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  مالحظة استهاللية

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت ١٢إىل  ٦يتنــاول هــذا الفصــل تفســري وتطبيــق املــواد مــن   
لــس األمــن، مــن اجلوانــب املتعلقــة جبــدول األعمــال. وينقســم الفصــل إىل ثالثــة أجــزاء.           

الــس يف هــذا امللحــق ألن  ١٢إىل  ٦يــدرج اجلــزء املتعلــق باعتمــاد أو تعــديل املــواد مــن   ملو
  ينظر خالل الفترة قيد االستعراض يف إدخال أي تغيريات على هذه املواد.   مل

)، معلومــات عــن ١٢ و ٨-٦ويقــدم اجلــزء األول، جــدول األعمــال املؤقــت (املــواد     
ممارسات جملس األمن فيما يتعلق بتعميم رسائل األمني العام، وإعداد جدول األعمـال املؤقـت   

  وإبالغه.  

)، معلومات تتناول املسـائل الـيت   ٩الثاين، إقرار جدول األعمال (املادة ويتضمن اجلزء   
ــار       ــد يف جــدول األعمــال واآلث ــرار جــدول األعمــال وشــروط إدراج بن نوقشــت خبصــوص إق

بنــد يف جــدول األعمــال. ونوقشــت مســائل أخــرى تتعلــق بــإقرار جــدول   إدراجاملترتبــة علــى 
جدول األعمال بالنسبة لنطـاق املناقشـة، ومسـألة    األعمال منها مسألة نطاق البنود املدرجة يف 

صياغة بنود جدول األعمال. ومل يتضمن هذا اجلزء أي معلومات بشأن التعامل مـع إجـراءات   
مســألة ترتيــب مناقشــة البنــود املدرجــة يف  أو مــعالتصــويت علــى إقــرار جــدول أعمــال الــس 

  جدول األعمال.  

ــة علـــى جملـــس األمـــن  ويتعلـــق اجلـــزء الثالـــث، جـــدول األعمـــال وامل      ســـائل املعروضـ

)، بقائمـــة املســـائل املوضـــوعة قيـــد نظـــر الـــس. ويتضـــمن هـــذا اجلـــزء  ١١و  ١٠(املادتـــان 
استعراضــا عامــا لقــرارات الــس املتصــلة بإضــافة بنــود إىل قائمــة البنــود املوضــوعة قيــد نظــره   

دول املـدرج يف الفـرع   وتلك املتصلة باستبقاء بنود يف القائمة أو حذف بنود منها. ويكمل اجل
السـابقة ويـبني التغـيريات الـيت حـدثت منـذ ذلـك         املرجـع باء اجلـداول الـيت وردت يف جملـدات    

  احلني يف قائمة املسائل املعروضة على جملس األمن.
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  اجلزء األول

  )١٢ و ٨- ٦جدول األعمال املؤقت (املواد 

  مالحظة  

 يتضمن جدول األعمـال املؤقـت، الـذي يعـده األمـني       
، البنـود الـيت مت   ٧العام ويقره رئيس جملس األمن وفقـا للمـادة   

. ومبوجــب تلــك ٦توجيــه انتبــاه الــس إليهــا مبوجــب املــادة   
األمني العام يوجـه انتبـاه مجيـع املمـثلني يف جملـس      ”املادة، فإن 

األمــن فــورا إىل مجيــع الرســائل الــواردة مــن الــدول أو هيئــات  
لعـــام بشـــأن أي مســـألة مطلـــوب  األمـــم املتحـــدة أو األمـــني ا

عرضــها علــى جملــس األمــن للنظــر فيهــا وفقــا ألحكــام ميثــاق   
. وجرت العادة علـى أن يـتم إنفـاذ هـذه املـادة      “األمم املتحدة

مــن خــالل تعمــيم هــذه الرســائل ضــمن جمموعــة الوثــائق الــيت  
. وتعمم أيضـا الرسـائل الـيت تـرد مـن الترتيبـات       /S حتمل الرمز

ــادة  أو الوكــاالت اإلقليم ــة عمــال بامل ــاق ضــمن   ٥٤ي ــن امليث م
/S جمموعة الوثائق اليت حتمل الرمز

)١(.  

بوضع جـدول األعمـال املؤقـت لكـل      ٧وتعهد املادة   
ــيس جملــس األمــن.     ــا مبوافقــة رئ جلســة إىل األمــني العــام، رهن
وتنحصــر ممارســة األمــني العــام لســلطته التقديريــة فيمــا يتعلــق   

ــود امل   ــدة يف البن ــود جدي ــإدراج بن ــس   ب ــى نظــر ال عروضــة عل
يف  . وباإلضــافة إىل األحكــام املبينــة صــراحة ٦مبوجــب املــادة 

، ينبغي لألمني العام أن يأخذ يف احلسـبان مـا إذا كـان    ٧املادة 
  قد قدم طلب حمدد إلدراج البند.  

__________ 

مل ينـــاقش، فقـــد قـــدم املمثـــل الـــدائم   ٦رغـــم أن تطبيـــق املـــادة   )١(  
ــة      ــالته املؤرخـ ــكوى يف رسـ ــدة شـ ــم املتحـ ــدى األمـ ــودان لـ للسـ

املوجهــــة إىل رئــــيس جملــــس األمــــن  ٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ١٨
)S/2005/100      بـــأن وثيقـــتني مقـــدمتني مـــن حكومتـــه مل تـــتم (

 .ترمجتهما وتعميمهما على أعضاء الس على النحو املطلوب

جــدول األعمــال املؤقــت علــى  بتعمــيم ٨وتتعلــق املــادة   
بتعمـيم   ١٢املـادة   مـن  ١املمثلني يف جملس األمن، وتتعلق الفقـرة  

اجلدول فيما يتعلق باالجتماعات الدورية. ومل ترد أي معلومـات  
  االستعراض.   عن هاتني املادتني خالل الفترة قيد

  

 ) ٦تعميم رسائل األمني العام (املادة   - ألف  

، واصـل األمـني العـام املمارسـة املتبعـة      ٦وفقـا للمـادة     
. /S اموعـة  يف تعميم الرسائل بوصـفها وثـائق تصـدر ضـمن    

ــر مســألة تعمــيم هــذه      ــد االســتعراض، مل تث ــرة قي وخــالل الفت
 الرسائل يف أي مناسبة.  

  

 )  ٧إعداد جدول األعمال املؤقت (املادة   - باء  

، واصـل األمـني العـام املمارسـة املتبعـة      ٧وفقـا للمـادة     
يف إعداد جدول األعمـال املؤقـت لكـل جلسـة، رهنـا مبوافقـة       

خــالل الفتـرة قيــد االســتعراض، مل تثــر  رئـيس جملــس األمــن. و 
ــداد جـــ   ــألة إعـ ــأن مسـ ــة بشـ ــت يف مناقشـ ــال املؤقـ دول األعمـ

 مناسبة.    أي
  

 ) ٨تعميم جدول األعمال املؤقت (املادة   - جيم  

، استمر األمني العـام يف إبـالغ املمـثلني    ٨وفقا للمادة   
يف جملس األمن جبدول األعمال املؤقـت لكـل جلسـة. وعمـال     

أُدرجـت جـداول األعمـال املؤقتـة      ،)٢(لس السـابقة بقرارات ا
ــا يف    ــة أيضـ ــس الرمسيـ ــات الـ ــدة  جللسـ ــم املتحـ ــة األمـ ، يوميـ

وأُدرجــت كــذلك املواضــيع الــيت سيناقشــها أعضــاء الــس يف 
  .مشاورام غري الرمسية

__________ 

  )٢(  S/26015و ، S/PRST/1994/62 و S/2006/507. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن، 
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  اجلزء الثاين

  )٩إقرار جدول األعمال (املادة 

 مالحظة  

ــدات      الســابقة مــن  خيصــص هــذا اجلــزء، كمــا يف ال
املرجع، ألعمال الـس يف احلـاالت الـيت أبـدي فيهـا اعتـراض       

أو الــيت دارت فيهــا مناقشــات    األعمــالعلــى إقــرار جــدول   
  بشأن إقرار جدول األعمال.  

ــادة   علــى أن يكــون أول بنــد يف جــدول   ٩ وتــنص امل
األعمـال املؤقـت لكـل جلسـة مـن جلسـات جملـس األمـن هـو          

ن الناحيــة العمليــة، فقــد جــرت ومــ .)٣(إقــرار جــدول األعمــال
العادة أن يناقش الس جدول األعمـال املؤقـت ويوافـق عليـه     
ــة مث يقــره دون تصــويت يف اجللســة    يف املشــاورات غــري الرمسي
الرمسيــة. كمــا أتبــع الــس ممارســة حالــت دون وجــود أي       

إدراج بنــد  اعتراضــات علــى إقــرار جــدول األعمــال متثلــت يف
  جلسة.    األعمال املؤقت لكل موضوعي واحد يف جدول

ــرح يف أي      ــتعراض، مل تطـ ــد االسـ ــرة قيـ وخـــالل الفتـ
مناسبة اعتراضات نابعة مـن أسـباب تتعلـق بـإجراءات الـس      
يف التصــويت علــى إقــرار جــدول األعمــال. غــري أنــه يف عــدة    
ــأن    ــات بشــ ــات أو دارت مناقشــ ــريت اعتراضــ ــبات أثــ مناســ

ؤقـت. واقتصـرت   مضمون البند املدرج يف جـدول األعمـال امل  
املشــاركة يف املناقشــات املتعلقــة بــإقرار جــدول األعمــال علــى  

  أعضاء الس.  
__________ 

 يف مناســبات عديــدة، أدىل رئــيس الــس مبالحظــات أوليــة قبــل   )٣(  
ــة يف      ــيت كانــت متبع ــا للممارســة ال ــرار جــدول األعمــال، وفق إق
السابق. ومشلت هذه املالحظـات عبـارات شـكر وـاين ومـديح      
ومواســاة وتعــازي. وانطــوت فئــة املواســاة والتعــازي أيضــا علــى  

ــال،   ــبيل املثـ ــر علـــى سـ ــة صـــمت (انظـ ــزام دقيقـ ، S/PV.4892 التـ
 .)S/PV.5728 و  S/PV.5315و، S/PV.4910، S/PV.4920 و

، أضـاف  ٢٠٠٧إىل عـام   ٢٠٠٤ويف الفترة من عـام    
بندا جديدا، منـها بنـدان أقرمهـا     ٤٣الس إىل جدول أعماله 

ــويت عليهمـــــا (احلالتـــــان      ــس بعـــــد التصـــ . )٤()٢و  ١الـــ
ــذ    وجيــدر ــاء نصــف ه ــذكر أن زه ــاجل   بال ــدة يع ــود اجلدي ه البن

  مسائل مواضيعية.

