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  مالحظة استهاللية    
اختــاذ القــرار ب مــا يتعلــقيتضــمن هــذا الفصــل مــواد تتعلــق مبمارســة جملــس األمــن يف      

 املقابـل الفصـل  ترتيـب  أساسـا  تبع ترتيب املـواد  وي .)١(من امليثاق ٢٧والتصويت مبوجب املادة 
  املمارسات. مرجعيف اجمللدات السابقة من 

ــرار     ويعــرض اجلــزء ا    ــيت حــدثت يف اإلجــراءات املتصــلة باختــاذ الق ألول التطــورات ال
بـالتمييز بـني املسـائل اإلجرائيـة      الثـاين ويتصل اجلزء . ٢٠٠٣-٢٠٠٠والتصويت خالل الفترة 

 فيهـا التصـويت أن طـابع القـرار غـري إجرائـي.       يـبني يسـرد احلـاالت الـيت    هـو  وغري اإلجرائية. و
مـن   ٢٧مـن املـادة    ٢املسـألة إجرائيـة وفقـا ملفهـوم الفقـرة       مـا إذا كانـت  ويتناول اجلزء الثالث 

امتناع عضو يف اجمللس عن التصـويت أو عـدم مشـاركته أو غيابـه     . ويتعلق اجلزء الرابع بامليثاق
فهــو يتنــاول املقــررات  اخلــامس،اجلــزء أمــا  .٢٧مــن املــادة  ٣يتصــل مبتطلبــات الفقــرة  يف مــا

  دون تصويت.بتوافق اآلراء أو املتخذة 
  

   ٢٧املادة   
  

  لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد.  - ١  
  تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه.  ‐ ٢  
تصدر قرارات جملس األمن يف املسـائل األخـرى كافـة مبوافقـة أصـوات تسـعة         - ٣  

القـرارات املتخـذة   شرط أنـه يف  بمن أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمني متفقة، 
ميتنـع مـن كـان طرفـا يف الـرتاع عـن        ٥٢مـن املـادة    ٣تطبيقا ألحكام الفصل السادس والفقـرة  

  التصويت.

مــن النظــام  ١٠تــرد يف الفصــل الســادس املــادة املتعلقــة بالتصــويت املتصــل بانتخــاب قضــاة مبوجــب املــادة      )١( 
األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة. وتــرد يف الفصــل الســابع املــادة املتعلقــة بــإجراءات التصــويت الــيت اختــذها 

 تصل بطلبات االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة.اجمللس يف ما ي
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  اجلزء األول
  اإلجراءات املتصلة باختاذ القرار والتصويت    

  
  مالحظة    

بياناته الرئاسـية  واعترافا من جملس األمن بأمهية نشر قراراته وخالل الفترة املستعرضة،   
يف الوقــت املناســب وبصــورة كاملــة وفعالــة إىل اجملتمــع الــدويل، وعلــى اخلصــوص إبالغهــا إىل 

ــرئيس       ــة، عــزز اجمللــس ممارســته يف هــذا الصــدد. ففــي مــذكرة مــن ال مؤرخــة  األطــراف املعني
(أ) ينبغي لـرئيس جملـس األمـن،     أنه، أمور، قرر اجمللس، ضمن مجلة ٢٠٠١حزيران/يونيه  ٢٩
ناء علـى طلـب أعضـاء اجمللـس، أن يوجـه انتبـاه ممثـل الدولـة العضـو (ممثلـي الـدول األعضـاء)             ب

فضال عن املنظمات والترتيبات اإلقليمية املعنية إىل البيانات الصحفية ذات الصـلة الـيت أدىل هبـا    
ة الرئيس نيابــــة عن أعضـاء اجمللـس أو إىل القـرارات الصـادرة عـن اجمللـس؛ (ب) ينبغـي لألمانـ        

العامة أيضا أن تواصل إطالع األطراف املعنية، مبا فيهـا اجلهـات الفاعلـة خبـالف الـدول، علـى       
القرارات والبيانات الرئاسية الصادرة عن جملس األمن، فضال عن البيانات الصحفية الـيت يـديل   
هبـا رئــيس اجمللــس نيابــة عــن أعضــاء اجمللــس، مــن خــالل املعنــيني مــن املمــثلني اخلاصــني لألمــني  
العام، وممثليه ومبعوثيه، واملنسقني املقـيمني لألمـم املتحـدة، وأن تضـمن إبـالغ تلـك القـرارات        

  .)٢(والبيانات يف أسرع وقت ونشرها على أوسع نطاق ممكن
اليت قا للمبادئ التوجيهية فاجمللس و عمل أساليب تبسيط وبغية، وعالوة على ذلك

 باإلمجاع تصويت بعد سلبيةأصوات عن  الرئيس يسألمل  ،)٣(لشهرلذلك ا الرئيس أعلنها
 وبعد ذلك، أصبحت ممارسة معتادة. )٤(٢٠٠١مشروع قرار يف شهر نيسان/أبريل  لصاحل

ضاء تصويت األع يف حالاملمتنعني عن التصويت  أو عن املعترضنيالرئيس  يسألأال  للمجلس
  .)٥(مؤيدين هماخلمسة عشر مجيع

 
  

  )٢(  S/2001/640.  
  )٣(  S/2001/596 ١٥، املرفق، الصفحة.  
يس عن املوافقني، مث املعترضني، مث املمتـنعني  عادة ما يتم التصويت يف اجمللس برفع األيدي، حيث يسأل الرئ  )٤(  

، وبـدعوة  ٢٠٠١ /سـبتمرب أيلول ١٢املعقـودة يف   ٤٣٧٠ اجللسـة عن التصويت. ويف حالة من احلاالت، يف 
 ةجهـ اومالوحـدة يف   مـن أجـل إظــــــهار   ’’من الرئيس، مل يصوِّت أعضاء اجمللس برفع األيدي، بل بالوقوف 

)، الـذي أدان فيـه اجمللـس، ضـمن مجلـة أمـور،       ٢٠٠١( ١٣٦٨اع القـرار  . واعتمـد باإلمجـ  ‘‘اإلرهـاب  بالء
 ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ١١ يفوبنسـيلفانيا   العاصـمة يف نيويـورك وواشـنطن   اهلجمات اإلرهابية الـيت وقعـت   

  ).٨، الصفحة S/PV.4370(انظر 
  )٥(  S/2002/603 ١٤، الصفحة. 
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  اجلزء الثاين    
  املسائل اإلجرائية وغري اإلجرائية    

  
  مالحظة    

عندما ُيعتمد مقترح بإمجاع األصوات؛ وعندما يصّوت مجيع األعضاء الدائمني تأييـدا    
 ،ملقتــرح مــا؛ أو عنــدما ال حيصــل مقتــرح مــا علــى األصــوات املؤيــدة التســعة الالزمــة لتمريــره  

عتــرب ت التصــويت بشــأهنا املســألة الــيت جيــرى تكانــ مــا إذا لــس اجملالتصــويت يف  نتيجــةتــبني  ال
وميكــن أن يتــبني الطــابع اإلجرائــي أو غــري اإلجرائــي مــن أو غــري إجرائــي.  ذات طــابع إجرائــي

نتيجة التصويت عندما حيصل اقتراح ما على تأييد تسـعة أصـوات أو أكثـر مـع تصـويت سـليب       
مــن األعضــاء الــدائمني. فاعتمــاد اجمللــس لالقتــراح يف هــذه الظــروف يــبني  مــن عضــو أو أكثــر 

الطابع اإلجرائي للمسألة؛ أما الـرفض مـن جانـب اجمللـس يف هـذه الظـروف، فيـبني أن املسـألة         
  غري إجرائية.  

، مل تكــن هنــاك حــاالت بــيَّن فيهــا التصــويت  ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠وخــالل الفتــرة مــن   
. وكانــت هنـاك ثالثــة مناســبات صـوَّت فيهــا اجمللــس،   )٦(ة قيـد النظــر الطـابع اإلجرائــي للمســأل 
، وعلى مسـألة تتصـل   )٨(، وعلى توجيه دعوة لالشتراك يف أعماله)٧(بالترتيب، على رفع جلسة

املسـألة  يعتـرب  لـس  اجملإن كان . ويف كل حالة، مل يبني التصويت يف حد ذاته )٩(بتسيري األعمال
ففــي احلالــة األوىل، اعُتمــد  أو غــري إجرائــي. ت طــابع إجرائــيذا التصــويت بشــأهنا الــيت جيــرى

 
  

 جـدول يف اجمللدات السابقة مـن مرجـع املمارسـات، ٌصـنفت هـذه احلـاالت كمـل يلـي: (أ) إدراج بنـود يف            )٦( 
؛ (د) رفـع بنـد   األعمـال  جدول؛ (ج) إرجاء النظر يف بنود األعمال جدول؛ (ب) ترتيب البنود يف األعمال

؛ (و) تعليـق جلسـة مـا؛    األمـن  جملـس ؛ (هــ) قـرارات رئـيس    األمـن  جملـس من قائمة املسـائل املعروضـة علـى    
لعقـد   العامة اجلمعيةوة رفع جلسة ما؛ (ح) دعوة لالشتراك يف األعمال؛ (ط) تسيري األعمال؛ (ي) دع (ز)

 جلسة استثنائية طارئة.  

، نظر اجمللـس يف البنـد املعنـون    ٢٠٠٣ األول/أكتوبر تشرين ٩(اجلزء األول) املعقودة يف  ٤٨٢٠ اجللسةيف   )٧(  
املوجهة من فرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا      ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ٢٣و  ٢٠الرسائل املؤرخة ’’

ــداالعظمــى و ــة  أيرلن ــراح بنتيجــة  ‘‘الشــمالية والواليــات املتحــدة األمريكي صــفر -صــفر-١٥. واعتمــد االقت
)S/PV.4829 ٢، الصفحة.(  

 ، استمع اجمللـس إىل إحاطـة مـن السـيد كـارل بيلـت،      ٢٠٠٠ /يونيهحزيران ٢٣املعقودة يف  ٤١٦٤ اجللسةيف ) ٨(
ى التأييـد الـالزم مـن تسـعة أصـوات      املبعوث اخلاص لألمـني العـام لشـؤون البلقـان. ومل حيصـل االقتـراح علـ       

)S/PV.4164 ٥إىل  ٢، الصفحات.(  
، الصـفحتان  S/PV.4164نفسـها، مل حيصـل اقتـراح منفصـل علـى التأييـد الـالزم مـن تسـعة أصـوات (           اجللسةيف  )٩(

 ).٣  و ٢
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االقتــراح باإلمجــاع؛ ويف احلــالتني املتبقيــتني، مل حيصــل االقتــراح علــى التأييــد الــالزم مــن تســعة 
  أصوات.
غري أنه كانت هناك حاالت بيَّن التصويت فيها الطابع غـري اإلجرائـي للمسـألة. وتـرد       

مجيعها مبسائل نظر فيهـا اجمللـس يف إطـار مسـؤوليته عـن صـون        أدناه هذه احلاالت، اليت تتصل
السـلم واألمـن الــدوليني. وخـالل الفتـرة املستعرضــة، مل تكـن هنـاك أي مناقشــة بشـأن الطــابع        

  ائي للمسائل املعروضة على اجمللس للنظر فيها.راإلجرائي أو غري اإلج
  

  سألةاحلاالت اليت بّين فيها التصويت الطابع غري اإلجرائي للم

 رقم اجللسة وتارخيها بند جدول األعمال

ــات االقتراحــــــــــــــ
قـراراتال(مشاريع

 وما إىل ذلك)
ــاء  ــدول األعضــ ــة  الــ املقدمــ

 لالقتراح

  التصويت
(مل يعتمـــد 

 االقتراح)
ــدائمون ــاء الــ األعضــ
(أ)الذين صوتوا سلبا

، األوســـطاحلالـــة يف الشـــرق 
 قضية فلسطنيمبا يف ذلك

٤٣٠٥ 
٢٠٠١آذار/مارس  ٢٧

S/2001/270 ،بنغالديش، تـونس، جامايكـا
ــايل، ــا، م ســنغافورة، كولومبي

 موريشيوس

١ ٤-١-٩ 

، األوســـطاحلالـــة يف الشـــرق 
 فلسطني مبا يف ذلك قضية

٤٤٣٨ 
ــانون األول/ ١٤ كـــــــــــ

  ٢٠٠١ديسمرب

S/١  ٢-١-١٢  تونس، مصر  ٢٠٠١/١١٩٩  

 ٤٥٦٣ احلالة يف البوسنة واهلرسك
حزيران/يونيــــــــــــــه ٣٠

٢٠٠٢  

S/2002/712 ،ــا ــي، أملانيـــ ــاد الروســـ االحتـــ
، ايطاليــــا، بلغاريــــا،أيرلنــــدا

