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  مذكرة استهاللية    
  

يتنــاول هــذا الفصــل ممارســة جملــس األمــن يف توجيــه الــدعوات لالشــتراك يف أعمالــه.     
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت لـس       ٣٩و  ٣٧من امليثاق واملادتـان   ٣٢و  ٣١وتنص املادتان 

ــن يف         ــس األم ــيت ليســت أعضــاء يف جمل ــدول ال ــدعوات إىل ال ــه ال ــه جيــوز توجي ــى أن ــن عل األم
التالية: (أ) عندما تنبه الدولة العضـو يف األمـم املتحـدة جملـس األمـن إىل وجـود نـزاع         الظروف

مـن النظـام الـداخلي املؤقـت)؛      ٣٧مـن امليثـاق (املـادة     ٣٥من املـادة   ١أو موقف وفقا للفقرة 
ــة الــيت ليســت عضــوا يف األمــم      ــة العضــو يف األمــم املتحــدة أو الدول (ب) عنــدما تكــون الدول

)؛ (ج) عنـدما تكـون مصـاحل الدولـة العضـو يف األمـم        ٣٢(املـادة  “ فا يف النــزاع طر”املتحدة 
 ؛مـن النظـام الـداخلي املؤقـت)     ٣٧من امليثاق واملادة  ٣١متأثرة بوجه خاص (املادة  “املتحدة

إىل تزويــده باملعلومــات “ أعضــاء األمانــة العامــة أو غريهــم مــن األشــخاص  ”(د) عنــد دعــوة 
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت). وال تنطـوي إال الفئـة        ٣٩خـرى (املـادة   تقدمي املساعدات األ أو

  الثانية (الفئة (ب) أعاله) على التزام الس بتوجيه دعوة.

درج الــس، خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، علــى عــدم التمييــز بــني الشــكاوى الــيت    
ــى   ــوي علـ ــزاع”تنطـ ــادة   “ نـ ــىن املـ ــدود معـ ــاق و  ٣٢يف حـ ــن امليثـ ــة” مـ ــألة أ“ احلالـ و املسـ

 الطبيعــة األخــرى. وكــان جيــرى عــادة توجيــه الــدعوات للمشــاركة يف جلســات الــس    ذات

 ٣٩أو املـادة   ٣٧ووفقا ملا تنص عليـه صـراحة املـادة    “ وفقا لألحكام ذات الصلة من امليثاق”
من النظام الـداخلي املؤقـت للمجلـس. وتتضـح هـذه املمارسـة يف تصـنيف الـدعوات يف اجلـزء          

  املرفقات.  األول ويف 

مل يدر نقاش ومل جير تصويت يف أية جلسة رمسية بشأن توجيه الدعوات لكن قـدمت    
يف رسـائل   شكاوى بشأن عدم توجيـه دعـوات سـواء أثنـاء املناقشـات يف اجللسـات الرمسيـة أو       

موجهة إىل رئيس جملس األمن أو األمني العام. وهذا األمـر مت تناولـه يف الفـرع دال مـن اجلـزء      
  )  ٦-١(احلاالت  “طلبات توجيه الدعوات اليت رفضت أو مل تتخذ إجراءات بشأا”األول 

) تتصـل  ٧يشمل اجلزء الثاين املتعلق بإجراءات اشتراك املمثلني املدعوين حالـة (احلالـة     
) تتصــالن ٩ و ٨باملرحلــة الــيت يســمح فيهــا للممــثلني املــدعوين بــالتكلم، وحــالتني (احلالتــان   

  ى االشتراك.  بالقيود املفروضة عل
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ــرئيس        وقــد أوضــح الــس بعضــا مــن ممارســاته املتعلقــة بالــدعوات يف مــذكرة مــن ال
٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مؤرخة 

. وهى تشمل الترتيب الـذي ميكـن اتباعـه عنـدما يـتكلم غـري       )١(
األعضاء، واالتفاق على توسيع نطاق التشاور مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، مبـا يف      

خــالل توجيــه الــدعوات للمشــاركة يف اجللســات العلنيــة والســرية، والتشــجيع علــى ذلــك مــن 
 حضور االجتماعات مـع البلـدان املسـامهة بقـوات بالشـكل املناسـب وفقـا لقـرار جملـس األمـن          

٢٠٠١( ١٣٥٣(.  

 

__________ 

  )١(  S/2006/507 ٣١-٢٩، الفقرات.  
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  اجلزء األول

  أساس الدعوات إىل االشتراك

  مالحظة

فيمـا  يتناول هذا اجلزء يف أربعة فروع ممارسـة الـس     
يتعلـــق بتوجيـــه الـــدعوات؛ ويتنـــاول الفـــرع ألـــف الـــدعوات  

ــادة   ــب املـ ــة مبوجـ ــت    ٣٧املوجهـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــن النظـ مـ
للمجلــس، وهــو األســاس الــذي يســتند إليــه توجيــه الــدعوات  
للــدول األعضــاء الــيت ليســت أعضــاء يف الــس لالشــتراك يف   

يف أعمال الس. ويقدم الفرع وصـفا ملمارسـة الـس العامـة     
ــذا الصـــدد، يكملـــه املرفـــق األول الـــذي يتضـــمن قائمـــة        هـ

  .٣٧ بالدعوات املوجهة مبوجب املادة

ويتنـاول الفـرع بـاء ممارسـة الـس املتمثلـة يف توجيــه         
من النظام الداخلي املؤقت، وهـو   ٣٩الدعوات مبوجب املادة 

أعضــاء األمانـــة  ”األســاس الــذي توجـــه مبوجبــه الـــدعوة إىل    
لتزويــــده باملعلومــــات “ األشــــخاص نالعامــــة أو غريهــــم مــــ

تقدمي املساعدات األخرى. ويكمل هذ االستعراض املـوجز   أو
املرفق الثاين الذي يتضـمن قائمـة بالـدعوات املوجهـة مبوجـب      

  .٣٩املادة 

ويتعلق الفرع جـيم بالـدعوات الـيت مل توجـه صـراحة        
. ويتنـاول الفـرع دال طلبـات    ٣٩أو املـادة   ٣٧مبوجب املـادة  

  دعوات اليت رفضت أو مل تتخذ إجراءات بشأا.توجيه ال
  

(الـدول   ٣٧الدعوات اليت وجهـت مبوجـب املـادة      - ألف
  األعضاء يف األمم املتحدة)  

خالل الفترة قيد االسـتعراض، إن الـدول األعضـاء يف      
األمم املتحـدة الـيت دعيـت لالشـتراك يف أعمـال الـس تلقـت        

صلة من امليثـاق واملـادة   وفقا لألحكام ذات ال”الدعوات عادة 
ــت للمجلــس   ٣٧ ــداخلي املؤق ، دون اإلشــارة “مــن النظــام ال

علــى  ٣٧امليثــاق. وتــنص املــادة  صــراحة إىل مــواد حمــددة مــن
  يلي:    ما

أية دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة ليسـت عضـوا يف       ”  
جملس األمن، ميكن أن تدعى، بنـاء علـى قـرار يتخـذه الـس،      

ــة مســألة تعــرض    إىل االشــتراك، دون تصــويت،  يف مناقشــة أي
ــك        ــن أن مصــاحل تل ــس األم ــىت رأى جمل ــن م ــس األم ــى جمل عل
الدولــة العضــو متــأثرة بشــكل خــاص، أو مــىت نبــهت إحــدى    
الـــدول األعضـــاء جملـــس األمـــن إىل مســـألة مـــا وفقـــا للمـــادة  

  .  “) من امليثاق١اخلامسة والثالثني (

وعلى الصـعيد العملـي، جيـرى توجيـه هـذه الـدعوات         
صورة تلقائية ودون مناقشة. وطلـب توجيههـا برسـائل    عادة ب

وردت مـــن الـــدول املعنيـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن. وأبلـــغ  
ــذه       ــا باســتالم ه ــة اجللســة أو أثناءه ــد بداي ــس عن ــرئيس ال ال
الرسائل واقترح توجيه تلك الدعوات مبوافقـة الـس. وعـادة    

  ما يتقرر ذلك، ما مل يكن هناك اعتراض.  

ــادة    ــذكر عـ ــتئناف    وال يـ ــد اسـ ــدعوات عنـ ــد الـ جتديـ
اجللسة. عالوة على ذلك، ومامل يشـر إىل خـالف ذلـك، فـإن     
الــدعوات الــيت توجــه يف اجللســة األول مــن جمموعــة جلســات  
متتالية تعقد بشأن بند حمدد من بنـود جـدول األعمـال، جتـدد     

  تلقائيا يف كل جلسة من تلك اجللسات.  

ــى غــرار مــا حــدث يف ســنوات ســابقة، تــتكل         م وعل
ــادة      ــت مبوجــب امل ــيت دعي ــدول األعضــاء، ال ، بصــفات ٣٧ال

أخرى يف بعض األحيان، كأن تكون ممثلة إلحـدى املنظمـات   



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــة ــة   )٢(اإلقليميــ ــل قائمــ ــذا الفصــ ــق األول هلــ ــرد يف املرفــ . وتــ
. وألغـراض تيسـري   ٣٧بالدعوات اليت وجهـت مبوجـب املـادة    

ــود جــدول      ــا لبن ــدعوات وفق ــع ال ــا، جــرى جتمي الرجــوع إليه
  .٢ال األعم

__________ 

وقــد تكلــم ممثــل إحــدى الــدول األعضــاء، وجهــت إليــه الــدعوة    )٢(  
، بالنيابة عن كيـان آخـر يف اجللسـات التاليـة:      ٣٧مبوجب املادة 

ــتني    ــة، يف اجللسـ ــة الكاريبيـ ــة ٥١٧٨و  ٤٩١٧اجلماعـ ؛ منظومـ
ــتني    ــطى، يف اجللسـ ــا الوسـ ــل ألمريكـ ؛ ٤٩٦٢و  ٤٩٢١التكامـ

ــن اجلمــاعي, يف اجللســة   منظمــة معاهــدة  ــة ٥٠٠٦األم ؛ اجلماع
؛ االحتـاد األورويب:   S/PV.5005االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،  

ــات  )، Resemption 1( ٤٨٩٨و  ٤٨٩٦و  ٤٨٩٢يف اجللســـــــ
 ٤٩١١و  ٤٩١٠) و resemption 1( ٤٩٠٣و  ٤٨٩٩ و
 ٤٩٢٨ و ٤٩٢١و  ٤٩٢٠ ، و ٤٩١٧و  ٤٩١٣ و

 ٤٩٥٠و  ٤٩٤٥ و ٤٩٤٢و  ٤٩٤١و  ٤٩٣٣و  ٤٩٢٩ و

 ٤٩٧٦)، و Resemption 1( ٤٩٧٠ و ٤٩٦٧ و ٤٩٦٥و 

 ٥٠١٧ و ٥٠٠٦ )، وResemption 1( ٤٩٩٣و  ٤٩٩٠ و

 ٥٠٥٢و  ٥٠٤٩ و ٥٠٣١ و ٥٠٢٥ و ٥٠٢٤ و

)Resemption 1 ٥٠٧٦و  ٥٠٧٥ و ٥٠٦٦ و ٥٠٥٩) و 

) Resemption 1( ٥١٠٠ و ٥٠٩٦و  ٥٠٨٩ و ٥٠٨٢ و
 ٥١٣٠و ) Resemption 1( ٥١٢٩و  ٥١٢٧و  ٥١١٣ و

 ٥١٧٨و  ٥١٦٨و  ٥١٥٦و  ٥١٤٧و  ٥١٣٢ ، و٥١٣١ و

 ٥٣٧٣و  ٥٣٥١ و ٥٢٠٩ و ٥١٨٨و  ٥١٨٧و  ٥١٨٠و 

 ٥٤١١و  ٥٤٠٤ ) وResemption 1( ٥٣٩٧و  ٥٣٩٠ و

 ٥٤٧٠ و ٥٤٥٧و  ٥٤٤٦و  ٥٤٣٤ و ٥٤٣٢و  ٥٤١٢ و

 ٥٤٩٣و  ٥٤٨٢و  ٥٤٨١و  ٥٤٧٨و  ٥٤٧٦و  ٥٤٧٤ و

)Resemption 1( ٥٥٠٩و  ٥٤٩٤ )، وResemption 1 ،(
 ٥٥٣٨ و ٥٥٣٠و  ٥٥٢٩و  ٥٥٢٢و  ٥٥١٥ و ٥٥١٢ و

 ٥٥٧٣و  ٥٥٦٨ و ٥٥٦٤و  ٥٥٦٣و  ٥٥٥٦و  ٥٥٥٢و 

 ٥٦٠٣و  ٥٥٨٨و  ٥٥٨١، (Resemption 1) ٥٥٧٧و 

) Resemption 1( ٥٦٣٢و  ٥٦٢٩و  ٥٦٢٨و  ٥٦٢٧ و
 ٥٦٧٥و  ٥٦٦٣ ) وResemption 1( ٥٦٤٩ و ٥٦٣٥ و

 ٥٧٦٠ و ٥٧٣٦و  ٥٧٠٥و  ٥٧٠٣و  ٥٦٩٠ و ٥٦٧٩ و

 ٥٨٠١) و Resemption 1( ٥٧٨١ و ٥٧٩٩و  ٥٧٦٦ و

؛ جمموعــة منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ، يف اجللســتني    ٥٨٠٥ و
 ٤٩٢١؛ جمموعــــــــة ريــــــــو، يف اجللســــــــتني ٤٩٦٢و  ٤٩٢١

)Resemption 1 ٥٣٩٠) و.  

ــ  - باء ــادة  الـــــدعوات الـــ  ٣٩يت وجهـــــت مبوجـــــب املـــ
  األمانة العامة أو غريهم من األشخاص)    (أعضاء

مـــن ممارســـة حديثـــة العهـــد نســـبيا  واصـــل جملـــس األ  
ــب املــــادة       أال ــراد مبوجــ ــه الــــدعوة إىل أفــ ــى توجيــ  ٣٩وهــ

للمشــاركة يف أعمالــه وتقــدمي إحاطــة إىل الــس عــن املســائل  
، ٢٠٠٧إىل عـام   ٢٠٠٤ة مـن عـام   قيد النظـر. وخـالل الفتـر   

 ٣٩دعــوة مبوجــب املــادة   ٦٢٠وجــه الــس مــا يقــرب مــن   
إىل  ٢٠٠٠دعـوة خـالل الفتـرة مـن عـام       ٤٥٠مقارنة حبوايل 

. وخـــالل فتـــرة الســـنوات األربـــع الـــيت ســـبقتها  ٢٠٠٣عـــام 
ــام   ــن عـ ــرة، مـ ــام  ١٩٩٦مباشـ ــس  ١٩٩٩إىل عـ ــه الـ ، وجـ

  .  ٣٩دعوة مبوجب املادة   ٥٠

  على ما يلي:   ٣٩ة وتنص املاد  

لس األمن أن يدعو أعضاء األمانة العامـة  ”    
أو غريهــم مــن األشــخاص الــذين يعتــربهم مــؤهلني لــذلك إىل  
تزويــده باملعلومــات أو تقــدمي املســاعدات األخــرى يف دراســة  

  .  “املسائل الداخلة يف اختصاصه

وتــرد يف املرفــق الثــاين هلــذا الفصــل قائمــة بالــدعوات     
ــت مب  ــيت وجهـــ ــب الـــ ــادة وجـــ ــري  ٣٩املـــ ــراض تيســـ . وألغـــ

جتميــع الــدعوات ضــمن الفئــات  إليهــا فقــط، جــرى   الرجــوع
  التالية:    األربع

ــم املت  - ألف   ــة   األمـــ ــة العامـــ ــو األمانـــ ــدة (ممثلـــ حـــ
تحـــــدة وبعثـــــات جملـــــس األمـــــن امل لألمـــــم
  الفرعية)؛    وهيئاته

األمم املتحدة (األجهزة والصـناديق والـربامج     - باء  
  والوكاالت األخرى)؛  

املنظمــات اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات       - جيم  
  ؛احلكومية الدولية
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  مدعوون آخرون    - دال  

وجتدر مالحظة بعض اجلوانب العامة ملمارسة الـس    
. فالدعوات إىل ممثلي أجهزة األمـم املتحـدة   ٣٩مبوجب املادة 

وهيئاــا الفرعيــة وجهــت بصــورة تلقائيــة وبــدون أي مناقشــة  
ئيس جملس األمـن رسـائل الطلبـات الـواردة مـن      رمسية. وتال ر

اهليئــات املعنيــة لتــدرج يف ســجل اجللســة ومل تصــدر بوصــفها  
وثائق من وثـائق جملـس األمـن. ووجهـت الـدعوات إىل ممثلـي       
ــة     ــه. ويف حالـ ــاس نفسـ ــى األسـ ــدة علـ ــم املتحـ ــاالت األمـ وكـ
الــدعوات املوجهــة إىل ممثلــي منظمــات إقليميــة أو غريهــا مــن   

لية، فإن الطلبات تقدم مـن دولـة عضـو بالنيابـة     املنظمات الدو
عن املنظمة املعنية، وتصدر املوافقـة علـي الطلـب عمومـا دون     
أي مناقشة رمسيـة. أمـا فيمـا يتعلـق بـاألفراد اآلخـرين، فتوجـه        
إلــيهم الــدعوات أيضــا بنــاء علــى طلــب مــن دولــة عضــو. ويف  
ــة       ــة رمسيـ ــة جلسـ ــرئيس يف بدايـ ــح الـ ــاالت، أوضـ ــض احلـ بعـ

ن أعضـاء الــس وافقـوا خــالل مشـاورات مســبقة    للمجلـس أ 
  على توجيه الدعوة إىل فرد بعينه.  

ــذكر   ــة   ويف مـــ ــرئيس مؤرخـــ ــن الـــ ــوز/ ١٩ة مـــ  متـــ

، اتفق أعضاء الس على مواصلة توسـيع نطـاق   ٢٠٠٦ يوليه
التشاور مع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك      

الصلة للمشـاركة   من خالل توجيه الدعوة إىل املنظمات ذات
)٣(يف اجللسات العلنية والسرية للمجلس، عند االقتضاء

.  

وعمال باملمارسة السابقة، كانت الـدعوات توجـه يف     
 ،٣٩بعض األحيان إىل ممثلي الدول األعضـاء، مبوجـب املـادة    

شريطة أن يشاركون بصفة أخـرى خبـالف صـفتهم كممـثلني     
ــدعوات املوجهــة إىل أعضــ    ــدوهلم. وهــي تشــمل ال اء الــس ل

__________ 

  )٣(  S/2006/507 ٣٠، الفقرة.  

بصفتهم رؤساء بعثات جملس األمن ورؤسـاء اهليئـات الفرعيـة    
  التابعة للمجلس.  

ــام  ٢٠٠٤وخـــالل الفتـــرة مـــن عـــام     ، ٢٠٠٧إىل عـ
 ٣٩وجه ما يقرب مـن ثالثـة أربـاع الـدعوات مبوجـب املـادة       

إىل أشخاص مرتبطني باألمم املتحدة (اجلـزآن ألـف و بـاء مـن     
ــاين)، ووجــه الربــ   ــق الث ــان   ع إىل املرف ــدعوين آخــرين (الفرع م

  ودال).    جيم

وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، تلقــت املنظمــات        
ر جلســـات رمسيـــة للمجلـــس وذلـــك  التاليـــة دعـــوات حلضـــو

  األوىل.    للمرة

اهليئات ذات الصلة بـاألمم املتحـدة: احملكمـة      (أ)  
  ؛)٤(اجلنائية الدولية، وصندوق األمم املتحدة للسكان

وغريهــا مــن املنظمــات    املنظمــات اإلقليميــة   (ب)  
احلكوميــة الدوليــة: منظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاعي، ورابطــة  

  الدول املستقلة، وجملس أوروبا، ومنظمة اجلمارك العاملية؛  

ــدعوون آخــرون:   (ج)   ــي للحــل    م ــز األفريق املرك
ــة   ــاء للرتاعـــــات، ومنظمـــ ــة  “Care”البنـــ ــة، وجامعـــ الدوليـــ

ـــ   ــة دوزاي ــث، ورابطـ ــة الكومنولـ ــا، وأمانـ ــاموى،  ركولومبيـ هـ
واملركــز األورويب ملنــع نشــوب الرتاعــات، والــرئيس املنتخــب   
ــرأة      ــبكة املـ ــة، وشـ ــة االنتقاليـ ــدويل للعدالـ ــز الـ ــاييت، واملركـ هلـ

جــل الســالم، وفريــق املنظمــات غــري احلكوميــة  أاألفريقيــة مــن 
العامل املعين بـاملرأة والسـالم واألمـن، وريـدي فيتـو، ومنظمـة       

، “Siemens”ســيديو، وشــركة  إنقـاذ الطفولــة، والســيد فــامتري 
واحملكمة اخلاصة لسـرياليون، واحلركـة الشـعبية/اجليش الشـعيب     

__________ 

ذه الفئة األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وبعثـات جملـس       تشمل ه  )٤(  
األمـن، واهليئـات الفرعيــة التابعـة للمجلـس، الــيت تـرد يف الفــرع      

  ألف من املرفق الثاين.
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لتحريــر الســودان، وهيئــة الرصــد املعنيــة باألطفــال والرتاعــات  
املسـلحة، والرابطــة الدوليــة للمـرأة، والشــبكة النســائية حلمايــة   

  حقوق اإلنسان والسالم.  
  

 ٣٧املـادة  الدعوات غـري املوجهـة صـراحة مبوجـب       - جيم
    ٣٩أو املادة 

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، وجـه الـس دعـوات        
. وعمــال  ٣٩وال املــادة  ٣٧ال تنــدرج صــراحة حتــت املــادة    

باملمارســة الســابقة، وجــه الــرئيس الــدعوة إىل املراقــب الــدائم  
لفلسطني للمشاركة يف اجللسات، بعـد احلصـول علـى موافقـة     

املمارسـة السـابقة يف   ” ؤقت والس، وفقا للنظام الداخلي امل
“هذا الصدد

)٥(
.  

وعندما عقد الـس اجتماعـات مـع البلـدان املسـامهة        
)، ٢٠٠١( ١٣٥٣بقــوات يف خمتلــف البعثــات وفقــا للقــرار      

. )٦(كانت الدعوات توجه مبوجب رسـالة مسـبقة مـن الـرئيس    
__________ 

ــطني      )٥(   ــدائم لفلســ ــب الــ ــدعوة إىل املراقــ ــت الــ ــرة  ٢٥وجهــ مــ
احلالـة يف  ” اجللسـات الـيت عقـدت يف إطـار البنـد     للمشاركة يف 

(اجللســـات  “ ذلـــك قضـــية فلســـطنياألوســـط، مبـــا يف الشـــرق
 ٥٠٥١ و ٥٠٤٩ و ٤٩٧٢و  ٤٩٤٥ و ٤٩٣٤و  ٤٩٢٩

 ٥٤٧٤و  ٥٤١١ و ٥٤٠٤و  ٥٢٣٠ و ٥٠٥٢و 
 ٥٥١٥ و ٥٤٩٤ و ٥٤٩٣و  ٥٤٨٨و  ٥٤٨١ و
 ٥٥٦٥و  Resemption 1 و ٥٥٦٤ و ٥٥٥٢و  ٥٥٣٠ و
ــي ٥٧٣٦ و ٥٦٦٧ و ٥٦٢٩ و ٥٥٨٤و  ٥٥٦٨ و ). ودعــ

احلالـة  ” يف إطـار البنـدين  أيضا للمشاركة عندما اجتمع الـس  
ــة وســيادة  ” )؛ و٥٥٨٣(اجللســة  “يف الشــرق األوســط  العدال

تعزيـــز ” )؛ و٥٠٥٢(اجللســة  “ القــانون: دور األمــم املتحــدة   
القــــانون الــــدويل: ســــيادة القــــانون وصــــون الســــلم واألمــــن  

األطفــــــال والرتاعــــــات ” )؛ و٥٤٧٤(اجللســــــة “ الــــــدوليني
  ).٥٤٩٤(اجللسة  “املسلحة

ــن      نظــر الف  )٦(   ــات ع ــن املعلوم ــد م ــى مزي صــل األول لالطــالع عل
االجتماعــات مــع البلــدان املســامهة بقــوات، والفصــلني األول      

ــرة    ــق الفتـ ــن ملحـ ــث مـ ــع ،   ٢٠٠٣-٢٠٠٠والثالـ ــن املرجـ مـ

 

مت  ٢٠٠٦متوز/يوليــه   ١٩ويف مــذكرة مــن الــرئيس مؤرخــة     
ــه   ــى أنـ ــد علـ ــن” التأكيـ ــات    مـ ــجيع املناقشـ ــادة تشـ ــل زيـ أجـ

املوضوعية مع البلدان املسامهة بقوات وفقا لقرار جملس األمـن  
)، فإن أعضاء جملس األمن يشجعون حضـور  ٢٠٠١( ١٣٥٣

ــيني مــن كــل     الضــباط العســكريني واملــوظفني السياســيني املعن
ــع      ــد م ــيت تعق ــات املشــتركة يف االجتماعــات ال ــن البعث ــة م بعث

  .“)٧(تالبلدان املسامهة بقوا

ــاء       ــماح لألعضـ ــة يف السـ ــة املتمثلـ ــاال للممارسـ وإعمـ
ــة      ــس حبضــور املشــاورات غــري الرمسي املنتخــبني حــديثا يف ال
للمجلــس خــالل الشــهر الــذي يســبق مباشــرة مــدة عضــويتهم 

ــه    و ــة ل ــة التابع ــهيئات الفرعي ــة لل ــرر )٨(االجتماعــات الرمسي ، ق
ــة     ــرئيس مؤرخـــ ــن الـــ ــذكرة مـــ ــس، يف مـــ ــانون  ٢الـــ كـــ

ــاء  ٢٠٠٤ديســـمرب األول/ ، توجيـــه الـــدعوة أيضـــا إىل األعضـ
املنتخــبني حــديثا يف الــس حلضـــور اجللســات غــري الرمسيـــة      

)٩(للهيئات الفرعية التابعة للمجلس
.  