ــاءة والشــفافية يف عمــل الــس،       ــز الكف وــدف تعزي
 مــذكرة مــن رئــيس الــس مؤرخــة  أشــار أعضــاء الــس، يف 

، إىل أنـــــــه مـــــــن املستصـــــــوب، )٥(٢٠٠٦متوز/يوليـــــــه  ١٩
أمكــن، اســتعمال صــيغ وصــفية لبنــود جــدول األعمــال   كلمــا
جود عـدد مـن بنـود جـدول     اعتمادها أول مرة تفاديا لو وقت

األعمــال املســتقلة بشــأن املوضــوع نفســه. ولــوحظ أيضــا أنــه  
عنــد وجــود صــيغة وصــفية مــن هــذا القبيــل، ينبغــي النظــر يف    
إدراج بنود جدول األعمـال السـابقة املتعلقـة بـنفس املوضـوع      

  ).٥يف إطار تلك الصيغة الوصفية. (احلالة 

__________ 

لالطالع على قائمـة كاملـة بـالبنود اجلديـدة، انظـر اجلـدول         )٤(  
ــبات     ــث. ويف مناسـ ــزء الثالـ ــن اجلـ ــاء مـ ــرع بـ ــوارد يف الفـ الـ
عديدة، نوقش البند اجلديـد يف املشـاورات غـري الرمسيـة الـيت      
أجراهــا الــس بكامــل هيئتــه حــىت قبــل أن يــدرج رمسيــا يف  

صـحفيا يعـرض    جدول أعمال الس، وأصدر الـرئيس بيانـا  
فيه العناصر الرئيسية هلذه املشـاورات أو النتـائج الـيت أمثـرت     

، ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٤و  ٢عنها. فعلى سبيل املثال، يف 
عقب اإلحاطتني الـيت قـدمهما وكيـل األمـني العـام للشـؤون       
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف املشـاورات  

الـة اإلنسـانية يف كـل مـن     غري الرمسية الـيت عقـدت بشـأن احل   
دارفــور ،الســودان، ومشــال أوغنــدا، صــدر بيانــان صــحفيان  
عـــن هـــاتني املســـألتني، رغـــم أن البنـــدين مل يكـــن قـــد مت       

 .إدراجهما بعد يف جدول أعمال الس

  )٥(  S/2006/507. 
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دراج النظـر يف شــروط إ ”ويسـرد الفـرع ألــف أدنـاه،      
). ٢و  ١، تفاصيل حالتني (احلالتـان  “بند يف جدول األعمال

ويف كلتا احلالتني، أفضت االعتراضات املتعلقـة بـإقرار جـدول    
النظــر يف ”األعمــال إىل إجــراء تصــويت. ويســرد الفــرع بــاء، 
، تفاصـيل  “اآلثار املترتبة علـى إدراج بنـد يف جـدول األعمـال    

لبنـــد املـــدرج يف حالــة دارت فيهـــا مناقشــة بشـــأن مضــمون ا   
). ويشـري الفـرع جـيم إىل حـاالت     ٣جدول األعمـال (احلالـة   

ناقش فيهـا الـس مسـائل أخـرى أثـريت حـول إقـرار جـدول         
ــت     ــاالت حتـ ــذه احلـ ــردي هلـ ــرض السـ ــدرج العـ ــال. ويـ األعمـ

نطاق البنود املدرجـة يف جـدول   ”العناوين الفرعية التالية: (أ) 
صـياغة بنـود   ”) و ٤الة (احل “األعمال بالنسبة لنطاق املناقشة

). ومل تتوافر أي معلومـات بشـأن   ٥(احلالة  “جدول األعمال
التعامــل مــع مســألة ترتيــب مناقشــة البنــود املدرجــة يف جــدول 
ــإقرار جــدول األعمــال، يف     ــة القــرار املتعلــق ب األعمــال وأولوي

  السابقة.   املرجعجملدات 
  

  النظر يف شروط إدراج بند يف جدول األعمال    - ألف

    ١حلالة ا  

 )٦(٢٠٠٥  يوليـه  متوز/ ٢٧ يف املعقودة ٥٢٣٧يف اجللسة   

ــون     ــد املعن كجلســة خاصــة، تضــمن جــدول األعمــال املؤقــت البن
موجهتـان إىل رئـيس    ٢٠٠٥  يوليه متوز/ ٢٦رسالتان مؤرختان ”

جملس األمن من املمثـل الـدائم للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى       
الرســـالتني طلـــب عقـــد جلســـة   وورد يف .)٧(“وأيرلنـــدا الشـــمالية

ــة تقصــي احلقــائق املوفــدة إىل زمبــابوي ليجــري     ملناقشــة تقريــر بعث

املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام املعــين مبســائل املســتوطنات البشــرية  
ــة مورامباتســفينا وأثرهــا. وقبــل إقــرار جــدول     تقييمــا لنطــاق عملي

__________ 

  )٦(  S/PV.5237. 

  )٧(  S/2005/485  وS/2005/489. 

األعمــال، طلــب ممثــل االحتــاد الروســي أن جيــرى التصــويت عليــه، 
قب ذلك أدىل ممثال الصـني واململكـة املتحـدة ببيـانني. مث طـرح      وع

علــى  الــرئيس طلــب االحتــاد الروســي للتصــويت. وحصــل الطلــب 
مخس أصوات وامتنع عضو واحـد عـن    تسع أصوات مؤيدة مقابل

جدول األعمال.    التصويت. وأُقر  
  

   ٢احلالة   

 أيلــــــــول/  ١٥املعقــــــــودة يف   ٥٥٢٦يف اجللســــــــة   

ــه، مــع    ، أدرج٢٠٠٦ ســبتمرب جملــس األمــن يف جــدول أعمال
اسـتجابةً للرسـالة    “احلالة يف ميامنار”االعتراض، البند املعنون 

املوجهـــــة مـــــن ممثـــــل  ٢٠٠٦ أيلول/ســـــبتمرب ١٥املؤرخـــــة 
  .  )٨(املتحدة  الواليات

لقاها ممثل الصـني قبـل التصـويت، شـكك     أويف كلمة   
ألمــن يف تصــنيف احلالــة يف ميامنــار باعتبارهــا ديــدا للســلم وا 

ــدوليني. وبعــد أن أشــار ممثــل الصــني إىل الرســالة املؤرخــة        ال
املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن   ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٠

الـيت أعربـت فيهـا احلركـة عـن رفضـها        ،)٩(حركة عدم االحنياز
القــاطع إلدراج ميامنــار يف جــدول أعمــال الــس، قــال أيضــا   

  لس مبناقشة مسـألةتتصـل، مـن حيـث    بأن توجيه طلب إىل ا
طابعها، بالشؤون الداخلية إلحدى البلـدان ال يتخطـى حـدود    
الواليــة الــيت عهــد ــا امليثــاق إىل الــس فحســب، بــل أيضــا    
ــس وشــرعيته. وأعــرب كــذلك عــن رأي      ــوض ســلطة ال يق
مفاده أن الصني ستعارض بصورة قاطعة إدراج مسـألة ميامنـار   

ة فيهـا ال ـدد   يف جدول أعمال جملـس األمـن مـا دامـت احلالـ     
واعتـرض  . )١٠(السالم واألمن على الصعيد الـدويل أو اإلقليمـي  

__________ 

  )٨(  S/2006/742. 

 .كوثيقة من وثائق الس مل تصدر الرسالة  )٩(  

  )١٠(  S/PV.5526٣-٢الصفحتان ، و. 
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ممثـل قطـر أيضــا علـى إدراج البنـد يف جــدول األعمـال، مــربرا      
اعتراضه بأن إدراجها ميكن أن يغلق القنوات الدبلوماسية الـيت  
فتحتها ميامنار مع آليـات حقـوق اإلنسـان املعنيـة ومـع األمـني       

أستشــهد ممثــل الواليــات املتحــدة برســالته   وبعــد أن .)١١(العــام
ــس    ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ١املؤرخــة  ــيس جمل ــة إىل رئ املوجه

احلالــــة يف ميامنــــار يف جــــدول ، طلــــب أن تــــدرج )١٢(األمــــن
الــس وحــث أعضــاء الــس علــى التصــويت لصــاحل   أعمــال

  . )١٣(إدراج هذا البند

.)١٤(وطــرح الــرئيس جــدول األعمــال املؤقــت للتصــويت 
قــر وأُ 

ــة  ــال بأغلبيـ ــدول األعمـ ــل   ١٠ جـ ــوات مقابـ ــوات  ٤أصـ أصـ
  وامتناع عضو واحد عن التصويت.  

  

  األعمال   املترتبة على إدراج بند يف جدول النظر يف اآلثار  -  باء

    ٣احلالة   

ــة    ــودة يف  ٥٦٦٣يف اجللســــــ ــان/ ١٧املعقــــــ  نيســــــ

ــل ــد    ٢٠٠٧ أبري ، أجــرى الــس مناقشــة مفتوحــة بشــأن البن
موجهــة إىل  ٢٠٠٧نيســان/أبريل  ٥رخــة رســالة مؤ”املعنــون 

ــدائم للمملكـــة املتحـــدة    رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـ
 .)١٥(“لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية لـدى األمـم املتحـدة    

وخــالل مـــداوالت الــس بشـــأن هـــذا البنــد، تســـاءل عـــدة    
، مـــتكلمني عمـــا إذا كانـــت تغـــري املنـــاخ يعتـــرب مســـألة أمنيـــة 

ــاول مســألة   إذا كــان ا وعمــا لــس ميثّــل املنتــدى املناســب لتن
العالقة بني الطاقـة واألمـن واملنـاخ. وارتـأوا أن افتئـات جملـس       

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  )١٢(  S/2006/742املرفق ،. 

