ٤٧٠٤
 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٣ ٤٧٧٤
 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١ ٤٨٤٦
 ٢٠٠٣اين/نوفمرب تشرين الث ١٩ ٤٨٦١

 ممثلي أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتاإىل٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة
 االقتصادي واالجتماعيرئيس اجمللس

 السيد غريت روزنتال، رئيس اجمللس 
ــن     ــس األمـ ــال جملـ ــة ألعمـ ــة ختاميـ مناقشـ

 خالل الشهر احلايل
 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٣٠ ٤٧٤٨

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨ ٤٨٦٠ بيساو-غينيا احلالة يف
 ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٤ ٤٨٧٦ بوروندي احلالة يف

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
دوميساين كومالو، رئيس الفريق االستشـاري  

 بيساو   -املخصص بشأن غينيا 

 ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٩ ٤٧٧٦ بيساو-غينيا احلالة يف

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 السيد حممد الربادعي، املدير العام

 السيد غوستافو زالوفينن، ممثل املدير العام 

 ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢٧ ٤٦٩٢ احلالة بني العراق والكويت
 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ١٤ ٤٧٠٨
 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٧ ٤٧١٤

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٩ ٤٧٢١ احلالة بني العراق والكويت
  حمكمة العدل الدولية
  القاضي نبيل العريب

دور جملــــس األمــــن يف فــــض املنازعــــات  
 بالطرق السلمية

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٣ ٤٧٥٣

  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  (هـ)السيدة كارول بيالمي، املديرة التنفيذية

والصـراع  األطفـالتقرير األمني العام عـن
 املسلح

 ٢٠٠٣الثاين/يناير  كانون ١٤ ٤٦٨٤

 منظمة األمم املتحدة للطفولة
السيد نيلس كاستربغ، مدير برامج الطوارئ

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ٤٧٦٢ االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 السيد مارك مالوك براون، مدير الربنامج

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ٤٧٦٢ االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق

 برنامج األغذية العاملي
 السيد جيمس موريس، املدير التنفيذي  

كتهديــد للســالم أفريقيــاأزمــة األغذيــة يف
واألمــن: إحاطــة يقــدمها الســيد جــيمس     
موريس، املدير التنفيـذي لربنـامج األغذيـة    

 العاملي

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٧ ٤٧٣٦

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ٤٧٦٢ عراقاالستجابة للحالة اإلنسانية يف ال
 (ب)منظمة الصحة العاملية

ــدم يف     ــار األقـ ــارو، املستشـ ــد نابـ ــيد ديفيـ السـ
املـدير  وشؤون السياسة للمدير العام للمنظمـة  

 التنفيذي للتنمية املستدامة والبيئات الصحية

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ٤٧٦٢ االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 إىل ممثلي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية٣٩ت مبوجب املادةالدعوات اليت ُوجه

 االحتاد األفريقي
سعيد جينيت، املفوض املؤقت لشؤون السـلم  

 واألمن والشؤون السياسية  

ــلحة    ــغرية واألســ ــلحة الصــ ــار األســ انتشــ
اخلفيفة وأنشـطة املرتزقـة: التهديـدات الـيت     

 أفريقيايف غرب تواجه السالم واألمن 

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨ ٤٧٢٠

 األفريقياالحتاد
أمادو كبه، املراقب الدائم لـدى األمـم    السفري
 املتحدة

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ ٤٨٧١ أفريقيامنطقة وسط

 األفريقياالحتاد
ــيس مفوضــية      ــاري، رئ ــا عمــر كون الســيد ألف

 االحتاد األفريقي

 ٤٨٣٢ بوروندي احلالة يف
 ة)(خاص

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٢

 األفريقياالحتاد
السيد فوليساين سيدين موفامادي، ممثل رئاسة 
االحتـــاد األفريقـــي ووزيـــر احلكـــم اإلقليمـــي     

 أفريقياواحمللي جلنوب

ــة:   جملـــــس األمـــــن واملنظمـــــات اإلقليميـــ
ــدة للســــالم     ــديات اجلديــ ــة التحــ مواجهــ

 واألمن الدوليني

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١١ ٤٧٣٩

 األفريقياالحتاد
السيد كيلي والوبيتا، املبعـوث اخلـاص لـرئيس    
جلنة االحتاد األفريقي ملنطقة البحريات الكربى

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ٤٨٦٥ منطقة البحريات الكربى احلالة يف