  
__________ 

ــن      ــوع مــ ــذا النــ ــأة هــ ــن نشــ ــات عــ ــى معلومــ ــول علــ للحصــ
  االجتماعات.

  )٧(  S/2006/507 ٣١، الفقرة.  

ــرة     ا  )٨(   ــن ملحــق الفت ــث م ــر الفصــل الثال ــن  ٢٠٠٣-٢٠٠٠نظ م
لالطالع على مزيد من املعلومات عـن املمارسـة املتبعـة     املرجع،

يف دعوة األعضاء املنتخبني حديثا يف الـس حلضـور اجللسـات    
غري الرمسيـة للمجلـس واجللسـات الرمسيـة هليئاتـه الفرعيـة. انظـر        

ــرئيس ا  ــذكريت الـ ــا مـ ــؤرختني أيضـ ــباط/فرباير  ٢٨ملـ  ٢٠٠٠شـ

)S/2000/155 ٢٠٠٢تشــــــــــــــرين الثــــــــــــــاين/نوفمرب  ٢٢) و 

)S/2002/1276.(  

  )٩(  S/2004/939.  
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طلبــات توجيــه الــدعوات الــيت رفضــت أو مل تتخــذ    - دال
  إجراءات بشأا

ــة عضــو للحصــول        ــن دول ــب ورد م ــل أي طل مل يقاب
سات جملـس األمـن بـرفض رمسـي     على دعوة للمشاركة يف جل

ــرة قيــد االســتعراض. بيــد أن بعــض الطلبــات رمبــا     خــالل الفت
تكون قد رفضت خالل مشاورات غري رمسيـة أجراهـا الـس    

علـى   بكامل هيئته أو خالفه خـارج نطـاق اجللسـات الرمسيـة،    
النحو املـبني يف الرسـائل الـواردة مـن دول أعضـاء تعـرب عـن        

)١٠(شـــاركة أســـفها لعـــدم تلقـــي دعـــوات للم    
وتـــرد هـــذه    .

  أدناه. ٦إىل  ١الشكاوى يف إطار احلاالت من 
  

    ١احلالة   

موجهـة إىل   ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ٢٨يف رسالة مؤرخة   
، أعرب ممثـل أذربيجـان   )١١(األمني العام ورئيس اجلمعية العامة

عن أسفه لعـدم توجيـه الـدعوة إىل وفـد أذربيجـان للمشـاركة       
ــس   ــة الـ ــة) ٥٢٣٨يف جلسـ ــودة يف  (املغلقـ ــوز/ ٢٧املعقـ  متـ

، بنـاء علـى   “احلالة يف جورجيـا ”للنظر يف البند  ٢٠٠٥ يوليه
مـن   ٣٧طلبه، ووفقا لألحكام ذات الصلة مـن امليثـاق واملـادة    

، ٣٧النظام الداخلي املؤقت. ووجهت دعوتان مبوجب املـادة  
إىل مقـدم اإلحاطـة، يف ذلـك     ٣٩ودعوة ثالثـة مبوجـب املـادة    

)١٢(االجتماع
.  

__________ 

عمال باملمارسة املتبعة يف املاضي، فـإن الطلبـات األوليـة املقدمـة       )١٠(  
جيــري  مــن الــدول األعضــاء للمشــاركة يف جلســات الــس ال  

تعميمها عادة بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن نظـرا ألن  
الطلبــات تقــدم بطــرق شــىت، مبــا يف ذلــك شــفويا. ومــع ذلــك،   

ــدمي    ــة يف تق ــس ممارســته املتمثل ــن    واصــل ال ــدائم ع ــب ال املراق
  .فلسطني طلبات للمشاركة

  )١١(  S/2005/496.  

ــادة   S/PV.5238انظــر   )١٢(   إىل كــل  ٣٧. وجهــت دعــوة مبوجــب امل
إىل  ٣٩دعــوة مبوجــب املــادة   مــن جورجيــا وأملانيــا. ووجهــت 

 

    ٢لة احلا  

موجهـة إىل   ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٤يف رسالة مؤرخة   
األمني العام، نقل ممثل كوبا وجهـات نظـر بلـده بشـأن احلالـة      
الراهنة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلـك قضـية فلسـطني، نظـرا     

ــدول غــري األعضــاء يف جملــس األمــن يف الكــالم    ”ألن  حــق ال
لـيت عقـدها   جرى تقييده بطريقة تعسفية خالل اجللسة العلنية ا

)١٣(آذار/مارس ٣٠جملس األمن يف 
.“  

ــ   ــودة يف  ٥٤٠٤ة ويف اجللســــــــــ  آذار/ ٣٠املعقــــــــــ

 ٣٧ت عــدة دعــوات مبوجــب املــادتني  ، وجهــ٢٠٠٦ مــارس
. )١٤(، وطلــب إىل املــدعوين للمشــاركة اإلدالء ببيانــات ٣٩ و

ومل جتر أي مناقشات خالل اجللسة للطلـب الـذي قدمـه ممثـل     
  كوبا من أجل املشاركة.

  

    ٣الة احل  

٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٤يف رسالة مؤرخة   
، أعـرب  )١٥(

ممثل اجلمهورية العربية السـورية عـن أسـفه العميـق ألن رئـيس      
__________ 

السيدة هايدي تاغليافيين، املمثلة اخلاصة لألمـني العـام جلورجيـا    
  ورئيس بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا.

 ي. كانـت اجللسـة املشـار إليهـا يف الرسـالة هـ      S/2006/209انظر   )١٣(  
ــة  ٢٠٠٦آذار/مـــارس  ٣٠املعقـــودة يف  ٥٤٠٤اجللســـة  ملناقشـ

  .“احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني”

  )١٤(  S/PV.5404 ٣٧دعــوات مبوجــب املــادة  وجهــت .٢، الصــفحة 
إىل ممثلي إسرائيل واإلمارات العرية املتحدة واجلمهوريـة العربيـة   

ووجهــت دعوتــان  ا والــيمن.الســورية ولبنــان وماليزيــا والنمســ 
ــادة   ــة مبمارســة الشــعب    ٣٩مبوجــب امل ــة املعني ــيس اللجن إىل رئ

ــني       ــة وإىل األم ــة للتصــرف بالنياب ــري القابل ــه غ الفلســطيين حلقوق
العام املسـاعد للشـؤون السياسـية. ووجهـت دعـوة إىل املراقـب       

وفقــا للنظــام الــداخلي واملمارســات الســابقة ”الــدائم لفلســطني 
  .“ا الشأناملتبعة يف هذ

  )١٥(  S/2006/526.  
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مـن النظـام الـداخلي املؤقـت      ٣٧جملس األمن مل يلتـزم باملـادة   
احلالــة يف الشــرق ”الــيت عقــدت للنظــر يف   ٥٤٨٩يف اجللســة 

مـن احلـق    ، وحرم وفـد اجلمهوريـة العربيـة السـورية    “األوسط
يف التكلم بوصفه طرفا معنيـا. وأشـار املمثـل أيضـا إىل رسـالته      

الـــيت طلـــب فيهـــا املشـــاركة  ٢٠٠٦متوز/يوليـــه  ١٣املؤرخــة  
)١٦(والتكلم يف تلك اجللسة

.  

٢٠٠٦متوز/يوليـه   ١٤ويف رسالة مؤرخة   
، أشـار  )١٧(

رئـــيس جملـــس األمـــن، ردا علـــى ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة       
عقـد اجللســة العلنيـة املتعلقـة بالشــرق     السـورية، إىل أن طرائـق  
لـــــــس يف مشـــــــاوراته املعقـــــــودة يف األوســـــــط قررهـــــــا ا

ــس إىل      ١٣ ــاء الـ ــاه أعضـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ــه. ووجـ متوز/يوليـ
ــة      ــد اجلمهوري ــة وفــود، مــن بينــها وف طلبــات مقدمــة مــن ثالث
العربيـة السـورية، للمشــاركة يف تلـك اجللســة. وحيـث إن أيــا     

ــن مل    ــس األم ــن أعضــاء جمل ــد     م ــق عق ــديل طرائ يرغــب يف تع
اجللسة، فقد عقدت وفقا ملا كان مقـررا يف البدايـة ومل توجـه    

  دعوة إىل اجلمهورية العربية السورية للمشاركة فيها.  

ــل     ٥٤٨٩ويف اجللســة    ــب ممث ــى طل ــاء عل ــودة بن املعق
؛ ٣٩و  ٣٧وات مبوجــب املــادتني  لبنــان، وجهــت عــدة دعــ   

ريـة العربيـة السـورية    ذكر لطلب مقدم من اجلمهو ييرد أ ومل
  من أجل املشاركة.  

  

    ٤احلالة   

موجهـة إىل   ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ٣١يف رسالة مؤرخة   
رئيس جملس األمن، أشار ممثل مجهورية إيران اإلسـالمية، مـن   
بــني مســائل أخــرى، إىل الطلــب الــذي تقــدم بــه مــن قبــل مــن 
ــه     ــاء اعتمــاد البيــان الــذي أدىل ب ــتكلم أمــام الــس أثن أجــل ال

__________ 

  مل تصدر كوثيقة من وثائق الس.  )١٦(  

  )١٧(  S/2006/534.  

ــد  ا ــرئيس بشــأن بن ٥٤٠٣يف اجللســة  “عــدم االنتشــار ”ل
)١٨( 

ــودة يف  ــارس ٢٩املعقـ ــن   .٢٠٠٦ آذار/مـ ــل عـ ــرب املمثـ وأعـ
أســفه ألن الــس اعتمــد بيانــا رئاســيا دون الســماح للطــرف   
املعـــــىن بـــــاإلدالء برأيـــــه. ومل توجـــــه أي دعـــــوات خـــــالل  

  .٥٤٠٣  اجللسة
  

    ٥احلالة   

ــة     ــالة مؤرخـ ــاير   ٢٥يف رسـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٧كـ
، أشـار ممثـل كوبـا، بصـفته     )١٩(موجهة إىل رئيس جملس األمـن 

رئيس مكتب تنسـيق التـابع حلركـة عـدم االحنيـاز، إىل الطلـب       
الرمســي الــذي تقــدمت بــه حركــة عــدم االحنيــاز مــن أجــل         
املشـــاركة يف جلســــة اإلحاطـــة املتعلقــــة باحلالـــة يف الشــــرق    

)٢٠(األوســط الــيت عقــدت يف ذلــك اليــوم
وذكــر أنــه ســيكون  .

مــن دواعــي تقــدير حركــة عــدم االحنيــاز البــالغ لــو كــان بــاب 
املشــاركة يف هــذه اجللســات مفتوحــا يف املســتقبل أمــام مجيــع   
ــب       ــاش. وطل ــراء النق ــن إث ــد م ــى حنــو يزي ــدول األعضــاء عل ال
املمثل تعمـيم رسـالته ومرفقهـا، الـذي يتضـمن موقـف حركـة        
عـــدم االحنيـــاز بشـــأن الشـــرق األوســـط، مبـــا يف ذلـــك قضـــية 

  ، بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن.  فلسطني

موجهـة   ٢٠٠٧نيسـان/أبريل   ٢٥ويف رسالة مؤرخة   
ــة عــن   )٢١(إىل رئــيس جملــس األمــن  ــا، بالنياب ، احــتج ممثــل كوب

حركة عدم االحنيـاز، علـى رفـض طلـب املشـاركة يف اجللسـة       
__________ 

  )١٨(  S/2006/603.املرفق ،  

  )١٩(  S/2007/49.  

خبــالف مقــدم اإلحاطــة، وكيــل األمــني العــام    .٥٦٢٤اجللســة   )٢٠(  
إبـــراهيم غمبـــاري، مل توجـــه أي دعـــوات ومل يـــرد ذكـــر ألي  

  .طلب للحصول على دعوات

  )٢١(  S/2007/230.  
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٢٠٠٧نيسان/أبريل عـام   ٢٥املعقودة يف  ٥٦٦٧
. وكـان  )٢٢(

احلالــة يف  ”أعمــال اجللســة هــو   البنــد املــدرج علــى جــدول    
، وأشـار ممثــل  “الشـرق األوسـط، مبـا يف ذلــك قضـية فلسـطني     

دولة عضـوا   ١١٨كوبا إىل أن حركة عدم االحنياز تتألف من 
ــن دول       ــة الســاحقة م ــك األغلبي ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب يف األم
الشرق األوسط. وطلب املمثل تعميم رسالته ومرفقها، الـذي  

نـت كوبـا تعتـزم اإلدالء بـه نيابـة عـن       يتضمن البيـان الـذي كا  
  حركة عدم االحنياز، بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن.

، وجهت دعوة إىل ممثل كـل مـن   ٥٦٦٧ويف اجللسة   
إسرائيل ولبنان واجلمهورية العربية السـورية، واملراقـب الـدائم    

  عن فلسطني، للمشاركة.  
  

    ٦احلالة   

شــــــــرين ت ١٧املعقــــــــودة يف  ٥٧٦١يف اجللســــــــة   
بنـــاء الســـالم بعـــد انتـــهاء  ”للنظـــر يف  ٢٠٠٧األول/أكتـــوبر 
، أعرب عدد مـن أعضـاء الـس عـن أسـفهم      “حاالت الرتاع

خيبـة أملـه   ”لعدم إصـدار دعـوات. وأعـرب ممثـل إيطاليـا عـن       
ــتماع إىل صـــوت االحتـــاد       ــه مـــن االسـ ــديدة لعـــدم متكنـ الشـ
األورويب، أي إىل صــوت أهـــم جهــة ماحنـــة يف امليـــدان، وإىل   

وت جامايكــا بوصــفها منســقة حلركــة عــدم االحنيــاز، ألن  صــ
فيمـا   “حلركة عدم االحنياز حصة خاصة جدا ومصلحة حمددة

. وأعرب ممثل فرنسا عـن اتفاقـه   )٢٣(يتعلق باملسألة حمل النقاش
ــائال: ــا اإليطــايل، حنــن نأســف ألن    ” معــه ق شــأننا شــأن زميلن

__________ 

انظـــر دعـــا املمثـــل أيضـــا إىل إصـــالح أســـاليب عمـــل الـــس.   )٢٢(  
  الفصل األول.

  )٢٣(  S/PV.5761 ١٤-١٢، الصفحة.  

ــاد األورويب ومــتكلمني آخــرين هــامني مل يتمكنــوا     مــن  االحت
“املشاركة يف هذا النقاش

)٢٤(
.  

وشــاطر ممثــل ســلوفاكيا نظــريه اإليطــايل خيبــة األمــل     
لعــدم التوصــل إىل اتفــاق بشــأن الســماح لــدول أعضــاء هامــة  
أخرى بالتكلم خالل املناقشة، والسيما الربتغال، بالنيابـة عـن   
رئاســة االحتــاد األورويب؛ والســلفادور، بوصــفها نائــب رئــيس 

ــاء الســالم   ــة بن ــدروس     جلن ــين بال ــل املع ــق العام ــيس الفري ، ورئ
)٢٥(املستفادة؛ وجامايكا بوصفها منسقا حلركة عدم االحنياز

.  

القائــل بأنــه كــان مــن   يووافــق ممثــل بنمــا علــى الــرأ   
األفضــل الســماح جلميــع األشــخاص املــرتبطني مباشــرة بعمــل  

)٢٦(جلنة بناء السالم أو املهتمني به بأن يتكلموا
  .  

 ٢٠٠٧تشرين األول/أكتـوبر   ١٧ويف رسالة مؤرخة   
، أعـرب ممثـل الربتغـال عـن     )٢٧(موجهة إىل رئيس جملس األمـن 

أسفه ألن رئاسة االحتـاد األورويب مل يسـمح هلـا باملشـاركة يف     
مناقشة تقرير جلنـة بنـاء السـالم بنـاء علـى الطلـب الـذي سـبق         

. وطلـــب أيضـــا تعمـــيم الرســـالة ومرفقهـــا، الـــذي  )٢٨(تقدميـــه
حتــاد األورويب بشــأن تقريــر جلنــة بنــاء  حيتــوي علــى موقــف اال

  السالم، بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن.

__________ 

  .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  

  .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  

  )٢٧(  S/2007/618.  

مــن  ٥٧٦١يف اجللسـة  نظـر الـس يف تقريـر جلنــة بنـاء السـالم        )٢٨(  
بنــاء الســالم بعــد انتــهاء حــاالت ”يف إطــار البنــد دورتــه األوىل 

. وورد ذكــر ممثلــي بورونــدي والســلفادور وهولنـــدا     “الــرتاع 
ــى       ــوا احلصــول عل ــم طلب ــار أ ــى اعتب ــرويج وســرياليون عل والن

ــوا    ــيهم دع ــادة دعــوات للمشــاركة، ووجهــت إل  ت مبوجــب امل

إىل الســـيد يوكيـــو  ٣٩. ووجهـــت دعـــوة مبوجـــب املـــادة  ٣٧
  تاكاسو، رئيس جلنة بناء السالم .
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  اجلزء الثاين

  اإلجراءات املتعلقة باالشتراك

  مالحظة

ــتراك       ــة باشـ ــراءات املتعلقـ ــاين اإلجـ ــزء الثـ ــاول اجلـ يتنـ
ــيهم.      ــه دعــوة إل ــراد عقــب توجي ــدول أو األف املــدعوين مــن ال

الــيت جيــري فيهــا االســتماع إىل  ويتنــاول الفــرع ألــف املرحلــة  
ــوارد يف    ــيح الـ ــذا الفـــرع التوضـ الـــدول املـــدعوة. ويشـــمل هـ
مذكرة من الرئيس بشأن املرحلة اليت ميكن فيها لغري األعضـاء  

) الــيت أعــرب ٧ ، فضــال عــن حالــة واحــدة (احلالــة )٢٩(الــتكلم
فيها عدة ممـثلني عـن أسـفهم ألنـه مل يسـمح هلـم بـالكالم قبـل         

  اعتماد القرار.

ــى      أ   ــة علـ ــود املفروضـ ــاول القيـ ــاء، فيتنـ ــرع بـ ــا الفـ مـ
ــان   ــتني يعــرب  ٩ و ٨ االشــتراك. ويشــمل حــالتني (احلالت ) الل

فيهما املمثالن اللذان وجهت إليهما دعوة للمشاركة مبوجـب  
  عن أسفهما ألما مل مينحا الفرصة لإلدالء ببيان.   ٣٧املادة 

  

  الشتراك  املرحلة اليت يستمع فيها إىل املدعوين إىل ا  - ألف

رغم أن النظام الداخلي املؤقت ال يشري بالتحديـد إىل    
أنـه ينبغـي ألعضــاء جملـس األمـن أن يتكلمــوا قبـل الـدول غــري       
ــب       ــك يف أغلـ ــوا ذلـ ــادة أن يفعلـ ــرت العـ ــد جـ ــاء، فقـ األعضـ

ــان )٣٠(األحيـ
ــذكر . ــة  ويف مـ ــرئيس مؤرخـ ــن الـ ــوز/ ١٩ة مـ  متـ

عنــد دعــوة غــري   ”، أوضــح جملــس األمــن أنــه    ٢٠٠٦ يوليــه
ضاء إىل التكلم أمـام الـس جيـوز ملـن هلـم اهتمـام مباشـر        األع

__________ 

  )٢٩(  S/2006/507 ٢٩، الفقرة.  

ــادة    )٣٠(   ــنص امل ــى أن  ٢٧ت ــثلني إىل    ”عل ــدعوة املم ــرئيس ب ــوم ال يق
وهـى   .“ائهم الرغبة يف الكـالم إلقاء كلمام حسب ترتيب إبد

  ال متيز صراحة بني األعضاء وغري األعضاء.

بنتيجــة دراســة املســألة موضــع النظــر أن يتكلمــوا قبــل أعضــاء  
“الس، حسب االقتضاء

)٣١(
.    

ــذين        ــاه بغــري األعضــاء ال ــة املــذكورة أدن ــق احلال وتتعل
  أبدوا رغبة يف التكلم قبل اختاذ قرار ومل يتمكنوا من ذلك.  

  

    ٧احلالة   

تشــــــــرين  ١٩املعقــــــــودة يف  ٥٠٥٩جللســــــــة يف ا  
األخطــار الــيت ــدد الســالم ”للنظــر يف  ٢٠٠٤األول/أكتـوبر  

، أعـرب ممـثالن   “واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية
عن أسفهما لعدم الـتمكن مـن خماطبـة     ٣٧دعيا مبوجب املادة 

). وقــــال ممثــــل ٢٠٠٤( ١٥٦٦الـــس قبــــل اختــــاذ القــــرار  
ف ألنه مل تتح الفرصة جلميـع أعضـاء األمـم    نأس”ليختنشتاين 

ــرا       ــرار نظ ــم بشــأن مشــروع الق ــراب عــن آرائه املتحــدة لإلع
آلثــاره املهمــة علــى كفاحنــا املشــترك ضــد اإلرهــاب يف مجيــع  
أحناء العامل. ولذلك نغتنم هذه الفرصة لنعرب عـن آرائنـا بعـد    

“اعتماد مشروع القرار
)٣٢(

(وكرر ممثل سويسـرا تأكيـد هـذه     
سويســـرا تشـــعر باألســـف ألن اختـــاذ ”ات قـــائال إن املالحظـــ
) مل تسبقه مناقشة مفتوحة متكِّن مجيع ٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار 

أعضـــــاء األمـــــم املتحـــــدة مـــــن أن يعربـــــوا عـــــن وجهـــــات 
“نظرهم

)٣٣(
  .  

  
__________ 

  )٣١(  S/2006/507 ٢٩، الفقرة.  

  )٣٢(  S/PV.5059 ٢٨-٢٧، الفقرتان.  

  .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣(  
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  القيود املفروضة على االشتراك    - باء

    ٨احلالة   

موجهـة   ٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ١١يف رسالة مؤرخـة    
أشــار ممثــل الســودان إىل الــدعوة  ،)٣٤(ألمــنإىل رئــيس جملــس ا

، للمشـاركة يف اجللســة  ٣٧الـيت وجهـت إليــه، مبوجـب املــادة    
ــودة يف  ٤٩٨٨ ــه  ١١املعقـــ ــر يف  ٢٠٠٤حزيران/يونيـــ للنظـــ

ــود     ــام عـــن السـ ــني العـ ــر األمـ ــه مل يـــدع إىل  تقريـ ان، وإىل أنـ
ــرار  ببيـــان. وخـــالل تلـــك   اإلدالء اجللســـة، اختـــذ الـــس القـ
  دف قائال:). وأر٢٠٠٤(  ١٥٤٧

لقد فوجئنـا بقـراركم بـأن السـماح لنـا باملشـاركة يف         
اجللسة ال مينحنا احلق بإلقاء بيان فيهـا، وقـد بنيـتم ذلـك علـى      
أنــه ليســت هنــاك ســوابق. وحنــن نعلــم بــأن هنــاك العديــد مــن  
السـوابق بـل إن ذلــك ال يتعـارض مـع اللــوائح بـأي حـال مــن       

ســة ملراجعــة األحــوال. والتقيــت بكــم شخصــيا قبيــل بــدء اجلل 
قراركم ووعدمت بالتشاور مـع أعضـاء الـس للبـت يف األمـر.      
وقد فوجئنا بعقد اجللسة، كمـا تعلمـون، دون إتاحـة الفرصـة     

  لنا إللقاء بياننا.  

إننا نعتقد حبقنا يف اإلدالء ببيان يف اجللسة طاملا وافـق    
األعضــاء علــى مشــاركتنا يف اجللســة. علمــا أنكــم خــاطبتم       

ــذ  ــاء يف هـ ــرمت    األعضـ ــدما ذكـ ــة عنـ ــة اجللسـ ــدد يف بدايـ ا الصـ
الســماح لوفــد الســودان باملشــاركة يف النقــاش، فمــاذا تعــين       

ــة  ــاش ”كلمـ ــاركة يف النقـ ــوس   “املشـ ــط اجللـ ــين فقـ ــل تعـ ؟ هـ
ــة يف النقـــاش؟ يؤســـفين أن   ــاركة بكلمـ واالســـتماع دون املشـ
ــن       ــل م ــة األم ــق وخيب أعــرب لكــم عــن مشــاعر األســى العمي

املشــاركة يف النقــاش بشــأن قــراركم حبرمــان دولــة عضــو مــن  
قضية حيوية تتصل مبصريها، وهو أمر يتناىف مع أبسـط قواعـد   

__________ 

  )٣٤(  S/2004/490.  

ــان الســودان حــول     ــه بي ــل طي العــدل والشــفافية. وأود أن أحي
  موضوع جلسة اليوم.  

 حزيـــران/ ١٧ممثـــل الفلـــبني، يف رســـالة مؤرخـــة ورد   

، قــال فيهــا )٣٥(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن  ٢٠٠٤ يونيــه

ط الـواردة يف رسـالتكم قـد أحملـت إىل املناقشـة      حيث إن النقـا ”

الــيت أجريتــها شخصــيا معكــم، أرجــو الســماح يل بــالرد عليهــا  

  يلي: . وأشار املمثل إىل ما“بصفيت الوطنية

بيــد أن رســالتكم أثــارت مســألة تفســري قــرار الــس     
إن هـذه قضـية   “. يشارك يف املناقشـة ”بالسماح للسودان بأن 
الرئيس وحده. وسوف أترك لوفـدكم  يبت فيها الس وليس 

تابعــة هـذه املسـألة مـع الــس.    تقريـر زمـن وكيفيـة مواصـلة م    
يكن عدم الوفاء برغبتكم الـتكلم أمـام الـس بسـبب قـرار       مل

من جـانيب، ولكـن بسـبب عـدم وجـود توافـق آراء يف الـس        
)٣٦(بالسماح لكم بأن تدلوا ببيان خالف تعليل التصويت

.  