  )١٣(  S/PV.5526،  ٤-٣الصفحتان. 

  )١٤(  S/Agenda/5526. 

  )١٥(  S/2007/186. 

ــى األدوار واملســؤوليات املنوطــة بغــريه مــن     ــد عل األمــن املتزاي
عـن مبـادئ    “احنرافـا ”أجهزة األمم املتحـدة الرئيسـية يشـكّل    

إخـالالً  ومقاصد امليثاق وتعدياً على سـلطة اهليئـات األخـرى و   
والحظ ممثـل جنـوب أفريقيـا     .)١٦(حبقوق عموم أعضاء املنظمة

أن اجلمعية العامة هي أفضل حمفـلٍ لتنـاول مثـل هـذه املسـائل،      
وأعــرب عــن أملــه أال تســفر املناقشــة عــن إدراج مســألة تغــري   

  . )١٧(األمن  املناخ أو البيئة كبند يف جدول أعمال جملس
  

 ول األعمال  مناقشات أخرى بشأن إقرار جد  - جيم

نطــاق البنــود املدرجــة يف جــدول األعمــال بالنســبة    - ١

  لنطاق املناقشة  

ــزم بصــرامة        ــم املناســبات الت ــس يف معظ ــم أن ال رغ
ــد اجنــرف يف       ــود املدرجــة يف جــدول أعمالــه، فق ــة البن مبناقش

ــة    ــاول مســائل أخــرى. وتعتــرب احلال  ٤بعــض املناســبات إىل تن
يهـــا املتكلمـــون أوضـــاعا تنـــاول ف مثـــاال علـــى احلـــاالت الـــيت 

مل تكــن  مســائل مل تكــن مدرجــة يف جــدول األعمــال أو     أو
 داخلة متاما يف نطاق البند قيد النظر.  

  

    ٤احلالة   

 متـــــــــوز/ ٢٤املعقـــــــــودة يف  ٥٤٩٤ يف اجللســـــــــة  

األطفــــال ”، نظــــر الــــس يف البنــــد املعنــــون  ٢٠٠٤ يوليــــه
__________ 

  )١٦(  S/PV.5663 ١٦-١٥(قطــر)؛ الصــفحتان  ١٣-١١، الصــفحات 

ــفحتان  ــني)؛ الصـــ ــفحتان  ١٩-١٨ (الصـــ ــيا)؛ الصـــ    (إندونيســـ

   ان)؛ــــ(باكست ٣٢-٣١ وب أفريقيا)؛ الصفحتانــ(جن ٢١-٢٠

(السـودان)؛   -١٤)، الصـفحتان  S/PV. 5663  )Resumption 1و
 (كوبــا). وانظــر أيضــا الرســالة املؤرخـــة     ٣٥-٣٤الصــفحتان  

املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن       ٢٠٠٧ أبريـل  نيسان/ ١٢
ــا   ــاز)  املمثـــل الـــدائم لكوبـ ــة عـــدم االحنيـ ــة (باســـم حركـ موجهـ

)S/2007/203(. 

  )١٧(  S/PV.5663 ٢١-٢٠، الصفحتان. 
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. ويف معـــرض تعـــبري ممثـــل مجهوريـــة    “والرتاعـــات املســـلحة 
ونغو الدميقراطية عن دعمـه آلليـة الرصـد واإلبـالغ املنشـأة      الك

ــرار   ــذا للق ــاده أن  ٢٠٠٥( ١٣١٢تنفي )، أعــرب عــن رأي مف
ينبغــي أيضــا أن تطبــق علــى مجيــع   “والتخزيــة التســمية”آليــة 

األطراف اليت جتند األطفال وتسـتخدمهم يف أي نـزاع، سـواء    
 .)١٨(ال جدول أعمـال الـس أم   أكانت هذه احلالة مدرجة يف

الحــظ ممثـــل كنــدا أن احلالـــة يف مشـــال    ويف اجللســة نفســـها، 
أوغنــدا تعطــي مثــاال جيــدا للحــاالت غــري املدرجــة يف جــدول  

مـع أـا تنطـوي علـى انتـهاكات جسـيمة ضــد        أعمـال الـس  
و ذلـك حـث كـذلك الـس علـى إدراج       األطفـال واملـدنيني.  

  .)١٩(احلالة يف جدول أعماله

املعقــودة يف  ٥٥٧٣يف اجللســة غــري أن ممثــل الصــني،    
بشأن البند ذاتـه، الحـظ أنـه     ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

ــرتاع     ــال والـ ــألة األطفـ ــر يف مسـ ــد النظـ ــي للمجلـــس، عنـ ينبغـ
املســـلح، أن يرســـم خطـــا فاصـــال بـــني احلـــاالت املُدرجـــة يف  

والحــظ ممثــل . )٢٠(جـدول أعمالــه واحلـاالت غــري املدرجــة فيـه   
مــن تقريــر األمــني العــام تتعلــق ســري النكــا أن عــدة جوانــب 

مبسائل من قبيـل التنميـة ووصـول املسـاعدات اإلنسـانية ميكـن       
ــا معاجلــة هــذه         ــوط ــات ذات الصــلة املن ــا اهليئ ــر فيه أن تنظ

يفقـد الـس تركيـزه علـى املسـألة األساسـية        املسائل، لكي ال
 .  )٢١(الواقعة يف دائرة اهتمامه

 صياغة بنود جدول األعمال  - ٢
    ٥ة احلال  

عضـاء  أأعلن  بالنظر إىل أمهية صياغة بنود جدول األعمال،  
ــس، ــس مؤ    ال ــيس ال ــن رئ ــذكرة م ــان/أبريل   ١٨رخــة يف م نيس

__________ 

  )١٨(  S/PV.5494 ١٢-١٠، الصفحات. 

 .٣٨-٣٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

  )٢٠(  S/PV.5573 ١٦-١٥، الصفحتان. 

  )٢١(  S/PV.5573 (Resumption 1) ١٣-١١، الصفحات. 

ــد جــدول األعمــال املخصــص     )٢٢(٢٠٠٥ ــوان بن تتعلــق بصــياغة عن
  للمسائل املتعلقة بالعراق، أم اتفقوا على ما يلي:  

متلكـــات ينظـــر يف املســـائل املتعلقـــة بإعـــادة مجيـــع امل   
ــا       ــا الكــويتيني ورعاي ــع الرعاي ــودة مجي ــادة أو ع ــة، وإع الكويتي
البلــدان الثالثــة أو رفــام إىل أوطــام وجلنــة األمــم املتحــدة       

احلالـة بـني   ”للتعويضات يف إطار بند جدول األعمال املعنـون  
أمــا املســائل األخــرى الــيت ال تــدخل يف    .“العــراق والكويــت

يف إطـار بنـد جـدول األعمـال     إطار هـذه الفئـة، فسـينظر فيهـا     
   .“يتعلق بالعراق  احلالة فيما”املعنون 

ــة      ــس مؤرخـ ــيس الـ ــن رئـ ــذكرة مـ ــوز/ ١٩ ويف مـ  متـ

 أشــار أعضــاء الــس إىل أنــه مــن املستصــوب، ،)٢٣(٢٠٠٦  يوليــه

كلما أمكن، استعمال صيغ وصفية لبنود جدول األعمـال وقـت   
دول األعمـال  اعتمادها أول األمر تفاديا لوجود عدد من بنود جـ 

املســتقلة بشــأن نفــس املوضــوع. ولــوحظ أيضــا أنــه عنــد وجــود  
صيغة وصفية من هذا القبيل، جيوز النظـر يف إدراج بنـود جـدول    
األعمال السابقة املتعلقة بـنفس املوضـوع يف إطـار تلـك الصـيغة.      
 وخالل الفترة قيد االستعراض، وضع الـس عـدة صـيغ وصـفية    

د مسـتقلة تتنـاول املوضـوع نفسـه.     لبنود اُدرجت يف إطارهـا بنـو  
مــثال، اُدرجــت  ٢٠٠٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦ففــي الفتــرة مــن 

ــد        ــد واح ــة يف بن ــات اإلقليمي ــاول املنظم ــود مســتقلة تتن ــة بن أربع
دور املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف صـــون    ”بعنـــوان 

ومنذ ذلـك احلـني، مل تظهـر البنـود      .“)٢٤(السالم واألمن الدوليني
__________ 

  )٢٢(  S/2005/251. 

  )٢٣(  S/2006/507. 

جملس األمـن واملنظمـات   ”البنود املدرجة يف إطار هذا البند هي:   )٢٤(  
، “للسالم واألمن الدوليني قليمية: مواجهة التحديات اجلديدةاإل
التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة يف عمليـات     ”و 

التعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات ” ، و“حتقيــق االســتقرار
، والعالقة بـني األمـم   “يف صون السالم واألمن الدولينياإلقليمية 

ــة، وال   ــي، يف    املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي ســيما االحتــاد األفريق
 جمال صون السالم واألمن الدوليني.
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درجة حتت هذا البند يف البيان املوجز. ولالطالع على حاالت امل
ع بــــاء مــــن أخـــرى مشــــاة، انظــــر اجلــــدول الــــوارد يف الفــــر 

  .)٢٥(الثالث  اجلزء

__________ 

 .S/2008/10انظر أيضا   )٢٥(  

  اجلزء الثالث

  )١١و  ١٠جدول األعمال واملسائل املعروضة على جملس األمن (املادتان 

  مالحظة

ني من النظام الداخلي املؤقـت لـتمك   ١٠وضعت املادة   
جملس األمن من مواصلة النظر، يف جلسته املقبلة، يف بند مل ينته 
منه يف اجللسـة املخصصـة لـه دون إخضـاع ذلـك البنـد ملناقشـة        

  جديدة فيما يتصل بإقرار جدول األعمال. 