فرنســــا، اململكــــة املتحــــدة،
 النرويج

١١-١-١٣ 

، األوســـطاحلالـــة يف الشـــرق 
 فلسطني مبا يف ذلك قضية

٤٦٨١ 
ــانون األول/ ٢٠ كـــــــــــ

   ٢٠٠٢ديسمرب

S/١  ٢-١-١٢  اجلمهورية العربية السورية  ٢٠٠٢/١٣٨٥  

، األوســـطاحلالـــة يف الشـــرق 
 فلسطني ذلك قضيةمبا يف

٤٨٢٨ 
ــبتمرب ١٦ أيلول/ســـــــــــــ

٢٠٠٣   

S/ــة  ٢٠٠٣/٨٩١ ــة العربي باكســتان، اجلمهوري
ــوب   ــورية، جنــ ــاالســ ،أفريقيــ

  السودان 

١  ٣-١-١١  

، األوســـطاحلالـــة يف الشـــرق 
 فلسطني مبا يف ذلك قضية

٤٨٤٢ 
ــرين األول/ ١٤ تشـــــــــــ

  ٢٠٠٣أكتوبر

S/ــة  ٢٠٠٣/٩٨٠ ــة العربي باكســتان، اجلمهوري
 ماليزيا السورية، غينيا،

١  ٤-١-١٠  

    
  لإلطالع على سياق التصويت وتعليالته، انظر األقسام ذات الصلة من الفصل الثامن.  (أ)  
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  الثالثاجلزء 
  إجراءات جملس األمن بشأن التصويت على ما إذا كانت املسألة

  من امليثاق ٢٧من املادة  ٢إجرائية وفقا ملفهوم الفقرة 
  

ــن، يف بعــض األح      ــس األم ــق      وجــد جمل ــن طري ــت، ع ــن الضــروري أن يب ــه م ــان، أن ي
) ٢التصويت، يف مسألة ما إذا كان املوضوع قيد النظر موضوعا إجرائيا وفقـا ملفهـوم الفقـرة (   

، وأطلق على هذه املسألة، وفقا للغة املستخدمة يف بيان سان فرانسيسـكو بشـأن   ٢٧ من املادة
  .‘‘املسألة األولية’’، اسم )١٠(إجراءات التصويت

  حتدث أي عمليات تصويت على املسألة األولية خالل الفترة املستعرضة.ومل   
  
  

ــة األربــع عــن       )١٠(   ــان الــذي أصــدرته يف ســان فرانسيســكو وفــود احلكومــات الراعي بشــأن  ‘‘صــيغة يالطــا’’البي
. وأوضـــحت فرنســـا يف مـــا بعـــد أهنـــا تشـــاطر آراء  ١٩٤٥ /يونيـــهحزيران ٨، األمـــن جملـــسالتصـــويت يف 
 الواليــاتاحتـاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية، الصـني، اململكــة املتحــدة،   اعيــة األربــع (احلكومـات الر 

 Sydney D. Bailey and Sam Daws, editors, The Procedure of the United: ). ورد يف كتـاب املتحـدة 

Nations Security Council (Oxford, Clarendon Press, 2005).  
  

  الرابعاجلزء 
يتعلق  يف ماناع عن التصويت أو عدم املشاركة أو الغياب االمت    

  من امليثاق ٢٧من املادة  ٣  بالفقرة
  مالحظة  
فــإن  ،مــن امليثــاق  ٢٧) مــن املــادة  ٣وفقــا للفقــرة (   
بشأن املسائل غري اإلجرائية (املوضـوعية)   األمن جملسقرارات 
، يكــون مــن ‘‘موافقــة أصــوات تســعة مــن أعضــائه  ’’تســتلزم 

ــها  ــة  أ’’بين ــدائمني متفق ــق اجلــزء  . ‘‘صــوات األعضــاء ال ويتعل
ــع بتطبيــق هــذا الشــرط: (أ) يف ضــوء الشــرط املنصــوص     الراب

االمتنـاع)؛  الـذي يسـتلزم   ( ٢٧) مـن املـادة   ٣عليه يف الفقرة (
املنتخــبني أو /و (ب) يف حالــة امتنــاع أحــد األعضــاء الــدائمني

ــاء        ــه أثن ــه أو تغيب ــدم مشــاركته في ــن التصــويت أو ع ــا ع طوع
  لتصويت.ا

  اإللزامياالمتناع    -ألف 
  على ما يلي: ٢٧) من املادة ٣تنص الفقرة (  

يف القــرارات املتخــذة تطبيقــا  أنــه... بشــرط     
 ٥٢مــن املــادة  ٣ألحكــام الفصــل الســادس والفقــرة  

  ميتنع من كان طرفا يف الرتاع عن التصويت.
وخالل الفتـرة املستعرضـة، مل حيـدث أن امتنـع عضـو        

، ومل ُتجـر  ٢٧مـن املـادة    ٣ وفقا لشرط الفقـرة عن التصويت 
  .)١١(اإللزاميأي مناقشة ملسألة االمتناع 

__________ 

املـادة   من ٣وردت يف مداوالت اجمللس إشارتان صرحيتان للفقرة   )١١(  
ــي ٢٧ ــودة يف  ٤١٢٨ اجللســة. فف  ٢٠٠٠ /أبريلنيســان ١٧املعق
، قـال  “مة تتصـل بـاجلزاءات  مسائل عا”يتصل بالبند املعنون  ما يف

إذا كانت أية دولة عضو يف اجمللس طرفـا يف أي   إنهأحد املتكلمني 
نزاع مع أية دولة غـري عضـو يف اجمللـس، فعليهـا التـزام احليـاد عنـد        

 ؛ضـد تلـك الدولـة    جـزاءات مناقشة األمر يف اجمللس بغـرض فـرض   
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 الغيــاب عــدم املشــاركة أو االمتنــاع الطــوعي أو  - باء
  ٢٧من املادة  ٣يف ما يتعلق بالفقرة 

احلـاالت الـيت امتنـع فيهـا     الفرعـي األول  القسم يسرد   
ــا و/أو املنتخبـــون األعضـــاء الـــدائمون   .تصـــويتعـــن الطوعـ

__________ 

 يثـاق مـن امل  ٢٧من املـادة   ٣لفقرة وقال املتكلم إن ذلك يتفق مع ا
)S/PV.4128 (اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة)). ويف  ٤٠، الصـــفحة

يتصــل  يف مــا ٢٠٠٣ /مــايوأيار ١٣املعقــودة يف  ٤٧٥٣ اجللســة
يف فـــض املنازعـــات بـــالطرق دور جملـــس األمـــن ”بالبنـــد املعنـــون 

ينبغـي للمجلـس أن ينظـر     أنـه ، شدد أحد املتكلمني على “السلمية
 أنـه ، مضيفا ٢٧من املادة  ٣فقرة لل “التطبيق الصارم واألمني”يف 
السماح لدولة بأن تكون طرفا وقاضيا وحملفا يف الوقـت   ال جيوز”
(السيد العريب، متكلما بصـفته   ١٠، الصفحة S/PV.4753( “ذاته

  الشخصية)).

وباإلضافة إىل ذلك، يصف تفصـيال حـالتني معينـتني لالمتنـاع     
كــان فيهمــا (أ) العضــو املمتنــع واحــدا مــن مقــدمي مشــروع    
ــاء     ــح األعضـ ــة األوىل)؛ (ب) أوضـ ــر (احلالـ ــد النظـ ــرار قيـ القـ

علـى كـل فقـرة علـى     املمتنعون أهنم كانوا يفضلون التصـويت  
ثــاين احلــاالت حــدة (احلالــة الثانيــة). ويســرد القســم الفرعــي ال

اليت مل يشارك فيها األعضـاء املنتخبـون يف التصـويت أو غـابوا     
ــاب، حيــث أخــذ      ــاء التصــويت. كمــا يصــف حــاالت الغي أثن
العضــو الغائــب الكلمــة يف مــا يتصــل بالتصــويت يف جلســة       
الحقة للمجلس (احلالة الثالثة). وخالل الفترة املستعرضـة، مل  

الـــدائمني أو تكـــن هنـــاك حـــاالت لعـــدم مشـــاركة األعضـــاء  
  حاالت تصويت يف غياب أعضاء دائمني.

    
خبــالف تلــك احلــاالت الــيت امتنــع فيهــا أعضــاء دائمــون و/أو منتخبــون عــن التصــويت     -  ١  

  ٢٧من املادة  ٣الفقرة املنصوص عليها يف شرط 
  املمتنعون  التصويت رقم اجللسة وتارخيها بند جدول األعمال  أو االقتراحالقرار
ــدد )٢٠٠٠(١٢٩٠ ــاء جــــ قبــــــول أعضــــ

 (توفالو)
٤١٠٣ 

 ٢٠٠٠/فربايرشباط١٧
  عضو دائم:  ١-صفر-١٤

 الصني
ــة بالصــحراء (أ))٢٠٠٠(١٣٠١ ــة املتعلق احلال

 الغربية
٤١٤٩ 

  ٢٠٠٠/مايوأيار٣١
  عضوان منتخبان: ٢-١-١٢

 جامايكا، مايل
ــة )٢٠٠٠(١٣٠٥ ــنةيفاحلالــــــــ البوســــــــ

 واهلرسك
٤١٦٢ 

  ٢٠٠٠/يونيهحزيران٢١
  عضو دائم: ١-صفر-١٤

 االحتاد الروسي
 ٤١٦٨ سرياليوناحلالة يف )٢٠٠٠(١٣٠٦

  ٢٠٠٠/يوليهمتوز٥
  عضو منتخب: ١-صفر-١٤

 مايل
الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف )٢٠٠٠(١٣٢٢

ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ
 قضية فلسطني

٤٢٠٥ 
 ٢٠٠٠ األول/أكتوبر تشرين ٧

  عضو دائم: ١-صفر-١٤
 املتحدة الواليات

S/2000/1171 
(مل ُيعتمــــد لعــــدم حصــــوله علــــى

  التأييد الالزم من تسعة أصوات)
  

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٢٤٨ 
ــانون ١٨ ــمرب كـــــ األول/ديســـــ

٢٠٠٠    

  أعضاء دائمون:  ٧-صفر-٨
ــا، ــاد الروســـي، فرنسـ االحتـ

الواليــاتاململكــة املتحــدة، 
  املتحدة

  أعضاء منتخبون:
 األرجنتني، كندا، هولندا
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  املمتنعون  التصويت رقم اجللسة وتارخيها بند جدول األعمال  أو االقتراحالقرار
 ٤٢٥١ أفغانستاناحلالة يف )٢٠٠٠(١٣٣٣

األول/ديســــــمرب كــــــانون ١٩
٢٠٠٠  

  عضو دائم:  ٢-صفر-١٣
  الصني

  عضو منتخب:
  ماليزيا

S/2001/270 
(مل ُيعتمــد بســبب تصــويت ســليب

  من عضو دائم)

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٣٠٥ 
    ٢٠٠١ /مارسآذار ٢٧

  عضوان دائمان:  ٤-١-٩
فرنســــا، اململكــــة املتحــــدة

  عضوان منتخبان:
 ، النرويجأيرلندا

١٠٥٤األمـنجملسقرار )٢٠٠٢(١٣٧٢
ــؤرخ ١٩٩٦( ٢٦) املـــــــ

 ١٩٩٦/أبريلنيسان

٤٣٨٤ 
  ٢٠٠١ /سبتمربأيلول ٢٨

  عضو دائم: ١-صفر-١٤
  املتحدة الواليات

S/2001/1199 
(مل ُيعتمــد بســبب تصــويت ســليب

  من عضو دائم)

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٤٣٨ 
ــانون ١٤ ــمرب كـــــ األول/ديســـــ

٢٠٠١   

  عضو دائم:  ٢-١-١٢
  اململكة املتحدة
  عضو منتخب:

  النرويج 

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف  )٢٠٠٢(١٣٩٧
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٤٨٩ 
   ٢٠٠٢ /مارسآذار ١٢

  عضو منتخب:  ١-صفر-١٤
  اجلمهورية العربية السورية

S/2002/712  
(مل ُيعتمــد بســبب تصــويت ســليب

 من عضو دائم)

ــة يف ــنةاحلالــــــــ البوســــــــ
 واهلرسك

٤٥٦٣ 
  ٢٠٠٢ /يونيهحزيران ٣٠

  عضو منتخب: ١-١-١٣
 (ب)بلغاريا 

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف  )٢٠٠٢(١٤٣٥
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٦١٤ 
   ٢٠٠٢ /سبتمربأيلول ٢٤