   أيضا:  وذكر ممثل الفلبني

تتـاح للسـودان فرصـة اإلدالء بآرائـه، أقتـرح       يأنه كـ   
أن توجهــوا رســالة إىل رئــيس الــس تطلبــون فيهــا إصــدار       
بيــانكم بوصــفه وثيقــة مــن وثــائق جملــس األمــن. ولقــد أخــذمت  
ــانكم اآلن جـــزءا مـــن    ــعة وأصـــبح بيـ ــا بنصـــيحيت املتواضـ حقـ
الســجل العــام للمجلــس بوصــفه وثيقــة مــن وثائقــه. ومــن مث،   

  حفظ حقكم كامال يف مساع رأيكم بنشر بيانكم.  

ــدا تامــا حــق كــل وفــد يف       ــد تأيي ــبني يؤي إن وفــد الفل
اإلعراب عن آرائه حول مـا يهمـه مـن مسـائل معروضـة علـى       
جملس األمن. وحنن نؤيد الشفافية يف عمل الس وفتح اـال  

__________ 

  )٣٥(  S/2004/498.  

  املرجع نفسه، املرفق.  )٣٦(  
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بشـكل تــام أمـام تبــادل اآلراء بشـأن القضــايا الـيت ــم اتمــع     
  ويل عموما.  الد

ويف هــذا الصــدد، أقتــرح علــيكم طلــب عقــد جلســة     
لس األمن، إذا أراد وفدكم ذلك، للسماح لـه بعـرض آرائـه    
بشكل تام حـول املسـائل الـيت ـم جملـس األمـن عمومـا وـم         
بلــدكم. وأنــا علــى يقــني بــأن أعضــاء الــس ســوف يرحبــون 

يتبـــادلوا اآلراء مـــع وفـــدكم حـــول هـــذه  يـــذه الفرصـــة كـــ
الشواغل املشتركة. وأغدو ممتنا إذا ما تلقيـت مـوافقتكم علـى    

)٣٦(هذا املقترح
  .  

  

    ٩احلالة   

موجهـة إىل   ٢٠٠٦متوز/يوليـه   ٣١يف رسالة مؤرخة   
رئيس جملس األمن، أعرب ممثل مجهورية إيران اإلسالمية عـن  

املعقــودة يف  ٥٥٠٠أســفه ألن الــس اختــذ قــرارا، يف اجللســة 
عـــــدم ”للنظـــــر يف البنـــــد املعنـــــون  ٢٠٠٦متوز/يوليـــــه  ٣١

دون السماح مبجرد االسـتماع إىل آراء الطـرف   ” ،“االنتشار
ــين )٣٧(املع

ــل للمشــاركة يف     .“ ــدعوة إىل املمث ــت ال ــد وجه وق
ــادة   ٥٥٠٠اجللســة  ــه أن   ٣٧مبوجــب امل ــب من ــه مل يطل ، لكن

  يديل ببيان.

__________ 

  )٣٧(  S/2006/603.املرفق ،  
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  املرفق األول

  )٢٠٠٧-٢٠٠٤( ٣٧الدعوات املوجهة مبوجب املادة     
  
  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

احلالـــــة يف الشـــــرق األوســـــط،       
  يف ذلك قضية فلسطني مبا

 املتحـــــــــدة، العربيـــــــــة واإلمـــــــــارات ،األردن

ــران وإندونيســيا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإي
 واجلماهرييــــة وتــــونس، والبحــــرين، وأيرلنــــدا،

ــة ــة، العربي ــة الليبي ــة واجلمهوري  الســورية، العربي

ــو ــاوجن ــا، وقطــر، والســودان، ،ب أفريقي  وكوب

 واملغـرب،  ومصر، وماليزيا، ولبنان، والكويت،

 واليابـان،  والنرويج، السعودية، العربية واململكة

  نواليم

٤٩٢٩  

  ٥٠٥١ ،٤٩٧٢ ،٤٩٣٤ ،٤٩٢٩  إسرائيل  

 املتحـدة،  العربيـة  واإلمارات وإسرائيل، ،األردن  

ــران وإندونيســيا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإي
 واجلماهرييــــة وتــــونس، والبحــــرين، ،داوأيرلنــــ

ــة ــة، العربي ــة الليبي ــة واجلمهوري  الســورية، العربي

ــوب ــا، وجنــــ ــودان، أفريقيــــ ــا، والســــ  وكوبــــ

 واملغـرب،  ومصر، وماليزيا، ولبنان، والكويت،

ــة ــة واململكـــ ــعودية، العربيـــ ــا، الســـ  وموريتانيـــ

  نواليم واليابان، واهلند، ،والنرويج

٤٩٤٥  

    ٥١١٧، ٥٠٢٨  لبنـان  

ــرائيل، ،األردن   ــران وإســــ ــة( وإيــــ  - مجهوريــــ

 واجلمهوريـــة وتـــونس، وتركيـــا، ،)اإلســـالمية

ــا، وجنـــوب الســـورية، العربيـــة ــا، أفريقيـ  وكوبـ

  واليابان وهولندا، ومصر، وماليزيا،

٥٠٤٩  

 - مجهوريـــة( وإيـــران وإندونيســـيا، ،إســـرائيل  

ــالمي ــونس، ،)ةاإلســ ــة وتــ ــة واجلمهوريــ  العربيــ

 وكوبـا،  ،دانوالسـو  أفريقيا، وجنوب السورية،

 واململكـة  ومصـر،  وماليزيـا،  ولبنان، والكويت،

  نواليم واهلند، والنرويج، السعودية، العربية

  ١واستئناف  ٥٢٣٠

  )١استئناف ( ٥٢٣٠  باكستان، واجلماهريية العربية الليبية، واملغرب  
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  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

ــرائيل         ــارا ،إســــ ــدة واإلمــــ ــة املتحــــ  ،ت العربيــــ
 وماليزيـا،  ولبنـان،  السورية، العربية واجلمهورية

  نواليم والنمسا،

٥٤٠٤  

 - مجهوريـــة( وإيـــران وإندونيســـيا، ،إســـرائيل  

 وتركيــا،  والبحــرين، وباكســتان،  ،)اإلســالمية

ــر، ــة واجلزائـــ ــة واجلمهوريـــ ــورية، العربيـــ  الســـ

ــة( وفرتويـــال ــة - مجهوريـ ــا، ،)البوليفاريـ  وكوبـ

 الســعودية، العربيــة واململكــة ومصــر، ،يــاوماليز

  نواليم والنمسا،

٥٤١١  

 وإيــــــران وإندونيســــــيا، وإســــــرائيل، ،األردن  

 واجلزائـر،  وباكستان، ،)اإلسالمية - مجهورية(

 أفريقيـا،  وجنـوب  السـورية،  العربية واجلمهورية

 وكوبـا،  الليبيـة،  العربية واجلماهريية وزمبابوي،

 واململكــة ،بواملغــر ومصــر، وماليزيــا، ولبنــان،

 واهلنـد،  والنمسـا،  والنـرويج،  السـعودية،  العربية

  نواليم

٥٤٨١  

  ٥٤٨٨  إسرائيل  

ــتراليا، ،األردن   ــرائيل، وأســ ــيا، وإســ  وإندونيســ

ــة( وإيـــران  والربازيـــل، ،)اإلســـالمية - مجهوريـ

 السورية، العربية واجلمهورية واجلزائر، وتركيا،

 وشــــيلي، وسويســــرا، والســــودان، وجيبــــويت،

 ،البوليفاريـة)  -ويال (مجهورية وفرت ال،وغواتيما
ــا، وكنـــدا، وفنلنـــدا، ــا، ولبنـــان، وكوبـ  وماليزيـ

 الســعودية، العربيــة واململكـة  واملغــرب، ومصـر، 

  دواهلن ونيوزيلندا، والنرويج،

  ١واستئناف  ٥٤٩٣

  )١استئناف ( ٥٤٩٣  باكستان، وجنوب أفريقيا، وفييت نام  

 - ةمجهوريـــ( وإيـــران وإندونيســـيا، ،إســـرائيل  

ــل، وباكســتان، ،ســالمية)اإل ــر، والربازي  واجلزائ

  جوالنروي ولبنان، وكندا، وفنلندا، والسودان،

٥٥١٥  



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

103/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 ،)اإلســــالمية - مجهوريـــة ( وإيـــران  ،إســـرائيل         
 الســــورية، العربيــــة واجلمهوريــــة والبحــــرين،

  وكوبا وفنلندا،

٥٥٥٢  

 وباكســـتان، وإســـرائيل، وإســـبانيا، ،أذربيجـــان  

 وكوبـا،  وفنلندا، سودان،وال واجلزائر، وتونس،

 واململكــة واملغــرب، ومصــر، وماليزيــا، ولبنــان،

  نواليم والنرويج، السعودية، العربية

  ١واستئناف  ٥٥٦٤

 املتحـــــــــدة، العربيـــــــــة واإلمـــــــــارات ،األردن  

ــران وإندونيســيا،  ،)اإلســالمية - مجهوريــة( وإي
ــة والربازيــــــل، ــة، العربيــــــة واجلماهرييــــ  الليبيــــ

 ،أفريقيـا  وجنـوب  سـورية، ال العربية واجلمهورية
  توالكوي

  )١استئناف ( ٥٥٦٤

 ،)اإلســــالمية - مجهوريـــة ( وإيـــران  ،إســـرائيل   
  وكوبا وفنلندا،

٥٥٦٨  

 وإســـــرائيل، واألردن، واألرجنـــــتني، ،أذربيجـــــان  

 ،)اإلســــــالمية -  مجهوريــــــة( وإيــــــران وأملانيــــــا،
ــتان، ــنغالديش، وباكسـ ــا، وبـ ــة وتركيـ  واجلمهوريـ

 -   ريـة مجهو( وفرتويـال  ،والسـنغال  السورية، العربية
 وماليزيـا،  ولبنـان،  والكويـت،  وكوبا، ،البوليفارية)

  نواليابا والنرويج، واملغرب، ومصر،

٥٦٢٩  

  ٥٦٦٧  ولبنان السورية، العربية واجلمهورية ،إسرائيل  

ــرائيل، ،األردن   ــران وإســــ ــة( وإيــــ  - مجهوريــــ

 والربتغــال، والربازيـل،  وباكســتان، ،)اإلسـالمية 

 العربيــــة واجلمهوريـــة  زائــــر،واجل وبـــنغالديش، 

 وماليزيا، ولبنان، وكوبا، نام، وفييت السورية،

  واليمن واليابان، والنرويج،

٥٧٣٦  

 ،٥٣٨٨ ،٥٣٢٩ ،٥٣٢٣ ،٥٢٩٧ ،٥٢٩٢  ولبنان ،اجلمهورية العربية السورية  احلالة يف الشرق األوسط
٥٥٩٧ ،٥٥٣٩ ،٥٤٥٨  
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 ،٥٤٤٠ ،٥٤١٨ ،٥٤١٧ ،٥٤٠١ ،٥٣٢٠  لبنـان        
٥٦٤٢ ،٥٥٨٦ ،٥٥٦٩ ،٥٥٥٩ ،٥٤٦١، 
٥٦٩٤ ،٥٦٩١ ،٥٦٨٥ ،٥٦٦٤ ،٥٦٤٨، 
٥٨٠٠ ،٥٧٩٩ ،٥٧٩٠ ،٥٧٤٧ ،٥٧١٩  

  ٥٥١١ ،٥٥٠٣ ،٥٤٩٩ ،٥٤٩٨ ،٥٤٨٩  إسرائيل، ولبنان  

  ٥٤٩٧  فنلندا، وكندا، والنمسا  

  ٥٥٠٨  ولبنان املتحدة، العربية واإلمارات ،إسرائيل  

  ٥٥٣٠  وفنلندا والبحرين، ،إسرائيل  

  ٥٥٨٤  إسرائيل  

  ٥٧٠٤  إسبانيا، وكولومبيا، ولبنان  

    ٥٧٣٣، ٥٧٢٨  إسرائيل، ولبنان  

ــحراء    ــق بالصـ ــا يتعلـ ــة فيمـ احلالـ
  الغربية

  ٥٧٧٣ ،٥٦٦٩  إسبانيا

 والربتغـــال، وأيرلنـــدا، وإندونيســـيا، ،أســـتراليا  ليشتـي -احلالة يف تيمور 

 العربيـة  واجلمهوريـة  ليشـيت،  - وتيمور وتايلند،

ــورية، ــة الســ ــا، ومجهوريــ ــنغافورة، كوريــ  وســ

  واليابان ونيوزيلندا، وماليزيا، وفيجي،

٤٩١٣  

 والربتغـــال، وأيرلنـــدا، وإندونيســـيا، ،أســـتراليا  

 وماليزيــــا، وســــنغافورة، ليشــــيت، - وتيمــــور

  نواليابا واهلند، ونيوزيلندا، والنرويج،

٤٩٦٥  

 ،٥٤٣٦ ،٥٢٥١ ،٥١٧١ ،٥٠٧٩ ،٤٩٦٨  ليشيت -تيمور   
٥٦٨٢ ،٥٦٣٤ ،٥٥١٦ ،٥٥١٤ ،٥٤٦٩، 
٥٧٤٠ ،٥٧٣٩  

ــيا، ،أســـتراليا    - وتيمـــور والربتغـــال، وإندونيسـ

  واليابان وهولندا، ونيوزيلندا، وماليزيا، ليشيت،

٥٠٢٤  

ــتراليا   ــيا، ،أســ  وتايلنــــد، والربتغــــال، وإندونيســ

 وماليزيــــا، وســــنغافورة، ليشــــيت، - وتيمــــور

  واليابان وهولندا، ونيوزيلندا،

٥٠٧٦  
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ــتراليا         ــيا، ،أســ ــا وإندونيســ  وتايلنــــد، ل،والربتغــ

 ولكســـمربغ، وســنغافورة،  ليشــيت،  - وتيمــور 

  وزيلنداوني

٥١٣٢  

ــيا، ،أســـتراليا    - وتيمـــور والربتغـــال، وإندونيسـ

  وماليزيا ولكسمربغ، ليشيت،

٥١٨٠  

 اجلديــدة،  غينيــا وبــابوا  وإندونيســيا، ،أســتراليا  

 ليشـــــيت، - وتيمـــــور والربتغـــــال، والربازيـــــل،

  والنمسا

٥٣٥١  

 والربتغـــال، والربازيـــل، ســـيا،وإندوني ،أســـتراليا  

ــور وتايلنـــــد، ــنغافورة، ليشـــــيت، - وتيمـــ  وســـ

  اونيوزيلند والنمسا، ،ماليزياو

٥٤٣٢  

 ليشـــــيت، - وتيمـــــور والربتغـــــال، ،أســـــتراليا  

  ونيوزيلندا وماليزيا،

٥٤٤٥  

 والربتغـــال، والربازيـــل، وإندونيســـيا، ،أســـتراليا  

ــور ــيت، - وتيمــــ ــة ليشــــ ــا، ومجهوريــــ  كوريــــ

ــنغافورة، ــبني،والف وســ ــي، لــ ــا، وفيجــ  وماليزيــ

  ونيوزيلندا والنمسا،

٥٤٥٧  

 والربتغـــال، والربازيـــل، وإندونيســـيا، ،أســـتراليا  

ــور  والفلــــبني، وســــنغافورة، ليشــــيت، - وتيمــ

ــدا، ــرأس وفنلن ــا، ،األخضــر وال ــا، وكوب  وماليزي

  ونيوزيلندا

٥٥١٢  

ــتراليا   ــا، ،أســـ ــل، وأملانيـــ ــال، والربازيـــ    والربتغـــ

ــور  والفلــــبني، رة،وســــنغافو ليشــــيت، - وتيمــ

  واليابان ونيوزيلندا،

٥٦٢٨  

 ،٥٠٣٣ ،٥٠٢٠ ،٤٩٨٧ ،٤٩٨٢ ،٤٨٩٧  العراق  احلالة بني العراق والكويت
٥١٦١ ،٥١٢٤ ،٥١٢٣ ،٥٠٩٩  

 ،٥٣٣٦ ،٥٢٠٨ ،٥١٠٥ ،٥٠٣٦ ،٤٩٨١  ليربيا  احلالة يف ليربيا
٥٤٨٧ ،٥٤٦٨ ،٥٤٥٤ ،٥٤٠٦ ،٥٣٨٩، 
٥٧٤٥ ،٥٦٩٩ ،٥٦٦٨ ،٥٦٠٢ ،٥٥٤٢، 
٥٨١٠  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 106/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 ،٥١٤٢ ،٥١٣٥ ،٥٠٦٤ ،٥٠٠٣ ،٤٩١٥  الصومال   الصومالاحلالة يف      
٥٥٣٥ ،٥٤٨٦ ،٥٣٨٧ ،٥٣٠٢ ،٥٢٢٧، 
٥٦٣٣ ،٥٦١٤ ،٥٦١١ ،٥٥٧٩ ،٥٥٧٥ 

٥٧٣٢ ،٥٧٢٠ ،٥٧٠٧ ،٥٦٩٥ ،٥٦٧١، 
٥٨١٢  

  ٥٠٨٣  ونيجرييا وكينيا، والصومال، وجيبويت، ،إثيوبيا  

  ٥٨٠٥  الربتغال، والصومال، والنرويج  

 ١١٦٠قرارات جملس األمن 

)١٩٩٨( ١١٩٩ ،)١٩٩٨(، 
١٢٣٩ ،)١٩٩٨( ١٢٠٣ 

)١٩٩٩( ١٢٤٤ ،)١٩٩٩(  

  ٤٩١٠  وصربيا األسود، واجلبل وأيرلندا، ،ألبانيا

 واجلبــــل وصـــربيا  وأيرلنــــدا، وألبانيـــا،  ،األردن  

 اليوغوســــالفية مقــــدونيا ومجهوريــــة األســــود،

  واليابان السابقة،

٤٩٢٨  

 األســـود، واجلبـــل وصـــربيا وأيرلنـــدا، ،ألبانيـــا  

  بانواليا

٤٩٤٢  

  ٤٩٦٠  صربيا واجلبل األسود  

 وصـربيا  وأيسـلندا،  وأيرلنـدا،  وأوكرانيا، ،ألبانيا  

  واليابان األسود، واجلبل

٤٩٦٧  

ــا   ــربيا ،ألبانيـ ــل وصـ ــود، واجلبـ ــداوهو األسـ  ،لنـ
  واليابان

٥٠١٧  

 وسويســـرا، األســـود، واجلبـــل وصـــربيا ،ألبانيـــا  

  واليابان وهولندا، والنرويج،

٥٠٨٩  

  ٥١٣٠  ولكسمربغ األسود، واجلبل وصربيا ،ألبانيا  

 واجلبــل وصــربيا وسويســرا، وأوكرانيــا، ،ألبانيــا  

  ولكسمربغ األسود،

٥١٨٨  

  ٥٢٨٩ ،٥٢٩٠  صربيا واجلبل األسود  

 واجلبـــل وصـــربيا وتركيـــا، وأوكرانيـــا، ،ألبانيـــا  

  والنمسا األسود،

٥٣٧٣  



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

107/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

  ٥٤٧٠  ألبانيا، وصربيا، والنمسا        

ــا   ــا،وإ وأملانيـــا، ،ألبانيـ  األســـود، واجلبـــل يطاليـ

  وفنلندا وصربيا،

٥٤٨٥  

  ٥٥٢٢  وفنلندا وصربيا، وأوكرانيا، ،ألبانيا  

  ٥٥٣١  وفنلندا وصربيا، وإيطاليا، وأملانيا، ،ألبانيا  

  ٥٥٨٨  وفنلندا ،ربياوص وأوكرانيا، ،ألبانيا  

  ٥٦٤٠  وصربيا وأملانيا، ،ألبانيا  

  ٥٦٥٤  وصربيا ،أملانيا  

ــتني،واألرج ،أذربيجـــان   ــا، نـ ــبانيا، وأرمينيـ  وإسـ

 ،داوأيســـــلن وأوكرانيـــــا، وأملانيـــــا، وألبانيـــــا،
ــتان، ــا، والربتغـــال، والربازيـــل، وباكسـ  وبلغاريـ

ــنة  وبــــيالروس، وبولنــــدا، واهلرســــك، والبوســ

 التشيكية، واجلمهورية األسود، واجلبل وتركيا،

 الســــابقة، اليوغوســــالفية مقــــدونيا ومجهوريــــة

ــدامنرك، ــا، والـ ــلوفي ورومانيـ ــويد، نيا،وسـ  والسـ

 وكنـدا،  وقـربص،  وفنلنـدا،  وصربيا، وسويسرا،

ــا، ــاوال وكوبــ ــتاين، ،تفيــ ــرب، وليختنشــ  واملغــ

ــرويج، ومولـــدوفا، ــا، والنـ ــدا، والنمسـ  ونيوزيلنـ

  نواليونا واليابان، وهنغاريا،

٥٨١١  

  ٤٩٢٠  وكرواتيا واهلرسك، والبوسنة ،أيرلندا  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  ٥٧٨٢ ،٥٠٨٥ ،٥٠٧٥ ،٤٩٩٧  البوسنة واهلرسك  

  ٥٣٠٦ ،٥٠٠١  يطاليا، والبوسنة واهلرسكإ  

  ٥١٤٧  البوسنة واهلرسك، ولكسمربغ  

  ٥٣٠٧  واهلرسك والبوسنة وإيطاليا، ،أملانيا  

  ٥٤١٢  والنمسا وتركيا، ،البوسنة واهلرسك  

  ٥٥٦٣  البوسنة واهلرسك، وفنلندا  

  ٥٥٦٧  وفنلندا ،سكواهلر والبوسنة وإيطاليا، ،أملانيا  

  ٥٧١٣ ،٥٦٧٥  واهلرسك والبوسنة ،أملانيا  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 108/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

  ٥٧٨٠  وصربيا واهلرسك، والبوسنة ،الربتغال        

  ٥٢٤٢ ،٥١١٦ ،٤٩٥٨ ،٤٩١٦ ،٤٩٠٤  جورجيا  احلالة يف جورجيا

 ،٥٤٠٥ ،٥٣٦٣ ،٥٣٥٨ ،٥٢٣٨ ،٥١٤٤  أملانيا، وجورجيا  
٥٧٢٤ ،٥٦٦١ ،٥٦٥٨ ،٥٥٤٩ ،٥٤٨٣  

  ٥١٧٤  وجورجيا وأملانيا، ،أذربيجان  

  ٥٧٥٩ ،٥٦٢٣  انياأمل  

 وبوليفيـــا، وأيرلنـــدا، وإكـــوادور، ،األرجنـــتني  املسألة املتعلقة اييت

 واجلمهوريـة  البـهاما،  وجـزر  وجامايكا، وبريو،

 - مجهورية( وفرتويال وغواتيماال، الدومينيكية،

ــة ــدا، ،)البوليفاريــ ــا، وكنــ ــيك، وكوبــ  واملكســ

  نواليابا ،يتوهاي ونيكاراغوا،

٤٩١٧  

 ،٥١٩٢ ،٥٠٩٠ ،٥٠٣٠ ،٤٩٦١ ،٤٩١٩  هاييت  
٥٣٦٩ ،٥٣٤٣ ،٥٢٨٤ ،٥٢١٠ ،٥١٩٦، 
٥٥١٣ ،٥٤٣٨ ،٥٣٧٧ ،٥٣٧٢  

ــوادور   ــواي، ،إكــــــ ــاراغواي، وأوروغــــــ  وبــــــ

ــادوس، ــا، وبربــ ــريو، وبوليفيــ ــة وبــ  واجلمهوريــ

 وكنـــدا،  وغواتيمـــاال، وشـــيلي،  الدومينيكيـــة،

 واملكســـيك، واملغـــرب، ولكســـمربغ، وكوبـــا،

  سوهندورا ،وهاييت والنرويج،

  ١ستئناف وا ٥١١٠

  )١استئناف ( ٥١١٠  السلفادور  

 واجلمهوريـة  البـهاما،  وجـزر  والربازيل، ،إسبانيا  

 والســـلفادور، أفريقيـــا، وجنـــوب الدومينيكيـــة،

 وفرتويــــــال وغيانــــــا، وغواتيمــــــاال، وشــــــيلي،

 وكوبــــا، وكنــــدا، ،)البوليفاريــــة - مجهوريـــة (

  اييتوه والنمسا، واملكسيك،

٥٣٩٧  

  ٥٦٣١  كندا، وشيلي، وهاييتاألرجنتني، والربازيل، و  

 وأوروغـواي،  وإكـوادور،  وإسبانيا، ،األرجنتني  

 وكنـــــدا، وغواتيمـــــاال، وشـــــيلي، والربازيـــــل،

  وهاييت

٥٧٥٨  



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

109/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 ،٥١٨٤ ،٥١٤١ ،٥٠٩٣ ،٥٠٤٢ ،٤٩٧٥  بوروندي  احلالة يف بوروندي      
٥٢٦٨ ،٥٢٥٢ ،٥٢٠٧ ،٥٢٠٣ ،٥١٩٣، 
٥٨٠٩ ،٥٥٥٤ ،٥٤٧٩ ،٥٣٩٤ ،٥٣١١  

  ٥٧٩٣ ،٥٦٧٨  بوروندي، والنرويج  

 ،٤٩٧٩ ،٤٩٤١ ،٤٩٣٧ ،٤٩٣١ ،٤٨٩٣  أفغانستان  احلالة يف أفغانستان
٥٠٥٦ ،٥٠٥٥ ،٥٠٤٥ ،٥٠٣٨ ،٥٠٠٤، 
٥٢١٥ ،٥١٤٨ ،٥١٤٥ ،٥١٠٨ ،٥٠٧٣، 
٥٣٦٩ ،٥٣٤٨ ،٥٣٤٧ ،٥٣٠٩ ،٥٢٦٠، 
٥٦٤٥ ،٥٥٢١ ،٥٣٩٣ ،٥٣٧٤ ،٥٣٧٠، 
٥٧٤٤ ،٥٧١٨ ،٥٦٨٠  