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت لــس   ١١وتــنص املــادة   
جملـس   األمن على أن يرسل األمني العام أسبوعيا إىل املمثلني يف

األمـــن بيانـــا مـــوجزا باملســـائل املعروضـــة علـــى جملـــس األمـــن   
ويف جملــدات  .)٢٦(وباملرحلــة الــيت بلغهــا النظــر يف تلــك املســائل  

، أشــري إىل بنــود مدرجــة يف جــدول أعمــال  املرجــعســابقة مــن 
الس كانـت ال تـزال يف البيانـات املـوجزة الـيت يعـدها األمـني        

شــة الــس أو مقرراتــه يف العــام عنــدما يتــبني مــن مضــمون مناق
شأا استمرار االهتمام باملسـألة. ومـن الشـواهد األخـرى علـى      
هــذا االســتبقاء إعــالن رئــيس الــس، بعــد اختتــام املناقشــة، أن 

  الس يبقي مسألة ما قيد نظره. 

وخالل الفترة قيـد االسـتعراض، كـان البنـد حيـذف مـن         
حــال (أ) مل يــرد  قائمــة املســائل املعروضــة علــى جملــس األمــن يف 

طلب الستبقاء هذا البند من أي دولة عضو ومل يكن الـس قـد   
__________ 

 ديسـمرب /كـانون األول  ١٩ عمال مبـذكرة رئـيس الـس املؤرخـة      )٢٦(  

٢٠٠٧ )S/2007/749ينــاير/تبــارا مــن كــانون الثــاين)، يكــون اع 

تــاريخ نظــر الــس يف البنــد ألول مــرة يف جلســة رمسيــة   ٢٠٠٨
ــد       ــك البن ــس بشــأن ذل ــدها ال ــة يعق ــاريخ آخــر جلســة رمسي وت

 .املرجعني لكل بند مدرج يف البيان املوجز

نظر فيه يف جلسات رمسية خالل فترة السنوات اخلمس السابقة؛ 
  أو (ب) يكون الس قد اختتم رمسيا نظره يف هذا البند.  

ويكمل اجلدول الوارد يف الفـرع بـاء اجلـداول الـواردة       
ويوضـح التغـيريات الـيت طـرأت      ملرجـع ايف الدات السابقة من 

  منذئذ على قائمة املسائل املعروضة على الس. 
  

  ) ١٠مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال (املادة 

ــادة      ــق امل خــالل  ١٠مل جتــر أي مناقشــات بشــأن تطبي
ــد االســتعراض.   ــرة قي ــدت    الفت ــن املناســبات، عق ــد م ويف العدي

.)٢٧(ن جـدول األعمـال  البنـد مـ   جلسات متتالية بشأن نفس 
 
ويف  

مث اســـتؤنفت إىل أن انتـــهى  حـــاالت أخـــرى، علّقـــت اجللســـة
  . )٢٨(البند من تلك املرحلة من نظره يف الس 

__________ 
، املعقودتـان يف   ٤٩٥٣و  ٤٩٥٢على سبيل املثـال، اجللسـتان     )٢٧(  

شأن احلالة بني العـراق والكويـت؛   ، ب ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧
 ٢٩و  ٢٧، املعقودتـــــــان يف  ٥٢٤٢و  ٥٢٣٨واجللســـــــتان 

علـــى التـــوايل، بشـــأن احلالـــة يف جورجيـــا؛  ٢٠٠٥متوز/يوليـــه 
تشـــــرين   ١٨، املعقودتـــــان يف ٥٢٨٥و  ٥٢٨٤واجللســـــتان 
، بشأن املسألة املتعلقـة ـاييت؛ واجللسـتان    ٢٠٠٥األول/أكتوبر 

تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٢٤ن يف ، املعقودتـــا٥٢٩٠و  ٥٢٨٩
ــن    ٢٠٠٥ ــس األمـ ــرارات جملـ ــأن قـ )، و ١٩٩٨( ١١٦٠، بشـ
) و ١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩
١٩٩٩( ١٢٤٤.( 

ــال، اجللســة     )٢٨(   ــى ســبيل املث ــع انتشــار أســلحة    ٤٩٥٠عل بشــأن من
ــدت يف    ــيت عقــ ــامل الــ ــدمار الشــ ــان/أبريل  ٢٢الــ  ٢٠٠٤نيســ

بشأن  ٤٩٩٠؛ واجللسة ٢٠٠٤ نيسان/أبريل ٢٨واستؤنفت يف 
حزيران/يونيه  ١٤محاية املدنيني يف الرتاع املسلح اليت عقدت يف 
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استبقاء البنـود يف البيانـات املـوجزة الـيت يعـدها األمـني العـام        

ــها      بشــأن املســائل املعروضــة علــى جملــس األمــن وحــذفها من

  ) ١١(املادة 

ألمن فيما يتعلق باسـتبقاء البنـود يف جـدول    إجراءات جملس ا

 األعمال وحذفها منه. 

وفقا إلجراءات جملس األمن، فإن أي بند مل ينظـر فيـه     
الس خالل السنوات اخلمس األخرية حيذف تلقائيا من قائمـة  
املســائل املعروضــة عليــه، مــا مل ختطــر دولــة عضــو األمــني العــام  

د حذف اثنـان وأربعـون بنـدا    وق .)٢٩(مسبقا برغبتها يف استبقائه
خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض مبوجـب هـذا االجـراء. وحتـذف         
البنــود أيضــا بنــاء علــى طلــب توجهــه الــدول العضــو املعنيــة إىل  
األمني العام ويف حال عدم اعتراض الـدول األعضـاء يف الـس    

 ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٣٠تني مــؤرختني علــى حذفــه. ويف رســال 
كــرر رئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة   ،٢٠٠٧أيار/مــايو  ٢٢ و

الشـــعب الفلســـطيين حلقوقـــه غـــري القابلـــة للتصـــرف اعتراضـــه  
__________ 

؛ ٢٠٠٤كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٤واســـــتؤنفت يف  ٢٠٠٤
 ١٩بشــأن األســلحة الصــغرية الــيت عقــدت يف    ٤٨٩٦واجللســة 

شــــباط/فرباير  ١٧واســــتؤنفت يف  ٢٠٠٤كــــانون الثاين/ينــــاير 
املـــرأة والســـالم واألمـــن الـــيت بشـــأن  ٥٠٦٦؛ واجللســـة ٢٠٠٥

 ٢٧واسـتؤنفت يف   ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨عقدت يف 
بشــأن صــون   ٥٧٠٥؛ واجللســة ٢٠٠٥تشــرين األول/أكتــوبر  

ــيت عقـــدت يف    ــدوليني الـ ــن الـ ــالم واألمـ ــه  ٢٥السـ حزيران/يونيـ
 .٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨واستؤنفت يف  ٢٠٠٧

ــراء يف     )٢٩(   ــذا اإلجـ ــان هـ ــيس جملـــ  ورد بيـ ــذكرات رئـ ــن مـ س األمـ
ــة: املؤرخــة  S/2006/507  و S/1996/7 و  S/1996/603 و التالي

 ١٩٩٦آب/أغســــــــــــطس  ٢٩و  ١٩٩٦يــــــــــــه متوز/يول ٣٠
 على التوايل. ٢٠٠٦متوز/يوليه   ١٩ و

املتواصل على حذف البنود املتعلقة مبمارسة الشعب الفلسـطيين  
ــة يف      ــة للتصــرف، وبقضــية فلســطني وباحلال ــه غــري القابل حلقوق
الشــرق األوســط. ونبــه إىل أن أي قــرار حبــذف تلــك البنــود        

اوز حلـدود املمارسـة اإلجرائيـة وسـتترتب عليـه      سيكون فيـه جتـ  
وواصــل الــس النظــر يف   .)٣٠(عواقــب سياســية واســعة النطــاق 

 البنود.  هذه
  

إضــافة البنــود إىل البيانــات املــوجزة الــيت يعــدها األمــني العــام 

بشأن املسـائل املعروضـة علـى جملـس األمـن واسـتبقاء البنـود        

 فيها وحذفها منها

نود اليت أضـيفت إىل قائمـة املسـائل    يبني الفرع ألف الب  
ــبني     املعروضــة علــى الــس خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض؛ وي
ــغ بشــأا      ــيت أبل ــواردة يف قــوائم ســابقة وال ــود ال ــاء البن الفــرع ب

ــات املــوجزة     عــن إجــراءات جديــدة مــن جملــس األمــن يف البيان
ــرة    ــرع جــيم   ٢٠٠٧-٢٠٠٤الصــادرة خــالل الفت ــبني الف ؛ وي

ذفت من القائمة خالل تلك الفترة. ويبني جـدول  البنود اليت ح
ــس  ــات أن ال ــة املســائل     ٤٣أدرج  البيان ــدا يف قائم ــدا جدي بن

املعروضــة عليــه خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض. واختــذ الــس    
بنـدا مـن البنـود الـواردة يف القائمـة       ٦١إجراءات جديدة بشأن 

ة قيـد  بنـدا خـالل الفتـر    ٤٢السابقة للبيانـات املـوجزة وحـذف    
  .)٣١(االستعراض

__________ 
  )٣٠(  S/2006/208  و S/2007/305. 
ــذه املعلومـــات مـــن البيانـــات املـــوجزة التاليـــة:        )٣١(    وقـــد مت جتميـــع هـ

S/2004/20 و Add.1-51؛ و   S/2005/15و  Add.1-51؛ و S/2006/10  
 . S/2008/10و Add.1-51 و S/2007/10  و Add.1-51 و
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  البنــــــود املضـــــــافة إىل قائمـــــــة املســـــــائل املعروضــــــة علـــــــى جملـــــــس األمـــــــن يف الفتـــــــرة    - ألف  

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 
  

  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

   زاإلدراج يف البيـــــــــان املـــــــــوج

  ألول مرة

كانون  ٣١آخر إجراء اختذه الس حىت 
  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

يـــة يف مرحلـــة مـــا بعــــد    املصـــاحلة الوطن        
  الرتاع: دور األمم املتحدة  

S/2004/20/Add.4  

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٥

  ٤٩٠٣اجللسة 

    ٢٠٠٤الثاين/يناير   كانون٢٦

 )S/PRST/2004/2أدىل الرئيس ببيان (
  ٤٩٠٣اجللسة 

    ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦

   S/2004/20/Add.12  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا
    ٢٠٠٤/مايو أيار ٧