(ب)مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية 

 السيد هنريك فال، ممثل اجلماعة
 بيساو-غينيا احلالة يف

 
٤٨٦٠ 

 (خاصة)
 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨

 أفريقيااالقتصادية لدول وسط  اجلماعة
الســيد نيلســون كــومسي، نائــب األمــني العــام   

 املعين بالشؤون السياسية  

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ ٤٨٧١ أفريقيامنطقة وسط

 أفريقيااجلماعة االقتصادية لدول غرب 
  التنفيذي  السيد حممد بن شامباس، األمني

ــلحة    ــغرية واألســ ــلحة الصــ ــار األســ انتشــ
اخلفيفة وأنشـطة املرتزقـة: التهديـدات الـيت     

 أفريقياتواجه السالم واألمن يف غرب

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨ ٤٧٢٠

ــة:   جملـــــس األمـــــن واملنظمـــــات اإلقليميـــ
ــدة للســــالم     ــديات اجلديــ ــة التحــ مواجهــ

 واألمن الدوليني

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١١ ٤٧٣٩

 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٧ ٤٨١٥ ليربيا يفاحلالة
٤٨١٦ 

 (خاصة)
 ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٧

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ ٤٨٧٣ كوت ديفوار احلالة يف
٤٨٧٤ 

 (خاصة)
 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٩ ٤٧٤٦
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 أفريقيااجلماعة االقتصادية لدول غرب 

 ممثل رئيس اجلماعة أبنتنغ، -السيد نانا إفاه
 بيساو-غينيا احلالة يف

 
٤٨٦٠ 

 (خاصة)
 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨

 األورويباالحتاد
الســيد خــافيري ســوالنا، األمــني العــام واملمثــل   
 السامي للسياسة اخلارجية واألمنية املشتركة

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
  الدميقراطية

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١٨ ٤٧٩٠

 األورويباالحتاد
باّدي أشداون، املمثل السـامي املكلـف    اللورد

بتنفيــذ اتفــاق الســالم، املمثــل اخلــاص لالحتــاد  
 األورويب

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٨ ٤٨٣٧ البوسنة واهلرسك احلالة يف

 جامعة الدول العربية
ــدى     ــدائم ل الســيد حيــىي حممصــاين، املراقــب ال

 األمم املتحدة

كــــــانون الثاين/ينــــــاير   ١٩ و ١٨  ٤٧٠٩  العراق والكويتاحلالة بني
٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١١ ٤٧١٧
 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٧ و ٢٦ ٤٧٢٦

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٥ ٤٨٢٤
 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٤ ٤٨٤١

بر تشــرين األول/أكتـــو٥رســالة مؤرخـــة
رئــيس جملــس األمــن    إىلموجهــة  ٢٠٠٣

ــة     ــة العربيـ ــدائم للجمهوريـ ــل الـ ــن املمثـ مـ
  السورية لدى األمم املتحدة  

تشــرين األول/أكتـــوبر   ٥رســالة مؤرخـــة  
رئــيس جملــس األمــن    إىلموجهــة  ٢٠٠٣

من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥ ٤٨٣٦
 

  جامعة الدول العربية
  لسيد عمرو موسى، األمني العاما

ــة:   جملـــــس األمـــــن واملنظمـــــات اإلقليميـــ
ــدة للســــالم     ــديات اجلديــ ــة التحــ مواجهــ

 واألمن الدوليني

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١١ ٤٧٣٩

   منظمة الدول األمريكية
 فرييا، األمني العام لسيد سيزار غا

ــة:   جملـــــس األمـــــن واملنظمـــــات اإلقليميـــ
ــدة للســــالم     ــديات اجلديــ ــة التحــ مواجهــ

 ألمن الدولينيوا

 ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١١ ٤٧٣٩

  اإلسالميمنظمة املؤمتر
 ماينالسيد خمتار ال

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١١ ٤٧١٧ احلالة بني العراق والكويت
 ٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٧ و ٢٦ ٤٧٢٦

 منظمة املؤمتر اإلسالمي  
السيد أمحد حاجي حسـيين، القـائم باألعمـال    

بــة لــدى األمــم املؤقــت، واملراقــب الــدائم بالنيا
 املتحدة

، مبــا يف ذلــك األوســطالشــرق احلالــة يف
 قضية فلسطني

 

 ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٤ ٤٨٤١
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  التاريخ  اجللسة بند جدول األعمال  األشخاص املدعوون
 (ب)منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 ، األمني العام كويبالسيد جان 
ــة:   جملـــــس األمـــــن واملنظمـــــات اإلقليميـــ
ــدة للســــالم     ــديات اجلديــ ــة التحــ مواجهــ