  عضو دائم:  ١-صفر-١٤
  املتحدة الواليات

S/2002/1385 

(مل ُيعتمــد بســبب تصــويت ســليب
  من عضو دائم)

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٦٨١ 
ــانون ٢٠ ــمرب كـــــ األول/ديســـــ

٢٠٠٢   

  عضوان منتخبان:  ٢-١-١٢
  بلغاريا، الكامريون

احلالـــــــة بـــــــني العـــــــراق )٢٠٠٢(١٤٥٤
 والكويت

٤٦٨٣ 
األول/ديســــــمرب كــــــانون ٣٠

٢٠٠٢  

 ائم:عضو د ٢-صفر-١٣
  االحتاد الروسي
  عضو منتخب:

اجلمهورية العربية السورية
ــدة )٢٠٠٣(١٤٨٧ ــم املتحـ ــات األمـ عمليـ

 حلفظ السالم
٤٧٧٢ 

  ٢٠٠٣ /يونيهحزيران ١٢
 عضو دائم: ٣-صفر-١٢

  فرنسا
  عضوان منتخبان:

ــا،  ــةأملاني ــة العربي اجلمهوري
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  املمتنعون  التصويت رقم اجللسة وتارخيها بند جدول األعمال  أو االقتراحالقرار
 السورية

 ٤٨٠٣ ليربيااحلالة يف )٢٠٠٣(١٤٩٧
  ٢٠٠٣ /أغسطسآب ١

٣-صـــــفر-١٢
 (ج)

 عضو دائم:
  فرنسا

  عضوان منتخبان:

 أملانيا، املكسيك
احلالـــــــة بـــــــني العـــــــراق )٢٠٠٣(١٥٠٠

 والكويت
٤٨٠٨ 

  ٢٠٠٣/أغسطسآب١٤
  عضو منتخب: ١-صفر-١٤

اجلمهورية العربية السورية
٢٠الرســــــائل املؤرخــــــة )٢٠٠٣(١٥٠٦

كـــــــــــــــــــــــــانون ٢٣ و
١٩٩١األول/ديســــــــمرب 

املوجهــــــة مــــــن فرنســــــا
املتحدة لربيطانيـا واململكة
الشـمالية أيرلنداالعظمى و

ــات املتحــــــــدة والواليــــــ
 األمريكية

 (اجلزء الثاين)٤٨٢٠
  ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٢

 :اندائم انعضو ٢-صفر-١٣
 الواليات املتحدةفرنسا، 

S/2003/891 
(مل ُيعتمــد بســبب تصــويت ســليب

  من عضو دائم)

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 طنيقضية فلس

٤٨٢٨ 
    ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٦

 عضو دائم:  ٣-١-١١
   املتحدة اململكة

  عضوان منتخبان:
  أملانيا، بلغاريا

S/2003/980 
(مل ُيعتمــد بســبب تصــويت ســليب

  من عضو دائم)

الشـــــــــــرقاحلالـــــــــــة يف
ــك ــا يف ذلــ األوســــط، مبــ

 قضية فلسطني

٤٨٤٢ 
األول/أكتــــــــوبر تشــــــــرين ١٤

٢٠٠٣   

 عضو دائم:  ٤-١-١٠
   ملتحدةا اململكة

  أعضاء منتخبون:
  أملانيا، بلغاريا، الكامريون 

  تصويت سليب لعضو منتخب.  (أ)  
  انظر احلالة األوىل. من بني مقدمي مشروع القرار قيد النظر. لإلطالع على التفاصيل،  (ب)  
  انظر احلالة الثانية أدناه. لإلطالع على التفاصيل،  (ج)  

  ١ احلالة  
ــة    ــودة ٤٥٦٣يف اجللسـ ــهحزيران ٢٠يف ، املعقـ  /يونيـ
يف البوســــنة احلالــــة ’’يتصــــل بالبنــــد املعنــــون  يف مــــا ٢٠٠٢

. )١٢(كــان معروضــا علــى اجمللــس مشــروع قــرار   ،‘‘واهلرســك
امتنــع أحــد مقــدمي املشــروع عــن   وعنــد طرحــه للتصــويت، 

االفتقـار إىل الوحـدة يف   ’’سترعي االنتبـاه إىل  التصويت لكي ي
__________ 

  )١٢( S/2002/712. 

ــد النظــر  ةســألبشــأن امل ‘‘اجمللــس ومل ُيعتمــد مشــروع   .)١٣( قي
    بسبب التصويت السليب لعضو دائم.القرار 

  ٢احلالة   
ــة    ــودة يف ٤٨٠٣يف اجللســ ــطسآب ١، املعقــ  /أغســ
امتنـع   ،‘‘يف ليربيـا احلالـة  ’’يتصل بالبنـد املعنـون    يف ما ٢٠٠٣

__________ 

  )١٣( S/PV.4563 (بلغاريا). ٥، الصفحة 
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 ،)١٤(ثالثة من أعضاء اجمللس عن التصويت علـى مشـروع قـرار   
). وتكلـم األعضـاء   ٢٠٠٣( ١٤٩٧مت اعتماده بوصفه القرار 

املمتنعون قبل وبعد التصويت، فأوضحوا أهنم كـانوا يفضـلون   
التصويت على كل فقرة علـى حـدة لتوضـيح أهنـم، مـع سـائر       

__________ 

  )١٤( S/2003/784. 

ؤيــدون كــل التأييــد بقيــة مشــروع القــرار      أعضــاء اجمللــس، ي 
  .)١٥(٧باستثناء الفقرة 
__________ 

)١٥( S/PV.4803 (أملانيــــا)؛  ٥(املكســــيك)؛ الصــــفحة  ٢، الصــــفحة
  (فرنسا). ٨الصفحة 

  
التصويت أو كانوا غائبني  احلاالت اليت مل يشارك فيها أعضاء دائمون و/أو منتخبون يف  -  ٢  

  فيها أثناء التصويت
  

  عدم املشاركة أو الغياب  التصويت رقم اجللسة وتارخيها بند جدول األعمال  القرار أو االقتراح
 ٤٠٩٤احلالة يف جورجيا)٢٠٠٠(١٢٨٧

 ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير٣١
ــفر-١٤ -صــــ
 صفر

 (أ)جامايكا (غائب)

S/2001/270  مبا يف ذلـكاألوسطرقاحلالة يف الش ،
 قضية فلسطني

٤٣٠٥ 
 ٢٠٠١آذار/مارس٢٧

 (الرئيس، مل يشارك) أوكرانيا٤-١-٩

، مبا يف ذلـكاألوسطاحلالة يف الشرق)٢٠٠٢(١٤٠٢
 قضية فلسطني

٤٥٠٣ 
٢٠٠٢أيار/مايو٣٠

ــفر-١٤ -صــــ
 صفر

ــورية ــة السـ ــة العربيـ اجلمهوريـ
 (غائب)

 ٤٧٦١ويتاحلالة بني العراق والك)٢٠٠٣(١٤٨٣
٢٠٠٣أيار/مايو٢٢

ــفر-١٤ -صــــ
 صفر

ــورية ــة السـ ــة العربيـ اجلمهوريـ
 (ب)(غائب)

  
بعـد ذلـك، أبلغـت املمثلـة الدائمـة جلامايكـا بأهنـا لـو كانـت          ’’) بني قوسني معقـوفني إىل أنـه   ٢، الصفحة S/PV.4094يشري حمضر اجللسة (  (أ)  

  .  ملشروع القرار ‘‘حاضرة أثناء التصويت لصوتت مؤيدة
أيار/مـايو، أدىل   ٢٢املستأنفة، املعقودة بعد ظهر يوم  ٤٧٦٢يف اجللسة ’’) يف حاشية إىل أنه ٢، الصفحة S/PV.4761يشري حمضر اجللسة (  ب)(  

لو كان قد ُمـنح الوقـت اإلضـايف     ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان يتصل هبذا التصويت أوضح فيه أن وفد اجلمهورية العربية السورية
ي طلبه، يف أكثر من مناسبة، لدراسة مشـروع القـرار قبـل التصـويت، لصـّوت لصـاحل هـذا القـرار. ويـرد نـص بيانـه يف احملضـر احلـريف              الذ

مــن املمثــل الــدائم   األمــن جملــساملوجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٢ /مــايوأيار ٢٢انظــر أيضــا الرســالة املؤرخــة   .‘‘)املســتأنفة( ٤٧٦٢للجلســة 
  ، املرفق).S/2003/567املتحدة ( األمملدى  للجمهورية العربية السورية

  ٣احلالة   
ــة    ــودة يف  ٤٣٠٥يف اجللســـ ــارسآذار ٢٧املعقـــ  /مـــ
احلالــــة يف الشــــرق ’’يتصــــل بالبنــــد املعنــــون  يف مــــا ٢٠٠١

كـان معروضـا علـى    ، ‘‘األوسط، مبـا يف ذلـك قضـية فلسـطني    
طُرح للتصـويت، ومل ُيعتمـد بسـبب     ،)١٦( اجمللس مشروع قرار

__________ 

  )١٦( S/2001/270. 

ــة ألعضــاء     تصــويت ســليب   ــاء الكلم ــل إعط ــم. وقب لعضــو دائ
اجمللــس الــذين رغبــوا يف اإلدالء ببيانــات قبــل التصــويت، قــال  

  الرئيس إنه يود أن يتكلم بصفته ممثل أوكرانيا.
تـــرى دائمـــا كانـــت وأشـــار املمثـــل إىل أن أوكرانيـــا   

لس إجراءات مناسبة وفعالة هبدف وضـع  اجملضرورة أن يتخذ 
غــري ني اإلســرائيليني والفلســطينيني. حــد للمواجهــة املتزايــدة بــ
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اإلمجـاع الواجـب مـن جانـب     تـوفر  بـدون   أن وفده يعتقد أنـه 
حيقـق  لـن  ن التصـويت علـى مشـروع القـرار     فإ ،أعضاء اجمللس

اهلـــدف األصـــلي املرجـــو منـــه يف مـــا يتعلـــق حبمايـــة املـــدنيني  
. الفلسطينيني أو يبعث إىل شـعوب املنطقـة بأيـة عالمـة إجيابيـة     

حملتويـات مشـروع القـرار املـذكور     تأييـد وفـده    ولذلك، فرغم
كـــان اجمللـــس وإدراكـــه التـــام لنتيجـــة عمليـــة التصـــويت الـــيت 

وأعــرب املمثــل قتــراع. اللــن يشــترك يف افإنــه شــرع فيهــا، سي
أن تكـون الفرصـة مـا زالـت متاحـة للتوصـل إىل       يف األمل  عن

  .)١٧( توافق يف اآلراء بشأن مشروع القرار
  ٤احلالة   
 ٢٠٠٣ /مـايو أيار ٢٢املعقـودة يف   ٤٦٧١ ةاجللسيف   

، ‘‘احلالـة بـني العـراق والكويـت    ’’يف ما يتصـل بالبنـد املعنـون    
__________ 

  )١٧( S/PV.4305 ٣ و ٢، الصفحتان.  

طُرح للتصـويت،   ،)١٨(كان معروضا على اجمللس مشروع قرار
ــرار    ــفه القــ ــد بوصــ ــل  ٢٠٠٣( ١٤٨٣واعتمــ ــان ممثــ ). وكــ

اجلمهورية العربية السورية غائبا أثناء التصـويت. وبعـد ذلـك،    
لـو كـان   ليوضح أن وفـده  ، أخذ الكلمة ٤٧٦٢ لسةاجلوأثناء 

قــد ُمــنح الوقــت اإلضــايف الــذي طلبــه، يف أكثــر مــن مناســبة،   
 لدراسة مشروع القرار قبل التصـويت، لصـّوت لصـاحل القـرار    

ــر   .)١٩()٢٠٠٣( ١٤٨٣ ــه يف حمضـ ــارة إىل بيانـ وأدرجـــت إشـ
كمــا أعيــد استنســاخه يف رســالة مؤرخــة   ،)٢٠(٤٧٦١ اجللســة
  .)٢١(األمن جملسموجهة إىل رئيس  ٢٠٠٣ /مايوأيار ٢٢

__________ 

  )١٨( S/2003/556. 

  )١٩( S/PV.4762 (Resumption 1) ٢٥، الصفحة. 

  )٢٠( S/PV.4761  ٢، الصفحة. 

  )٢١( S/2003/567. 