  ٤٩٣٣اجللسة 

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٥

 )S/PRST/2004/7أدىل الرئيس ببيان (
 ٤٩٣٣اجللسة 

    ٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٥

دور قطــــاع األعمــــال يف منــــع نشــــوب 
الرتاعات ويف حفظ السالم وبناء السـالم  

  مرحلة ما بعد الرتاع   يف

S/2004/20/Add.15  

    ٢٠٠٤أيار/مايو   ٢٨

  ٤٩٤٣اجللسة 

    ٢٠٠٤أبريل نيسان/ ١٥

 ٣٩وجه الرئيس دعوات مبوجب املادة 
 ٤٩٤٣اجللسة 

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥

ــالتخلي    ــة ب ــة الليبي ــة العربي قــرار اجلماهريي
ــلحة الـــدمار      ــة بأسـ ــا املتعلقـ ــن براجمهـ عـ

  الشامل  

S/2004/20/Add.16  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٤

  ٤٩٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٢

 )S/PRST/2004/10أدىل الرئيس ببيان (
   ٤٩٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٢

  S/2004/20/Add.16  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
   ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٤

  ٤٩٥٠اجللسة 

    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٢

إىل ميهنيـا   ٣٩وجه الرئيس دعـوة مبوجـب املـادة    
ــة جملــس األمــن املنشــأة    يــوان موتــوك، رئــيس جلن

  )٢٠٠٤( ١٥٤٠عمال بالقرار 

  ٥٠٩٧اجللسة 

    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٩

  S/2004/20/Add.20    (أ)عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢

  ٤٩٧٠اجللسة 

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧

ــادة    ــب املــ ــوة مبوجــ ــرئيس دعــ ــه الــ إىل  ٣٩وجــ
مستشار األمني العام املعين باالستغالل واالنتـهاك  

مـم املتحـدة حلفــظ   اجلنسـيني مـن جانـب أفــراد األ   
  السالم

  ٥٣٧٩اجللسة 

    ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٣

 ٢٠٠٤أيار/مــــايو  ٢٥رســــالة مؤرخــــة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل 

  الدائم للسودان لدى األمم املتحدة  

S/2004/20/Add.21    

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٩

  ٤٩٧٨ اجللسة

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥

  )S/PRST/2004/18أدىل الرئيس ببيان (

  ٤٩٧٨اجللسة 

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥

األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحـدة  
  هلا 

S/2004/20/Add.21 
    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٩

  ٤٩٨٠اجللسة 

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨

إىل يـان   ٣٩وجه الرئيس دعـوات مبوجـب املـادة    
إيغالند، وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية،      

ــا راســي، رئيســ   ــس االقتصــادي  وإىل ماريات ة ال
  واالجتماعي

    ٤٩٨٠اجللسة 

    ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

   زاإلدراج يف البيـــــــــان املـــــــــوج

  ألول مرة

كانون  ٣١آخر إجراء اختذه الس حىت 
  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

 S/2004/20/Add.23  تقارير األمني العام عن السودان         
    ٢٠٠٤متوز/يوليه   ٢٣

  ٤٩٨٨اجللسة 

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١

إىل كـريان   ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجـب املـادة   
برندرغاســــت، وكيــــل األمــــني العــــام للشــــؤون 

 السياسية
 ٥٠٩٤لسة اجل
    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٧

دور اتمع املدين يف إرسـاء السـالم بعـد    
  انتهاء الرتاع

S/2004/20/Add.25 
    ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٦

   ٤٩٩٣اجللسة 
    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢

ــادة    ــب املــ ــوة مبوجــ ــرئيس دعــ ــه الــ إىل  ٣٩وجــ
ــادي      ــس االقتصــ ــة الــ ــي، رئيســ ــا راســ مارياتــ

أمــني عــام منظمــة  واالجتمــاعي؛ ودنــيس كــايو،  
”CARE“   الدوليــة؛ وإيــان مــارتن، نائــب رئــيس

  املركز الدويل للعدالة االنتقالية  

  ٤٩٩٣اجللسة 

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢

ــات     ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــاون ب التع
(ب)اإلقليمية يف عمليات حتقيق االستقرار

    
S/2004/20/Add.29 

    ٢٠٠٤آب/أغسطس 
    ٥٠٠٧اجللسة 

    ٢٠٠٤ه متوز/يولي ٢٠

  )S/PRST/2004/27أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٠٠٧اجللسة 

    ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠

ــاء   ــة إلدارة الــــرتاع وبنــ اجلوانــــب املدنيــ
  السالم  

S/2004/20/Add.38    

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٨

  ٥٠٤١اجللسة 

    ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢

 )S/PRST/2004/33أدىل الرئيس ببيان (
  ٥٠٤١اجللسة 

    ٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ٢٢

ــريويب    ــن يف نــ ــس األمــ ــات جملــ اجتماعــ
تشــــــــــرين الثــــــــــاين/نوفمرب   ١٩-١٨(

    (ج)٢٠٠٤

S/2004/20/Add.43 
الثـــــاين/نوفمرب  تشـــــرين ٤

٢٠٠٤    

  ٥٠٦٣اجللسة 

األول/أكتـــــــوبر  تشـــــــرين ٢٦
٢٠٠٤    

  )  ٢٠٠٤( ١٥٦٩اختاذ القرار 

  ٥٠٦٣اجللسة 

    ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٦

 S/2004/20/Add.46  فريقي  العالقة املؤسسية مع االحتاد األ
ــرين ٢٦ ــاين/نوفمرب  تشـ الثـ

٢٠٠٤    

  ٥٠٨٤اجللسة 

ــاين/نوفمرب   ١٩ ــرين الثــــــ تشــــــ
٢٠٠٤    

  )S/PRST/2004/44أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٠٨٤اجللسة 

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين١٩

اجتماع جملس األمن مع البلدان املسـامهة  
ــق     ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــوات يف بعث بق

 ١٣٥٣هاييت عمال بـالقرار   االستقرار يف
)، املرفـــق الثـــاين، اجلـــزآن ألـــف ٢٠٠١(

  وباء  

S/2004/20/Add.47 
ــانون ٣ ــمرب  كـ األول/ديسـ

٢٠٠٤    

  ٥٠٨٧اجللسة 

ــرين ٢٤ ــاين/نوفمرب  تشــــــ الثــــــ
٢٠٠٤    

ــادة    ــب املـ ــالغ مبوجـ ــدار بـ ــام   ٥٥إصـ ــن النظـ مـ
  الداخلي املؤقت

  ٥٠٨٧اجللسة 

    ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

األمن مع البلدان املسـامهة  اجتماع جملس 
ــدة يف     ــم املتحــ ــة األمــ ــوات يف عمليــ بقــ

ــالقرار   ــال بـــــ ــدي عمـــــ  ١٣٥٣بورونـــــ
)، املرفـــق الثـــاين، اجلـــزآن ألـــف ٢٠٠١(

  وباء  

S/2004/20/Add.47  

ــانون ٣ ــمرب  كـ األول/ديسـ
٢٠٠٤    

    ٥٠٨٨اجللسة 

ــرين ٢٤ ــاين/نوفمرب  تشــــــ الثــــــ
٢٠٠٤    

ــادة    ــب املـ ــالغ مبوجـ ــدار بـ ــام   ٥٥إصـ ــن النظـ مـ
  ملؤقتالداخلي ا

  ٥٠٨٨اجللسة 

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب   تشرين ٢٤

 S/2005/15/Add.20  بناء السالم بعد انتهاء حاالت الرتاع
    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١

  ٥١٨٧اجللسة 

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٦ 

  )٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار  اختاذ

    ٥٣٣٥اجللسة 

    ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

   زاإلدراج يف البيـــــــــان املـــــــــوج

  ألول مرة

كانون  ٣١آخر إجراء اختذه الس حىت 
  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

 S/2005/15/Add.21  احلالة فيما يتعلق بالعراق         
    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٧

  ٥١٨٩اجللسة 

    ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١ 

  )٢٠٠٧( ١٧٩٠اختاذ القرار 

    ٥٨٠٨اجللسة 

    ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٨

صــــون الســــلم واألمــــن الــــدوليني: دور 
 - جملـــس األمـــن يف األزمـــات اإلنســـانية

التحديات والدروس املستفادة، والطريـق  
  إىل املستقبل  

S/2005/15/Add.27 
    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٩

  ٥٢٢٥اجللسة 

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٢ 

  )S/PRST/2005/30أدىل الرئيس ببيان (

    ٥٢٢٥اجللسة 

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٢

متوز/يوليــــــه  ٢٦رســــــالتان مؤرختــــــان 
موجهتان إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٥

مـــن املمثـــل الـــدائم للمملكـــة املتحــــدة     
لـدى  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية  

  األمم املتحدة  

S/2005/15/Add.29 
    ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣

  ٥٢٣٧اجللسة 

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧

ــادة    ــب املـ ــالغ مبوجـ ــدار بـ ــام   ٥٥إصـ ــن النظـ مـ
  الداخلي املؤقت

    ٥٢٣٧اجللسة 

    ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧

األخطــــار الــــيت ــــدد الســــالم واألمــــن  
  الدوليني  

S/2005/15/Add.36 
    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠

  ٥٢٦١سة اجلل

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٤

  )  ٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار  اختاذ

  ٥٢٦١اجللسة 

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٤

دور اتمــــع املـــــدين يف منـــــع نشـــــوب  
ــات وتســوية املنازعــات بالوســائل     الرتاع

  السلمية  

S/2005/15/Add.37 
    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٧

  ٥٢٦٤اجللسة 

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠ 

  )S/PRST/2005/42ن (أدىل الرئيس ببيا

  متوز/يوليه ٥٢٦٤اجللسة 

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠

اجتماع جملس األمن مع البلدان املسـامهة  
يف بعثة األمم املتحدة يف السودان  بقوات
ــالقرار عمــال ــق ٢٠٠١( ١٣٥٣ ب )، املرف