ــتان، ،أفغانســتان   ــلندا، وأوزبكس ــدا، وأيس  وكن

  واليابان ،وهولندا

٥٠٢٥  

ــبانيا      وإيــــــران وأملانيــــــا، وأفغانســــــتان، ،إســــ

 وباكسـتان،  وإيطاليـا،  ،)اإلسالمية - مجهورية(

 وماليزيــا، وكنــدا، كوريــا، ومجهوريــة وتركيــا،

  واهلند

٥٢٤٩  

  ٥٣٤٨  أملانيا  

ــتراليا   ــتان، ،أســــ ــا، وأفغانســــ ــران وأملانيــــ    وإيــــ

 وإيطاليــا، وأيســلندا، ،)اإلســالمية - مجهوريــة(

 وكازاخســتان، كوريــا، ومجهوريــة كســتان،وبا

  ونيوزيلند والنمسا، والنرويج، وكندا،

٥٣٨٥  

  ٥٤٩٦  أفغانستان، وأملانيا، وفنلندا  

 - مجهوريـــــة( وإيـــــران وأملانيـــــا، ،أفغانســـــتان  

  اوفنلند وباكستان، ،)اإلسالمية

٥٥٤٨  

 - مجهوريـــــة( وإيـــــران وأملانيـــــا، ،أفغانســـــتان  

 وبـيالروس،  تان،وباكسـ  وأيسلندا، ،)اإلسالمية

 واهلنــــــد، ونيوزيلنــــــدا، والنــــــرويج، وكنــــــدا،

  واليابان وهولندا،

٥٦٤١  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 110/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 ،)اإلســـالمية - مجهوريــة ( وإيــران  ،أفغانســتان         
 والنــــرويج، وكنــــدا، والربتغــــال، وباكســــتان،

  واليابان وهولندا، واهلند،

٥٧٦٠  

 ،٥٢٥٤ ،٥٢١٩ ،٥١٨٥ ،٥٠٣٧ ،٤٩٣٨  سرياليون  احلالة يف سرياليون
٥٨١٣ ،٥٧٠٨ ،٥٣٣٤  

  ٥٤٦٧  سرياليون، وليربيا  

  ٥٦٠٨  سرياليون، وهولندا  

  ٥٦٩٠  وهولندا ونيجرييا، وكندا، وسرياليون، ،أملانيا  

  ٥٨٠٤  هولندا  

ــبحريات   ــة الـــ ــة يف منطقـــ احلالـــ
  الكربى

 وباكســـــتان، وأوغنـــــدا، وأنغـــــوال، ،أســـــتراليا

 وبورونــدي، وبوتســوانا، وبلجيكــا، والربازيــل،

 الوسـطى،  أفريقيـا  وريةومجه واجلزائر، وتونس،

 الكونغــــــو ومجهوريــــــة كوريــــــا، ومجهوريــــــة

ــة، ــا، وجنـــــوب الدميقراطيـــ ــدا، أفريقيـــ  وروانـــ

ــا، ــابوي، وزامبيـ ــنغال، وزمبـ ــودان، والسـ  والسـ

 وكينيــــا، ،نــــداوك والكــــامريون، وغواتيمــــاال،

ــا، ومصــــــر، ــا، والنــــــرويج، وناميبيــــ  والنمســــ

  اوهولند ونيجرييا،

٥٣٥٩  

  ٥٦٤٤ ،٥٥٦٦  أوغندا  

 وروانـــــدا، ،الكونغـــــو الدميقراطيـــــة مجهوريـــــة  

  وكندا وفنلندا،

٥٦٠٣  

  ٥٧٨٣  ورواندا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  ٥٦٥٠  رواندا  املتعلقة برواندا احلالة



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

111/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

احملكمـــــــة الدوليـــــــة حملاكمـــــــة       
ــن    ــؤولني عـــ ــخاص املســـ األشـــ
االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــانون 
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف 

ابقة منــذ إقلــيم يوغوســالفيا الســ 
ــة ١٩٩١عــام  ؛ واحملكمــة اجلنائي

الدوليــــة حملاكمــــة األشــــخاص   
املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة     
ــن   ــري ذلـــــك مـــ اجلماعيـــــة وغـــ
االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــانون 
ــة يف   ــدويل املرتكبــ ــاين الــ اإلنســ
ــواطنني   ــدا واملـــــ ــيم روانـــــ إقلـــــ
الروانديني املسؤولني عن أعمال 
ــن   ــا مـ ــة وغريهـ ــادة اجلماعيـ اإلبـ

املماثلــــة املرتكبــــة االنتــــهاكات 
ــني    يف ــدول اــاورة ب أراضــي ال
ــاير   ١ ــانون الثاين/ينــــــــــ كــــــــــ
 كـــــــــــــــــــــــانون األول/ ٣١ و

  ١٩٩٤  ديسمرب

ــدا، ،البوســنة واهلرســك  ــل وصــربيا وروان  واجلب

  وكرواتيا األسود،

٥٣٢٨ ،٥١٩٩ ،٥٠٨٦ ،٤٩٩٩  

  ٥٤٥٣  رواندا، وصربيا  

  ٥٥٩٤  وصربيا ورواندا، ،البوسنة واهلرسك  

 وروانــدا، األســود، واجلبــل ،البوســنة واهلرســك  

  وصربيا

٥٦٩٧  

  ٥٧٩٦  وكرواتيا وصربيا، ،رواندا  

ــدة   ــم املتحــ ــني األمــ ــاون بــ التعــ
واملنظمات اإلقليمية يف عمليات 

  حتقيق االستقرار

  ٥٠٠٧  املكسيك، وهولندا

ــة     ــق جبمهوريـ ــا يتعلـ ــة فيمـ احلالـ
  الكونغو الدميقراطية

  ٤٨٩٤  الدميقراطية الكونغو ومجهورية ،بلجيكا



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 112/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 ،٥٠١١ ،٤٩٩٤ ،٤٩٨٥ ،٤٩٦٩ ،٤٩٢٦  مجهورية الكونغو الدميقراطية        
٥١٥٥ ،٥١٣٣ ،٥٠٩٥ ،٥٠٤٨ ،٥٠١٤، 
٥٢٢٦ ،٥٢٤٣ ،٥٢١٨ ،٥١٦٣ ،٥١٦٢، 
٥٤٠٨ ،٥٣٦٠ ،٥٣٥٦ ،٥٣٤٠ ،٥٢٥٥، 
٥٥٦٢ ،٥٥٣٣ ،٥٥٠٤ ،٥٥٠٢ ،٥٤٨٠، 
٥٦٥٣ ،٥٦٣٠ ،٥٦١٦ ،٥٦١٠ ،٥٥٨٠، 
٥٧٣٠ ،٥٧٢٦ ،٥٧٢١ ،٥٦٧٤ ،٥٦٦٠، 
٥٨١٤  

 ،هوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــةأوغنــــدا، ومج   
  ورواندا

٥٢٧٥  

  ٥٤٢١  مجهورية الكونغو الدميقراطية، والنمسا  

ــة يف مجهوريـــــة أفريقيـــــا    احلالـــ
  الوسطى

  ٥٥٧٢ ،٥٥٥٨ ،٥٢٣٢ ،٥٠٦٧  مجهورية أفريقيا الوسطى

آذار/مــارس  ٣١رســالة مؤرخــة 
ــيس  ١٩٩٨ ــة إىل رئـــــ موجهـــــ

جملـــــس األمـــــن مـــــن القـــــائم    
الدائمــة  باألعمـال بالنيابـة للبعثـة   

لبابوا غينيا اجلديـدة لـدى األمـم    
  املتحدة

 ونيوزيلنـــدا،  وفيجـــي،  ،بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة  

  واليابان

٤٩٦٢  

  ٥٢٠١  بابوا غينيا اجلديدة  

  ٥٢٢٢  ونيوزيلندا اجلديدة، غينيا وبابوا ،أستراليا  

  ٥٠٤٣  نيجرييا  احلالة يف أفريقيا

ــوادور، أذربيجـــان، وأرمينيـــا، و  األطفال والرتاع املسلح إســـرائيل، وإكـ
ــدا،    ــا، وأيرلنـ ــدا، وأوكرانيـ ــيا، وأوغنـ وإندونيسـ
وبـــنغالديش، واجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية،  
وســـرياليون، وفيجـــي، وكنـــدا، وكوســـتاريكا، 
وكولومبيــــا، وكينيــــا، وليختنشــــتاين، ومــــايل، 
ــار،     ــاكو، وميامنــ ــيك، ومونــ ــر، واملكســ ومصــ

  والنرويج، واهلند، واليابان

  ١واستئناف  ٤٨٩٨



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

113/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 والســنغال، النكــا، وســري وأيســلندا، ،أوغنــدا        

ــراق، ــابون، والعـــــ ــا، وغـــــ ــدا، وغينيـــــ  وكنـــــ

 والنرويج، وميامنار، وليختنشتاين، ولكسمربغ،

  دواهلن ونيجرييا،

  ١واستئناف  ٥١٢٩

  )١استئناف ( ٥١٢٩  والنيجر ومايل، ،إندونيسيا  

 الكونغـــــو ومجهوريـــــة والربازيـــــل، ،أوغنـــــدا  

ــارينو، وســـان الدميقراطيـــة، ــا وســـري مـ  ،النكـ
 - مجهوريــة( وفرتويــال وغواتيمــاال، وســلوفينيا،

ــا، وكنــــدا، وفنلنــــدا، ،)البوليفاريــــة  وكولومبيــ

  دواهلن وميامنار، ومصر، وليربيا،

  ١واستئناف  ٥٤٩٤

  )١استئناف ( ٥٤٩٤  إسرائيل، وبنن  

 وإندونيســيا، وأفغانســتان، وإســرائيل، ،أســتراليا  

 بـــــنن،و ،نغالديشوبـــــ والربازيـــــل، وأوغنـــــدا،

ــوب  وســلوفينيا، النكــا، وســري أفريقيــا، وجن

ــراق، ــاال، والعـــ ــدا، وغواتيمـــ ــدا، وفنلنـــ  وكنـــ

ــا، ــان، وكولومبيـ ــتاين، ولبنـ  ومصـــر، وليختنشـ

 ونيوزيلنـــــدا، ونيبـــــال، والنـــــرويج، وميامنــــار، 

  سوهندورا

  ١واستئناف  ٥٥٧٣

  )١استئناف ( ٥٥٧٣  تايلند  

 ،٥٧٦٢ ،٥٢٤٨ ،٥١٥٧ ،٥١٠٧ ،٥٠٦٩  بيساو -غينيا   بيساو -احلالة يف غينيا 
٤٩٩٢  

ـــزاعات    ــدنيني يف النــ ــة املــ محايــ
  املسلحة

 وباكستان، وإيطاليا، وأوغندا، وأملانيا، ،إسبانيا

 أفريقيــا،  وجنــوب  كوريــا، ومجهوريــة  وبــريو،

ــلوفاكيا، ــرا، وســ ــراق، وسويســ ــر، والعــ  وقطــ

ــدا، ــتاين، وكنـ ــر، وليختنشـ ــيك، ومصـ  واملكسـ

  ونيبال والنرويج،

  ١واستئناف  ٥٣١٩

  )١استئناف ( ٥٣١٩  رواندا  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 114/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 وأوكرانيــا، وأوغنــدا، وإكــوادور، ،األرجنــتني        

 وجنوب السورية، العربية واجلمهورية وأيرلندا،

 وكــوت وكنــدا، وفيجــي، وسويســرا، أفريقيــا،

 وماليزيــا، وليختنشــتاين، وكولومبيــا، ديفــوار،

ــر، ــيك، ومصــ ــار، واملكســ ــرويج، وميامنــ  والنــ

  نواليابا ،بالوني

٤٩٩٠  

ــ   ــنغالديش، ،تنياألرجنـ ــريو، وبـ ــرا، وبـ  وسويسـ

ــدا، ــوار، وكـــــوت وكنـــ ــتاريكا، ديفـــ  وكوســـ

ــا، ــا، وكولومبيـ ــتاين، وكينيـ ــر، وليختنشـ  ومصـ

ــا، ــدا، ونيجريي ــدوراس، ونيوزيلن ــدا، وهن  وهولن

  واليابان

٥١٠٠  

 وكولومبيـــا، ديفـــوار، وكـــوت وكنـــدا، ،بـــريو  

  ونيجرييا والنرويج، ومصر، ولكسمربغ،

٥٢٠٩  

 وغواتيمــــاال، والعــــراق، وســــلوفينيا، ،أوغنــــدا  

  اوالنمس وليختنشتاين، وكولومبيا، وكندا،

٥٤٧٦  

 ولبنـان،  وكولومبيـا،  وكنـدا،  وفنلندا، ،إسرائيل  

  والنرويج وميامنار،

٥٥٧٧  

 وتـــــونس، وأملانيـــــا، وإســـــرائيل، ،األرجنـــــتني  

 وغواتيمــــاال، وروانــــدا، كوريــــا، ومجهوريــــة

 ،سـيك واملك وليختنشـتاين،  وكولومبيا، وكندا،
  نواليابا ونيجرييا، يامنار،وم

٥٧٠٣  

 وأنغـــوال،  وإســـرائيل، وأســـتراليا،  ،األرجنـــتني  

 وسويســـرا، والســـنغال، والربتغـــال، وأيســـلندا،

ــام، وفييــت وغواتيمــاال، ــا، وكنــدا، ن  وكولومبي

 والنمسـا،  والنـرويج،  واملكسيك، وليختنشتاين،

  واليابان ونيوزيلندا، ونيجرييا، ونيبال،

٥٧٨١  



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

115/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 وأيرلنــــدا، وأوكرانيــــا، وإندونيســــيا، ،أرمينيــــا  ةاألسلحة الصغري      

 ومجهوريـة  السورية، العربية واجلمهورية وبريو،

ــا، ــوب كوريــــ ــا، وجنــــ ــابوي، أفريقيــــ  وزمبــــ

 وكوســتاريكا، وكنـدا،  وســرياليون، وسويسـرا، 

 واملكســـــيك، ومصـــــر، ومـــــايل، وكولومبيـــــا،

  واليابان واهلند، ونيوزيلندا، والنرويج،

٤٨٩٦  

ــتراليا   ــيا،وإندون ،أســ ــا، يســ  وبــــريو، وأوكرانيــ

 مولدوفا، ومجهورية كوريا، ومجهورية وتركيا،

ــوب ــا، وجنــــ ــا، أفريقيــــ ــنغال، وزامبيــــ  والســــ

 ،)البوليفاريـة  - مجهوريـة ( وفرتويـال  وسويسرا،
ــتاريكا، وكنـــدا،  ومـــايل، ولكســـمربغ، وكوسـ

ــيك، ومصــــر، ــا، والنــــرويج، واملكســ  ونيجرييــ

  دواهلن

  ١واستئناف  ٥١٢٧

  )١اف استئن( ٥١٢٧  مايل  

 وأوكرانيـا،  وأوروغـواي،  وإندونيسيا، ،أستراليا  

 ومجهوريـــة والربازيـــل، اجلديـــدة، غينيـــا وبـــابوا

 كيـــتس وســـانت أفريقيـــا، وجنـــوب كوريـــا،

ــيفس،  وغواتيمــاال، وســرياليون، والســنغال، ون

 وكنــــــدا، وكمبوديــــــا، وفيجــــــي، وغيانــــــا،

  ونيجرييا والنمسا، ومصر، وكولومبيا،

  ١واستئناف  ٥٣٩٠

  )١استئناف ( ٥٣٩٠  ويجالنر  

 وأيســلندا، وإندونيســيا، وأســتراليا، ،األرجنــتني  املرأة والسالم واألمن

ــنغالديش، ــة وبـــ ــا ومجهوريـــ ــدة، ترتانيـــ  املتحـــ

 كوريا، ومجهورية السورية، العربية واجلمهورية

ــوب ــا، وجنــ ــلفادور، أفريقيــ ــويد، والســ  والســ

ــا، وكنــــــدا، وفيجــــــي، وغواتيمــــــاال،  وكينيــــ

 وميامنـــار، واملكســـيك، ،ومـــايل ،تاينوليختنشـــ

 ونيوزيلنــــدا، ونيجرييــــا، والنــــرويج، وناميبيــــا،

  نواليابا وهولندا، وهندوراس، واهلند،

  ١واستئناف  ٥٠٦٦



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 116/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

ــتراليا          وأيســــلندا، وإندونيســــيا، وأملانيــــا، ،أســ

 أفريقيـا،  وجنـوب  وبريو، وبنغالديش، وإيطاليا،

 والسويد، والسلفادور، النكا، وسري وساموا،

ــا، ــا، جــي،وفي وغيني ــدا، وكرواتي ــا، وكن  وكيني

ــا، وليختنشــــتاين،  وميامنــــار، ومصــــر، وماليزيــ

  اوالنمس والنرويج، وناميبيا،

٥٢٩٤  

  )١استئناف ( ٥٢٩٤  إسرائيل  

 وأملانيــــــا، وإســــــرائيل، وأســــــتراليا، ،إســــــبانيا  

ــابوا وأيســلندا، وأوغنــدا، وإندونيســيا، ــا وب  غيني

ــا، وجنـــــوب وبـــــنغالديش، اجلديـــــدة،  أفريقيـــ

 والسـويد،  ،السـودان و وسـلوفينيا،  دور،والسلفا

 وفيجــــــي، وفنلنــــــدا، وغينيــــــا، وغواتيمــــــاال،

ــا، ــدا، وكرواتيـــ ــا، وكنـــ ــا، وكولومبيـــ  وكينيـــ

  اوهولند والنرويج، وميامنار، ومصر، وليسوتو،

  ١واستئناف  ٥٥٥٦

  )١استئناف ( ٥٥٥٦  جزر القمر، وليختنشتاين  

ــتني   ــبانيا، ،األرجنـ ــتراليا، وإسـ ــرائيل، وأسـ  وإسـ

 وأيسـلندا،  ،العربيـة املتحـدة   واإلمـارات  انيا،وأمل

 كوريـــا، ومجهوريـــة وبـــنغالديش، والربتغـــال،

ــة ــو ومجهوريـ ــة، الكونغـ ــدامنرك، الدميقراطيـ  والـ

 والســـويد، والســـودان، والســـلفادور، وزامبيـــا،

 نـــام، وفييـــت وفنلنـــدا، وغينيـــا، وغواتيمـــاال،

ــتان، ــا، وكازاخســــــــ ــدا، وكرواتيــــــــ  وكنــــــــ

 ينيـــــــــا،وك وكولومبيـــــــــا، وكوســـــــــتاريكا،

 ومــالوي، واملكســيك، ومصــر، ،نوليختنشــتاي

ــار، ــرويج، وميامنـ ــا، والنـ ــاراغوا، والنمسـ  ونيكـ

  نواليابا وهولندا، وهندوراس، ونيوزيلندا،

٥٧٦٦  

  )١استئناف ( ٥٧٦٦  بنن  

ــة ألعمــال جملــس    مناقشــة ختامي
  األمن خالل الشهر احلايل

 وتــونس، وبــيالروس، وباكســتان، ،إندونيســيا

ــدا، ــوم وروانـــ ــا، ال،والصـــ ــا، وغامبيـــ  وكوبـــ
  بواملغر ومصر، ،ولكسمربغ

٥١٥٦  
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ــدد الســــالم         ــار الــــيت ــ األخطــ
واألمــــن الــــدوليني مــــن جــــراء  

  األعمال اإلرهابية

 العربيــــة  واجلمهوريــــة  وأيرلنــــدا،  ،إندونيســــيا 

  واليابان وليختنشتاين، وسويسرا، السورية،

٤٨٩٢  

 وأوكرانيـا،  وإندونيسـيا،  وإسـرائيل،  ،األرجنتني  

ــدا ــيالروس، ،وأيرلنــ ــة وبــ ــة العرب واجلمهوريــ يــ
 أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  ،السورية

 وكندا، والكامريون، وكازاخستان، وسويسرا،

 ومصــر، وليختنشــتاين، وكوســتاريكا، وكوبــا،

  نواليابا واهلند، ونيوزيلندا، واملكسيك،

٤٩٢١  

 واهلند، وكوستاريكا، أفريقيا، وجنوب ،أيرلندا  

  واليابان

٤٩٧٦  

ــرائيلإ   ــيا، ،ســــــ ــتان، وإندونيســــــ  وأوزبكســــــ

 وكازاخســتان، الســورية، العربيــة واجلمهوريــة

ــوت ــوار، وكــ ــتاين، ديفــ ــدا، وليختنشــ  وهولنــ

  واليابان

٥٠٠٦  

 وماليزيـــا، وســنغافورة،  وإندونيســـيا، ،أســتراليا   

  واليابان وهولندا، واهلند،

٥٠٣١  

  ٥٠٥٣  تركيا  

ــرائيل   ــيا، ،إسـ ــدا، وإندونيسـ ــا، وأوغنـ  وأوكرانيـ

 كوريـا،  ومجهورية وتايلند، ،وبريو غالديش،وبن

ــاموا، ــلفادور، وسـ ــرا، والسـ ــي، وسويسـ  وفيجـ

ــدا، ــا، وكن  وليختنشــتاين، وكوســتاريكا، وكوب

ــا، ــال، ومصــر، وماليزي ــا، ونيب ــد، ونيجريي  واهلن

  نواليابا وهولندا،

  ١واستئناف  ٥٠٥٩

  ٥١٠٤  واليابان وتايلند، ،إندونيسيا  

ــاراغواي   ــتان، ،بــــ ــم وكازاخســــ  ربغ،ولكســــ

  تنشتاينوليخ

٥١١٣  

  ٥٤٢٤ ،٥٢٣٩ ،٥٢٢٤  مصر  

  ٥٤٧٧ ،٥٢٤٦  العراق  
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  ٥٢٧٤  إندونيسيا        

  ٥٤٨٤ ،٥٢٩٨  اهلند  

  ٥٣٠٣  األردن  

 العربيــــة  واجلمهوريــــة وأوكرانيــــا، ،إســــرائيل  

ــا، وسويســـرا، الســـورية، ــتاين، وكوبـ  وليختنشـ

  والنمسا

٥٤٤٦  

  ٥٧٩٨ ،٥٧٣٨ ،٥٦٥٩  اجلزائر  

  ٥٧١٤  إسبانيا، واليمن  

  ٥٧٥٤  بولندا  

  ٥٨١٦ ،٥٧٦٤  باكستان  

 ،٥٠١٨ ،٤٩٧٧ ،٤٩٥٩ ،٤٩١٨ ،٤٩٠٩  كوت ديفوار  احلالة يف كوت ديفوار
٥١٥٩ ،٥١١٨ ،٥١٠٣ ،٥٠٧٨ ،٥٠٧٢، 
٥٢٨١ ،٥٢٢١ ،٥٢١٣ ،٥١٩٤ ،٥١٧٣، 
٥٣٢٧ ،٥٣١٨ ،٥٣١٤ ،٥٢٨٨ ،٥٢٨٣، 
٥٤٢٦ ،٥٤٠٠ ،٥٣٩٩ ،٥٣٥٤ ،٥٣٥٠، 
٥٥٠٥ ،٥٤٩١ ،٥٤٥١ ،٥٤٤٢ ،٥٤٢٧، 
٥٥٩٢ ،٥٥٩١ ،٥٥٦١ ،٥٥٥٥ ،٥٥٢٤، 
٥٧١٢ ،٥٧١١ ،٥٦٧٦ ،٥٦٥١ ،٥٦١٧، 
٥٧٧٢ ،٥٧١٦  

  ٥١٥٢  ديفوار وكوت ،جنوب أفريقيا  

  ٥٢٥٣ ،٥١٦٩  ونيجرييا ديفوار، وكوت ،جنوب أفريقيا  

  ٥٢٧٩ ،٥٢٧٨  كوت ديفوار، ونيجرييا  

  ٥٧٦٥  بوركينا فاسو، وكوت ديفوار  

ــدا  بعثة جملس األمن ــة ،أيرلنــــ ــ واجلمهوريــــ ــورية، ةالعربيــــ  الســــ

ــا، وســرياليون، ــوار، وكــوت وغان  ومصــر، ديف
  نواليابا ونيجرييا، ،واملكسيك

٤٨٩٩  

 العربيــــة  واجلمهوريــــة  وبورونــــدي،  ،أيرلنــــدا   

  واليابان ومصر، ورواندا، السورية،

٤٩١١  
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ــا، ،ســـرياليون         ــا، وغانـ  ديفـــوار، وكـــوت وغينيـ

  واليابان وهولندا، ونيجرييا، وليربيا،

٥٠٠٥  

 الكونغــــو  ومجهوريــــة ونــــدي، وبور ،أوغنــــدا  

  انوالياب وهولندا، ورواندا، الدميقراطية،

٥٠٩٦  

ــريو، ،إســبانيا   ــداد وب ــاغو، وتريني  وشــيلي، وتوب

 والنــرويج، ولكســمربغ، وكنــدا، وغواتيمــاال،

  وهاييت

٥١٧٨  

  ٥٣١٥  ورواندا وبوروندي، ،أوغندا  

  ٥٤٧٨  والنمسا والنرويج، ومصر، والسودان، ،تشاد  

  ٥٥٧٠  أفغانستان  

 ،)اإلســـالمية - مجهوريــة ( وإيــران  ،أفغانســتان   
  واهلند والنرويج، وكندا، وفنلندا، وباكستان،

٥٥٨١  

  ٥٧١٧  ديفوار وكوت ،مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  ٥٧٩١  ليشيت -تيمور   

 ليشـــــيت، - وتيمـــــور والربتغـــــال، ،أســـــتراليا  

  واليابان ونيوزيلندا، والفلبني،

٥٨٠١  

ــيادة ا ــة وسـ ــانون: دور العدالـ لقـ
  األمم املتحدة

 وإندونيســـيا، وأســـتراليا، واألردن، ،األرجنـــتني

 وبــــيالروس، وبــــريو، وبورونــــدي، وأوغنــــدا،

ــة ــا، ومجهوري ــا، وجنــوب كوري  وســانت أفريقي

 وســــــنغافورة، غرينــــــادين، وجــــــزر فنســــــنت

 وفنلنـــدا،  وســـرياليون،  وسويســـرا،  والســـويد، 

 وليختنشــتاين، ،يكاوكوسـتار  وكنـدا،  وفيجـي، 

 واهلنـــــد، ونيجرييـــــا، والنمســـــا، ســـــيك،واملك

  نواليابا وهولندا،

٥٠٥٢  

ــاء   ــة مـــن رؤسـ ــات مقدمـ إحاطـ
اهليئــات الفرعيــة التابعــة لــس    

  األمن

 العربيـة  واجلماهرييـة  وبريو، وإسرائيل، ،أستراليا

 وسويسرا، ،ية العربية السوريةواجلمهور الليبية،

ــة( وفرتويـــال ــة - مجهوريـ ــا، ،)البوليفاريـ  وكوبـ

  دواهلن ونيوزيلندا، واملغرب، اين،وليختنشت

  ١واستئناف  ٥٢٢٩

  )١استئناف ( ٥٢٢٩  باكستان  
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ــرائيل         ــتان، ،إســ ــة وباكســ ــة واجلمهوريــ  العربيــ