  
  اخلامساجلزء 

اعتماد القرارات واملقررات دون تصويت
  مالحظة  
تلـك  االقتراحـات اإلجرائيـة خـالل     معظمعلى ُووفق   

  .)٢٢(الفترة دون تصويت
ــذت اُتو   ــا خـ ــض أيضـ ــررات بعـ ــوعيةاملقـ دون  املوضـ

قــرارات مدرجــة يف  مخســةتصــويت، كمــا هــو مــبني يف حالــة 
املتبقيـة الــيت   ٢٣٢ومـن بـني القـرارات الــ     أدنـاه.   ألـف سـم  الق

قــرارا باإلمجــاع. وكانــت  ٢١٤اعتمــدت بالتصــويت، اعتمــد 
األغلبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه القـــرارات األخـــرية تتـــألف مـــن  

__________ 

مــا، وعلــى متثلــت االســتثناءات يف التصــويت علــى رفــع جلســة    )٢٢(  
توجيــه دعــوة لالشــتراك يف أعمــال اجمللــس، وعلــى مســألة تتصــل   

 بتسيري األعمال. انظر اجلزء الثاين من هذا الفصل.

؛ أمـــا ‘‘أُعـــدت أثنــاء مشـــاورات اجمللــس الســـابقة  ’’نصــوص  
  .)٢٣(النصوص األخرى، فقد قدمها واحد أو أكثر من الوفود

__________ 

أحيانـــا، كـــان يســـبق التصـــويت باإلمجـــاع أو يعقبـــه تعليـــل أو    )٢٣(  
تعلــيالت للتصــويت مــن فــرادى الوفــود. انظــر علــى ســبيل املثــال  

S/PV.4344  بشأن احلالـة  ٢٠٠١( ١٣٦٩(يف ما يتعلق بالقرار (
(يف مـــا يتعلـــق بـــالقرار  S/PV.4399بـــني العـــراق والكويـــت)؛ و

(يف  S/PV.4644وبوروندي)؛  يف احلالة) بشأن ٢٠٠١( ١٣٧٥
بـــني العـــراق  احلالـــة) بشـــأن ٢٠٠٢( ١٤٤١مـــا يتعلـــق بـــالقرار 

ــت)؛  ــالقرار    S/PV.4840ووالكويـــ ــق بـــ ــا يتعلـــ  ١٥١٠(يف مـــ
ــة) بشــأن ٢٠٠٣( ــك، يف  أفغانســتان يف احلال ــى ذل ). وعــالوة عل

 احلالة) بشأن ٢٠٠٣( ١٤٤١يف ما يتعلق بالقرار  ٤٦٤٤ اجللسة
بني العراق والكويت، وباإلضـافة إىل الكلمـات الـيت ألقاهـا ثالثـة      

تعلــيال لتصــويت كــل منــهم، فقــد   اجللســةمــن أعضــاء اجمللــس يف 
، رســـالة S/2002/1236أعـــدوا بيانـــا مشـــتركا، أرفـــق برســـالة ( 

من ممثلي االحتـاد الروسـي    ٢٠٠٢ الثاين/نوفمرب تشرين ٨مؤرخة 
 والصني وفرنسا) حول تفسري القرار.
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التصويت علـى املقـررات الـيت اختـذت شـكل      جير  ملو  
أعضــاء باســم الــرئيس باســم اجمللــس، أو  صــادرة عــن بيانــات 

ــس.  ــد اجملل ــك صــدرت فق ــد   تل ــية بع ــات الرئاس ــة البيان موافق
ــا أعضــاء اجمللــس   ــيت  خــالل املشــاورات.  عليه ــرات ال ويف الفت

، كـان جيـري   مرجـع املمارسـات  غطتها اجمللـدات السـابقة مـن    
ذه البيانــــات الرئاســــية يف جلســــة رمسيــــة  إعــــالن بعــــض هــــ

للمجلس، بينما يصـدر الـبعض األخـر فقـط يف شـكل خطـي.       
 ١٥١، أعلنـت البيانـات الــ    ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠ويف الفترة من 

مجيعها، باستثناء ثالثة منها، يف جلسـات رمسيـة (انظـر القسـم     
فقـد كـان الـرئيس يشـري      ،)٢٤(باء). أما يف تلك احلاالت الثالثة

إىل رمــز الوثيقــة الــيت سيصــدر هبــا البيــان الرئاســي؛  ةاجللســيف 
غــري أنــه مل يكــن يقــرأ نــص البيــان. وأحيانــا، كــان ُيقــرأ بيــان   

ويف حالة واحـدة،   .)٢٥(رئاسي فور اعتماد قرار، كنص مكمل
  .)٢٦(ٌسحب بيان رئاسي، وأعيد إصداره كمذكرة من الرئيس

__________ 

  )٢٤( S/PRST/2000/25, S/PRST/2000/28 and S/PRST/2000/29 .
يد من التفاصيل، انظر البنود املبينة يف احلاشية مزلإلطالع على 
 يف القسم باء.

ــادة،     )٢٥(   ــا للممارســة املعت ــا يتصــل   كــان هــذا هــو احلــال، وفق يف م
بالقرارات املعتمدة بشأن قبول أعضاء جدد، وبشأن جتديد واليـة  

ــوة  ــمق ــة فــض االشــتباك (انظــر    املتحــدة األم  ,PV.4103/ملراقب

S/PV.4148, S/PV.4215, S/PV.4235, S/PV.4322, 

S/PV.4428, S/PV.4542, S/PV.4546, S/PV.4585, 

S/PV.4670, S/PV.4779 and S/PV.4889 ذلـك   ). كما كـان
هو احلال أيضا يف ما يتصل بقـرار اعتمـد بشـأن متديـد واليـة قـوة       

جلت مقـررات جملـس األمـن    ويف حاالت أخـرى، سُـ    
ــس،   رات أيف مــذك ــيس اجملل دون إشــارة إىل و رســائل مــن رئ

ودال، علــى  جــيم نيالقســم(انظــر عليهــا تصــويت إجــراء أي 
عمومـا يف  هـذه املـذكرات والرسـائل تصـدر     ومع أن ). التوايل

فقد قرأ الـرئيس حمتـوى إحـدى املـذكرات     شكل خطي فقط، 
كمـا اتفـق علـى     )٢٧(يف جلسة رمسية للمجلـس قبـل إصـدارها.   

  )٢٨( قبل إعالهنما يف جلسة رمسية.حمتوى رسالتني
__________ 

املؤقتة يف لبنان، وقرار اعتمد بشأن احملكمـة الدوليـة    املتحدة األمم
كـــوت ديفـــوار (انظـــر  يف احلالـــةلروانـــدا، وقـــرار اعتمـــد بشـــأن 

S/PV.4095, S/PV.4849 and S/PV.4857 .(على التوايل ، 

ــان الرئاســ    )٢٦(   ــحب البي ــد إصــداره  S/PRST/2000/27ي ُس ، وأعي
(مــــذكرة مــــن الــــرئيس) (انظــــر     S/2002/772حتــــت الرمــــز  

S/PRST/2000/27 وCorr.1 .(  
، تتضـمن  ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٩مذكرة من الرئيس مؤرخة    )٢٧(  

إىل  األمـن  جملـس مقرر اجمللس اعتمـاد التقريـر السـنوي املقـدم مـن      
 .٤٨٣١ اجللسةا يف )، ومت قراءهتS/2003/901( العامة اجلمعية

، يبلـغ  ٢٠٠١ الثاين/ينـاير  كـانون  ١٩رسالة من الـرئيس مؤرخـة     )٢٨(  
متديـــد املوعـــد النـــهائي لتلقـــي مبقـــرر اجمللـــس  العـــام األمـــنيفيهـــا 

ترشيحات القضـاة يف احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة حـىت       
ــاير   ٣١ ــانون الثاين/ينـ ــة  S/2001/63( ٢٠٠١كـ ــت املوافقـ )، متـ

؛ ورســالة مــن الــرئيس مؤرخــة ٤٢٦٠ اجللســةإعالهنــا يف عليهــا و
مبقـرر   العـام  األمـني ، يبلـغ فيهـا   ٢٠٠٢ األول/أكتـوبر  تشرين ١١

متديد املوعد النـهائي لتلقـي ترشـيحات القضـاة يف احملكمـة      اجمللس 
 ٢٠٠٢ الثـــــاين/نوفمرب تشـــــرين ١٥الدوليـــــة لروانـــــدا حـــــىت   

)S/2002/1131 ــا يف ــا وإعالهنــ ــة عليهــ ــة )، متــــت املوافقــ  اجللســ
٤٦٢١ . 

    
  احلاالت اليت اختذ فيها جملس األمن قرارات دون تصويت- ألف 

  
 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتارخيها القرار
األول/أكتــوبرتشــرين٤٢١٥،٣١)٢٠٠٠(١٣٢٦

٢٠٠٠ 
 قبول أعضاء جدد (مجهورية يوغوسالفيا االحتادية)

٢٧صـــــــــــــــــــــــــــة)،(خا٤٣٣٧)٢٠٠١(١٣٥٨
 ٢٠٠١/يونيهحزيران

 عيني األمني العام لألمم املتحدةمسألة التوصية املتعلقة بت

حتديد موعد إجراء انتخاب لشغل منصـب شـاغر يف حمكمـة العـدل ٢٠٠١/يوليهمتوز٤٣٤٥،٥)٢٠٠١(١٣٦١
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 بند جدول األعمال رقم اجللسة وتارخيها القرار
 الدولية

 الدميقراطية) ليشيت -قبول أعضاء جدد (مجهورية تيمور  ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٤٢،٢٣)٢٠٠٢(١٤١٤
 قبول أعضاء جدد(االحتاد السويسري) ٢٠٠٢/يوليهمتوز٤٥٨٥،٢٤)٢٠٠٢(١٤٢٦

      
احلاالت اليت أعلن فيهـا عـن مقـررات جملـس األمـن يف بيانـات رئاسـية صـدرت           -باء   

  بعد موافقة أعضاء اجمللس عليها يف مشاوراته
  

  بند جدول األعمال رقم اجللسة وتارخيها بيان الرئيس
S/PRST/2000/1 أفريقياتعزيز السالم واألمن: تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل الالجئني يف  ٢٠٠٠الثاين/ينايركانون٤٠٨٩،١٣
S/PRST/2000/2 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٠الثاين/ينايركانون٤٠٩٢،٢٦ 
S/PRST/2000/3 الشرق األوسطاحلالة يف ٢٠٠٠يرالثاين/يناكانون٤٠٩٥،٣١ 
S/PRST/2000/4 محاية موظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا والعـاملني يف جمـال ٢٠٠٠/فربايرشباط٤١٠٠،٩

 املساعدة اإلنسانية يف مناطق الصراع
S/PRST/2000/5 الوسطى أفريقيامجهورية احلالة يف ٢٠٠٠/فربايرشباط٤١٠١،١٠ 
S/PRST/2000/6 قبول أعضاء جدد (توفالو) ٢٠٠٠/فربايرشباط٤١٠٣،١٧ 
S/PRST/2000/7 صون السلم واألمن: اجلوانب اإلنسانية للقضايا املعروضة علـى جملـس ٢٠٠٠/مارسآذار٤١١٠،٩

 األمن
S/PRST/2000/8 املسألة املتعلقة هباييت ٢٠٠٠/مارسآذار٤١١٢،١٥ 
S/PRST/2000/9 األفغانية -احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد احلدود الطاجيكية  ٢٠٠٠/مارسارآذ٤١١٦،٢١ 

S/PRST/2000/10 صون السلم واألمن وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الصراع ٢٠٠٠/مارسآذار٤١١٩،٢٩ 
S/PRST/2000/11 بيساو -غينيااحلالة يف ٢٠٠٠/مارسآذار٤١٢٢،٢٩ 
S/PRST/2000/12 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠٠/أبريليسانن٤١٢٥،٧ 
S/PRST/2000/13 الشرق األوسطاحلالة يف ٢٠٠٠/أبريلنيسان٤١٣١،٢٠ 
S/PRST/2000/14 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٠/مايوأيار٤١٣٤،٤ 
S/PRST/2000/15 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٠/مايوأيار٤١٣٥،٥ 
S/PRST/2000/16 جورجيااحلالة يف ٢٠٠٠/مايوأيار٤١٣٧،١١ 
S/PRST/2000/17 األفغانية -احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد احلدود الطاجيكية  ٢٠٠٠/مايوأيار٤١٤١،١٢ 
S/PRST/2000/18 الشرق األوسطاحلالة يف ٢٠٠٠/مايوأيار٤١٤٦،٢٣ 
S/PRST/2000/19 الشرق األوسطة يفاحلال ٢٠٠٠/مايوأيار٤١٤٨،٣١ 
S/PRST/2000/20 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٠/يونيهحزيران٤١٥١،٢ 
S/PRST/2000/21 الشرق األوسطاحلالة يف ٢٠٠٠/يونيهحزيران٤١٦٠،١٨ 
S/PRST/2000/22 الصومالاحلالة يف ٢٠٠٠/يونيهحزيران٤١٦٧،٢٩ 
S/PRST/2000/23 البوسنة واهلرسكاحلالة يف ٢٠٠٠/يوليهمتوز٤١٦٩،١٣ 
S/PRST/2000/24 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٠/يوليهمتوز٤١٧٣،١٧ 
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  بند جدول األعمال رقم اجللسة وتارخيها بيان الرئيس
S/PRST/2000/25