  وباء  الثاين، اجلزآن ألف

S/2005/15/Add.37 
    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٧

  ٥٢٦٥اجللسة 

    ٢٠٠٥لول/سبتمرب أي ٢١ 

ــادة    ــام  ٥٥إصـــدار بـــالغ مبوجـــب املـ مـــن النظـ
  الداخلي املؤقت  

  ٥٢٦٥اجللسة 

    ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢١

ــات     ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ــاون ب التع
اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة يف صـــــون    

    (د)السالم واألمن الدوليني

S/2005/15/Add.41 
ــوبر  تشــرين ٢٥ األول/أكت

٢٠٠٥    

  ٥٢٨٢اجللسة 

األول/أكتـــــــوبر  تشـــــــرين ١٧
٢٠٠٥    

  )S/PRST/2006/39أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٥٢٩اجللسة 

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٠

 S/2006/10/Add.12  عدم االنتشار
    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٧

  ٥٤٠٣اجللسة 

    ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩

  )٢٠٠٦( ١٧٣٧اختاذ القرار 

  ٥٦١٢اجللسة 

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣

ــان ــن    اإلحاطتـ ــدمتان مـ ــان املقـ اإلعالميتـ
  )ـ(هوزيري اخلارجية والدفاع يف أوغندا

S/2006/10/Add.15 
    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨

  ٥٤١٥اجللسة 

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٩

ــادة    ــب املـ ــالغ مبوجـ ــدار بـ ــام   ٥٥إصـ ــن النظـ مـ
  الداخلي املؤقت

    ٥٤١٦اجللسة 

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٩

 S/2006/10/Add.16  احلالة يف تشاد والسودان  
    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٥

  ٥٤٢٥اجللسة 

    ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥

  )S/PRST/2006/53أدىل الرئيس ببيان (

    ٥٥٩٥اجللسة 

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ١٥
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

   زاإلدراج يف البيـــــــــان املـــــــــوج

  ألول مرة

كانون  ٣١آخر إجراء اختذه الس حىت 
  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

  S/2006/10/Add.21  إحاطة من رئيس االحتاد األفريقي         
    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩

  ٥٤٤٨اجللسة 

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣١

ـــ   ــب امل ــالغ مبوجـ ــدار بـ ــام   ٥٥ادة إصـ ــن النظـ مـ
  الداخلي املؤقت

    ٥٤٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٣١

تعزيــز القــانون الــدويل: ســيادة القــانون     
  وصون السالم واألمن الدوليني  

S/2006/10/Add.24 
    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٣٠

  ٥٤٧٤اجللسة 

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٢

  )  S/PRST/2006/28أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٤٧٤اجللسة 

    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٢وز/يوليه مت ٢٢

ــة   ــالة مؤرخــ ــه  ٤رســ  ٢٠٠٦متوز/يوليــ
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل 

  (و)الدائم لليابان لدى األمم املتحدة

S/2006/10/Add.27   

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢١

  ٥٤٩٠اجللسة 

    ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٥

  )S/PRST/2006/41أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٥٤٦اجللسة 

    ٢٠٠٦األول/أكتوبر   رينتش ٦

 S/2006/10/Add.31  توطيد السالم يف غرب أفريقيا  
    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٨

  ٥٥٠٩اجللسة 

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩

  )S/PRST/2006/38أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٥٠٩اجللسة 

    ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩

 S/2006/10/Add.36  احلالة يف ميامنار  
    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٢

  ٥٥٢٦اجللسة 

    ٢٠٠٦يلول/سبتمرب أ ١٥

ــادة    ــب املـ ــالغ مبوجـ ــدار بـ ــام   ٥٥إصـ ــن النظـ مـ
  الداخلي املؤقت

  ٥٥٢٦اجللسة 

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٩

ــا الشــعبية    عــدم االنتشــار/مجهورية كوري
  الدميقراطية  

S/2006/10/Add.40 
ــوبر  تشــرين ٢٠ األول/أكت

٢٠٠٦    

  ٥٥٥١اجللسة 

األول/أكتـــــــوبر  تشـــــــرين ١٤
٢٠٠٦    

  )  ٢٠٠٦( ١٧١٨اختاذ القرار 

  ٥٥٥١اجللسة 

    ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٤

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٢رسالة مؤرخـة  
ــة مـــن األمـــني العـــام إىل     ٢٠٠٦ موجهـ

    (ز)رئيس جملس األمن

S/2006/10/Add.47 
ــانون ٨ ــمرب  كـ األول/ديسـ

٢٠٠٦    

  ٥٥٧٦اجللسة 

األول/ديســــــــمرب   كــــــــانون  ١
٢٠٠٦    

  )S/PRST/2006/49أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٥٧٦لسة اجل

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب   كانون ١

 S/2006/10/Add.50  تكرمي األمني العام املنتهية واليته  
ــانون ٢٨   األول/ كـــــــــــــــ

    ٢٠٠٦ديسمرب 

    ٥٦٠٧اجللسة 

األول/ديســـــــمرب  كـــــــانون ٢٢
٢٠٠٦    

  )  ٢٠٠٦( ١٧٣٣اختاذ القرار 

  ٥٦٠٧اجللسة 

    ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢

ــدوليني: د    ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ ور صـ
ــاع    ــالح قطـ ــم إصـ ــن يف دعـ جملـــس األمـ

  األمن  

S/2007/10/Add.7 
    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢

  ٥٦٣٢اجللسة 

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠

  )S/PRST/2007/3أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٦٣٢اجللسة 

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٠

العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات     
اإلقليميــة، ال ســيما االحتــاد األفريقــي، يف 

  (ح)ون السالم واألمن الدولينيجمال ص

S/2007/10/Add.12 
    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥

  ٥٦٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨ 

  )S/PRST/2007/7أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٦٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

   زاإلدراج يف البيـــــــــان املـــــــــوج

  ألول مرة

كانون  ٣١آخر إجراء اختذه الس حىت 
  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

 ٢٠٠٧نيســـان/أبريل  ٥رســـالة مؤرخـــة        
موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل 

يطانيا العظمى الدائم للمملكة املتحدة لرب
وأيرلنــدا الشــمالية لــدى األمــم املتحــدة     

)S/2007/186  (  

S/2007/10/Add.15 
    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٧

  ٥٦٦٣اجللسة 

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧ 

وجــــه الــــرئيس دعــــوة إىل ممثلــــي جــــزر القمــــر  
  وموريشيوس

  ٥٦٦٣اجللسة 

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧

احلالـــة اإلنســــانية يف منطقــــة الــــبحريات  
(ط)ى والقرن األفريقيالكرب

  
S/2007/10/Add.20  

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١

  

  ٥٦٧٧اجللسة 

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢١

إىل جـون   ٣٩وجه الـرئيس دعـوة مبوجـب املـادة     
هـوملز، وكيـل األمـني للشـؤون اإلنسـانية ومنســق      

  اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

  ٥٦٧٧اجللسة 

    ٢٠٠٧أيار/مايو  ٢١

  S/2007/10/Add.25    صون السالم واألمن الدوليني

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٦

  ٥٧٠٥اجللسة 

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥

  )S/PRST/2007/31أدىل الرئيس ببيان (

  ٥٧٣٥اجللسة 

    ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٨

ــا   ــة أفريقيـــ ــاد ومجهوريـــ ــة يف تشـــ احلالـــ
  الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية  

S/2007/10/Add.34 
    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٧

  ٥٧٣٤اجللسة 

    ٢٠٠٧ب/أغسطس آ ٢٧

  )  ٢٠٠٧( ١٧٧٨اختاذ القرار 

  ٥٧٤٨اجللسة 

    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

 S/2007/10/Add.38  السالم واألمن يف أفريقيا (ي)  
ــرين ٥ ــوبر  تشــ األول/أكتــ

٢٠٠٧    

  

  ٥٧٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

ــرئيس دعــوة مبوجــب املــادة    ــا  ٣٩وجــه ال إىل ألف
  قيعمر كوناري، رئيس االحتاد األفري

  ٥٧٤٩اجللسة 

    ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

دور املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة 
  يف صون السالم واألمن الدوليني (ك)  

S/2007/10/Add.44 ١٢ 
الثــــــــاين/نوفمرب  تشــــــــرين

٢٠٠٧    

  ٥٧٧٦اجللسة 

    ٢٠٠٧الثاين/نوفمرب   تشرين ٦

  )  S/PRST/2007/42أدىل الرئيس ببيان (

    ٥٧٧٦اجللسة 

    ٢٠٠٧ثاين/نوفمرب ال  تشرين ٦

ــام     ــل األمــني الع ــن وكي ــة م إحاطــة مقدم
ــة يف   ــانية ومنســـق اإلغاثـ للشـــؤون اإلنسـ

  حاالت الطوارئ  

S/2007/10/Add.48    

ــانون ١٤   األول/ كـــــــــــــــ
    ٢٠٠٧ديسمرب 

  

    ٥٧٩٢اجللسة 

األول/ديســــــــمرب   كــــــــانون  ٦
٢٠٠٧    

إىل السـيد   ٣٩وجه الرئيس دعـوة مبوجـب املـادة    
عــــام للشــــؤون جــــون هــــوملز، وكيــــل األمــــني ال

  اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

  ٥٧٩٢اجللسة 

    ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٦
  

الفريـق العامـل املعـين بعمليـات حفـظ السـالم التـابع لـس         ”، اُدرج البنـدان املعنونـان   ٢٠٠٤أيار/مـايو   ١٧املعقـودة يف   ٤٩٧٠اعتبارا مـن اجللسـة     (أ)  
  حتت البند احلايل.  “تحدة حلفظ السالمعمليات األمم امل” و “األمن

دور املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    ”، أُدرج هذا البند حتت البند املعنون ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املعقودة يف  ٥٧٧٦اعتبارا من اجللسة    (ب)  
  . “يف صون السالم واألمن الدوليني

  ختتم النظر فيه يف اجللسة نفسها. تناول الس هذا البند يف جلسة واحدة وا  (ج)  



٢٠٠٧-٢٠٠٤ت جملس األمن، مرجع ممارسا 

 