ــورية، ــاموا، الســـ ــرا، وســـ ــيلي، وسويســـ  وشـــ

 وفيجـــي، ،ريــة) البوليفا - مجهوريـــة( وفرتويــال 

 وكولومبيـــــــــا،  وكوســـــــــتاريكا، وكوبـــــــــا،

  دواهلن وليختنشتاين،

  ١واستئناف  ٥٢٩٣

ــبانيا   ــتراليا، ،إســــ ــيلي، وأســــ ــال وشــــ    وفرتويــــ

 وكوبـا،  نـام،  وفييـت  ،)البوليفارية - مجهورية(

  واملغرب وليختنشتاين، ولكسمربغ،

٥١٦٨  

ــرائيل   ــيا، ،إسـ ــل، وإندونيسـ ــر، والربازيـ  واجلزائـ

 وفرتويـــــال  ،الســـــورية العربيـــــة واجلمهوريـــــة

  اوالنمس ،)البوليفارية - مجهورية(

٥٣٧٥  

ــال ،سويســرا   ــة( وفرتوي ــة - مجهوري  ،)البوليفاري
  وكوبا وفنلندا،

٥٥٣٨  

 وأفغانســتان، وإســرائيل، وأســتراليا، ،األرجنـتني   

ــا، ــة وأملانيــــ ــة واجلمهوريــــ ــورية، العربيــــ  الســــ

ــة ــا، ومجهوريـــ ــدا، كوريـــ ــرا، وروانـــ  وسويســـ

 نـام،  وفييت ،يفارية)البول - مجهورية( وفرتويال

  نواليابا وليختنشتاين، ولبنان، وكوبا،

٥٦٧٩  

 - مجهوريـــة( وفرتويـــال والربتغـــال، ،الياأســـتر  

  وليختنشتاين وكوبا، وكندا، ،)البوليفارية

٥٧٧٩  

املصــــاحلة الوطنيــــة يف مرحلــــة   
ــا ــم   مــ ــرتاع: دور األمــ ــد الــ بعــ

  املتحدة

 وبورونـدي،  وأيرلنـدا،  وأفغانسـتان،  ،األرجنتني

 واجلبــل  وصــربيا وبــريو،  ،اهلرســكو والبوســنة

 ريقيــا،أف وجنــوب كوريــا، ومجهوريــة األســود،

ــدا، ــاال، وســرياليون، وروان ــا، وغواتيم  وكرواتي

 وليختنشــتاين، وكوســتاريكا، ديفــوار، وكــوت

ــر، ــرب، ومصــ ــيك، واملغــ ــا، واملكســ  ونيجرييــ

  نواليابا واهلند،

  ١واستئناف  ٤٩٠٣

  )١استئناف ( ٤٩٠٣  الكامريون  

القضــــايا العــــابرة للحــــدود يف   
  غرب أفريقيا

  ٤٩٣٣  واليابان وغانا، ،أيرلندا



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

121/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 وكــوت وغينيــا، وســرياليون، ،وركينــا فاســو ب        

  ونيجرييا والنيجر، ومايل، ولكسمربغ، ديفوار،

٥١٣١  

ــدمار   ــلحة الــ ــار أســ ــع انتشــ منــ
  الشامل

ــتراليا، واألردن، ،األرجنــــتني ــرائيل، وأســ  وإســ

ــا، ــيا، وألبانيــــــــــــ ــران وإندونيســــــــــــ    وإيــــــــــــ

 وبـــريو،  وأيرلنـــدا،  ،اإلســـالمية)  -ة مجهوريـــ (

ــيالروس، ــة وبــ ــة واجلمهوريــ ــورية، العربيــ  الســ

 أفريقيـــــــا، وجنـــــــوب كوريـــــــا، ومجهوريـــــــة

ــنغافورة، ــويد، وســــــــ ــرا، والســــــــ  وسويســــــــ

 وكوبـا،  وكنـدا،  وكازاخستان، وطاجيكستان،

ــان، والكويـــت، ــتاين، ولبنـ ــا، وليختنشـ  وماليزيـ

 والنــــرويج،  وناميبيــــا، واملكســــيك،  ومصــــر،

ــا، ــالون والنمســ ــا، ،يبــ ــاراغوا، ونيجرييــ  ونيكــ

  نواليابا واهلند، ونيوزيلندا،

  ١واستئناف  ٤٩٥٠

  )١استئناف ( ٤٩٥٠  تايلند  

ــتني   ــتراليا، ،األرجنــ ــرائيل، وأســ ــا، وإســ  وأملانيــ

ــواي، ــتان، وأوروغــــــ  والربازيــــــــل، وباكســــــ

ــا، ومجهوريـــة وبـــيالروس، وبـــنغالديش،  كوريـ

 وكوبـا،  نـام،  وفييـت  وغواتيمـاال،  والسلفادور،
  نواليابا ونيوزيلندا، ،والنرويج

  ١واستئناف  ٥٦٣٥

  )١استئناف ( ٥٦٣٥  اإلسالمية) - إيران (مجهورية  

ــظ     ــم املتحــدة حلف ــات األم عملي
  السالم

 وإندونيســيا، وأســتراليا، وأرمينيــا، ،األرجنــتني

ــا، ــدا، وأوكرانيــ ــنغالديش، وأيرلنــ ــريو، وبــ  وبــ

 الســـــورية،  العربيـــــة  واجلمهوريـــــة  وتـــــونس،

ــة ــا ومجهوريـــ ــة ،كوريـــ ــدوفا، ومجهوريـــ  مولـــ

ــوب ــا، وجنـ ــربيا أفريقيـ ــل وصـ ــود، واجلبـ  األسـ

ــاال،وغ ــتان، وفيجــي، واتيم  وكنــدا، وكازاخس

ــا، ولبنـــان، ديفـــوار، وكـــوت  ومصـــر، وماليزيـ

  نواليابا واهلند، ونيوزيلندا، ونيبال، وناميبيا،

٤٩٧٠  

ــتراليا   ــوب ،أســـ ــا، وجنـــ ــنغافورة، أفريقيـــ  وســـ

  وماليزيا وسرياليون،

٥٣٧٦  

  ٥٣٧٩  والنمسا ،كنداو ،وسنغافورة ،الربازيل  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 122/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

 ،٥١٢٠ ،٥٠٤٦ ،٥٠٤٠ ،٥٠١٥ ،٤٩٨٨  السودان  لسودانتقارير األمني العام عن ا      
٥٤٥٩ ،٥٢٤٥ ،٥١٥٨ ،٥١٥٣ ،٥١٥١، 
٥٧٨٤ ،٥٥٢٠ ،٥٥١٩  

  ٥٠٨١  مصر  

  ٥٠٨٢  واليابان وهولندا، والنرويج، ،أستراليا  

  ٥٤٣٤  وهولندا ونيجرييا، والنمسا، وكندا، ،السودان  

دور اتمــــع املــــدين يف إرســــاء 
  السالم بعد انتهاء الرتاع

ــتر ــدا، ،الياأســ ــدا، وأوغنــ ــنغالديش، وأيرلنــ  وبــ

 أفريقيــا،  وجنــوب  كوريــا، ومجهوريــة  وبــريو،

 ونيبـال،  ومصر، وكندا، وسرياليون، والسنغال،

  واليابان

٤٩٩٣  

ــاد   ــع االحتـ ــية مـ ــة املؤسسـ العالقـ
  األفريقي

  ٥٠٨٤  نيجرييا

بناء السـالم بعـد انتـهاء حـاالت     
  الرتاع

 ندا،وأيســـل وأوكرانيـــا، وإندونيســـيا، ،أســـتراليا
 وجنـوب  كوريـا،  ومجهورية وبريو، ،وباكستان

 وسويســـرا،  والســـويد،  وســـلوفاكيا،  أفريقيـــا،

ــا، وشــيلي، وســرياليون،  ديفــوار، وكــوت وغان

ــمربغ، ــا، ولكســ ــر، وماليزيــ ــرب، ومصــ  واملغــ

  دواهلن ونيوزيلندا، ونيجرييا، والنرويج،

٥١٨٧  

 وأوروغـواي،  وأملانيـا،  وأفغانسـتان،  ،األرجنتني  

ــل، ــا، والربازيــ ــة وجامايكــ ــا، ومجهوريــ  كوريــ

 وغواتيمــاال، وشــيلي، والســنغال، والســلفادور،

  نواليابا ونيجرييا، ومصر، وكندا، وكرواتيا،

٥٦٢٧  

 والنـرويج،  وسرياليون، والسلفادور، ،بوروندي  

  وهولندا

٥٧٦١  

 ،٥٢٥٦ ،٥٢٤٧ ،٥٢٠٤ ،٥١٩٠ ،٥١٨٩  العراق  احلالة فيما يتعلق بالعراق
٥٣٧١ ،٥٣٢٥ ،٥٣٠٠ ،٥٢٦٧ ،٥٢٦٦، 
٥٥١٠ ،٥٤٦٤ ،٥٤٦٣ ،٥٤٤٤ ،٥٣٨٦، 
٥٦٩٣ ،٥٦٣٩ ،٥٥٨٣ ،٥٥٧٤ ،٥٥٢٣، 
٥٨٠٨ ،٥٧٦٣ ،٥٧٢٩ ،٥٧١٠  



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

123/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

دور جملــس األمــن يف األزمــات         
ــديات،   ــانية: التحـــــــــ اإلنســـــــــ
والــدروس املســتفادة، والطريــق   

  إىل املستقبل

 وفرتويـال  كوريـا،  ومجهوريـة  وبريو، ،إندونيسيا

ــة( ــة - مجهوريـ ــي، ،)البوليفاريـ ــدا،و وفيجـ  كنـ

  دواهلن ،لنرويجوا وماليزيا،

٥٢٢٥  

متوز/يوليـــه  ٢٦رســـالة مؤرخـــة 
ــيس  ٢٠٠٥ ــة إىل رئـــــ موجهـــــ

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم  
ــا   ــدة لربيطانيـــ ــة املتحـــ للمملكـــ

يرلندا الشـمالية لـدى   أالعظمى و
) S/2005/485( األمـــــم املتحـــــدة

  )  S/2005/489(  و

  ٥٢٣٧  زمبابوي

ــع    ــدين يف منـــ ــع املـــ دور اتمـــ
ــوية   ـــزاعات وتســـ نشـــــوب النـــ

  املنازعات بالوسائل السلمية

  ٥٢٦٤  وكندا وسويسرا، وسلوفاكيا، ،بريو

ــدة   ــم املتحــ ــني األمــ ــاون بــ التعــ
واملنظمــات اإلقليميــة يف صــون    

  السالم واألمن الدوليني

  ٥٥٢٩  رومانيا

  ٥٦٤٧ ،٥٦١٢ ،٥٥٠٠    اإلسالمية) -إيران (مجهورية وأملانيا،   عدم االنتشار

  ٥٥٩٥ ،٥٤٤١ ،٥٤٢٥  تشاد  احلالة يف تشاد والسودان

  ٥٦٢١  مجهورية أفريقيا الوسطى  

تعزيــز القــانون الــدويل: ســيادة    
القــانون وصــون الســلم واألمــن   

  الدوليني

 ،وسويســـــرا أفريقيـــــا، وجنـــــوب ،أذربيجـــــان
ــرياليون، ــراق، وسـ ــاال، والعـ  وفرتويـــال وغواتيمـ

ــة( ــة - مجهوريــــــــ ــدا، ،)البوليفاريــــــــ  وكنــــــــ

 والنــرويج، واملكســيك، ومصــر، وليختنشــتاين،

  اونيجريي والنمسا،

٥٤٧٤  

متوز/يوليــــه  ٤رســــالة مؤرخــــة 
ــيس  ٢٠٠٦ ــة إىل رئـــــ موجهـــــ

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم  
لليابــــان لــــدى األمــــم املتحــــدة 

)S/2006/481(  

 الشـــعبية كوريـــا ومجهوريـــة ،مجهوريـــة كوريـــا

  الدميقراطية

٥٤٩٠  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 124/1582 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

ية العربية الليبيـة، ومجهوريـة   واجلماهري ،الربازيل  توطيد السالم يف غرب أفريقيا      
 وغواتيمـــاال، وســـرياليون، والســـنغال، ،كوريـــا

ــا، ــال وغينيـ ــة( وفرتويـ ــة - مجهوريـ  ،)البوليفاريـ
 وناميبيـــا، ومصـــر، ديفـــوار، وكـــوت وفنلنـــدا،

  دواهلن ونيجرييا، والنرويج،

  ١واستئناف  ٥٥٠٩

  )١استئناف ( ٥٥٠٩  والنيجر وليربيا، ،باكستان  

  )  ١(استئناف  ٥٦١٩، ٥٥٢٦  ميامنار  يف ميامناراحلالة 

  ٥٧٥٣  وميامنار ،سنغافورة  

  ٥٧٧٧  واليابان وميامنار، ،سنغافورة  

ــا عــدم االنتشــار/مج  هورية كوري
  الشعبية الدميقراطية

 الشـــعبية كوريـــا ومجهوريـــة ،مجهوريـــة كوريـــا

  الدميقراطية

٥٥٥١  

تشـــــرين  ٢٢رســـــالة مؤرخـــــة 
ــاين/نوفمرب  ــة  ٢٠٠٦الثــ موجهــ

مــــن األمــــني العــــام إىل رئــــيس 
  )S/2006/920جملس األمن (

  ٥٦٢٢ ،٥٥٧٦  نيبال

سالم واألمـن الـدوليني:   صون ال
ــم    ــن يف دعـــ ــس األمـــ دور جملـــ

  إصالح قطاع األمن

ــتني ــتراليا، ،األرجنـ ــتان، وأسـ ــا، وأفغانسـ  وأملانيـ

 والســـودان، كوريـــا، ومجهوريـــة وأوروغـــواي،

 وكوبـــــا، وكنـــــدا، وغواتيمـــــاال، وسويســـــرا،

ــر، ــرويج، ومصــ  ،اوهولنــــد وهنــــدوراس، والنــ
  نواليابا

٥٦٣٢  

ــدة    ــم املتحــ ــني األمــ ــة بــ العالقــ
ــة، ال وامل ــات اإلقليمي ســيما  نظم

االحتاد األفريقي، يف جمال صـون  
  السالم واألمن الدوليني

 وبـنن،  وأوغندا، وأوروغواي، وأملانيا، ،أستراليا

 العربيـة  واجلماهرييـة  واجلزائـر،  فاسـو،  وبوركينا

 ،اوروانـــد املتحـــدة، ترتانيـــا ومجهوريـــة الليبيـــة،
 ومصــــر، وليربيــــا، نــــام، وفييــــت والســــودان،

  نواليابا والنرويج، يا،وناميب

٥٦٤٩  



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

125/1582 11-02856 
 

  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

نيســان/أبريل  ٥رســالة مؤرخــة        
ــيس  ٢٠٠٧ ــة إىل رئـــــ موجهـــــ

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم  
ــا   ــدة لربيطانيـــ ــة املتحـــ للمملكـــ

يرلندا الشـمالية لـدى   أالعظمى و
  )S/2007/186األمم املتحدة (

ــتني ــتراليا، ،األرجنــ ــرائيل، وأســ ــا، وإســ  وأملانيــ

 اجلديـــدة، غينيـــا وبـــابوا وأيســـلندا، وأوكرانيــا، 

ــتان، ــاالو، وباكسـ ــل، وبـ ــادوس، والربازيـ  وبربـ

 وجـــــزر وتوفـــــالو، وبوليفيـــــا، وبـــــنغالديش،

ــا، ومجهوريــة مارشــال، وجــزر ســليمان،  كوري

 وسويسـرا،  والسـودان،  وسـنغافورة،  والدامنرك،

ــبني، ــال والفل ــة  وفرتوي ــة -(مجهوري  ،)البوليفاري
 وكوسـتاريكا،  وكوبـا،  وكنـدا،  فريدي، وكابو

 وملــديف، واملكســيك، ومصــر، وليختنشــتاين،

 ونيوزيلنــدا، والنــرويج، وناميبيــا، وميكرونيزيــا،

  نواليابا وهولندا، واهلند،

  ١واستئناف  ٥٦٦٣

  )١استئناف ( ٥٦٦٣  جزر القمر، وموريشيوس  

ــتني  صون السلم واألمن الدوليني ــا، ،األرجنـــ ــوال،وأ وأملانيـــ ــلندا، نغـــ  وأيســـ

 وتـــونس، وبوتســـوانا، والربازيـــل، وباكســـتان،

ــة ــو ومجهوريـ ــة، الكونغـ ــنغال، الدميقراطيـ  والسـ

 ومصــــر، وليختنشــــتاين، وكنــــدا، وسويســــرا،

  واليابان واهلند، والنرويج،

  ١واستئناف  ٥٧٠٥

  )١استئناف ( ٥٧٠٥  بنن  

ــتني   ــدا، ،األرجنـــ ــال، وأوغنـــ ــنن، والربتغـــ  وبـــ

 ومجهوريـة  املتحـدة،  نـزانيات ومجهورية واجلزائر،

 وسويســـرا، والســـودان، الدميقراطيـــة، الكونغـــو

 وكنــدا،  وكرواتيــا،  نــام،  وفييــت  وغواتيمــاال،

ــا، ــة وكيني ــة واجلماهريي ــة، العربي ــا، الليبي  وناميبي

  واليابان وهندوراس، والنرويج،

٥٧٣٥  

تشـــــاد ومجهوريـــــة   احلالـــــة يف
ــة دون    ــا الوســطى واملنطق أفريقي

  اإلقليمية

  ٥٧٤٨  ومجهورية أفريقيا الوسطىتشاد، 

اإلحاطتان اإلعالميتان املقدمتان 
مــن وزيــري اخلارجيــة والــدفاع  

  يف أوغندا

  ٥٤١٦ ،٥٤١٥  أوغندا
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  اجللسات اليت وجهت أو جدّدت دعوات حلضورها  الدولة/الدول املدعوة  بند جدول األعمال

ــن           ــن ع ــس األم ــة جمل ــارير بعث تق
العمليــة االنتخابيــة يف مجهوريــة   

  الكونغو الدميقراطية

ــا ــة ،بلجيكــ ــو ومجهوريــ ــة، الكونغــ  الدميقراطيــ

  وفنلندا

٥٤٨٢  

ت اإلقليميـــة ودون دور املنظمـــا
ــالم    ــون الســـ ــة يف صـــ اإلقليميـــ

  واألمن الدوليني

 وأنغـــــوال، وإســـــبانيا، وأرمينيـــــا، ،األرجنـــــتني

ــواي، ــزر وأوروغـ ــليمان، وجـ ــنغافورة، سـ  وسـ

ــاال، ــا، وغواتيمـ ــبني، وغينيـ ــام، وفييـــت والفلـ  نـ

ــتانوكازا ــا، ،خســـــــ ــرويج، وماليزيـــــــ  والنـــــــ

  نواليابا وهندوراس،

  )١استئناف ( ٥٧٧٦

  )١استئناف ( ٥٧٧٦  ن، وتايلندأذربيجان، وبن  
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  املرفق الثاين

  )٢٠٠٧-٢٠٠٤( ٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة     
  

إىل ممثلي األمانة العامة لألمم املتحدة وبعثـات جملـس    ٣٩جهت مبوجب املادة الدعوات اليت و  -ألف   
  األمن وهيئاته الفرعية

  
  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

الرئيس بالنيابة للجنة التنظيمية للجنة بنـاء السـالم   
  (السيد ليسلي كوجو كريستشني)

صــون الســالم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن يف 
  منع نشوب الرتاعات وتسويتها، وال سيما يف أفريقيا

  ٢٠٠٧/أغسطس آب ٢٨  ٥٧٣٥

املــدير بالنيابــة لشــعبة آســيا والشــرق األوســط،      
ســـالم (الســـيد جوليـــان إدارة عمليـــات حفـــظ ال

  هارستون)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان عمـال بـالقرار   

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣

  ٢٠٠٤الثاين/يناير  كانون ٢٣  ٤٩٠١

عبة أوروبــا وأمريكــا الالتينيــة   املــدير بالنيابــة لشــ  
عمليات حفظ السـالم (السـيد فولفغـانغ    إدارة  يف

  فيـرب) -فايسربود 

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات يف     
بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا عمـالً بـالقرار      

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣

  ٢٠٠٤الثاين/يناير  كانون ٢٣  ٤٩٠٠

املسـامهة بقـوات   اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان      
يف قـــوة األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم يف قـــربص 

ــالقرار  ــال بـ ــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــق الثـ )، املرفـ
  اجلزآن ألف وباء

٤٩٨٣  

٥١٩٨  

٥٣١٦  

  ٢٠٠٤/يونيه حزيران ٧

  ٢٠٠٤/يونيه حزيران ٩

  ٢٠٠٥األول/ديسمرب  كانون ٧

ــدة      ــم املتحـ ــة األمـ ــة للجنـ ــذي بالنيابـ ــرئيس التنفيـ الـ
ــق وا ــد والتحقــ ــوس  للرصــ ــيد دميتريــ ــيش (الســ لتفتــ

  برييكوس)

  ٢٠٠٧/يونيه حزيران ٢٩  ٥٧١٠  احلالة فيما يتعلق بالعراق

 املستشـــار العســـكري بالنيابـــة (الفريـــق أول بـــري آرن

  فايف)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت     

ــالقرار  ــال بـ ــق )، ا٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــاين، املرفـ لثـ
  اجلزآن ألف وباء

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر  تشرين ١٠  ٥٧٥٥

املمثل اخلاص بالنيابة لألمني العام لقربص ورئيس 
  البعثة (السيد زبيغنيو فلوسوفيتش)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف قـــوة األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم يف قـــربص 

ــالقرار  ــال بـ ــاين، )، امل٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــق الثـ رفـ
  اجلزآن ألف وباء

  ٢٠٠٤األول/أكتوبر  تشرين ٨  ٥٠٥٤

ــرئيس      ــام والـ ــني العـ ــة لألمـ ــاص بالنيابـ ــل اخلـ املمثـ
ــدي     ــم املتحــدة يف بورون ــة األم ــة عملي ــة لبعث بالنياب

  (السيد نور الدين سايت)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
رار بـالق يف عملية األمم املتحدة يف بوروندي عمال 

  اجلزآن ألف وباء )، املرفق الثاين،٢٠٠١( ١٣٥٣

٥٤٧٥  

٥٦٠٤  

  ٢٠٠٦/يونيه حزيران ٢٧

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب  كانون ٢١

ــا      ــام إلثيوبيـ ــني العـ ــة لألمـ ــاص بالنيابـ ــل اخلـ املمثـ
  وإريتريا (السيد عزوز النيفر)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ــم املتحــدة يف إثي   ــة األم ــال   يف بعث ــا عم ــا وإريتري وبي

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء

  ٢٠٠٦/سبتمرب أيلول ٢٦  ٥٥٣٦

املمثـــل اخلـــاص بالنيابـــة لألمـــني العـــام للســـودان  
  بروك زيريهون) -(السيد تاي 

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ر رايف بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان عمــال بــالق  

  اجلزآن ألف وباء )، املرفق الثاين،٢٠٠١( ١٣٥٣

  ٢٠٠٧/أبريل نيسان ٢٣  ٥٦٦٦
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  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

مستشار األمني العام املعين باالستغالل واالعتـداء  
اجلنسـيني مـن جانـب أفـراد األمـم املتحـدة حلفـظ        

  السالم (األمري زيد رعد زيد احلسني)

  ٥١٩١  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

٥٣٧٩  

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١

  ٢٠٠٦/فرباير شباط ٢٣

األمــني العــام املســاعد للشــؤون القانونيــة (الســيد   
  رالف زاكلن)

  ٢٠٠٥/يونيه حزيران ١٥  ٥٢٠٣  احلالة يف بوروندي

األمينة العامة املساعدة، مكتب دعـم بنـاء السـالم    
  (السيدة كارولني مكاسكي)

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر  تشرين ٢٦  ٥٥٥٦  املرأة والسالم واألمن

  ٢٠٠٧الثاين/يناير  كانون ٣١  ٥٦٢٧  الرتاعالسالم يف مرحلة ما بعد بناء   

حفـــظ الســـالم  األمـــني العـــام املســـاعد لعمليـــات
  (السيد اهلادي العنايب)

املسـامهة بقـوات    اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان   
ــحراء     ــتفتاء يف الصـ ــدة لالسـ ــم املتحـ ــة األمـ يف بعثـ

ــالقرار   )، املرفـــق ٢٠٠١( ١٣٥٣الغربيـــة عمـــال بـ
  لثاين، اجلزآن ألف وباءا

  ٢٠٠٤الثاين/يناير  كانون ٢٣  ٤٩٠٢

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٨  ٤٩٥٥

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر  تشرين ٢٥  ٥٥٥٣

  ٤٩٣١  احلالة يف أفغانستان

٥٠٥٥  

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٤

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٢

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
ــم ا  ــة األم ــدعم يف تيمــور الشــرقية   يف بعث ملتحــدة لل

ــالقر ــال بـ ــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣ار عمـ ــق الثـ )، املرفـ
  اجلزآن ألف وباء

٤٩٦٣  

٥١٧٩  

  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٦

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
ــة ــا األمــم املتحــدة يف  مــراقيب يف بعث عمــال  جورجي