 يف منع نشوب الصراعات املسلحة األمنجملسدور ٢٠٠٠/يوليهمتوز٤١٧٤،٢٠ (أ) 
S/PRST/2000/26 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٠/أغسطسآب٤١٨٢،٣ 
S/PRST/2000/28

ــدور فعــال يف صــون الســلم واألمــن ٢٠٠٠/سبتمربأيلول٤١٩٤،٧ (أ)  ــة اضــطالع جملــس األمــن ب كفال
 أفريقياالدوليني وخباصة يف 

S/PRST/2000/29
 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٠/سبتمربأيلول٤٢٠١،٢٩ (أ) 
S/PRST/2000/30 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٢١٥،٣١

٢٠٠٠ 
 (مجهورية يوغوسالفيا االحتادية) قبول أعضاء جدد

S/PRST/2000/31 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢١٦،٣ 
S/PRST/2000/32 جورجيااحلالة يف٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢٢١،١٤ 
S/PRST/2000/33 ــاين/نوفمرب   ١٠رســالة مؤرخــة  ٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢٢٤،١٦ موجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٠تشــرين الث

جملس األمن من القائم باألعمال املؤقـت للبعثـة الدائمـة جلـزر سـليمان
 لدى األمم املتحدة

S/PRST/2000/34 إريتريااحلالة بني إثيوبيا و٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢٣٠،٢١ 
S/PRST/2000/35 ــس األ ٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢٣٢،٢٢ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩و ) ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
S/PRST/2000/36 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢٣٥،٢٧ 
S/PRST/2000/37 بيساو -غينيااحلالة يف٢٠٠٠الثاين/نوفمربتشرين٤٢٣٩،٢٩ 
S/PRST/2000/38 لية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدولينيمسؤو٢٠٠٠األول/ديسمربكانون٤٢٤٣،٦ 
S/PRST/2000/39 تيمور الشرقيةاحلالة يف٢٠٠٠األول/ديسمربكانون٤٢٤٤،٦ 
S/PRST/2000/40 ــانون٤٢٥٠،١٩ األول/ديســــــــمربكــــــ

٢٠٠٠ 
ــس األ  ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
S/PRST/2000/41 ــانون٤٢٥٢،٢١ األول/ديســــــــمربكــــــ

٢٠٠٠ 
احلالة يف غينيا عقب اهلجمات األخرية على طـول حـدودها مـع ليربيـا

 وسرياليون
S/PRST/2001/1 الصومالاحلالة يف ٢٠٠١كانون الثاين/يناير٤٢٥٥،١١ 
S/PRST/2001/2 الوسطى أفريقيامجهورية احلالة يف ٢٠٠١الثاين/ينايركانون٤٢٦٢،٢٣ 
S/PRST/2001/3 تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات ٢٠٠١الثاين/ينايركانون٤٢٧٠،٣١ 
S/PRST/2001/4 إريتريااحلالة بني إثيوبيا و ٢٠٠١/فربايرشباط٤٢٧٥،٩ 
S/PRST/2001/5 بناء السالم: حنو إتباع هنج شامل ٢٠٠١/فربايرشباط٤٢٧٨،٢٠ 
S/PRST/2001/6 بوروندياحلالة يف ٢٠٠١/مارسآذار٤٢٨٥،٢ 
S/PRST/2001/7 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن ٢٠٠١آذار/مارس  ٤رسالة مؤرخة ٢٠٠١/مارسآذار٤٢٩٠،٧

من املمثل الدائم جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة لـدى األمـم
 املتحدة

S/PRST/2001/8 ــس  ٢٠٠١/مارسآذار٤٢٩٨،١٦ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن األ قـــــ
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و

S/PRST/2001/9 جورجيااحلالة يف ٢٠٠١/مارسآذار٤٣٠٠،٢١ 
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S/PRST/2001/10 ــدور فعــال يف صــون الســلم واألمــن ٢٠٠١/مارسآذار٤٣٠٢،٢٢ ــة اضــطالع جملــس األمــن ب كفال

 أفريقياالدوليني وخباصة يف 
S/PRST/2001/11 البوسنة واهلرسكاحلالة يف ٢٠٠١/مارسآذار٤٣٠٤،٢٢ 
S/PRST/2001/12 جورجيااحلالة يف ٢٠٠١/أبريلنيسان٤٣١٤،٢٤ 
S/PRST/2001/13 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠١/مايوأيار٤٣١٨،٣ 
S/PRST/2001/14 إريتريابني إثيوبيا واحلالة ٢٠٠١/مايوأيار٤٣٢٠،١٥ 
S/PRST/2001/15 األوسطاحلالة يف الشرق  ٢٠٠١/مايوأيار٤٣٢٢،٣٠ 
S/PRST/2001/16 مســؤولية جملــس األمــن عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني: فــريوس ٢٠٠١/يونيهحزيران٤٣٣٩،٢٨

ــدز) ــب (اإليـ ــة املكتسـ ــص املناعـ ــرية/متالزمة نقـ ــة البشـ ــص املناعـ نقـ
 م الدوليةوعمليات حفظ السال

S/PRST/2001/17 بوروندياحلالة يف ٢٠٠١/يونيهحزيران٤٣٤١،٢٩ 
S/PRST/2001/18 الوسطى أفريقيامجهورية احلالة يف ٢٠٠١/يوليهمتوز٤٣٤٧،١٧ 
S/PRST/2001/19 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠١/يوليهمتوز٤٣٤٩،٢٤ 
S/PRST/2001/20 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةاحلالة يف ٢٠٠١/أغسطسآب٤٣٥٦،١٣ 
S/PRST/2001/21 األسلحة الصغرية ٢٠٠١/أغسطسآب٤٣٦٢،٣١ 
S/PRST/2001/22 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠١/سبتمربأيلول٤٣٦٥،٥ 
S/PRST/2001/23 تيمور الشرقيةالة يفاحل ٢٠٠١/سبتمربأيلول٤٣٦٨،١٠ 
S/PRST/2001/24 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠١/سبتمربأيلول٤٣٧٧،٢٠ 
S/PRST/2001/25 الوسطى أفريقيامجهورية احلالة يف ٢٠٠١/سبتمربأيلول٤٣٨٢،٢٦ 
S/PRST/2001/26 بوروندياحلالة يف ٢٠٠١/سبتمربأيلول٤٣٨٣،٢٦ 
S/PRST/2001/27 ــس األ  ٢٠٠١توبراألول/أكتشرين٤٣٨٨،٥ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
S/PRST/2001/28 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٣٩٠،١٢

٢٠٠١ 
 جائزة نوبل للسالم

S/PRST/2001/29 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٣٩٦،٢٤
٢٠٠١ 

 اطيةيتعلق جبمهورية الكونغو الدميقريف مااحلالة

S/PRST/2001/30 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٤٠١،٣١
٢٠٠١ 

 الصومالاحلالة يف

S/PRST/2001/31 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٤٠٢،٣١
٢٠٠١ 

 املرأة والسالم واألمن

S/PRST/2001/32 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٤٠٤،٣١
٢٠٠١ 

 تيمور الشرقيةاحلالة يف

S/PRST/2001/33 بوروندياحلالة يف ٢٠٠١مربالثاين/نوفتشرين٤٤٠٨،٨ 
S/PRST/2001/34 ــس األ  ٢٠٠١الثاين/نوفمربتشرين٤٤٠٩،٩ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
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S/PRST/2001/35 بوروندياحلالة يف٢٠٠١الثاين/نوفمربتشرين٤٤١٧،١٥ 
S/PRST/2001/36 أنغوالاحلالة يف٢٠٠١الثاين/نوفمربتشرين٤٤١٩،١٥ 
S/PRST/2001/37 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠١الثاين/نوفمربتشرين٤٤٢٨،٢٧ 
S/PRST/2001/38 موجهـة مـن األمـني العـام إىل ٢٠٠١نيسـان/أبريل   ٣٠رسالة مؤرخة٢٠٠١الثاين/نوفمربتشرين٤٤٤٠،١٩

 رئيس جملس األمن
S/PRST/2001/39 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة٢٠٠١الثاين/نوفمربتشرين٤٤٤١،١٩ 

S/PRST/2002/1 إريتريااحلالة بني إثيوبيا و ٢٠٠٢الثاين/ينايركانون٤٤٥٠،١٦ 
S/PRST/2002/2 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٢الثاين/ينايركانون٤٤٦٥،٣١ 
S/PRST/2002/3 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٢ر/فربايشباط٤٤٧١،٧ 
S/PRST/2002/4 ــس األ  ٢٠٠٢/فربايرشباط٤٤٧٣،١٣ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
S/PRST/2002/5 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٢/فربايرشباط٤٤٧٤،٢٥ 
S/PRST/2002/6 محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة ٢٠٠٢/مارسآذار٤٤٩٣،١٥ 
S/PRST/2002/7 أنغوال  احلالة يف ٢٠٠٢/مارسآذار٤٤٩٩،٢٨ 
S/PRST/2002/8 الصومالاحلالة يف ٢٠٠٢/مارسآذار٤٥٠٢،٢٨ 
S/PRST/2002/9 ة فلسطني، مبا يف ذلك قضياألوسطاحلالة يف الشرق  ٢٠٠٢/أبريلنيسان٤٥١١،١٠ 

S/PRST/2002/10 التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الســالم واألمـن الـدوليان نتيجـة لألعمــال ٢٠٠٢/أبريلنيسان٤٥١٣،١٥
 اإلرهابية

S/PRST/2002/11 ــس األ  ٢٠٠٢/أبريلنيسان٤٥١٩،٢٤ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و

S/PRST/2002/12 األطفال والصراع املسلح ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٢٨،٧ 
S/PRST/2002/13 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٣٧،٢٠ 
S/PRST/2002/14 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٣٩،٢٢ 
S/PRST/2002/15 يت الدميقراطية)ليش -قبول أعضاء جدد (مجهورية تيمور  ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٤٢،٢٣ 
S/PRST/2002/16 ــس األ  ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٤٣،٢٤ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
S/PRST/2002/17 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٤٤،٢٤ 
S/PRST/2002/18 األوسطاحلالة يف الشرق  ٢٠٠٢/مايوأيار٤٥٤٦،٣٠ 
S/PRST/2002/19 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٢/يونيهحزيران٤٥٤٨،٥ 
S/PRST/2002/20 األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطنياحلالة يف الشرق  ٢٠٠٢/يوليهمتوز٤٥٧٨،١٨ 
S/PRST/2002/21 ــهاكات ٢٠٠٢/يوليهمتوز٤٥٨٢،٢٣ ــن االنتـ ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــة األشـ ــة حملاكمـ ــة الدوليـ احملكمـ

اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف إقلـيم يوغوسـالفيا
 ١٩٩١السابقة منذ عام 

S/PRST/2002/22 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٢/يوليهمتوز٤٥٨٣،٢٣ 
S/PRST/2002/23 قبول أعضاء جدد (االحتاد السويسري) ٢٠٠٢/يوليهمتوز٤٥٨٥،٢٤ 
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S/PRST/2002/24 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٢/أغسطسآب٤٦٠٢،١٥ 
S/PRST/2002/25 أيلول/سـبتمرب ١١االجتماع الرفيع املسـتوى جمللـس األمـن يف ذكـرى      ٢٠٠٢/سبتمربأيلول٤٦٠٧،١١

 رهاب الدويل: أعمال اإل٢٠٠١
S/PRST/2002/26 التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الســالم واألمـن الـدوليان نتيجـة لألعمــال ٢٠٠٢األول/أكتوبرتشرين٤٦١٩،٨

 اإلرهابية
S/PRST/2002/27 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٦٢٦،١٨