 واألمن الدوليني

 ٢٠٠٣سان/أبريل ني ١١ ٤٧٣٩

(ب)برنامج التنسيق واملساعدة لألمن والتنمية

 السيد إبراهيم سال، املدير اإلقليمي  
ــلحة    ــغرية واألســ ــلحة الصــ ــار األســ انتشــ
اخلفيفة وأنشـطة املرتزقـة: التهديـدات الـيت     

 أفريقياتواجه السالم واألمن يف غرب

 ٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨ ٤٧٢٠

 أشخاص آخرينإىل٣٩ةالدعوات اليت ُوجهت مبوجب املاد
ســـفري اليابـــان املســـؤول عـــن تنســـيق املعونـــة

 (ب)األفغانية
 السيد موتسويوشي نيشيمورا

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٤ ٤٧١١ أفغانستان احلالة يف

مـــدير مركـــز جنيـــف الـــدويل إلزالـــة األلغـــام
 (ب)لألغراض اإلنسانية

 السيد مارتن داهيندن  

مليـات  أمهية إجـراءات مكافحـة األلغـام لع
 حفظ السالم

 ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣ ٤٨٥٨

املمثل اخلاص السـابق لألمـني العـام جلمهوريـة
 (ب)الكونغو الدميقراطية

 السيد أموس نامانغا نغونغي  

ــااحلالـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو يف مـ
 الدميقراطية

 

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١٨ ٤٧٩٠

ــؤون ــابق للشـــ ــام الســـ ــني العـــ ــل األمـــ وكيـــ
 (ب)ةالسياسي

 السري بريان أوركوهارت  

دور جملــــس األمــــن يف فــــض املنازعــــات  
 بالطرق السلمية

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ١٣ ٤٧٥٣

  (ب)  جملس احلكم العراقيأعضاء
  السيد عدنان الباجه جي 

  السيد أمحد اجلليب  
  السيدة عقيلة اهلامشي

 ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٢ ٤٧٩١ احلالة بني العراق والكويت

-التعــاون جبمهوريــة تيمــوروزيـر اخلارجيــة و 
الدميقراطيــة واملبعــوث اخلــاص جلماعــة  ليشــيت

  بيساو -غينيا  إىلالبلدان الناطقة بالربتغالية 
  هورتا -لسيد خوسيه راموس  ا

 بيساو-غينيا احلالة يف
 

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٩ ٤٨٣٤

  رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية
 السيد جاكوب كيلينربغر  

 ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ٤٧٦٢ للحالة اإلنسانية يف العراقاالستجابة
  

املمثل اخلاص للحكومة األملانيـة لتـدريب قـوة
 األفغانيةالشرطة 

 السيد هارالد براون  

 ٤٧١١ أفغانستان احلالة يف
٤٧١٢ 

 (خاصة)

 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٤
 ٢٠٠٣شباط/فرباير   ٢٤

  
  سطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف هي جلنة من جلان اجلمعية العامة.اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفل  (أ)  

  دعوة ألول مرة.  (ب)  
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اجتمـاع جملـس   ’’)، مت تنقـيح صـياغة البنـد املتعلـق بــ      S/2002/964( ٢٠٠٢آب/أغسطس  ٢٧وفقا ملذكرة من رئيس جملس األمن مؤرخة   (ج)  
اجتمـاع جملـس   ’’لتصـبح   ‘‘)، املرفـق الثـاين، اجلـزء ألـف    ٢٠٠١( ١٣٥٣قـرار  األمن مع البلدان املسـامهة بقـوات يف ... عمـال بأحكـام ال    

  .‘‘)، املرفق الثاين، اجلزءان ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣عمال بأحكام القرار  ...األمن مع البلدان املسامهة بقوات يف 
احلالـة يف  ’’ليصـبح   ‘‘احلالـة يف تيمـور الشـرقية   ’’، مت تنقـيح البنـد   ٢٠٠٢ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ١٤املعقودة يف  ٤٦٤٦اعتبارا من اجللسة   (د)  

  .‘‘ليشيت -تيمور 
، نيابـة عـن السـيدة بيالمـي،     ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة     ةالتنفيذيـ  ةنائـب املـدير   ،السيد كول غوتاماملستأنفة، تكلم  ٤٦٨٤يف اجللسة   (هـ)  

 ومبوجب الدعوة املوجهة إليها.

 