ــالقر ــاين ٢٠٠١( ١٣٥٣ار ب ــق الث اجلــزآن ، )، املرف
  ألف وباء

  ٢٠٠٤/يوليه متوز ٢٦  ٥٠١٠

ــن     ــس األمـ ــرارات جملـ  ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قـ

) ١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(
  )١٩٩٩( ١٢٤٤ و

  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٥  ٥٠١٧

  ٥٠٢٤  ليشيت -احلالة يف تيمور   

٢١٨٠  

  ٢٠٠٤/أغسطس آب ٢٤

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦

سـامهة بقـوات   اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان امل     
يف عملية األمم املتحدة يف بوروندي عمال بـالقرار  

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣

  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٤  ٥٠٨٨

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان عمـال بـالقرار   

  اين، اجلزآن ألف وباء)، املرفق الث٢٠٠١( ١٣٥٣

٥١١٥  

٥٧٣١  

  ٢٠٠٥الثاين/يناير  كانون ٢٤

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٦

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
يف بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار عمـــال 

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء

٥١٥٠  

٥٧١٥  

  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤

  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١١

  ٥١٧٦  تقارير األمني العام عن السودان  

٥٥١٧  

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٢

  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٨
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  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
يف قوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض االشـتباك عمـال       

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء

٥٢٠٠  

٥٣٣٠  

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٥

  ٢٠٠٥األول/ديسمرب  كانون ١٦

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
يف بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت     

ــالقرار  ــال بـ ــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــق الثـ )، املرفـ
  اجلزآن ألف وباء

٥٣٦٧  

٥٧٥٥  

  ٢٠٠٦/فرباير شباط ٩

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر  تشرين ١٠

مـع البلـدان املسـامهة بقـوات     اجتماع جملس األمـن    
ــال      ــا عم ــا وإريتري ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم يف بعث

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء

٥٤٣٣  

٥٧٢٢  

  ٢٠٠٦أيار/مايو  ٨

  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٤

ــة،      العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
ن السـالم  سـيما االحتـاد األفريقـي، يف جمـال صـو      ال

  واألمن الدوليني

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨  ٥٦٤٩

  ٢٠٠٧وز/يوليه مت ٢٦  ٥٧٢٤  احلالة يف جورجيا  

ــام املســاعد للشــؤون السياســية (الســيد     األمــني الع
  دانيلو ترك)

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨  ٤٩٢٧  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

 موجهـــة ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٣١رســـالة مؤرخـــة   
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابـة  
ــم       ــدى األم ــدة ل ــا اجلدي ــابوا غيني ــة لب ــة الدائم للبعث

  املتحدة

٤٩٦٢  

٥٢٢٢  

  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٦

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦

ــام  ــني العـــ ــية    األمـــ ــؤون السياســـ ــاعد للشـــ املســـ
  تولياميين كالوموه)    (السيد

  ٤٨٩٩  بعثة جملس األمن

٤٩١١  

  ٢٠٠٤ناير الثاين/ي كانون ٢٣

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٧

املصــاحلة الوطنيــة يف مرحلــة مــا بعــد الــرتاع: دور        
  األمم املتحدة  

  ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٦  ٤٩٠٣

دور اتمع املدين يف منع نشوب الرتاعـات وتسـوية     
  املنازعات بالوسائل السلمية  

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٢٦٤

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠  ٥٤٠٤  ا يف ذلك قضية فلسطني  احلالة يف الشرق األوسط، مب  

ــية    ــؤون السياســ ــاعدة للشــ ــة املســ ــة العامــ األمينــ
  (السيدة أنغيال كني)

  ٥٣٦١  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

٥٤٨١  

  ٢٠٠٦ الثاين/يناير كانون ٣١

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٣٠

  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٩

  ٥٤٦٣  لق بالعراق  احلالة فيما يتع  

٥٤٦٤  

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥

ــة     ــربامج وامليزاني ــام املســاعد لتخطــيط ال األمــني الع
  واحلسابات، املراقب املايل (السيد وارين سيج)  

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٨  ٥٨٠٨  احلالة فيما يتعلق بالعراق  

ــص للبلـــدان      ــاري املخصـ ــق االستشـ ــيس الفريـ رئـ
زاعــات (السـيد دوميســاين  األفريقيـة اخلارجــة مـن ن  

  كومالو)  

دور قطــاع األعمــال يف منــع نشــوب الرتاعــات ويف  
  حفظ السالم وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع  

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥  ٤٩٤٣
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رئيس الفريق العامل املخصـص املعـين مبنـع نشـوب     
يف أفريقيـا وحلـها (السـيد إمساعيـل أبـراو       الرتاعات

  غاسبار مارتنس)  

من رؤساء اللجان واألفرقـة العاملـة التابعـة     اطاتإح
  لس األمن

    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٢  ٥١٠٦

رئيس الفريق العامل املخصـص املعـين مبنـع نشـوب     
ــيمون   ــها (الســــيد ســ الرتاعــــات يف أفريقيــــا وحلــ

  بوديهوسي إدوهو)  

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     
  لس األمن

    ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٩  ٥٣٣٢

رئــيس جلنـــة التحقيـــق املســتقلة يف برنـــامج األمـــم   
  املتحدة للنفط مقابل الغذاء (السيد بول فولكر)  

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٧  ٥٢٥٦  احلالة فيما يتعلق بالعراق  

رئيس اللجنة التنظيميـة للجنـة بنـاء السـالم (السـيد      
  يوكيو تاكاسو)  

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٧٦١  حاالت الرتاعبناء السالم بعد انتهاء 

ــراو       ــل أب ــيد إمساعي ــاء الســالم (الس ــة بن ــيس جلن رئ
  غاسبار مارتنس)  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٣١  ٥٦٢٧    بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع

صــون الســالم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن    
  يف دعم إصالح قطاع األمن  

    ٢٠٠٧اط/فرباير شب ٢٠  ٥٦٣٢

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
) بشــــــأن ســــــرياليون (الســــــيد   ١٩٩٧( ١١٣٢

  رونالدو ساردنربغ)  

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     
  لس األمن  

    ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٩  ٥٣٣٢

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
ــيم القاعــدة وحركــة   ١٩٩٩( ١٢٦٧ ) بشــأن تنظ

الطالبــان ومــن يــرتبط مــا مــن أفــراد وكيانــات       
  (السيد هريالدو مونيوز)  

ــدوليني     ــن ال ــدد الســالم واألم  ــيت ــار ال ــن  األخط م
  جراء األعمال اإلرهابية  

٤٩٧٦  

٥٠٣١  

٥١٠٤  

  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥

  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٣

  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٧

ــس   ــة جمل ــيس جلن ــالقرار     رئ ــال ب ــأة عم ــن املنش األم
ــيم القاعــدة وحركــة   ١٩٩٩( ١٢٦٧ ) بشــأن تنظ

الطالبــان ومــن يــرتبط مــا مــن أفــراد وكيانــات       
  (السيد سيزار مايورال)

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     
  لس األمن

٥١٦٨  

٥٢٢٩  

  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٠

  ٢٠٠٥بر ل/أكتواألو  تشرين ٢٦  ٥٢٩٣    

    ٥٣٧٥  

٥٥٣٨  

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢١

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
) بشــــــأن مكافحــــــة اإلرهــــــاب ٢٠٠١( ١٣٧٣

  (السيد ألكسندر كونوزين)  

ــن       ــدوليني م ــن ال ــدد الســالم واألم  ــيت ــار ال األخط
  جراء األعمال اإلرهابية  

   ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٩  ٥٠٠٦

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
) بشــــــأن مكافحــــــة اإلرهــــــاب ٢٠٠١( ١٣٧٣

  (السيد أندريه دينيسوف)  

ــن       ــدوليني م ــن ال ــدد الســالم واألم  ــيت ــار ال األخط
  جراء األعمال اإلرهابية  

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ١٩  ٥٠٥٩

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ١٨  ٥١١٣    

ــس   ــة جمل ــيس جلن ــالقرار     رئ ــال ب ــأة عم ــن املنش األم
) بشــــــأن مكافحــــــة اإلرهــــــاب ٢٠٠١( ١٣٧٣

  (السيد إينـوثنـثيـو أرياس)  

  

ــن       ــدوليني م ــن ال ــدد الســالم واألم  ــيت ــار ال األخط
  جراء األعمال اإلرهابية  

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٤  ٤٩٢١
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ــالقرار       ــال ب ــن املنشــأة عم ــس األم ــة جمل رئيســة جلن
) بشــــــأن مكافحــــــة اإلرهــــــاب ٢٠٠١( ١٣٧٣

  (السيدة إيلني مارغريث لوي)  

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     
  لس األمن  

٥١٦٨  

٥٢٢٩  

٥٢٩٣  

٥٣٧٥  

٥٥٣٨  

    ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٠

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٦

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢١

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨

ــن         ــدوليني م ــن ال ــدد الســالم واألم  ــيت ــار ال األخط
  جراء األعمال اإلرهابية  

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣٠  ٥٤٤٦

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
ــن  ٢٠٠٣( ١٥١٨ ــة جملــــس األمــ ــيس جلنــ ) ورئــ

) (الســـيد ٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
  ميهنيا إيوان موتوك)

ات الفرعيـة التابعـة   إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـ  
  لس األمن  

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٩  ٥٣٣٢

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
ــو  ٢٠٠٤( ١٥٣٣ ــة الكونغــــ ــأن مجهوريــــ ) بشــــ

الدميقراطية ورئيس جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال   
) بشأن رواندا (السـيد عبـد   ١٩٩٤( ٩١٨بالقرار 

  اهللا بعلي)

رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     إحاطات مقدمة من 
  لس األمن  

    ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٩  ٥٣٣٢

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
  ) (السيد ميهنيا إيوان موتوك)  ٢٠٠٤( ١٥٤٠

    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٩  ٥٠٩٧  عدم االنتشار  

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة       
لس األمن  

٥١٦٨  

٥٢٢٩  

٥٢٩٣  

  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٠

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
  ) (السيد بيتر بوريان)  ٢٠٠٤( ١٥٤٠

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     
  لس األمن  

٥٣٧٥  

٥٥٣٨  

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢١

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨

ــالقرار       ــال ب ــأة عم ــن املنش ــس األم ــة جمل ــيس جلن رئ
  ) (السيد يوهان فريبيك)٢٠٠٦( ١٧٣٧

  ٥٦٤٦  عدم االنتشار

٥٧٤٣  

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٣

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩

ــن املنشــأ      ــس األم ــابع ل ــل الت ــق العام ــيس الفري رئ
) ورئــــيس جلنــــة ٢٠٠٤( ١٥٦٦عمــــال بــــالقرار 
) ١٩٩٢( ٧٥١شأة عمـال بـالقرار   جملس األمن املن

  الورو ل. باخا، جونيور) بشأن الصومال (السيد

إحاطات مقدمة من رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة التابعـة     
  لس األمن  

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٩  ٥٣٣٢

رئـــيس دائـــرة تكـــوين القـــوات يف إدارة عمليـــات  
  حفظ السالم (العقيد جاهانزيب راجا)

ع البلــدان املســامهة بقــوات اجتمــاع جملــس األمــن مــ
ــالقرار    يف بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان، عمــال ب

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١  ٥٢٦٥

ــكري يف إدارة    ــيط العســـ ــرة التخطـــ ــيس دائـــ رئـــ
  عمليات حفظ السالم (العقيد أيان سينكلري)

بقــوات  اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة
ــال     ــوار عمـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــة األمـ يف بعثـ

ــزآن  ٢٠٠١( ١٣٥٣بـــالقرار  )، املرفـــق الثـــاين، اجلـ
  ألف وباء  

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ١٩  ٥٣٤٩
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قائد الفرقة الشـرقية ونائـب قائـد قـوة بعثـة منظمـة       
ــو الدميقراطيــة      ــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغ األم

  (اللواء باتريك كامايرت)

جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات   اجتمــاع
يف بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو      

)، املرفـق  ٢٠٠١( ١٣٥٣الدميقراطية عمـال بـالقرار   
  الثاين، اجلزآن ألف وباء  

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٢  ٥١٤٦

مفـــوض جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املســـتقلة (الســـيد 
  ديتليف ميليس)  

  ٥٢٩٢  وسط  احلالة يف الشرق األ

٥٣٢٣  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٥

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٣

مفـــوض جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املســـتقلة (الســـيد 
  سريج برامريتز)  

  ٥٣٨٨  احلالة يف الشرق األوسط  

٥٤٥٨  

٥٥٣٩  

٥٥٩٧  

٥٦٤٢  

٥٧١٩  

٥٧٩٠  

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٦

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٩

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب  كانون ١٨

   ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢١
  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٩

  ٢٠٠٧ كانون األول/ديسمرب ٥

نائبة منسـق عمليـات اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ      
  (السيدة كارولني مكاسكي)  

ــاحلة الوط ــرتاع:   املصــ ــد الــ ــا بعــ ــة مــ ــة يف مرحلــ نيــ
  األمم املتحدة    دور

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٦  ٤٩٠٣

إدارة عمليات حفـظ السـالم    أفريقيا يفمدير شعبة 
  (السيد دميتري تيتوف)  

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف إثيوبيـــا وإريتريـــا عمـــال  

ــزآن  ٢٠٠١( ١٣٥٣بـــالقرار  )، املرفـــق الثـــاين، اجلـ
  ألف وباء  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ١٦  ٥٦٢٠

ــر   ــيا والشـ ــعبة آسـ ــديرة شـ ــط يف إدارة مـ ق األوسـ
  عمليات حفظ السالم (السيدة ليسا بوتنهامي)  

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك عمــال  

ــزآن  ٢٠٠١( ١٣٥٣بـــالقرار  )، املرفـــق الثـــاين، اجلـ
  ألف وباء  

٤٩٩٦  

٥٠٩٨ 
٥٤٥٢  

٥٥٨٧  

٥٦٩٢  

٥٧٩٧  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٤

  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٠

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٦

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣

  ٢٠٠٧ حزيران/يونيه ١٢

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات    
يف قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان عمـال بـالقرار      

  وباء املرفق الثاين، اجلزآن ألف، )٢٠٠١( ١٣٥٣

٥٠٠٨  

٥٢٣٣  

٥٣٥٥  

٥٤٩٥  

  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٣

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥

  ٢٠٠٦ كانون الثاين/يناير ٢٥

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٥

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات    
يف بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصـحراء الغربيـة   

)، املرفـــق الثـــاين،   ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـــال بـــالقرار   
  لف وباءاجلزآن أ

٥٢٩١  

٥٤٢٠  

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٤

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات    
يف بعثــة األمــم املتحـــدة للــدعم يف تيمــور الشـــرقية     

)، املرفـــق الثـــاين،   ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـــال بـــالقرار   
  اجلزآن ألف وباء

  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١١  ٥٠٧٤
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ــعبة  ــدير شــ ــا الالتينيــــة يف إدارة    مــ ــا وأمريكــ أوروبــ
 -عمليات حفظ السالم (السـيد فولفغـانغ فايسـربود    

  فيـرب)  

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا عمــال      

ــزآن  ٢٠٠١( ١٣٥٣بـــالقرار  )، املرفـــق الثـــاين، اجلـ
  ألف وباء  

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨  ٥٣٩٨

جتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  ا  
يف قوة األمم املتحدة حلفظ السـالم يف قـربص عمـال    

ــزآن  ٢٠٠١( ١٣٥٣بـــالقرار  )، املرفـــق الثـــاين، اجلـ
  ألف وباء  

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣١  ٥٤٤٧

املدير التنفيـذي للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة      
  اإلرهاب (السيد خافيري روبرييز)  

ــدوليني مــن   األخطــار   الــيت ــدد الســالم واألمــن ال
  جراء األعمال اإلرهابية  

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ١٩  ٥٠٥٩

املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام لبورونــدي (الســيد   
  يوسف حممود)  

  ٥٦٧٨  احلالة يف بوروندي  

٥٧٩٣  

  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢١

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٦

ــم املتحــد   ــوة األم ــد ق ــةقائ ــواء   ة املؤقت ــان (الل يف لبن
  بيليغريين)    النآ

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان عمـال بـالقرار      

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥  ٥٢٣٣

قائد قوة عملية األمم املتحدة يف بورونـدي (اللـواء   
  ويسيلو مغوييب)  ديريك مب

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف عملية األمم املتحـدة يف بورونـدي عمـال بـالقرار     

  اجلزآن ألف وباء   )، املرفق الثاين،٢٠٠١( ١٣٥٣

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٨  ٥٣١٠

ــة      ــدة يف مجهوريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــد بعثـ قائـ
  بابكار غاي)الكونغو الدميقراطية (الفريق 

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو      

)، املرفـق  ٢٠٠١( ١٣٥٣الدميقراطية عمـال بـالقرار   
  الثاين، اجلزآن ألف وباء  

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩  ٥٢٧١

قائــد قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص  
  يل خوسيه بارين)  (اللواء رفاي

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
يف قوة األمم املتحدة حلفظ السـالم يف قـربص عمـال    

ــزآن  ٢٠٠١( ١٣٥٣بـــالقرار  )، املرفـــق الثـــاين، اجلـ
  ألف وباء  

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨  ٥٥٨٢

ــطى    ــا الوسـ ــن إىل أفريقيـ ــة جملـــس األمـ ــيس بعثـ رئـ
  سابليري)  مارك دو ال - (السيد جان

  ٥٠٩١  بعثة جملس األمن  

٥٣٠٥  

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب   تشرين ١٥

رئيس بعثة جملس األمن إىل هاييت (السـيد رونالـدو   
  موتا ساردنربغ)  

    ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠  ٥١٦٤  بعثة جملس األمن  

رئيس بعثـة جملـس األمـن إىل غـرب أفريقيـا (السـري       
  ز باري)  إمري جون

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣٠  ٥٠٠٠  بعثة جملس األمن  

املمثــــل الســــامي املعــــين باالنتخابــــات يف كــــوت 
  ديفوار (السيد أنطونيو مونتريو)

، ٥٢٧٨  احلالة يف كوت ديفوار  
٥٢٧٩  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٣

ــظ   ــكري يف إدارة عمليــــات حفــ ــار العســ املستشــ
  ا)السالم (الفريق راندير كومار ميهت

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
ــالقرار      ــال ب ــم املتحــدة يف الســودان عم ــة األم يف بعث

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١  ٥٢٦٥

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات    
قرار يف قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان عمـال بـال     

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٥  ٥٤٩٥
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املوظــف املســؤول عــن قســم العمليــات اللوجســتية 
يف إدارة عمليــات حفــظ الســالم (الســيد مايكــل     

  دورا)

اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
ــالقرار      ــال ب ــم املتحــدة يف الســودان عم ــة األم يف بعث

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١  ٥٢٦٥

املوظفــة املســؤولة عــن إدارة شــؤون نــزع الســالح  
  (السيدة هانيلور هوب)  

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٠  ٥٣٩٠  األسلحة الصغرية  

مستشار لشؤون الشـرطة يف إدارة عمليـات حفـظ    
  السالم (السيد مارك كروكر)  

ألمــن مــع البلــدان املســامهة بقــوات اجتمــاع جملــس ا
ــالقرار      ــال ب ــم املتحــدة يف الســودان عم ــة األم يف بعث

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

٥٢٦٥  

٥٣٩١  

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢١

رئيس احملكمة اجلنائيـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص     
ري ذلـك  املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعيـة وغـ  

من االنتهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل    
املرتكبـــة يف إقلـــيم روانـــدا واملـــواطنني الروانـــديني  
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن   
االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــة يف أراضـــي الـــدول  

ــني   ــاير و  ١اــاورة ب كــانون  ٣١ كــانون الثاين/ين
  اضي إريك موسيه)  (الق١٩٩٤األول/ديسمرب 

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن       
االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت      
ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســـالفيا الســابقة منــذ عـــام     

؛ واحملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة ١٩٩١
األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة 

ــها   ــن االنتـ ــك مـ ــري ذلـ ــانون  وغـ ــيمة للقـ كات اجلسـ
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني    
الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة  
ــة املرتكبــــة يف      ــهاكات املماثلــ ــن االنتــ وغريهــــا مــ

ــني   راضــيأ ــدول اــاورة ب ــاير   ١ال كــانون الثاين/ين
    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و

٤٩٩٩  

٥٠٨٦  

٥١٩٩  

٥٣٢٨  

٥٤٥٣  

٥٥٩٤  

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥

ــخاص     ــة األشــ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــيس احملكمــ رئــ
ــيمة للقـــانون      ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ املسـ

تكبت يف إقليم يوغوسـالفيا  اإلنساين الدويل اليت ار
  (القاضي ثيودور مريون)   ١٩٩١السابقة منذ عام 

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن       
االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت      
ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســـالفيا الســابقة منــذ عـــام     

؛ واحملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة ١٩٩١
ســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة األشــخاص امل

ــانون      ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــك مـ ــري ذلـ وغـ
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني    
الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة  

ــه   ــن االنتــ ــا مــ ــة املرتكبــــة يف  وغريهــ اكات املماثلــ
ــني   أراضــي ــدول اــاورة ب ــا  ١ال ير كــانون الثاين/ين

    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و

٤٩٩٩  

٥٠٨٦  

٥١٩٩  

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣

ــخاص     ــة األشــ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــيس احملكمــ رئــ
ــيمة للقـــانون      ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ املسـ
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا  

  (القاضي فوستو بوكار)   ١٩٩١عام السابقة منذ 

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن       
االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت      
ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســـالفيا الســابقة منــذ عـــام     

؛ واحملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة ١٩٩١
األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة 

ــري  ــانون    وغـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــك مـ ذلـ
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني    
الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة  
وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي     

 ٣١ كـــانون الثاين/ينـــاير و ١الـــدول اـــاورة بـــني 
    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب 

٥٣٢٨  

٥٤٥٣  

٥٥٩٤  

٥٦٩٧  

٥٧٩٦  

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٨

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠
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ــخاص     ــة األشــ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــيس احملكمــ رئــ
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعيـة وغـري ذلـك    

اإلنسـاين الـدويل    من االنتهاكات اجلسيمة للقـانون 
املرتكبـــة يف إقلـــيم روانـــدا واملـــواطنني الروانـــديني  
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن   
االنتـــهاكات املماثلـــة املرتكبـــة يف أراضـــي الـــدول  

ــني   ــاير و  ١اــاورة ب كــانون  ٣١ كــانون الثاين/ين
  (القاضي دينيس بايرون)  ١٩٩٤األول/ديسمرب 

اكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن     احملكمـة الدوليـة حمل  
االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت      
ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســـالفيا الســابقة منــذ عـــام     

؛ واحملكمــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة ١٩٩١
األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة 
ــانون      ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــك مـ ــري ذلـ وغـ

 املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني    اإلنساين الدويل
الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة  
وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي     

 ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير و  ١الـــدول اـــاورة بـــني 
    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب 

٥٦٩٧  

٥٧٩٦  

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٨

    ٢٠٠٧ كانون األول/ديسمرب ١٠

ــام يف    ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــب األول للممثـ النائـ
  كوت ديفوار (السيد آالن دوس)

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٨  ٥١٥٢  احلالة يف كوت ديفوار  

ــام يف    ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــب األول للممثـ النائـ
  كوت ديفوار (السيد أبو موسى)

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٢  ٥٧٦٥  احلالة يف كوت ديفوار  

ي العــام للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة املــدع
األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعيـة  
ــانون       ــيمة للق ــهاكات اجلس ــن االنت ــك م ــري ذل وغ
ــة يف إقلــــيم روانــــدا      ــاين الــــدويل املرتكبــ اإلنســ
ــال     ــن أعمـ ــؤولني عـ ــديني املسـ ــواطنني الروانـ واملـ
اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

كـانون   ١رتكبة يف أراضي الـدول اـاورة بـني    امل
 ١٩٩٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١ الثاين/يناير و

  (السيد حسن بوبكر جالو)  

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن       
االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت      
ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســـالفيا الســابقة منــذ عـــام     

مــــــة اجلنائيــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة ؛ واحملك١٩٩١
األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة 
ــانون      ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــك مـ ــري ذلـ وغـ
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم روانـدا واملـواطنني    
الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة  

ي وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـ    
 ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير و  ١الـــدول اـــاورة بـــني 
    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب 

٤٩٩٩  

٥٠٨٦  

٥١٩٩  

٥٣٢٨  

٥٤٥٣  

٥٥٩٤  

٥٦٩٧  

٥٧٩٦  

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٨

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن  
ــدويل     ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق االنت
الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ 

؛ احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمـــة    ١٩٩١عــام  
دة اجلماعيـة  األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبا

ــانون       ــيمة للق ــهاكات اجلس ــن االنت ــك م ــري ذل وغ
ــة يف إقلــــيم روانــــدا      ــاين الــــدويل املرتكبــ اإلنســ
ــال     ــن أعمـ ــؤولني عـ ــديني املسـ ــواطنني الروانـ واملـ
اإلبادة اجلماعية وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة     

كـانون   ١املرتكبة يف أراضي الـدول اـاورة بـني    
    ١٩٩٤يسمرب كانون األول/د ٣١الثاين/يناير و 

ــة    ــة حملاكمـــ ــة الدوليـــ ــة للمحكمـــ ــة العامـــ املدعيـــ
ــهاكات اجلســيمة     ــن االنت األشــخاص املســؤولني ع
ــيم     ــت يف إقل ــيت ارتكب ــدويل ال ــانون اإلنســاين ال للق

(الســـيدة  ١٩٩١يوغوســـالفيا الســـابقة منـــذ عـــام 
  كارال دل بونيت)  

٤٩٩٩  

٥٠٨٦  

٥١٩٩  

٥٣٢٨  

٥٤٥٣  

٥٥٩٤  

٥٦٩٧  

٥٧٩٦  

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٨

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠

املستشــار اخلــاص لألمــني العــام (الســيد األخضــر   
  اإلبراهيمي)

  ٤٩٥٢  احلالة بني العراق والكويت

٤٩٨٤  

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧

ــام (الســيد فيجــاي      ــني الع املستشــار اخلــاص لألم
  نامبيار)  

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢١  ٥٤٩٣  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

ــربص (الســيد      ــام لق ــني الع املستشــار اخلــاص لألم
  ألفارو دي سوتو)

  ٤٩٤٠  احلالة يف قربص

٤٩٨٦  

  ٢٠٠٤ان/أبريل نيس ٢

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٨
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املستشــارة اخلاصــة لألمــني العــام املعنيــة بالشــؤون 
اجلنســــانية والنــــهوض بــــاملرأة (الســــيدة راشــــيل 

  ماياجنا)

  ٥٢٩٤  املرأة والسالم واألمن

٥٥٥٦  

٥٧٦٦  

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٧

  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٦

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

ر اخلــاص لألمــني العــام املعــين مبيامنــار (الســيد  املستشــا
  إبراهيم غمباري)

  ٥٧٥٣  احلالة يف ميامنار

٥٧٧٧  

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٥

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣

املستشــار اخلــاص لألمــني العـــام املعــين مبنــع اإلبـــادة      
ــة    اجلماعيـــة ومـــدير املركـــز الـــدويل للعدالـــة االنتقاليـ

  ز)(السيد خوان ميندي

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦  ٥٠٥٢  العدالة وسيادة القانون: دور األمم املتحدة

املنسق اخلاص لعملية السـالم يف الشـرق األوسـط    
ي لألمــني العــام (الســيد ألفــارو  واملمثــل الشخصــ

  سوتو)  دي

  ٥٢٣٠  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

٥٢٧٠  

٥٣٨١  

٥٤١٩  

٥٥٥٢  

٥٦٢٩  

  ٢٠٠٥يوليه متوز/ ٢١

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٣

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٨

  ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤

  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩

  ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣

املنسق اخلاص لعملية السـالم يف الشـرق األوسـط    
صــي لألمــني العــام (الســيد مايكــل  واملمثــل الشخ

  ويليامز)  س.