٢٠٠٢ 
 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة

S/PRST/2002/28 األول/أكتـــــــــوبررينتشـــــــــ٤٦٢٧،١٨
٢٠٠٢ 

 الوسطى أفريقيامجهورية احلالة يف

S/PRST/2002/29 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٦٣٣،٢٤
٢٠٠٢ 

ــس األ  ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و

S/PRST/2002/30 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٦٣٩،٣١
٢٠٠٢ 

 األسلحة الصغرية

S/PRST/2002/31 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٦٤٠،٣١
٢٠٠٢ 

الوسـطى يف ميـدان أفريقيـا التعاون بني منظومـة األمـم املتحـدة و   تعزيز
 صون السالم واألمن

S/PRST/2002/32 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٦٤١،٣١
٢٠٠٢ 

 املارة والسالم واألمن

S/PRST/2002/33 ــانون٤٦١١،١٢ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

 البوسنة واهلرسكة يفاحلال

S/PRST/2002/34 ــانون٤٦٦٢،١٢ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

 كرواتيااحلالة يف

S/PRST/2002/35 ــانون٤٦٦٣،١٢ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

 الصومالاحلالة يف

S/PRST/2002/36 ــانون٤٦٦٥،١٣ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

 ليربيااحلالة يف

S/PRST/2002/37 ــانون٤٦٧٠،١٧ ول/ديســــــــمرباألكــــــ
٢٠٠٢ 

 األوسطاحلالة يف الشرق 

S/PRST/2002/38 ــانون٤٦٧٢،١٧ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الســالم واألمـن الـدوليان نتيجـة لألعمــال
 اإلرهابية

S/PRST/2002/39 ــانون٤٦٧٤،١٨ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

ــن اال    ــؤولني عـ ــخاص املسـ ــة األشـ ــة حملاكمـ ــة الدوليـ ــهاكاتاحملكمـ نتـ
اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف إقلـيم يوغوسـالفيا

 ١٩٩١السابقة منذ عام 



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

11-21843 154 
 

  بند جدول األعمال رقم اجللسة وتارخيها بيان الرئيس
ــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال   ــة الدولي احملكمــة اجلنائي

اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين
واطنني الروانـديني املسـؤولني عـنالدويل املرتكبـة يف إقلـيم روانـدا واملـ    

أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف
ــاورة بـــني    ــدول اجملـ ــي الـ ــاير و   ١أراضـ ــانون الثاين/ينـ ــانون ٣١كـ كـ

 ١٩٩٤األول/ديسمرب
S/PRST/2002/40 ــانون٤٦٧٥،١٨ األول/ديســــــــمربكــــــ

٢٠٠٢ 
 بوروندياحلالة يف

S/PRST/2002/41 ــانون٤٦٧٩،٢٠ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

 محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة

S/PRST/2002/42 ــانون٤٦٨٠،٢٠ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٢ 

 كوت ديفواراحلالة يف

S/PRST/2003/1 ــس األ  ٢٠٠٣/فربايرشباط٤٧٠٣،٦ ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و

S/PRST/2003/2 الصومالاحلالة يف ٢٠٠٣/مارسآذار٤٧١٨،١٢ 
S/PRST/2003/3 التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الســالم واألمـن الـدوليان نتيجـة لألعمــال ٢٠٠٣/أبريلنيسان٤٧٣٤،٤

 اإلرهابية
S/PRST/2003/4 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٣/مايوأيار٤٧٤٩،٢ 
S/PRST/2003/5 دور جملس األمن يف فض املنازعات بالطرق السلمية ٢٠٠٣/مايوأيار٤٧٥٣،١٣ 
S/PRST/2003/6 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٣/مايوأيار٤٧٥٦،١٦ 
S/PRST/2003/7 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠٣/يونيهحزيران٤٧٧٤،١٧ 
S/PRST/2003/8 بيساو -غينياالة يفاحل ٢٠٠٣/يونيهحزيران٤٧٧٦،١٩ 
S/PRST/2003/9 األوسطاحلالة يف الشرق  ٢٠٠٣/يونيهحزيران٤٧٧٩،٢٦ 

S/PRST/2003/10 إريتريااحلالة بني إثيوبيا و ٢٠٠٣/يوليهمتوز٤٧٨٧،١٧ 
S/PRST/2003/11 كوت ديفواراحلالة يف ٢٠٠٣/يوليهمتوز٤٧٩٣،٢٥ 
S/PRST/2003/12 األمنجملسبعثات ٢٠٠٣/يوليهمتوز٤٧٩٤،٢٥ 
S/PRST/2003/13 التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الســالم واألمـن الـدوليان نتيجـة لألعمــال ٢٠٠٣/أغسطسآب٤٨١١،٢٠

 اإلرهابية
S/PRST/2003/14 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٣/أغسطسآب٤٨٥١،٢٧ 
S/PRST/2003/15 املتحدة األممر العدالة وسيادة القانون: دو ٢٠٠٣/سبتمربأيلول٤٨٣٣،٢٤ 
S/PRST/2003/16 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٨٣٩،١٠

٢٠٠٣ 
ــة   ــالة مؤرخ ــوبر   ٢رس ــيس ٢٠٠٣تشــرين األول/أكت ــة إىل رئ موجه

 جملس األمن من املمثل الدائم للسودان لدى األمم املتحدة
    

S/PRST/2003/17 األول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٨٤٥،١٦
٢٠٠٣ 

واألمـن الـدوليان نتيجـة لألعمــال التهديـدات الـيت يتعـرض هلـا الســالم    
 اإلرهابية

S/PRST/2003/18 ــالاألول/أكتـــــــــوبرتشـــــــــرين٤٨٤٩،٢٧ ــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعم ــة الدولي احملكمــة اجلنائي
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  بند جدول األعمال رقم اجللسة وتارخيها بيان الرئيس
اإلبادة اجلماعية وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين ٢٠٠٣

 الروانـديني املسـؤولني عـنالدويل املرتكبـة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني    
أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات املماثلــة املرتكبــة يف

ــاورة بـــني    ــدول اجملـ ــي الـ ــاير و   ١أراضـ ــانون الثاين/ينـ ــانون ٣١كـ كـ
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/PRST/2003/19 الصومالاحلالة يف٢٠٠٣الثاين/نوفمربتشرين٤٨٥٦،١١ 
S/PRST/2003/20 كوت ديفواراحلالة يف٢٠٠٣الثاين/نوفمربتشرين٤٨٥٧،١٣ 
S/PRST/2003/21 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة٢٠٠٣الثاين/نوفمربتشرين٤٨٦٣،١٩ 
S/PRST/2003/22 مأمهية اإلجراءات املتعلقة باأللغام بالنسبة لعمليات حفظ السال٢٠٠٣الثاين/نوفمربتشرين٤٨٦٤،١٩ 
S/PRST/2003/23 منطقة البحريات الكربىاحلالة يف٢٠٠٣الثاين/نوفمربتشرين٤٨٦٥،٢٠ 
S/PRST/2003/24 العراق والكويتاحلالة بني٢٠٠٣الثاين/نوفمربتشرين٤٨٦٨،٢٠ 
S/PRST/2003/25 كوت ديفواراحلالة يف٢٠٠٣األول/ديسمربكانون٤٨٧٥،٤ 
S/PRST/2003/26 ــا٤٨٨٠،١٢ األول/ديســــــــمربنونكــــــ

٢٠٠٣ 
ــس األ  ــرارات جملـــــ )١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠مـــــــن قـــــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨(١٢٠٣ و
S/PRST/2003/27 ــانون٤٨٨٢،١٥ األول/ديســــــــمربكــــــ

٢٠٠٣ 
 محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة

S/PRST/2003/28 ــانون٤٨٨٧،١٨ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٣ 

 راق والكويتالعاحلالة بني

S/PRST/2003/29 ــانون٤٨٨٩،٢٢ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٣ 

 األوسطاحلالة يف الشرق 

S/PRST/2003/30 ــانون٤٨٩١،٢٢ األول/ديســــــــمربكــــــ
٢٠٠٣ 

 بوروندياحلالة يف

  
  .بيانات مل ُتقرأ يف جلسات رمسية  (أ)  

    
عن رئـيس   ُسجلت فيها مقررات جملس األمن يف مذكرات صادرةاحلاالت اليت   -جيم   

  جملس األمن
ــن ــذكرة مــــــ املــــــ

 املوضوع  التاريخ الرئيس
S/2000/27 الثاين/ينـــــــــايركـــــــــانون ١٧

٢٠٠٠ 
 انتخاب رؤساء ونواب رؤساء جلان اجلزاءات

S/2000/155 وإجراءاتهاألمنجملسأساليب عمل ٢٠٠٠/فربايرشباط ٢٨ 
S/2000/274 وإجراءاتهاألمنجملسأساليب عمل ٢٠٠٠/مارسآذار ٣١ 
S/2000/319 مسائل عامة تتصل باجلزاءات ٢٠٠٠/أبريلنيسان ١٧ 
S/2000/684 ١٩٩٤( ٩١٨جلنـــة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار      رئيسيونوابانتخاب رئيسي ٢٠٠٠يوليه/متوز ١٣(
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ــن ــذكرة مــــــ املــــــ
 املوضوع  التاريخ الرئيس

بـني احلالـة ) بشأن ٢٠٠٠( ١٢٩٨بشأن رواندا وجلنـــة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
  إريترياإثيوبيا و

S/2000/772 كفالــة اضــطالع جملــس األمــن بــدور فعــال يف صــون الســلم واألمــن الــدوليني وخباصــة يف ٢٠٠٠/أغسطسآب ٩
 أفريقيا

S/2000/839 العامة اجلمعيةاملقدم إىل  األمنجملسالنظر يف مشروع تقرير ٢٠٠٠/أغسطسآب ٣١ 
S/2001/10 ن اجلزاءاتانتخاب رؤساء ونواب رؤساء جلا ٢٠٠١الثاين/يناير كانون ٥ 

S/2001/135 اختيار رئيس الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ٢٠٠١/فربايرشباط ١٤
S/2001/215 ٢٠٠١( ١٣٤٣انتخــاب رئــيس ونــائيب رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   ٢٠٠١/مارسآذار ١٢(

 بشأن ليربيا
S/2001/363 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠١/أبريلنيسان ١٨ 
S/2001/564 بشـأن١٩٩٩( ٧٥١ائيب رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  انتخاب رئيس ون ٢٠٠١/يونيهحزيران ٦ (

 الصومال
S/2001/640 وثائق جملس األمن واملسائل ذات الصلة ٢٠٠١/أبريلنيسان ٢٩ 
S/2001/876 العامة اجلمعيةاملقدم إىل  األمنجملسالنظر يف مشروع تقرير ٢٠٠١/سبتمربأيلول ١٨ 
S/2001/905 ال انسحاب بدون إستراتيجية ٢٠٠١/سبتمربأيلول ٢٥ 
S/2001/935 األول/أكتـــــــوبر تشـــــــرين  ٤

٢٠٠١ 
بشــأن مكافحــة )٢٠٠١( ١٣٧٣نــواب اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار انتخــاب رئــيس و

 اإلرهاب
S/2001/1130 الثـــــــاين/نوفمربتشـــــــرين ٢٩

٢٠٠١ 
)١٩٩٧( ١١٣٢ملنشــأة عمــال بــالقرار انتخــاب رئــيس ونــائيب رئــيس جلنــة جملــس األمــن ا

 سرياليونبشأن
S/2002/21 انتخاب رؤساء ونواب رؤساء جلان اجلزاءات ٢٠٠٢الثاين/يناير كانون ٤ 
S/2002/22 اختيار رئيس الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ٢٠٠٢الثاين/يناير كانون ٤
S/2002/56 الثاين/ينـــــــــايركـــــــــانون ١٤

٢٠٠٢ 
 الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

S/2002/70 الثاين/ينـــــــــايركـــــــــانون ١٥
٢٠٠٢ 

 الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتصلة باجلزاءاتاختيار رئيس

S/2002/74 لثاين/ينـــــــــايراكـــــــــانون ١١
٢٠٠٢ 

 أفغانستاناحلالة يف

S/2002/124 الثاين/ينـــــــــايركـــــــــانون ٢٨
٢٠٠٢ 

)١٩٩٧( ١١٣٢انتخــاب رئــيس ونــائيب رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  
 سرياليونبشأن

S/2002/199 اجلمعية العامة إىلالنظر يف مشروع تقرير جملس األمن املقدم  ٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٢ 
S/2002/207 وحلها أفريقياصالحيــــات الفريق العامل املخصص ملنع نشوب الصراعات يف  ٢٠٠٢ /مارسآذار ١ 
S/2002/316 وإجراءاتهاألمنجملسأساليب عمل ٢٠٠٢/مارسآذار ٢٦ 
S/2002/591 وإجراءاتهاألمنجملسأساليب عمل ٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٩ 
S/2002/597 أفريقيااحتفاال بيوم األمنجملسبيان من رئيس ٢٠٠٢ /مايوأيار ٣٠ 
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ــن ــذكرة مــــــ املــــــ
 املوضوع  التاريخ الرئيس