11-02856 74/1582 
 

دور املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    ”، أُدرج هذا البند حتت البنـد املعنـون   ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املعقودة يف  ٥٧٧٦اعتبارا من اجللسة   (د)  
  . “يف صون السالم واألمن الدوليني

   .نظر فيه خالل اجللستني نفسهماتناول الس هذا البند يف جلستني واختتم ال  )ـ(ه  

  .S/2006/481  (و)  

   .S/2006/920  (ز)  

دور املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة    ”، أدرج هذا البند حتت البنـد املعنـون   ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املعقودة يف  ٥٧٧٦اعتبارا من اجللسة   (ح)  
   .“يف صون السالم واألمن الدوليني

إحاطـة مقدمـة مـن وكيـل األمـني العـام       ”، أدرج هذا البند حتت البند املعنـون  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٦املعقودة يف  ٥٧٩٢اجللسة اعتبارا من   (ط)  
  . “للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

  حتت البند احلايل.  “لة يف أفريقيااحلا”، أُدرج البند املعنون ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥املعقودة يف  ٥٧٤٩اعتبارا من اجللسة   (ي)  

جملس األمن واملنظمات اإلقليمية: مواجهة التحديات ”، اُدرجت البنود املعنونة ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املعقودة يف  ٥٧٧٦اعتبارا من اجللسة   (ك)  
التعاون بني األمـم املتحـدة   ” ، و“يف عمليات حتقيق االستقرارالتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ”، و “اجلديدة للسالم واألمن الدوليني

العالقـة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة، وال سـيما االحتـاد األفريقـي، يف جمـال           ” ، و“واملنظمات اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني
  حتت البند احلايل.  “صون السالم واألمن الدوليني

احلالـة اإلنسـانية يف منطقـة الـبحريات الكـربى والقـرن       ”، اُدرج البنـد املعنـون   ٢٠٠٧كانون األول/ديسـمرب   ٦املعقودة يف  ٥٧٩٢اجللسة  اعتبارا من  (ل)  
  .حتت البند احلايل “األفريقي

    

البنود الواردة يف الدات السابقة من املرجع واليت أبلغ عن إجراء جديد اختـذه جملـس األمـن      - باء  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤البيانات املوجزة اليت صدرت خالل الفترة بشأا يف 

  

  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

  ١٣٤١اجللسة   احلالة يف الشرق األوسط 
  ١٩٦٧أيار/مايو  ٢٤

S/7913 
  ١٩٦٧أيار/مايو  ٢٩

  أدىل الرئيس ببيان
  ٥٨٠٢اجللسة 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤

  ١٧٧٩اجللسة   احلالة يف قربص
  ١٩٧٤متوز/يوليه  ١٦

 S/11185/Add.28  

  ١٩٧٤متوز/يوليه  ٢٤

  )٢٠٠٧( ١٧٨٩اختاذ القرار 
  ٥٨٠٣اجللسة 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤

  ١٨٤٩اجللسة   احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
  ١٩٧٥شرين األول/أكتوبر ت ٢٠

S/11593/Add.42   

  ١٩٧٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

  )٢٠٠٧( ١٧٨٣اختاذ القرار 

  ٥٧٧٣اجللسة 
  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣١

  ١٨٦٤اجللسة   ليشيت -احلالة يف تيمور 
كانون األول/ديسمرب  ١٥

١٩٧٥  

S/11593/Add.50  
  ١٩٧٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2007/33( 

  ٥٧٤٠اجللسة 
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٠
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  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

  ٢٩٣٢اجللسة   احلالة بني العراق والكويت
  ١٩٩٠س آب/أغسط ٢

S/21100/Add.30  
  ١٩٩٠آب/أغسطس  ١٠

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
إىل أشرف جيهاجنري قاضي، املمثل 

  اخلاص لألمني العام يف العراق
  ٥١٦١اجللسة 

  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١١

  ٢٩٧٤اجللسة   احلالة يف ليربيا
  ١٩٩١الثاين/يناير كانون  ٢٢

S/2211/Add.3  وCorr.1 
  ١٩٩١شباط/فرباير  ٥و  ١

  )٢٠٠٧( ١٧٩٢اختاذ القرار 
  ٥٨١٠اجللسة 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩

  ٣٠٦٠اجللسة   احلالة يف الصومال
  ١٩٩٢آذار/مارس  ١٧

S/23370/Add.11   

  ١٩٩٢آذار/مارس  ٢٧

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2007/49(  

  ٥٨١٢اجللسة 
 ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩

  ٣١١٣اجللسة   احلالة يف البوسنة واهلرسك
  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ٩

S/23370/Add.36   

  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ١٤

  )٢٠٠٧( ١٧٨٥اختاذ القرار 
  ٥٧٨٢اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١

  ٣١٢١اجللسة   احلالة يف جورجيا
  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٨

S/233370/Add.40   

  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ١٢

  )٢٠٠٧( ١٧٨١اختاذ القرار 
  ٥٧٥٩اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥

  ٣١٨٣اجللسة   احلالة املتعلقة برواندا
  ١٩٩٣آذار/مارس  ١٢

S/25070/Add.10   

  ١٩٩٣آذار/مارس  ٢٢

  )٢٠٠٧( ١٧٤٩رار اختاذ الق
  ٥٦٥٠اجللسة 

  ٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٨

  ٣٢٣٨اجللسة   املسألة فيما يتعلق اييت
  ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٦

S/25070/Add.24   

  ١٩٩٣متوز/يوليه  ٦

  )٢٠٠٧( ١٧٨٠اختاذ القرار 
  ٥٧٥٨اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥

  ٣٢٩٧اجللسة   احلالة يف بوروندي
  ١٩٩٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

S/25070/Add.43   

  ١٩٩٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٤

  )٢٠٠٧( ١٧٩١اختاذ القرار 
  ٥٨٠٩اجللسة 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩

  ٣٣٣٠اجللسة   احلالة يف أفغانستان
  ١٩٩٤انون الثاين/يناير ك ٢٤

S/1994/20/Add.3   

  ١٩٩٤شباط/فرباير  ٣

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
إىل توم كونيغز، املمثل اخلاص لألمني 

  العام ألفغانستان
  ٥٧٦٠اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٥

  ٣٥٩٧اجللسة   احلالة يف سرياليون
  ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧

S/1995/40/Add.47   

  ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ٨

  )٢٠٠٧( ١٧٩٣اختاذ القرار 
  ٥٨١٣اجللسة 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢١
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  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــة  ــة األشــخاص   احملكم ــة حملاكم الدولي
اكات اجلســيمة املســؤولني عــن االنتــه 

للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت  
 يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عـام 

  ؛١٩٩١

ــة    ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ احملكمــ
ــال     ــن أعمـ ــؤولني عـ ــخاص املسـ األشـ
ــري ذلـــك مـــن      ــادة اجلماعيـــة وغـ اإلبـ
االنتـــــــهاكات اجلســـــــيمة للقـــــــانون 
ــيم    ــة يف إقلـ ــدويل املرتكبـ ــاين الـ اإلنسـ

ــواطن  ــدا واملـــــ ــديني روانـــــ ني الروانـــــ
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعيـة  
ــة    ــهاكات املماثلــ ــن االنتــ ــا مــ وغريهــ
 املرتكبة يف أراضي الدول ااورة بني

ــ١ كـــانون  ٣١و  ينـــاير/ون الثاينـكانـ
  ١٩٩٤ ديسمربل/األو

  ٣٦٣٧اجللسة 
  ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٩

  اجللسة 

S/1996/15/Add.8   

  ١٩٩٦آذار/مارس  ٨

وجه الرئيس دعوات مبوجب املادة 
إلـــــــى الرئيسيـــن واملدعييــن  ٣٩

  ٥٧٩٦العاميـــن للمحكمتني اجللسة 

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠

ــة األشــخاص     ــة حملاكم ــة الدولي احملكم
املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة  

اليت ارتكبـت  للقانون اإلنساين الدويل 
ـــيف إقلي ـــم يوغوسالفيــــ ـــا السابقـــــ ة ــ

  ١٩٩١ منذ عام

  ٣٦٦٣اجللسة 
  ١٩٩٦أيار/مايو  ٨

S/1996/15/Add.18   

  ١٩٩٦أيار/مايو  ١٧

  )٢٠٠٧( ١٧٨٦اختاذ القرار 
  ٥٧٨٥اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

  ٣٧٠٨اجللسة   يف منطقة البحريات الكربى   احلالة
  ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١

S/1996/15/Add.43   

  ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨

أدىل الرئيس ببيان 
(S/PRST/2007/44) 

  ٥٧٨٣لسة اجل
  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١

احلالة فيمـا يتعلـق جبمهوريـة الكونغـو     
  الدميقراطية

  ٣٧٨٤اجللسة 
  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٩

S/1997/40/Add.21   

  ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٦

  )٢٠٠٧( ١٧٩٤اختاذ اقرار 
  ٥٨١٤اجللسة 

  ٢٠٠٧ول/ديسمرب كانون األ ٢١

  ٣٨٠٨اجللسة   احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
  ١٩٩٧آب/أغسطس  ٦

S/1997/40/Add.31   

  ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٥

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2006/47( 

  ٥٥٧٢ اجللسة
  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢

  ٣٨١٩اجللسة   (أ)احلالة يف أفريقيا 
  ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

S/1997/40/Add.38   

  ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٣

وجه الرئيس دعوة إىل يان إغالند، 
نسانية وكيل األمني العام للشؤون اإل

  ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

  ٥٥٧١اجللسة 
  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢

 مــــــارسر/آذا ٣١ة رســـــالة مؤرخــــــ 
ــس    ١٩٩٨ ــيس جملــ ــة إىل رئــ موجهــ

األمــن مــن القــائم باألعمــال بالنيابــة     
للبعثــة الدائمـــة لبــابوا غينيـــا اجلديـــدة   

    لدى األمم املتحدة

  ٣٨٧٤اجللسة 
  ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٢

S/1998/44/Add.16   

  ١٩٩٨أيار/مايو  ١

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
إىل دانيلو تورك، األمني العام املساعد 

  للشؤون السياسية

  ٥٢٢٢اجللسة 
  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦
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  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

  ٣٨٩٥اجللسة   احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  
  ١٩٩٨ه حزيران/يوني ٢٦