  ٥٧٠١  فلسطنياحلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية 

٥٧٢٣  

٥٧٣٦  

   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٠
   ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٥
  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٩

املنســـــق اخلـــــاص لعمليـــــة الســـــالم يف الشـــــرق 
واملمثل الشخصـي لألمـني العـام (السـيد      األوسط

  الرسن) -ترييي رود 

  ٤٩١٢  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

٤٩٥١  

٥٠٠٢  

٥٠٧٧  

  ٢٠٠٤اير شباط/فرب ١٨

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٣

  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٣

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

املبعـــوث اخلـــاص لألمـــني العـــام املعـــين بتنفيــــذ      
) (الســــيد ٢٠٠٤( ١٥٥٩جملــــس األمــــن  قــــرار

  الرسن) -ترييي رود 

  ٥١٧٢  احلالة يف الشرق األوسط

٥٣٥٢  

٥٦٩١  

  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٩

  ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٣

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١

املبعوث اخلاص لألمـني العـام إىل دارفـور (السـيد     
  يان إلياسون)

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧  ٥٧٨٤  تقارير األمني العام عن السودان

املبعوث اخلـاص لألمـني العـام املعـين باالسـتعراض      
  الشامل للحالة يف كوسوفو (السيد كاي إيدي)

ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قـ

) ١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
  )١٩٩٩( ١٢٤٤ و

٥٢٨٩  

٥٢٩٠  

  ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٤

املبعوث اخلاص لألمني العـام املعـين بعمليـة حتديـد     
وضــــع كوســــوفو يف املســــتقبل (الســــيد مــــاريت  

  أهتيساري)

ــن   ــس األمـ ــرارات جملـ  ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قـ

) ١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
  )١٩٩٩( ١٢٤٤ و

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣  ٥٦٥٤

ليشـيت   -املبعوث اخلاص لألمـني العـام يف تيمـور    
  (السيد إيان مارتن)

  ٥٤٥٧  ليشيت -احلالة يف تيمور 

٥٥١٢  

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣

  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٥
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ــائل      ــة مبسـ ــام املعنيـ ــني العـ ــة لألمـ ــة اخلاصـ املبعوثـ
وي (الســيدة آنــا   املســتوطنات البشــرية يف زمبــاب  

  تيبايوكا)  

 ٢٠٠٥متوز/يوليـــــــه  ٢٦رســـــــالتان مؤرختـــــــان 
موجهتان إىل رئيس جملس األمن من املمثـل الـدائم   
للمملكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا  

  الشمالية لدى األمم املتحدة  

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧  ٥٢٣٧

ــا   املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام إلثيوبيـــا وإريتريـ
  ايال جوزيف ليغويال)  (السيد ليغو

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ــال      ــا عم ــا وإريتري ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم يف بعث

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء  

٤٩٢٢  

٥٠٢٩ 
٥١٣٨ 
٥٢٥٧ 
٥٣٨٣  

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٠

  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠

 ٢٠٠٥آذار/مارس  ١١
 ٢٠٠٥بتمرب أيلول/س ٩

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٣

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم   
ــيد     ــاييت (السـ ــتقرار يف هـ ــق االسـ ــدة لتحقيـ املتحـ

  إدموند موليه)  

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت     

ــالقرار  ــال بـ ــق ال٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــاين، )، املرفـ ثـ
  اجلزآن ألف وباء  

٥٥٠٦  

٥٦٢٥  

  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨

  ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٢٩

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم   
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو (السيد هاري 

  هولكريي)

 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن 

 ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩(

    ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٦  ٤٩١٠

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١١  ٤٩٦٧    

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم   
ــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو (الســـيد      املتحـ

  بيترسن)   -سورن يسن 

 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن 

 ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(

  )١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩(

٥٠٨٩  

٥١٣٠  

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٩

  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٤

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٧  ٥١٨٨    

    ٥٢٨٩  

٥٢٩٠  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٤

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٤  ٥٣٧٣    

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٠  ٥٤٧٠    

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم   
ــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو    (الســـيد  املتحـ

  يواكيم روكر)  

 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن 

 ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩(

٥٥٢٢  

٥٥٨٨  

٥٦٤٠  

٥٦٥٤  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٣

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ١٣

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٩

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣

مـراقيب  املمثلة اخلاصـة لألمـني العـام ورئيسـة بعثـة      
ــيدة    ــا (الســ ــدة يف جورجيــ ــم املتحــ هايدي األمــ

  تاغليافيين)  

  ٤٩٠٤  احلالة يف جورجيا  

٥٢٣٨  

٥٣٥٨  

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٧

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٦

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
ــا عمــال   ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجي  يف بعث

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء  

٥١١٤  

٥٢٣٤  

٥٢٣٨  

٥٣٥٧  

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ٢٤

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧

  ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٦
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املمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس مكتـب األمـم    
ــا     ــة أفريقي ــاء الســالم يف مجهوري ــدعم بن املتحــدة ل

  لوسطى (الفريق أول المني سيسي)  ا

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٣٠  ٥٥٥٨  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

املمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس مكتـب األمـم    
ــومال (الســـيد فرانســـو      ــدة السياســـي للصـ املتحـ

  لونسيين فال)  

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٦  ٥٦١٤  احلالة يف الصومال  

اص لألمــني العــام ورئــيس بعثــة األمــم  املمثــل اخلــ
املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت (السيد خوان 

  غابرييل فالديز)  

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف بعثة األمم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت     

ــالقرار  ــال بـ ــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــق الثـ )، املرفـ
  اجلزآن ألف وباء  

٥٠٨٧  

٥١٨٣  

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٤

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣

  ٥١١٠  املسألة فيما يتعلق اييت  

٥٣٧٧  

٥٣٩٧  

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ١٢

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٢

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان (الســيد   
  األخضر اإلبراهيمي)  

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ١٥  ٤٨٩٣  احلالة يف أفغانستان  

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس  
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان   

  (السيد جان أرنو)

  ٤٩٧٩  احلالة يف أفغانستان  

٥٠٢٥  

٥١٠٨  

٥١٤٥  

٥٢١٥  

٥٢٤٩  

٥٣٤٧  

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٧

  ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٥

  ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ١٠

  ٢٠٠٥/مارس آذار ٢٢

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤

  ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٢٣

  ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ١٧

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان ورئــيس  
بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسـاعدة إىل أفغانسـتان   

  (السيد توم كوينغس)  

  ٥٣٨٥ احلالة يف أفغانستان  

٥٤٩٦  

٥٥٤٨  

٥٦٤١  

٥٦٨٠  

٥٧٦٠  

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٤

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٩

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٠

  ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ١٥

املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام لبورونــدي ورئيســة  
عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي (الســـيدة     

  كارولني مكاسكي)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
 عملية األمم املتحدة يف بوروندي عمال بـالقرار  يف

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

٥١٨٢  

٥٣١٠  

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣

  ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٨

ــال     ــين باألطفـ ــام املعـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  والرتاعات املسلحة (السيد أوالرا أوتونو)  

  ٤٨٩٨  ة  األطفال والرتاعات املسلح

٥١٢٩  

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٠

  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٣

ــال    ــة باألطفـ ــام املعنيـ ــة لألمـــني العـ املمثلـــة اخلاصـ
  والرتاع املسلح (السيدة راديكا كوماراسوامي)  

  ٥٤٩٤  األطفال والرتاعات املسلحة  

٥٥٧٣  

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٤

  ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٨



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

139/1582 11-02856 
 

  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

العام لكوت ديفوار ورئيس  املمثل اخلاص لألمني
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار (الســيد     عملي

  بيري شوري)

  ٥٢٥٣  احلالة يف كوت ديفوار  

٥٢٧٨  

٥٢٧٩  

    ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣١

  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٣

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار عمــال    يف عملي

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء  

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ١٢  ٥٥٨٥

ــرب   ــام لقـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــيس املمثـ ص ورئـ
ــوة ــم امل قـ ــربص   األمـ ــالم يف قـ ــظ السـ ــدة حلفـ تحـ

  مايكل مولر)    (السيد

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ص يف قـــوة األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم يف قـــرب

ــالقرار  ــال بـ ــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣عمـ ــق الثـ )، املرفـ
  اجلزآن ألف وباء  

٥٦٨٩  

٥٧٩٤  

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٨

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ٧

املمثل اخلاص لألمني العام جلورجيـا ورئـيس بعثـة    
مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا (الســيد جــان  

  أرنو)  

 اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات     
ــا عمــال    ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجي يف بعث

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء  

٥٥٤٤  

٥٦٥٧  

٥٧٥٦  

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٦

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٠

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ١٠

  ٥٦٢٣  احلالة يف جورجيا    

٥٦٥٨  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٢٤

  ٢٠٠٧ريل نيسان/أب ١٠

املمثل اخلاص لألمني العام للعراق (السيد أشـرف  
  جيهاجنري قاضي)  

  ٥٠٣٣  احلالة بني العراق والكويت  

٥٠٩٩  

٥١٦١  

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٤

  ٢٠٠٤األول/ديسمرب   كانون ١٣

  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١١

  ٥٢٦٦  احلالة فيما يتعلق بالعراق    

٥٢٦٧  

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١

    ٢٠٠٦ار/مارس آذ ١٥  ٥٣٨٦    

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٤  ٥٥٢٣    

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ١١  ٥٥٨٣    

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥  ٥٦٣٩    

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٣  ٥٦٩٣    

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٩  ٥٧١٠    

ألمــــني العــــام لليربيــــا (الســــيد املمثــــل اخلــــاص ل
  دوس)    أالن

ة بقـوات  اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامه    
ــالقرار    ــال بـ ــا عمـ ــدة يف ليربيـ ــم املتحـ ــة األمـ يف بعثـ

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

٥٢٥٨  

٥٣٩٥  

٥٥٣٤  

٥٦٤٣  

٥٧٣٧  

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٢

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٤

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٢

  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٦

(الســيد جــاك  املمثـل اخلــاص لألمــني العـام لليربيــا  
  بول كالين)  

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ــالقرار    ــال بـ ــا عمـ ــدة يف ليربيـ ــم املتحـ ــة األمـ يف بعثـ

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

٤٩٨١  

٥٠٣٤  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣

  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٥
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ــيد      ــام لســرياليون (الس ــني الع ــل اخلــاص لألم املمث
  وودي نغيالوتوا مواكاواغو)  دا

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون عمــال بــالقرار 

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

٤٩٣٢  

٥٠٣٥  

٥٣٣٣  

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٤

  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٥

  ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ٢٠

    ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ٢٠  ٥٣٣٤  سرياليون   احلالة يف  

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للصــومال (الســيد      
  أمحدو ولد عبد اهللا)  

    ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ١٧  ٥٨٠٥  احلالة يف الصومال  

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام جلمهوريــة الكونغــو   
  الدميقراطية (السيد وليام ليسي سوينغ)  

مـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      اجتماع جملس األ
يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو   

ــالقرار   ــال بـــ ــة عمـــ )، ٢٠٠١( ١٣٥٣الدميقراطيـــ
  املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء

٥٠٠٩  

٥١٤٦  

٥٢٧١  

٥٥٣٧  

٥٦٥٦  

٥٧٨٧  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٣

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٢

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٧

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٩

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام ملنطقـــة الـــبحريات  
  الكربى (السيد إبراهيما فال)  

  ٥٠٦٥  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

٥٣٥٩  

٥٦٠٣  

٥٦٣٧  

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٢٧

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٧

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٠

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٩

املمثــل اخلـــاص لألمــني العـــام للســودان ورئـــيس    
  عملية دعم السالم (السيد يان برونك)  

  ٥٠٢٧  تقارير األمني العام عن السودان  

٥٠٥٠  

٥٠٧١  

٥١٠٩  

٥١١٩  

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٥

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ٤

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ١١

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٤

املمثل اخلاص لألمني العام للسودان ورئـيس بعثـة   
  األمم املتحدة يف السودان (السيد يان برونك)  

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
يف بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان عمــال بــالقرار   

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

٥٢٦٥  

٥٣٩١  

٥٥٢٧  

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢١

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٨

  ٥٢٣١  تقارير األمني العام عن السودان    

٥٣٤٤  

٥٣٩٢  

٥٥٢٠  

٥٥٢٨  

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٢

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ١٣

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢١

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١١

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٨

ليشـــيت  -ألمـــني العـــام لتيمـــور املمثـــل اخلـــاص ل
 -ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف تيمــور  

  الشرقية (السيد كماليش شارما)  

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٠  ٤٩٦٥  ليشيت   -احلالة يف تيمور 
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ليشـــيت  -املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام لتيمـــور  
 -ورئــيس بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف تيمــور  

  هاسيغاوا)  الشرقية (السيد سوكيهريو 

  ٥٠٧٦  ليشيت   -احلالة يف تيمور 

٥١٣٢  

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١٥

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٨

ليشـــيت  -املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام لتيمـــور  
 - ورئــيس بعثــة مكتــب األمــم املتحــدة يف تيمــور

  ليشيت (السيد سوكيهريو هاسيغاوا)  

  ٥٢٥١  ليشيت   -احلالة يف تيمور 

٥٣٥١  

٥٤٣٢  

    ٢٠٠٥ب/أغسطس آ ٢٩

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٣

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٥

ليشـــيت  -املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام لتيمـــور  
 -ورئيس بعثة األمم املتحـدة املتكاملـة يف تيمـور    

  ليشيت (السيد أتول كهاري)  

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٢  ٥٦٢٨  ليشيت   -احلالة يف تيمور 

أفريقيـا ورئـيس    املمثل اخلاص لألمني العام لغـرب 
ــيد    ــم املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا (السـ مكتـــب األمـ

  أمحدو ولد عبد اهللا)  

  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا

  توطيد السالم يف غرب أفريقيا  

٥١٣١  

٥٥٠٩  

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٥

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام للصـــحراء الغربيـــة  
  (السيد ألفارو دي سوتو)

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ــحراء     ــتفتاء يف الصـ ــدة لالسـ ــم املتحـ ــة األمـ يف بعثـ

ــالقرار   )، املرفـــق ٢٠٠١( ١٣٥٣الغربيـــة عمـــال بـ
  الثاين، اجلزآن ألف وباء

٥٠٦٢  

٥١٦٧   

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٢٥

    ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٢

املمثـــل اخلـــاص لألمـــني العـــام للصـــحراء الغربيـــة  
  السيد جوليان هارستون)  (

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات      
ــحراء     ــتفتاء يف الصـ ــدة لالسـ ــم املتحـ ــة األمـ يف بعثـ

ــالقرار   )، املرفـــق ٢٠٠١( ١٣٥٣الغربيـــة عمـــال بـ
  الثاين، اجلزآن ألف وباء

٥٦٦٥  

٥٧٧٠  

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٠

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٦

نـزع السـالح (السـيد    ون وكيل األمني العام لشـؤ 
  نوبوياسو آيب)

  ٤٨٩٦  األسلحة الصغرية  

٥١٢٧  

  ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ١٩

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٧

ع السـالح (السـيد   وكيل األمني العام لشـؤون نـز  
  نوبواكي تاناكا)

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٣  ٥٦٣٥  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

ــام للشــؤون اإلن   ــل األمــني الع ســانية ومنســق  وكي
  الت الطوارئ (السيد يان إيغالند)اإلغاثة يف حا

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٥  ٤٩٣٣  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا

  ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨  ٤٩٨٠  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا  

  ٤٩٩٠  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح

٥١٠٠  

٥٢٠٩  

٥٣١٩  

٥٤٧٦  

٥٥٧٧  

  ٢٠٠٤يران/يونيه حز ١٤

  ٢٠٠٤األول/ديسمرب   كانون ١٤

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢١

    ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ٩

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٨

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٤

  ٥٣٣١  احلالة يف أفريقيا

٥٥٢٥  

٥٥٧١  

  ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ١٩

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥

  ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٢

  ٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩  ٥٤٤١  الة يف تشاد والسوداناحل  
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 الشــــــرق األوســــــط، مبــــــا يف ذلــــــك احلالــــــة يف  
  فلسطني  قضية

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢١  ٥٤٩٣

  ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٨  ٥٥١٧  تقارير األمني العام عن السودان  

ــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق     ــل األمــني الع وكي
  )  اإلغاثة يف حاالت الطوارئ (السيد جون هوملز

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٤  ٥٦٥٥  احلالة يف أفريقيا  

احلالـــة اإلنســـانية يف منطقــــة الـــبحريات الكــــربى      
  والقرن األفريقي  

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢١  ٥٦٧٧

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٢  ٥٧٠٣  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح    

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠  ٥٧٨١    

ــل األ     ــن وكي ــة م ــام للشــؤون  إحاطــة مقدم مــني الع
  اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ  

    ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ٦  ٥٧٩٢

وكيل األمـني العـام للشـؤون القانونيـة، املستشـار      
  القانوين (السيد نيكوال ميشيل)  

تعزيـــز القـــانون الـــدويل: ســـيادة القـــانون وصـــون  
  السلم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٢  ٥٤٧٤

وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم (السيد 
  ماري غينو)   -جان 

    ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٠  ٤٩١٣  ليشيت   -احلالة يف تيمور 

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣  ٤٩٢٠  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

  ٤٩٤١  احلالة يف أفغانستان    

٥٠٤٥  

٥٠٧٣  

٥٣٦٩  

٥٣٧٠  

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٦

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٨

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ٩

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٠

 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قــرارات جملــس األمــن   

) ١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
  )١٩٩٩( ١٢٤٤ و

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٣  ٤٩٤٢

  ٤٩٧٠  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم    

٥١٩١  

٥٣٧٩  

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٣

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
يف بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو   

ــالقرار   ــال بـــ ــة عمـــ )، ٢٠٠١( ١٣٥٣الدميقراطيـــ
  املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  

    ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣  ٥٠٢٣

  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن    

٥٢٩٤  

٥٥٥٦  

٥٧٦٦  

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   ينتشر ٢٨

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٧

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٢٦

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٣

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢١  ٥١٤٤  احلالة يف جورجيا    
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  ٥١٥١  تقارير األمني العام عن السودان    

٥٧٨٤  

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٥

  ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٧

مــن الــدوليني: دور جملــس األمــن صــون الســلم واأل  
ــانية   ــات اإلنسـ ــدروس   -يف األزمـ ــديات والـ التحـ

  املستفادة، والطريق إىل املستقبل  

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٢  ٥٢٢٥

مســؤولية جملــس األمــن عــن صــون الســلم واألمــن     
ــرية/متالزمة      ــة البش ــص املناع ــريوس نق ــدوليني: ف ال

يـة  نقص املناعة املكتسب (اإليدز) والعمليات الدول
  حلفظ السالم  

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٨  ٥٢٢٨

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
ــال      ــا عم ــا وإريتري ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم يف بعث

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٩  ٥٢٨٦

مهة بقـوات  اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـا      
يف بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف كـــوت ديفـــوار عمـــال 

ــالقرار  ــاين، اجلــزآن   ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــق الث )، املرف
  ألف وباء  

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ١٩  ٥٣٤٩

  السياسية  للشؤونوكيل األمني العام 

  (السيد كريان بريندرغاست)

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٤  ٥٤٨٩  احلالة يف الشرق األوسط  

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٩  ٥٦١٦  فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية  احلالة   

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات        
يف بعثــة األمــم املتحــدة يف الســودان عمــال بــالقرار   

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء  ٢٠٠١( ١٣٥٣

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٩  ٥٧٧١

   السياسيةالعام للشؤون وكيل األمني 

  (السيد إبراهيم غمباري)

ــية    ــا يف ذلـــك قضـ احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ
  فلسطني  

٤٨٩٥  

٤٩٥١  

٤٩٧٤  

٤٩٩٥  

٥٠١٩  

٥٠٣٩  

٥٠٦٠  

٥١٠٢  

٥١١١  

٥١٢٨  

٥١٤٩  

٥١٦٦  

٥١٨١  

٥٢٠٦  

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ١٦

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٨

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٣

    ٢٠٠٤آب/أغسطس  ١١

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٧

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٢٢

    ٢٠٠٤األول/ديسمرب   كانون ١٦

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ١٣

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٢

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤

    ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢١

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٨

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٧
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  ٤٩٥٤  احلالة يف قربص    

٥٢١١  

    ٢٠٠٤يسان/أبريل ن ٢٨

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٢

    ٢٠٠٤األول/ديسمرب   كانون ٧  ٥٠٩٤  تقارير األمني العام عن السودان    

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٦  ٥١٢٣  احلالة بني العراق والكويت    

  

العـام للشـؤون السياسـية (السـيد      األمـني وكيل 
  ب. لني باسكو)

ــية   ــا يف ذلـــك قضـ  احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ
  فلسطني  

٥٢٥٠  

٥٢٨٧  

٥٣١٢  

٥٣٣٧  

٥٤٤٣  

٥٤٧٢  

٥٥١٥  

٥٥٦٨  

٥٦٢٤  

    ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٢٤

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٠

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠

    ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ٢٠

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٢

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٢١

    ٢٠٠٧ثاين/يناير ال  كانون ٢٥

  احلالة فيما يتعلق بالعراق    

  احلالة يف الشرق األوسط  

  احلالة يف ميامنار  

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية  

٥٣٢٥  

٥٤٨٩  

٥٥٢٦  

٥٦١٦  

    ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ١٤

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٤

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٩

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٩

 الشــــــرق األوســــــط، مبــــــا يف ذلــــــك احلالــــــة يف  
  فلسطني    قضية

٥٦٣٨  

٥٦٦٧  

٥٦٨٣  

٥٧٤٦  

٥٧٦٧  

٥٧٨٨  

٥٨١٥  

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٥

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٤

    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٤

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٣٠

    ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ٢١

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ١٩  ٥٧٦٣  ة فيما يتعلق بالعراق  احلال  

ورئـــيس ديـــوان املكتـــب  العـــام األمـــنيوكيـــل 
ــالوك     ــام (الســيد مــارك م ــذي لألمــني الع التنفي

  براون)

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٢  ٥٣٧٦  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  
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ألجهـزة والـربامج والصـناديق والوكـاالت     إىل ممثلي ا ٣٩مبوجب املادة  الدعوات اليت وجهت  -باء   
  األخرى التابعة لألمم املتحدة

  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

        الس االقتصادي واالجتماعي

دور اتمع املدين يف إرسـاء السـالم بعـد انتـهاء         السيدة مرياتا راسي، الرئيسة
  الرتاع 

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢  ٤٩٩٣

  
ــع نشــوب الرتاعــات   د ور قطــاع األعمــال يف من

ــظ  ــاء الســـالم يف مرحلـــة    ويف حفـ الســـالم وبنـ
  بعد الرتاع   ما

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥  ٤٩٤٣

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨  ٤٩٨٠  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا   

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧  ٥٣٩٧  املسألة فيما يتعلق اييت   السيد علي حشاين، الرئيس  

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥  ٥٧٠٥  صون السلم واألمن الدوليني    السيد داليوس تشيكوليس، الرئيس  

صــون الســلم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن   
  يف دعم إصالح قطاع األمن  

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠  ٥٦٣٢

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٣١  ٥٦٢٧  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع  

بيساو  - الفريق االستشاري املخصص لغينيا 
  التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي

      

  ٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٦  ٥٠٠٥  بعثة جملس األمن  السيد دوميساين كومالو، الرئيس

        اجلمعية العامة

صــون الســلم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن   خليفة   -السيدة هيا راشد آل 
  اع األمن  يف دعم إصالح قط

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠  ٥٦٣٢

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥  ٥٧٠٥  صون السلم واألمن الدوليني    

صــون الســلم واألمــن الــدوليني: دور جملــس األمــن   السيد ليو مريوريس، باسم رئيس اجلمعية العامة  
يف منــع نشــوب الرتاعــات وحلــها، وال ســيما يف     

  أفريقيا  

    ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨  ٥٧٣٥

ــطيين    الل ــعب الفلسـ ــة الشـ ــة مبمارسـ ــة املعنيـ جنـ
حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف التابعــة للجمعيــة  

  العامة

      

ــية     السيد بول بادجي، الرئيس   ــا يف ذلـــك قضـ احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ
  فلسطني  