S/2002/607 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٢ /مايوأيار ٣١  
S/2002/964 وإجراءاتهاألمنجملسأساليب عمل ٢٠٠٢/أغسطسآب ٢٧ 

S/2002/1068 اجلمعية العامة إىلالنظر يف مشروع تقرير جملس األمن املقدم  ٢٠٠٢/سبتمربأيلول ٢٦ 
S/2002/1276 الثـــــــاين/نوفمربتشـــــــرين ٢٢

٢٠٠٢ 
 وإجراءاتهاألمنجملسأساليب عمل

S/2002/1352 ــانون ١٢ األول/ديســـــمرب كـــ
٢٠٠٢ 

 وحلها أفريقياق العامل املخصص ملنع نشوب الصراعات يف الفري

S/2003/10 انتخاب رؤساء ونواب رؤساء جلان اجلزاءات ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٧ 
S/2003/11 وحلها أفريقياالفريق العامل املخصص ملنع نشوب الصراعات يف اختيار رئيس ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٧ 
S/2003/12 اختيار رئيس الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٧
S/2003/30 ــواب ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٨ ــيس ون ــيسانتخــاب رئ ــرار   رئ ــة املنشــأة مبوجــب الق بشــأن )٢٠٠١( ١٣٧٣اللجن

 مكافحة اإلرهاب
S/2003/235 وحلها أفريقياالفريق العامل املخصص ملنع نشوب الصراعات يف اختيار رئيس ٢٠٠٣/فربايرباطش ٢٨ 
S/2003/337 احلالة اإلنسانية يف العراق ٢٠٠٣/مارسآذار ١٨ 
S/2003/340 فريــق اخلــرباء املعــين باالســتغالل غــري القــانوين للمــوارد الطبيعيــة وأشــكال الثــروة األخــرى ٢٠٠٣/مارسآذار ٢٤

  جلمهورية الكونغو الدميقراطية
S/2003/660 ١٩٩٩( ١٢٦٧انتخاب رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  ٢٠٠٣/يونيهحزيران ١٩ ( 
S/2003/901 العامة اجلمعيةاملقدم إىل األمنجملسمشروع تقرير ٢٠٠٣/سبتمربأيلول ١٩ 
S/2003/935 أكتـــــــوبراألول/ تشـــــــرين  ٣

٢٠٠٣ 
 اإلرهاب) بشأن مكافحة ٢٠٠١( ١٣٧٣األمن املنشأة مبوجب القرار جملسجلنة

S/2003/1183 ــانون ١٨ األول/ديســـــمرب كـــ
٢٠٠٣ 

 وحلها أفريقياشوب الصراعات يف الفريق العامل املخصص ملنع ن

S/2003/1184 ــانون ١٨ األول/ديســـــمرب كـــ
٢٠٠٣ 

 الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

S/2003/1185 ــانون ١٨ األول/ديســـــمرب كـــ
٢٠٠٣ 

 الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتصلة باجلزاءات

S/2003/1188 ــانون ٢٢ األول/ديســـــمرب كـــ
٢٠٠٣ 

 وحلها أفريقياالفريق العامل املخصص ملنع نشوب الصراعات يف 
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ــا مقـــررات جملـــس األمـــن يف       - دال   ــاحلـــاالت الـــيت ُســـجلت فيهـ ــائل مـ ن رئـــيس رسـ
 األمن  جملس

 البند التاريخ الرسالة

S/2000/16 جورجيااحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/يناير كانون ١٢ 
S/2000/21 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/يناير كانون ١٤ 
S/2000/61 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٠الثاين/يناير كانون ٢٧ 
S/2000/63 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/يناير كانون ٢٨ 
S/2000/64 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٠الثاين/يناير كانون ٢٨ 
S/2000/75 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/يناير كانون ٣١ 

S/2000/113 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٠/فربايرشباط ١٤ 
S/2000/118 البوسنة واهلرسكاحلالة يف ٢٠٠٠/فربايرشباط ١٤ 
S/2000/137 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٠/فربايرشباط ١٨ 
S/2000/167 ة بني العراق والكويتاحلال ٢٠٠٠ /مارسآذار ١ 
S/2000/173 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٠ /مارسآذار ٢ 
S/2000/189 ــانون ٢٠٠٠ /مارسآذار ٣ ــهاكات اجلســيمة للق ــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت ــة حملاكم ــة الدولي احملكم

 ١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
S/2000/202 بيساو-غينيااحلالة يف ٢٠٠٠/مارسآذار ١٠ 
S/2000/224 الشرق األوسطاحلالة يف ٢٠٠٠/مارسرآذا ١٧ 
S/2000/264 وإجراءاته  األمنجملسأساليب عمل ٢٠٠٠/مارسآذار ٢٤ 
S/2000/286 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٠/أبريلنيسان ٥ 
S/2000/311 لة بني العراق والكويتاحلا ٢٠٠٠/أبريلنيسان ١٣ 
S/2000/320 ــرارات جملــــس األمــــن ٢٠٠٠/أبريلنيسان ١٤ )١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩ و
S/2000/344 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٠/أبريلنيسان ٢٤ 
S/2000/359 كرواتيااحلالة يف ٢٠٠٠/أبريلنيسان ٢٨ 
S/2000/362 لدميقراطيةيتعلق جبمهورية الكونغو ايف مااحلالة ٢٠٠٠/أبريلنيسان ٢٨ 
S/2000/367 الوسطىأفريقيااحلالة يف مجهورية ٢٠٠٠ /مايوأيار ١ 
S/2000/392 إريترياإثيوبيا واحلالة بني ٢٠٠٠ /مايوأيار ٧ 
S/2000/424 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٠ /مايوأيار ١١ 
S/2000/432 قربصاحلالة يف ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٥ 
S/2000/451 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٨ 
S/2000/519 األفغانية -احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد احلدود الطاجيكية  ٢٠٠٠/يونيهحزيران ١ 
S/2000/574 املتعلقة مبسألة اهلند وباكستان األمن جملسورئيس  العاماألمنيالرسائل املتبادلة بني ٢٠٠٠/يونيهحزيران ١٤ 
S/2000/599 الشرق األوسطاحلالة يف ٢٠٠٠/يونيهحزيران ١٩ 
S/2000/651 بورونديحلالة يفا ٢٠٠٠ /يوليهمتوز ٥ 



لتصويتا -  لرابعالفصل ا  
 

 

159 11-21843 
 

 البند التاريخ الرسالة

S/2000/676 إريترياإثيوبيا واحلالة بني ٢٠٠٠ /يوليهمتوز ٧ 
S/2000/663 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٠/يوليهمتوز ١٠ 
S/2000/665 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠٠/يوليهمتوز ١٠ 
S/2000/672 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٠/يوليهمتوز ١٠ 
S/2000/761 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠٠/أغسطسآب ٢  
S/2000/779 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠٠/أغسطسآب ٨ 
S/2000/797 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٠/أغسطسآب ١٤ 
S/2000/842 إريترياوإثيوبيااحلالة بني ٢٠٠٠/أغسطسآب ٣١ 
S/2000/886 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٠/سبتمربأيلول ٢٠ 
S/2000/903 يونسريالاحلالة يف ٢٠٠٠/سبتمربأيلول ٢٦ 
S/2000/908 منطقة البحريات الكربىاحلالة يف ٢٠٠٠/سبتمربأيلول ٢٦ 
S/2000/910 إريترياوإثيوبيااحلالة بني ٢٠٠٠/سبتمربأيلول ٢٦ 
S/2000/942 بيساو-غينيااحلالة يف ٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٣ 
S/2000/944 الوسطىأفريقيااحلالة يف مجهورية٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٣ 
S/2000/946 ليربيااحلالة يف٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٣ 
S/2000/948 اإريتريوإثيوبيااحلالة بني٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٣ 
S/2000/960 العراق والكويتاحلالة بني ٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٥ 
S/2000/987 أنغوالاحلالة يف٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ١٣ 

S/2000/1019 إريترياوإثيوبيااحلالة بني٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٢٤ 
S/2000/1030 تيمور الشرقيةاحلالة يف٢٠٠٠األول/أكتوبر تشرين ٢٥ 
S/2000/1061 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب تشرين ٢ 
S/2000/1083 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب تشرين ١٠ 
S/2000/1097 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب تشرين ١٥ 
S/2000/1099 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب تشرين ١٥ 
S/2000/1141 ال انسحاب بدون إستراتيجية ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب تشرين ٣٠ 
S/2000/1168 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠٠األول/ديسمرب كانون ٨ 
S/2000/1189 قربصاحلالة يف٢٠٠٠األول/ديسمرب كانون ١٤ 
S/2000/1234 سرياليوناحلالة يف٢٠٠٠األول/ديسمرب كانون ٢٢ 

S/2001/48 ــانون ٢٠٠١الثاين/يناير كانون ١٦ ــهاكات اجلســيمة للق ــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت ــة حملاكم ــة الدولي احملكم
 ١٩٩١ام اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ ع

S/2001/95 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠١الثاين/يناير كانون ٣١ 
S/2001/195 إحاطة من السيد كارل بيلت املبعوث اخلاص لألمني العام إىل البلقان ٢٠٠١ /مارسآذار ٦ 
S/2001/276 قربصلة يفاحلا ٢٠٠١/مارسآذار ٢٧ 
S/2001/289 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠١/مارسآذار ٢٨ 
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 البند التاريخ الرسالة

S/2001/328 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠١/أبريلنيسان ٥ 
S/2001/339 تعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةييف مااحلالة ٢٠٠١/أبريلنيسان ٦ 
S/2001/387 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠١/أبريلنيسان ١٩ 
S/2001/406 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠١/أبريلنيسان ٢٤ 
S/2001/408 منطقة البحريات الكربىاحلالة يف ٢٠٠١/أبريلنيسان ٢٥ 
S/2001/446 األفغانية -احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد احلدود الطاجيكية  ٢٠٠١ /مايوأيار ٧ 
S/2001/482 ــس األمــن ٢٠٠١ /مايوأيار ١٥ ــرارات جمل ) و١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠ق

  ) ١٩٩٩(١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩
S/2001/500 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠١ /مايوأيار ١٨ 
S/2001/510 ر الشرقيةتيمواحلالة يف ٢٠٠١ /مايوأيار ٢٢ 
S/2001/551 احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغـري ٢٠٠١ /مايوأيار ٣٠

ــهاكات اجلســيمة ل   ــداذلــك مــن االنت ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ــانون اإلنســاين ال لق
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

كــانون ٣١كــانون الثاين/ينــاير و  ١املماثلــة املرتكبــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/2001/557 قربصاحلالة يف ٢٠٠١/يونيهحزيران ٥ 
S/2001/614 محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة ٢٠٠١/يونيهحزيران ٢١ 
S/2001/711 ستاناملتعلقة مبسألة اهلند وباك األمن جملسورئيس  العاماألمنيالرسائل املتبادلة بني ٢٠٠١/يوليهمتوز ١٨ 
S/2001/722 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠١/يوليهمتوز ٢٣ 
S/2001/761 اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف ٢٠٠١/أغسطسآب ٢

ءاناجلـز ، املرفـق الثـاين  )، ٢٠٠١( ١٣٥٣لقرار بـا مجهورية الكونغو الدميقراطية عمـال  
 (أ)ألف وباء

S/2001/767 جملس األمن مع البلدان املسـامهة اتاجتماعتعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات:  ٢٠٠١/أغسطسآب ٦
 املؤقتة يف لبناناملتحدةاألممقوةبقوات يف

S/2001/782 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠١/أغسطسآب ١٣ 
S/2001/873 تمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يفاج ٢٠٠١/سبتمربأيلول ١٧

 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١(١٣٥٣بريفالكا عمال بالقرار
S/2001/936 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠١األول/أكتوبر شرينت ٤ 
S/2001/937 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ٤ 
S/2001/951 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ٨ 
S/2001/961 بيساو-احلالة يف غينيا٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ١٠ 
S/2001/973 أنغوالاحلالة يف٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ١٦ 
S/2001/982 ليربيااحلالة يف٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ١٨ 

S/2001/1028 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم ١٩٩٨آذار/مــارس ٣١رســالة مؤرخــة٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ٣١
 باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
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 البند التاريخ الرسالة

S/2001/1030 احلالة بني العراق والكويت٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ٣١ 
S/2001/1032 أفريقيااحلالة يف٢٠٠١األول/أكتوبر تشرين ٣١ 
S/2001/1042 لالسـتفتاء يف اجتماع جملس األمن مع البلدان املسـامهة بقـوات يف بعثـة األمـم املتحـدة      ٢٠٠١الثاين/نوفمرب تشرين ٢

 )، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١( ١٣٥٣عمال بالقرارالصحراء الغربية
S/2001/1065 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠١الثاين/نوفمرب تشرين ١٢ 
S/2001/1083 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠١الثاين/نوفمرب تشرين ١٦ 
S/2001/1096 منطقة البحريات الكربىاحلالة يف ٢٠٠١اين/نوفمربالث تشرين ٢١ 
S/2001/1098 الصومالاحلالة يف ٢٠٠١الثاين/نوفمرب تشرين ٢١ 
S/2001/1129 األمـن إىل األمــني موجهـة مـن رئـيس جملـس     ٢٠٠١ /أبريلنيسـان٣٠رسـالة مؤرخـة ٢٠٠١الثاين/نوفمرب تشرين ٢٩

 العام
S/2001/1207 بوروندياحلالة يف ٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ٧ 
S/2001/1183 قربصاحلالة يف٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ١٢ 
S/2001/1185 قربصاحلالة يف٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ١٢ 
S/2001/1179 أفريقيااحلالة يف٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ١٢ 
S/2001/1181 بيساو-احلالة يف غينيا٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ١٢ 
S/2001/1203 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم ١٩٩٨آذار/مــارس ٣١رســالة مؤرخــة٢٠٠١األول/ديسمرب كانون ١٤

 ى األمم املتحدةباألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لد
S/2002/24 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٢الثاين/يناير كانون ٤ 

S/2002/106 ــرارات جملــــس األمــــن ٢٠٠٢الثاين/يناير كانون ٢٣ )١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــ
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩ و

S/2002/129 إريترياوإثيوبيااحلالة بني ٢٠٠٢الثاين/يناير كانون ٣١ 
S/2002/157 انتفغانسأاحلالة يف ٢٠٠٢/فربايرشباط ٨ 
S/2002/177 الصومالاحلالة يف ٢٠٠٢/فربايرشباط ١٩ 
S/2002/285 قربصاحلالة يف ٢٠٠٢/مارسارآذ ١٨ 
S/2002/295 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن األمــني ٢٠٠١نيسـان/أبريل  ٣٠رسـالة مؤرخـة ٢٠٠٢/مارسآذار ١٩

 العام
S/2002/327 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠٢/مارسآذار ٢٨ 
S/2002/349 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٢/أبريلنيسان ٤ 
S/2002/351 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٢/أبريلنيسان ٤ 
S/2002/412 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠٢/أبريلنيسان ١٢ 
S/2002/430 الة يف منطقة البحريات الكربىاحل ٢٠٠٢/أبريلنيسان ١٧ 
S/2002/502 األفغانية -احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد احلدود الطاجيكية  ٢٠٠٢ /مايوأيار ١ 
S/2002/530 البوسنة واهلرسكاحلالة يف ٢٠٠٢ /مايوأيار ٧ 
S/2002/594 املتعلقة مبسألة اهلند وباكستان األمن جملسورئيس  العاماألمنيالرسائل املتبادلة بني ٢٠٠٢ /مايوارأي ٢٩ 
S/2002/644 جورجيااحلالة يف ٢٠٠٢/يونيهحزيران ٧ 
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S/2002/715 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠٢/يونيهحزيران ٢٨ 
S/2002/720 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٢ /يوليهمتوز ٢ 
S/2002/763 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٢/يوليهمتوز ١٢ 
S/2002/767 بالصحراء الغربيةيتعلقيف مااحلالة ٢٠٠٢/يوليهمتوز ١٦ 
S/2002/769 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠٢/يوليهمتوز ١٦ 
S/2002/771 مني العام  األمن إىل األ  موجهة من رئيس جملس ٢٠٠٢متوز/يوليه١٥رسالة مؤرخة ٢٠٠٢/يوليهمتوز ١٥
S/2002/773 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ٢٠٠٢/يوليهمتوز ١٦   
S/2002/840 تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٢/يوليهمتوز ٢٦ 
S/2002/917 بيساو-احلالة يف غينيا ٢٠٠٢/أغسطسآب ٩ 
S/2002/930 الوسطىأفريقيااحلالة يف مجهورية ٢٠٠٢/أغسطسآب ١٢ 
S/2002/947 املتعلقة مبسألة اهلند وباكستان األمن جملسورئيس  العاماألمنيالرسائل املتبادلة بني ٢٠٠٢/أغسطسآب ٢١ 

S/2002/1000 وثائق جملس األمن وإجراءاته ٢٠٠٢رب/سبتمأيلول ٦ 
S/2002/1027 أنغوالاحلالة يف ٢٠٠٢/سبتمربأيلول ١٢ 
S/2002/1041 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٢/سبتمربأيلول ١٨ 
S/2002/1109 لعراق والكويتاحلالة بني ا ٢٠٠٢األول/أكتوبر تشرين ٣ 
S/2002/1121 إريترياوإثيوبيااحلالة بني ٢٠٠٢األول/أكتوبر تشرين ٨ 
S/2002/1130 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٢األول/أكتوبر تشرين ٩ 
S/2002/1131 نائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغـرياحملكمة اجل٢٠٠٢األول/أكتوبر تشرين ١١

ــدا ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق ذلــك مــن االنت
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

كــانون ٣١كــانون الثاين/ينــاير و  ١ل اجملــاورة بــني املماثلــة املرتكبــة يف أراضــي الــدو 
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/2002/1175 احلالة يف منطقة البحريات الكربى٢٠٠٢األول/أكتوبر تشرين ١٨ 
S/2002/1271 ــرارات جملــــس األمــــن ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب تشرين ٢١ )١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩ و
S/2002/1305 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب تشرين ٢٩ 
S/2002/1382 احلالة بني العراق والكويت٢٠٠٢األول/ديسمرب كانون ١٩ 
S/2002/1380 مــن القــائم موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن  ١٩٩٨آذار/مــارس ٣١رســالة مؤرخــة٢٠٠٢األول/ديسمرب كانون ١٩

 باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
S/2002/1403 قربصاحلالة يف٢٠٠٢األول/ديسمرب كانون ٢٠ 

S/2003/28 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٩ 
S/2003/67 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٢٠ 

S/2003/126 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٣الثاين/يناير كانون ٣١ 
S/2003/169 كوت ديفواراحلالة يف ٢٠٠٣/فربايرشباط ١٢ 
S/2003/193 يتعلق بالصحراء الغربيةيف مالةاحلا ٢٠٠٣/فربايرشباط ١٨ 
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S/2003/241 قربصاحلالة يف ٢٠٠٣ /مارسآذار ٣ 
S/2003/285 رسالة بشأن الترتيبات االحتياطية حلفظ السالم ٢٠٠٣ /مارسآذار ٧ 
S/2003/382 وغـرياحملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية  ٢٠٠٣/مارسآذار ٢٨

ــدا ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق ذلــك مــن االنت
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

كــانون ٣١كــانون الثاين/ينــاير و  ١املماثلــة املرتكبــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/2003/469 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٣/أبريلنيسان ٢١ 
S/2003/504 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠٣/أبريلنيسان ٢٣ 
S/2003/550 احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغـري ٢٠٠٣/أبريلنيسان ٣٠

ــانون اإلنســاين    ــهاكات اجلســيمة للق ــدا ذلــك مــن االنت ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ال
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

كــانون ٣١كــانون الثاين/ينــاير و  ١املماثلــة املرتكبــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/2003/525 األمنجملسبعثات ٢٠٠٣ /مايوأيار ٥ 
S/2003/543 األفغانية -احلالة يف طاجيكستان وعلى امتداد احلدود الطاجيكية  ٢٠٠٣ /مايوأيار ١٣ 
S/2003/558 األمنجملسبعثات ٢٠٠٣ /مايوأيار ٢١ 
S/2003/563 يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطيةيف مااحلالة ٢٠٠٣ /مايوأيار ٢٢ 
S/2003/604 ائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغـرياحملكمة اجلن ٢٠٠٣ /مايوأيار ٢٣

ــدا ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق ذلــك مــن االنت
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

كــانون ٣١كــانون الثاين/ينــاير و  ١اجملــاورة بــني  املماثلــة املرتكبــة يف أراضــي الــدول 
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/2003/571 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٣ /مايوأيار ٢٧ 
S/2003/607 كوت ديفواراحلالة يف ٢٠٠٣/يونيهحزيران ٣ 
S/2003/664 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٣/يونيهحزيران ٢٣ 
S/2003/690 كمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغـرياحمل ٢٠٠٣ /يوليهمتوز ٢

ــدا ــيم روان ــة يف إقل ــدويل املرتكب ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق ذلــك مــن االنت
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

كــانون ٣١كــانون الثاين/ينــاير و  ١اضــي الــدول اجملــاورة بــني  املماثلــة املرتكبــة يف أر
 ١٩٩٤األول/ديسمرب

S/2003/696 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٣/يوليهمتوز ١٠ 
S/2003/717 (ب)تيمور الشرقيةاحلالة يف ٢٠٠٣/يوليهمتوز ١٧

S/2003/727 األوسطاحلالة يف الشرق ٢٠٠٣/يوليهمتوز ١٨ 
S/2003/762 ــرارات جملــــس األمــــن ٢٠٠٣يه/يولمتوز ٢٨ )١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــ

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و١٩٩٩(١٢٣٩ و
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S/2003/797 يتعلق بالصحراء الغربيةيف مااحلالة ٢٠٠٣/أغسطسآب ٨ 
S/2003/831 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٣/أغسطسآب ٢٢ 
S/2003/883 ــة الدول ٢٠٠٣/أغسطسآب ٢٩ ــانوناحملكم ــهاكات اجلســيمة للق ــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت ــة حملاكم ي

 ١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
S/2003/890 الوسطىأفريقيااحلالة يف مجهورية ٢٠٠٣/سبتمربأيلول ١١ 
S/2003/921 بوروندياحلالة يف ٢٠٠٣/سبتمربأيلول ٢٩ 
S/2003/922 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠٣/سبتمربأيلول ٣٠ 
S/2003/927 ليربيااحلالة يف ٢٠٠٣األول/أكتوبر تشرين ١ 
S/2003/930 أفغانستاناحلالة يف ٢٠٠٣األول/أكتوبر تشرين ١ 

S/2003/1052 الصومالاحلالة يف٢٠٠٣األول/أكتوبر تشرين ٢٨ 
S/2003/1055 رأة والسالم واألمنامل٢٠٠٣األول/أكتوبر تشرين ٣١ 
S/2003/1067 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ٤ 
S/2003/1088 ــانون ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ١٠ ــهاكات اجلســيمة للق ــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت ــة حملاكم ــة الدولي احملكم

 ١٩٩١بقة منذ عام اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السا
S/2003/1093 الصومالاحلالة يف ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ١٣ 
S/2003/1097 بيساو-احلالة يف غينيا ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ١٤ 
S/2003/1109 احلالة بني العراق والكويت ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ٢٠ 
S/2003/1111 بني العراق والكويتاحلالة ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ٢٠ 
S/2003/1139 أفريقيااحلالة يف ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب تشرين ٢١ 
S/2003/1143 سرياليوناحلالة يف ٢٠٠٣األول/ديسمرب كانون ٣ 
S/2003/1199 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم ١٩٩٨آذار/مــارس ٣١رســالة مؤرخــة٢٠٠٣األول/ديسمرب كانون ٢٣

 ت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدةباألعمال املؤق
S/2003/1215 قربصاحلالة يف٢٠٠٣األول/ديسمرب كانون ٣٠ 

  
اجتماع جملس األمن ’’)، ُنقحت صياغة البنود املتعلقة بـ S/2002/964( ٢٠٠٢آب/أغسطس  ٢٧وفقا ملذكرة رئيس جملس األمن املؤرخة   (أ)  

اجتماع جملـس األمـن مـع البلـدان     ’’لتصبح  ‘‘)، املرفق الثاين، اجلزء ألف٢٠٠١( ١٣٥٣... عمال بالقرار  يف بقواتمع البلدان املسامهة 
  .‘‘)، املرفق الثاين، اجلزءان ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣... عمال بالقرار  يف املسامهة بقوات

احلالـة  ’’لتصـبح   ‘‘احلالة يف تيمور الشـرقية ’’قحت صياغة البند ، ُن٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤املعقودة يف  ٤٦٤٦اعتبارا من اجللسة   (ب)  
  .‘‘ليشيت -يف تيمور 