٤٩٢٩  

٤٩٤٥  

٥٢٣٠  

٥٤٠٤  

٥٤١١  

٥٤٨١  

٥٤٩٣  

٥٥٦٤  

٥٦٢٩  

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩

    ٢٠٠٥يوليه متوز/ ٢١

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٧

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٣٠

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢١

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٩

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣
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ــية     السيد روان فرهادي، نائب الرئيس   ــا يف ذلـــك قضـ احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ
  فلسطني  

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٤  ٥٠٤٩

        الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــام    ــدير العـ ــنن، ممثـــل املـ ــتافو زالوفيـ الســـيد غوسـ
للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى األمم املتحـدة  
ومـدير مكتـب الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف       

  مقر األمم املتحدة

  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

  احلالة فيما يتعلق بالعراق  

٥٦٣٥  

٥٧١٠  

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٣

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٩

        حمكمة العدل الدولية

  إحاطة من رئيسة حمكمة العدل الدولية    القاضية روزالني هيغيرت، الرئيسة

تعزيـــز القـــانون الـــدويل: ســـيادة القـــانون وصـــون  
  السلم واألمن الدوليني  

٥٥٥٧  

٥٧٧٥  

٥٤٧٤  

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٢٧

    ٢٠٠٧/نوفمرب الثاين  تشرين ٢

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٢

        صندوق النقد الدويل

ــدى    ــهارد مــونزبرغ، املمثــل اخلــاص ل الســيد راين
  األمم املتحدة

  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٣١  ٥٦٢٧  بناء السالم بعد انتهاء حالت الرتاع

املعهـــد الـــدويل للبحـــث والتـــدريب مـــن أجـــل  
  النهوض باملرأة

      

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن  و، املديرةالسيدة كارمن مورين

برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس   
  نقص املناعة البشرية/اإليدز

      

مســؤولية جملــس األمــن عــن صــون الســلم واألمــن     السيد بيتر بِيوت، املدير التنفيذي
ــرية/متالزم     ــة البش ــص املناع ــريوس نق ــدوليني: ف ة ال

نقص املناعة املكتسب (اإليدز) والعمليات الدوليـة  
  حلفظ السالم

  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٨  ٥٢٢٨

        منظمة األمم املتحدة للطفولة

  األطفال والرتاعات املسلحة  السيدة كارول بيالمي، املديرة التنفيذية

  املسألة فيما يتعلق اييت 

٤٨٩٨  

٥١١٠   

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٠

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   نكانو ١٢

  ٥٤٩٤  األطفال والرتاعات املسلحة    السيدة آن م. فينمان، املديرة التنفيذية  

٥٥٧٣  

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٤

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٨

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٠  ٤٨٩٨  األطفال والرتاعات املسلحة  السيد دانييل تول، مدير مكتب برامج الطوارئ

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٣  ٥١٢٩  األطفال والرتاعات املسلحة  ة رميا صالح، نائبة املدير التنفيذيالسيد

        صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن    السيدة نويلني هايزر، املديرة التنفيذية  

٥٢٩٤  

٥٥٥٦  

    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٧

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٢٦



االشتراك يف أعمال جملس األمن -الفصل الثالث   

 

147/1582 11-02856 
 

  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

    ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٣  ٥٧٦٦  املرأة والسالم واألمن    السيدة جوان ساندلر، املديرة التنفيذية املؤقتة

        برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ــرتاع: دور      السيد مارك مالوك براون، املدير   ــة مــا بعــد ال ــة يف مرحل املصــاحلة الوطني
  ملتحدة  األمم ا

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون ٢٦  ٤٩٠٣

  
 ٥٠٥٢  العدالة وسيادة القانون: دور األمم املتحدة  

(resumption1) 
    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٦

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٥  ٤٩٣٣  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا  السيد زيفزين ديابري، املدير املعاون  

املـــديرة املســـاعدة    الســـيدة ريبيكـــا غرينســـبان،  
ومــــديرة املكتــــب اإلقليمــــي ألمريكــــا الالتينيــــة  

  ومنطقة البحر الكارييب  

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧  ٥٣٩٧  املسألة فيما يتعلق اييت 

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٤  ٥٤٩٤  األطفال والرتاعات املسلحة  السيد أد ميلكريت، املدير املعاون  

        مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

السيدة لويز أربر، مفوضة األمـم املتحـدة السـامية    
  حلقوق اإلنسان

    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن  

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٦  ٥١٢٥  تقارير األمني العام عن السودان  

        مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

السـامي  السيد رود لوبرز، مفوض األمم املتحـدة  
  لشؤون الالجئني  

إحاطة مقدمـة مـن مفـوض األمـم املتحـدة السـامي       
  لشؤون الالجئني  

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٠  ٤٩٧٣

ــوترييس،     ــيفريا غ ــل دي أول ــو مانوي الســيد أنطوني
  مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  

إحاطة إعالمية من مفـوض األمـم املتحـدة السـامي     
  لشؤون الالجئني  

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٤  ٥٣٥٣

ــين باملخـــدرات      ــدة املعـ ــم املتحـ ــب األمـ مكتـ
واجلرمية واملـدير العـام ملكتـب األمـم املتحـدة      

  يف فيينا

      

ــذي      ــدير التنفي ــتا، امل ــا كوس ــو ماري الســيد أنطوني
  واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤  ٥٢١٥  احلالة يف أفغانستان

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٩  ٥٥٤٨

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٠  ٥٦٤١

        صندوق األمم املتحدة للسكان

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن  السيدة ثريا أمحد عبيد، املديرة التنفيذية

          البند الدويل

منــع نشــوب الرتاعــات ويف  دور قطــاع األعمــال يف  السيد جيمس د. وولفنسون، الرئيس  
  حفظ السالم وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع 

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥  ٤٩٤٣

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٦  ٥١٨٧  بناء السالم بعد انتهاء حالت الرتاع    

الســيد أيــان بــانون، املــدير بالنيابــة لشــؤون التنميــة  
  االجتماعية ومدير وحدة منع الصراعات والتعمري

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٤  ٥٤٩٤  فال والرتاعات املسلحةاألط

    ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٣١  ٥٦٢٧  بناء السالم بعد انتهاء حالت الرتاع  السيد أوسكار أفايل، املمثل اخلاص
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        برنامج األغذية العاملي

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠  ٥٢٢٠  أزمة التغذية يف أفريقيا كتهديد للسالم واألمن  السيد جيمس موريس، املدير التنفيذي

  

إىل املنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكوميـة الدوليـة    ٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة   - جيم  
  األخرى

  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

        االحتاد األفريقي

    ٢٠٠٤يو أيار/ما ٢١  ٤٩٧٥  احلالة يف بوروندي    السيد فيليب تشيدومو، الرئيس  

الســـيد ســـعيد جينيـــت، مفـــوض شـــؤون الســـلم  
  واألمن والشؤون السياسية  

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢  ٥٠٤١  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاع وبناء السالم    

  

ــة،  مــم العالقــة بــني األ املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
ســيما االحتــاد األفريقــي، يف جمــال صــون الســلم   ال

  واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨  ٥٦٤٩

  
 ٥٢٧٨ احلالة يف كوت ديفوار

٥٢٧٩   

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٣

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٢٥  ٥٥٥٥    

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٧  ٥٣٥٩  احلالة يف منطقة البحريات الكربى    

ــاد     ــيس االحتـ ــل رئـ ــري وايل، ممثـ ــو بشـ ــيد أمينـ السـ
  األفريقي  

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

الســيد بابــا غانــا كيــنغيب، املمثــل اخلــاص لــرئيس   
    مفوضية االحتاد األفريقي يف السودان

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨  ٥١٢٠  تقارير األمني العام عن السودان  

الســيد أوموتــايو ر. أوالنيــان، األمــني التنفيــذي     
  بالنيابة وممثل الرئيس  

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

ــامل   ــامل أ. س ــاد   الســيد س ــوث اخلــاص لالحت ، املبع
األفريقـــــي حملادثـــــات الســـــالم بـــــني األطـــــراف 

  السودانية بشأن الصراع يف دارفور  

  ٥٣٤٤  تقارير األمني العام عن السودان  

٥٤١٣ 

٥٤١٤   

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ١٣

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨

ــاد    ــيس االحتـ ــو، رئـ ــو نغيسـ ــيس ساسـ ــيد دينـ السـ
  األفريقي  

 ٥٤٤٨  حتاد األفريقي  إحاطة من رئيس اال

٥٤٤٩   

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣١

الســيدة ألــيس مونغــوا، القائمــة باألعمــال بالنيابــة  
  ملكتب املراقب الدائم لدى األمم املتحدة  

  ٥٥١٧  تقارير األمني العام عن السودان  

٥٥٢٠  

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٨

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١١

الســــيدة ألــــيس مونغــــوا، كــــبرية املستشــــارين     
  اسيني  السي

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١  ٥٧٢٧  تقارير األمني العام عن السودان  

الســيدة لــيالَ هــانيترا راتســيفاندريهامانانا، املراقبــة 
  الدائمة لدى األمم املتحدة  

  بعثة جملس األمن  

دور املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف صــون 
  السالم واألمن الدوليني  

٥٧١٧  

٥٧٧٦  

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٦
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    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥  ٥٧٤٩  السالم واألمن يف أفريقيا    السيد ألفا عمر كوناري، الرئيس  

        رابطة أمم جنوب شرق آسيا

ــم   السيد ألونكيو كيتيخون، رئيس اللجنة الدائمة   ــني األم ــة   التعــاون ب املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  ستقرار  عمليات حتقيق اال يف

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

ــة      السيد محيدون على، رئيس جلنة نيويورك   ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ــني األم التعــاون ب
  صون السالم واألمن الدوليني   يف

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

ــم   السيد لورو ل. باها، رئيس جلنة نيويورك   ــني األم ــة  املتحــدة واملنظمــات  التعــاون ب اإلقليمي
  صون السالم واألمن الدوليني   يف

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

        منظمة معاهدة األمن اجلماعي

ــم   السيد نيكوليا بورديوزا، األمني العام ــني األم ــة   التعــاون ب املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  صون السالم واألمن الدوليني يف

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

        ستقلةرابطة الدول امل

السيد فـالريي كرييتشـينكو، نائـب رئـيس اللجنـة      
  التنفيذية  

ــم  ــني األم ــة   التعــاون ب املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  صون السالم واألمن الدوليني   يف

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

ــة     ــيس اللجنـ ــايلو، رئـ ــري ب. روشـ ــيد فالدميـ السـ
  التنفيذية  

ــم  ــني األم ــة  املتحــدة واملنظ التعــاون ب مــات اإلقليمي
  صون السالم واألمن الدوليني   يف

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

ــم   السيد دميتري بوالكوف، نائب األمني التنفيذي   ــني األم ــة   التعــاون ب املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  عمليات حتقيق االستقرار   يف

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

        أمانة الكمنولث

    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن    ائب األمني العامالسيد وينستون كوكس، ن

ــيدة إلســـي ــة   - السـ ــو، املراقبـ برناديـــت أونوبوغـ
  الدائمة لدى األمم املتحدة  

    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن  

  

برناديــت أونوبوغــو، مستشــارة  - الســيدة إلســي
  ة  للشؤون اجلنساني

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٧  ٥٢٩٤  املرأة والسالم واألمن  

        مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية

ــني     الســيد جــواو أوغوســتو دي ميديســيس، األم
  التنفيذي  

    ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٠  ٤٩١٣  ليشيت   -احلالة يف تيمور 

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٥  ٥٥١٢    ليشيت -احلالة يف تيمور   السيد لويس فونسيكا، األمني التنفيذي

        جملس أوروبا

ــة     السيد تريي ديفيس، األمني العام ــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ــني األم  التعــاون ب
  صون السالم واألمن الدوليني يف

٥٢٨٢  

٥٥٢٩  

    ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٧

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠

        اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

ــم   أبينتنغ، ممثل الرئيس   - نانا إفاهالسيد  ــني األم ــة   التعــاون ب املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
  عمليات حتقيق االستقرار   يف

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٥  ٤٩٣٣  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا  السيد حممد ابن مشباس، األمني التنفيذي  
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    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩  ٥٥٠٩  أفريقيا  توطيد السالم يف غرب   

السيد إبراهيما ضيوف، املستشار اخلـاص لألمـني   
  التنفيذي املعين حبماية األطفال  

  األطفال والرتاعات املسلحة  

  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا

٥١٢٩  

٥١٣١  

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٣

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٥

        االحتاد األورويب

فيث، نائب املدير العام لسياسة األمـن   السيد بيتر
  والدفاع األوروبية  

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف      السيد إيركي توميوجا، ممثل الرئاسة  
  الدوليني   صون السالم واألمن

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

ــة      ــة واملعون ــوض التنمي ــويس ميشــيل، مف الســيد ل
  اإلنسانية يف املفوضية األوروبية

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ٢٧   ٥٣٥٩  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

ــين    ــامي املعـ ــافيري ســـوالنا، املمثـــل السـ ــيد خـ السـ
ــتركة    ــة املش ــة واألمني ــة اخلارجي واألمــني  بالسياس

  العام للمجلس

  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاع وبناء السالم  

  احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

٥٠٤١  

٥٦١٦  

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢

  ٢٠٠٧الثاين/يناير   كانون ٩

مكتب املمثـل السـامي لتنفيـذ اتفـاق السـالم      
  يف البوسنة واهلرسك

      

مثل السامي لتنفيذ اتفاق اللورد بادي أشدون، امل
  السالم يف البوسنة واهلرسك  

  ٤٩٢٠  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

٥٠٧٥  

٥١٤٧  

٥٣٠٦  

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١١

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٣

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب   تشرين ١٥

شلنغ، املمثل السـامي   -السيد كريستيان شفارز 
  يف البوسنة واهلرسك   لتنفيذ اتفاق السالم

  ٥٤١٢  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

٥٥٦٣  

٥٦٧٥  

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٨

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦

السيد مريوسالف اليكاك، املمثل السـامي لتنفيـذ   
  اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك  

    ٢٠٠٧/نوفمرب الثاين  تشرين ١٥  ٥٧٨٠  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

        اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١٩  ٥٠٨٣  احلالة يف الصومال    السيد بيثويل كيبالغات، امليسر  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥  ٥٥٣٥  احلالة يف الصومال    السيد رافائيل توجو، رئيس جملس الوزراء  

بعـــــوث اخلـــــاص الســـــيد الزاروس ســـــومبيو، امل
  للسودان  

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١٨  ٥٠٨١  تقارير األمني العام عن السودان  

        املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

السيدة ليرباتـا موالمـوال، األمينـة التنفيذيـة ألمانـة      
  املؤمتر

  ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ٢٠  ٥٦٠٣  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

        احملكمة اجلنائية الدولية

 ٥٢١٦  تقارير األمني العام عن السودان  أوكامبو، املدعي العام - السيد لويس مورينو

٥٢١٧   

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩
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٥٣٢١ 

٥٣٢٢   

    ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ١٣

٥٤٥٩ 

٥٤٦٠   

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤

٥٥٨٩ 

٥٥٩٠   

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ١٤

٥٦٨٧ 

٥٦٨٨   

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٧

    ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ٥  ٥٧٨٩

        املنظمة الدولية للفرنكوفونية

    ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٦  ٤٩١٧  املسألة فيما يتعلق اييت   السيد رضا بوعبيد، املراقب الدائم

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٣  ٥١٧٨  بعثة جملس األمن    

        لدويلاالحتاد الربملاين ا

  ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٧  ٥٢٩٤  املرأة والسالم واألمن  السيد آندرس ب. جونسون، األمني العام

        جامعة الدول العربية

ــة      ــدائم جلامع ــب ال ــىي احملمصــاين، املراق الســيد حي
  الدول العربية لدى األمم املتحدة  

ــية    ــا يف ذلـــك قضـ احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ
  فلسطني  

٤٩٢٩  

٤٩٤٥  

٥٠٤٩  

٥٢٣٠  

٥٤١١  

٥٤٩٣  

٥٥٦٤  

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩

    ٢٠٠٤األول/أكتوبر   تشرين ٤

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢١

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٧

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢١

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٩

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف      
  دوليني  صون السالم واألمن ال

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

  

  ٥٤٣٤  تقارير األمني العام عن السودان  

٥٥١٧  

٥٥٢٠  

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٩

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٩

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١١

  
ــة،    العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
وال سيما االحتاد األفريقـي، يف جمـال صـون السـلم     

    واألمن الدوليني

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨  ٥٦٤٩

دور املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف صــون   
  السلم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٦  ٥٧٧٦

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف     السيد عمرو موسى، األمني العام
  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢  ٥٠٤١  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاع وبناء السالم    
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    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٨  ٥٥٠٨  احلالة يف الشرق األوسط  

  
التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    

  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

        منظمة حلف مشال األطلسي

الســيد روبــرت ف. ســيمرت، نائــب األمــني العــام   
  املساعد للشؤون السياسية

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١١  ٥٠٧٥  احلالة يف البوسنة واهلرسك    السيد جاب دي هوب شيفر، األمني العام

  
التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    

  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

ــاعد    ــام املسـ ــان، األمـــني العـ ــارتن إردمـ ــيد مـ السـ
  للشؤون السياسية وسياسات األمن

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  ني  صون السالم واألمن الدولي

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

        منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

ــر    ــرئيس احلــايل ووزي الســيد ســولومون باســي، ال
  خارجية بلغاريا

إحاطــة إعالميــة مقدمــة مــن الــرئيس احلــايل ملنظمــة 
  األمن والتعاون يف أوروبا

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٧  ٤٩٦٤

  
ت اإلقليميـة يف  التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـا  

  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠  ٥٠٠٧

الســـيد دمييتـــري روبـــل، الـــرئيس احلـــايل ووزيـــر  
 الشؤون اخلارجية يف سلوفينيا

إحاطــة إعالميــة مقدمــة مــن الــرئيس احلــايل ملنظمــة 
  األمن والتعاون يف أوروبا

    ٢٠٠٥آذار/مارس  ٤  ٥١٣٤

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف      األمني العامالسيد مارك بريين دي بريشامبو، 
  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

السيد كاريل دي غوشت، الرئيس احلايل ووزيـر  
 الشؤون اخلارجية يف بلجيكا

إحاطــة إعالميــة مقدمــة مــن الــرئيس احلــايل ملنظمــة 
  وبااألمن والتعاون يف أور

    ٢٠٠٦الثاين/يناير   كانون ١٦  ٥٣٤٦

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف      
  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

السيد ميغيل أخنيل موراتينـوس كويـاويب، الـرئيس    
ــاون يف   ــة والتعـ ــر الشـــؤون اخلارجيـ احلـــايل ووزيـ

  إسبانيا

مــن الــرئيس احلــايل ملنظمــة  إحاطــة إعالميــة مقدمــة
  األمن والتعاون يف أوروبا

    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٨  ٥٧٥١

        منظمة الدول األمريكية

    ٢٠٠٥الثاين/يناير   كانون ١٢  ٥١١٠  املسألة فيما يتعلق اييت   السيد لوجيي ر. أينودي، األمني العام بالنيابة

ون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    التعا السيد ألربت رامدين، األمني العام املساعد
  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ١٧  ٥٢٨٢

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧  ٥٣٩٧  املسألة فيما يتعلق اييت   السيد ألربت رامدين، نائب األمني العام

تحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    التعاون بني األمم امل  السيد خوسيه ميغيل إنسولزا، األمني العام
  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩
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        منظمة املؤمتر اإلسالمي

الســيد خمتــار ملــاين، املراقــب الــدائم ملنظمــة املــؤمتر 
  اإلسالمي

التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف    
  عمليات حتقيق االستقرار  

    ٢٠٠٤يوليه متوز/ ٢٠  ٥٠٠٧

السيد سيد شهيد حسني، مستشار أقـدم يف بعثـة   
  املراقبة الدائمة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

ــية    ــا يف ذلـــك قضـ احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ
  فلسطني  

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢١  ٥٢٣٠

ة يف التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـ     السيد أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام
  صون السالم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٥٢٩

وهــــاب، املراقـــب الــــدائم لــــدى  الســـيد عبــــد ال 
  املتحدة  األمم

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٦  ٥٥١٧  تقارير األمني العام عن السودان  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١١  ٥٥٢٠  

ــة،      العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي
الحتاد األفريقـي، يف جمـال صـون السـلم     وال سيما ا

  واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨  ٥٦٤٩

دور املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف صــون   
  السلم واألمن الدوليني  

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٦  ٥٧٧٦

        منظمة اجلمارك العاملية

ــال     ــؤون االمتثـ ــدير شـ ــز، مـ ــل مشيتـ ــيد مايكـ السـ
  والتيسري

  ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٣  ٥٦٣٥  م انتشار أسلحة الدمار الشاملعد

    

  إىل أشخاص مدعوين آخرين ٣٩الدعوات املوجهة مبوجب املادة   - دال  

  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

        املركز األفريقي للتسوية البناءة للمنازعات

ور اتمــع املــدين يف منــع الرتاعــات وتســوية     د  السيد فاسو غوندن، املؤسس واملدير التنفيذي
  املنازعات بالوسائل السلمية

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٢٦٤

        الدولية “CARE”منظمة 

ــهاء       السيد دينيس كايو، األمني العام ــد انت ــدين يف إرســاء الســالم بع ــع امل دور اتم
  الرتاع

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢  ٤٩٩٣

        جامعة كولومبيا

ــة الدراســية    الســيد  ــيس احللق ــارتويل، رئ ــدريا ب أن
املعنية بتسوية الرتاعات ومنسق هيئـة التـدريس يف   

  شبكة تسوية الرتاعات التابعتني جلامعة كولومبيا

دور اتمـــع املــــدين يف منــــع الرتاعــــات وتســــوية  
 املنازعات بالوسائل السلمية

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٢٦٤

        رابطة دوشريهاموي

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٢٦  ٥٥٥٦  املرأة والسالم واألمن  ستني ميتورومبويه، املنسقةالسيدة كري

        املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات

  السيد بول فان تونغرين، املدير التنفيذي
دور اتمـــع املــــدين يف منــــع الرتاعــــات وتســــوية  

 املنازعات بالوسائل السلمية
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠  ٥٢٦٤



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 154/1582 
 

  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

        الرئيس املنتخب هلاييت

  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٧  ٥٣٩٧  املسألة فيما يتعلق اييت  السيد رينيه بريفال

        املركز الدويل للعدالة االنتقالية

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢  ٤٩٩٣ دور اتمع املدين يف بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  السيد إيان مارتن، نائب الرئيس

        للصليب األمحراللجنة الدولية 

    ٢٠٠٥األول/ديسمرب   كانون ٩  ٥٣١٩  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح    السيد جاك فورستر، نائب الرئيس

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٠  ٥٧٨١  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح    السيد أجنيلو غنايدينغر، املدير العام  

ــر     ــدي ووزي ــة الســالم يف بورون ــر عملي ميس
  السالمة واألمن يف جنوب أفريقيا

     

  ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٨  ٥٧٨٦  احلالة يف بوروندي  السيد تشارلز نكاكوال

        شبكة املرأة األفريقية من أجل السالم

السيدة هيلني داندي، املستشارة اإلقليميـة لغـرب   
  أفريقيا

  املرأة والسالم واألمن
  ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٧  ٥٢٩٤

فريق املنظمـات غـري احلكوميـة العامـل املعـين      
  باملرأة والسالم واألمن

     

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر   تشرين ٢٣  ٥٧٦٦  املرأة والسالم واألمن  السيدة جينا توري، املنسقة

        منظمة حظر األسلحة الكيميائية

  ٢٠٠٧باط/فرباير ش ٢٣  ٥٦٣٥  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  السيد روخيليو فريتر، املدير العام

       منظمة ريدي فيتو

  ٢٠٠٦األول/أكتوبر   تشرين ٢٦  ٥٥٥٦  املرأة والسالم واألمن  السيدة ماريا دياز، الرئيسة

        منظمة إنقاذ الطفولة

    ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٨  ٥٥٧٣  األطفال والرتاعات املسلحة    السيد غابربيال أولينغ أوالنغ  

 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠ارات جملس األمن قر  السيد فامتري سيديو

 ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(

  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩(

    ٢٠٠٧األول/ديسمرب   كانون ١٩  ٥٨١١

        “Siemens”شركة 

ــبري      ــرئيس وكـ ــر، الـ ــون برييـ ــريتش فـ ــيد هينـ السـ
  املوظفني التنفيذيني

ــاع ا ــات   دور قطـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــال يف منـ ألعمـ
ــال  ويف ــظ الســ ــالم يف مرحلــــة  م وبنــــاء احفــ لســ
  الرتاع بعد  ما

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥  ٤٩٤٣
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  التاريخ  اجللسة  جدول األعمال بند  الشخص املدعو

        احملكمة اخلاصة لسرياليون

  القاضي إميانويل أيوال، الرئيس  

  القاضي جورج غيالغا كنغ، الرئيس  

  السيد ستيفن راب، املدعي العام

  احلالة يف سرياليون

  احلالة يف سرياليون

  احلالة يف سرياليون  

  احلالة يف سرياليون  

٥١٨٥  

٥١٨٦  

٥٦٩٠  

٥٦٩٠  

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٨

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٨

       احلركة الشعبية/اجليش الشعيب لتحرير السودان

  ٥١٢٠  تقارير األمني العام عن السودان  السيد جون قرنق دي مابيور، الرئيس

٥٠٨٠  

٥٠٨٢  

    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨

    ٢٠٠٤لثاين/نوفمرب ا  تشرين ١٨

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ١٩

       هيئة الرصد املعنية باألطفال والرتاعات املسلحة

  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٤  ٥٤٩٤  األطفال والرتاعات املسلحة  السيد بوكيين بيك

        الدولية“ من أجل املرأة املرأة”منظمة 

  ٢٠٠٥األول/أكتوبر   تشرين ٢٧  ٥٢٩٤ رأة والسالم واألمنامل  السيدة سويتا نوري، املديرة القطرية ألفغانستان

        الشبكة النسائية حلماية حقوق اإلنسان والسالم

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٥٠٦٦  املرأة والسالم واألمن  السيدة أغات روانكوبا، املستشارة القانونية

  



 
 

  
 

  

  

  

  