S/1998/44/Add.25   

  ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢

  

  ٣٨٩٦اجللسة   األطفال والرتاعات املسلحة
  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٩

S/1998/44/Add.26   

  ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٠

الرئيس ببيان أدىل 
)S/PRST/2006/48(  

  ٥٥٧٣اجللسة 

  ٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨

ة حملاكمـة  ـــــ ة الدوليـــــ ة اجلنائيـــاحملكم
ــال     ــن أعمـ ــؤولني عـ ــخاص املسـ األشـ
ــري ذلـــك مـــن      ــادة اجلماعيـــة وغـ اإلبـ

 ونـــــــــة للقانـــــــاالنتـــــهاكات اجلسيم
ـــاإلنسان ــيم   ــ ــة يف إقل ــدويل املرتكب ي ال

ــديني    ــواطنني الروانـــــ ــدا واملـــــ روانـــــ
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعيـة  
ــة    ــهاكات املماثلــ ــن االنتــ ــا مــ وغريهــ

ي الــدول اــاورة  ــــاملرتكبــة يف أراض
 ٣١ر و ــــ ون الثاين/ينايــــــــ كان ١بني 

  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب 

  ٣٩٠٨اجللسة 
  ١٩٩٨ه متوز/يولي ١٥

S/1998/44/Add.28   

  ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٤

  )٢٠٠٦( ١٧١٧اختاذ القرار 
  ٥٥٥٠اجللسة 

  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٣

   ٣٩٤٠اجللسة   بيساو -احلالة يف غينيا 
  ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٦

S/1998/44/Add.44   

  ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣

أدىل الرئيس ببيان 
(S/PRST/2007/38) 

  ٥٧٦٢اجللسة 
  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٩

  ٣٩٧٧اجللسة   محاية املدنيني يف الرتاع املسلح
  ١٩٩٩اير شباط/فرب ١٢

S/1999/25/Add.5   

  ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٩

وجه الرئيس دعوتني مبوجب املادة 
إىل جون هوملز، وكيل األمني  ٣٩

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف 
ر ـــــوارئ، وإىل املديــــــحاالت الط

  ليب األمحرالعام للجنة الدولية للص

  ٥٧٨١اجللسة 
  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠

  ٤٠٤٨اجللسة   األسلحة الصغرية
  ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢٤

S/1999/25/Add.37   

  ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2007/24( 

  ٥٧٠٩اجللسة 
  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٩

ـــــــق ـــــــرارات جملـ ــ ــ ـــــــس األمــ ــ  ١١٦٠ن ـ
 ١٢٠٣  ) و١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨(
 ١٢٤٤  و )١٩٩٩( ١٢٣٩  و )١٩٩٨(
)١٩٩٩(  

  ٤٠٦١اجللسة 
  ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٥

S/1999/25/Add.43   

  ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٨١١اجللسة 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩

  ٤١٢٨اجللسة   مسائل عامة تتصل باجلزاءات
  ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٧

S/2000/40/Add.15   

  ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٣

  )٢٠٠٦( ١٧٣٢اختاذ القرار 
  ٥٦٠٥اجللسة 

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١



٢٠٠٧-٢٠٠٤ت جملس األمن، مرجع ممارسا 

 

11-02856 78/1582 
 

  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــون    ــن صـ ــؤولية جملـــس األمـــن عـ مسـ
السلم واألمن الدوليني: فريوس نقـص  
املناعــة البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة  
املكتسب (اإليدز) والعمليات الدوليـة  

  حلفظ السالم  

  ٤١٧٢جللسة ا
  ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٧

S/2000/40/Add.28   

  ٢٠٠٠متوز/يوليه  ٣١

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2005/33( 

  ٥٢٢٨اجللسة 
  ٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٨

ق األوســـط، مبـــا يف  احلالـــة يف الشـــر 
  ذلك قضية فلسطني

  ٤٢٠٤اجللسة 
  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣

S/2000/40/Add.39   

  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ١٣

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
لني باسكو، وكيل األمني  .ب إىل

  العام للشؤون السياسية
  ٥٨١٥جللسة ا

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢١

  ٤٢٠٨اجللسة   املرأة والسالم واألمن  
  ٢٠٠٠تشرين أألول/أكتوبر  ٢٤

S/2000/40/Add.42   

  ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2007/40(  

  ٥٧٦٦اجللسة 
  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

ــة    ــة حمكمـ ــن رئيسـ ــة مـ ــة مقدمـ إحاطـ
  العدل الدولية

  ٤٢١٢اجللسة 
  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١

S/2000/40/Add.43   

  ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠

من  ٥٥دار بالغ مبوجب املادة إص
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٧٧٥اجللسة 
  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢

ــة مــن الــرئيس      ــة إعالميــة مقدم إحاط
احلــــايل ملنظمــــة األمــــن والتعــــاون يف 

  أوروبا

   ٤٢٦٦اجللسة 
  ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٩

S/2001/15/Add.5   

  ٢٠٠١نيسان/أبريل  ٢

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
إىل ميغيل أخنيل موراتينوس كويويب، 
الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبا ووزير اخلارجية والتعاون 

  يف إسبانيا

  ٥٧٥١اجللسة 
  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٨

مناقشـة ختاميـة ألعمـال جملـس األمـن      
  ل الشهر احلايلخال

  ٤٣٦٣اجللسة 
  ٢٠٠١آب/أغسطس  ٣١

S/2001/15/Add.35   

  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٧

الـرئيس دعـوات إىل ممثلـي كوبـا      وجه
ومصــــــــر وغامبيـــــــــا وإندونيســـــــــيا  
ــتان   ــرب وباكســـ ولكســـــمربغ واملغـــ

  ورواندا والصومال وتونس

  ٥١٥٦اجللسة 
  ٢٠٠٥آذار/مارس  ٣٠

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة  
ــالقرار     ــال بـ ــا، عمـ ــا وإريتريـ يف إثيوبيـ

ــاين،   ،)٢٠٠١( ١٣٥٣ ــق الثــــ املرفــــ
  ألف وباء اجلزآن

  ٤٣٦٩اجللسة 
  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٠

S/2001/15/Add.37   

  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٥٣٦اجللسة 
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٦

ي ـــــدد الســـــالم ـــــــــار التــــــــاألخط
وليني مـن جـراء األعمـال    ن الدـــواألم

  )(باإلرهابية

  ٤٣٧٠اجللسة 
  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٢

S/2001/15/Add.37   

  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١

  أدىل الرئيس ببيان



جدول األعمال - الفصل الثاين   

 

79/1582 11-02856 
 

  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة  
ــالقرار     ــال بـ ــا، عمـ ــا وإريتريـ يف إثيوبيـ

ــاين،   ،)٢٠٠١( ١٣٥٣ ــق الثــــ املرفــــ
  اجلزآن ألف وباء

  ٤٣٧١اجللسة 
  ٢٠٠١لول/سبتمرب أي ١٣

S/2001/15/Add.37  

  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٣٣٣اجللسة 
  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف بعثـة منظمـة األمـم    
ــو   ــة الكونغـــــ املتحـــــــدة يف مجهوريـــــ

ــة ــال الدميقراطيــ ــالقرار  عمــ  ١٣٥٣بــ
املرفق الثاين، اجلـزآن ألـف    ،)٢٠٠١(

  وباء

  ٤٣٩١اجللسة 
  ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ١٨

S/2001/15/Add.42   

 ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٢٦
من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 

  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٥٣٧جللسة ا
  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٧

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املســــــامهة بقــــــوات يف إدارة األمــــــم 
ــور الشــرقية     ــة يف تيم املتحــدة االنتقالي

ــال ــالقرار  عمــــ ، )٢٠٠١( ١٣٥٣بــــ
  ءاملرفق الثاين، اجلزآن ألف وبا

  ٤٣٩٧اجللسة 
  ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

S/2001/15/Add.43   

  ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس 

  ٥١٧٩اجللسة 
  ٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف قوة األمـم املتحـدة   
ــالقرار    ــض االشــتباك عمــال ب ــة ف  ملراقب

ــاين،  )٢٠٠١( ١٣٥٣ ــق الثــــ ، املرفــــ
  اجلزآن ألف وباء

  ٤٤٢٥اجللسة 
  ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١

S/2001/15/Add.47   

  ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٥٨٧اجللسة 
  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣

ــدان   اج ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ تمـ
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة  
لالســتفتاء يف الصــحراء الغربيــة عمــال  

، املرفــــــق )٢٠٠١( ١٣٥٣بــــــالقرار 
  الثاين، اجلزآن ألف وباء

  ٤٤٢٦اجللسة 
  ٢٠٠١نشرين الثاين/نوفمرب  ٢١

S/2001/15/Add.47   

  ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٥٥٣اجللسة 
  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف قوة األمـم املتحـدة   

القرار عمـال بـ   حلفظ السالم يف قربص
ــاين،  )٢٠٠١( ١٣٥٣ ــق الثــــ ، املرفــــ

  اجلزآن ألف وباء

  ٤٤٣٥اجللسة 
  ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٧

S/2001/15/Add.49   

  ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٤

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس 

  ٥٥٨٢اجللسة 
  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف قوة األمـم املتحـدة   

 ١٣٥٣املؤقتة يف لبنـان عمـال بـالقرار    
، املرفق الثاين، اجلـزآن ألـف   )٢٠٠١(

  وباء

  ٤٤٥٥اجللسة 
  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢١

S/2002/30/Add.3   

  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٦

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس 

  ٥٤٩٥اجللسة 
  ٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٥

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف بعثـة مـراقيب األمـم    
ــالقرار    ــال بـ ــا عمـ ــدة يف جورجيـ املتحـ

ــاين )٢٠٠١( ١٣٥٣ ــق الثــــ ، ، املرفــــ
  اجلزآن ألف وباء

  ٤٤٥٧اجللسة 
  ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٢٤

S/2002/30/Add.3   

  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٦

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس 

  ٥٥٤٤اجللسة 
  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٦



٢٠٠٧-٢٠٠٤ت جملس األمن، مرجع ممارسا 

 

11-02856 80/1582 
 

  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــة مقدمـــ  ــم   إحاطـ ــوض األمـ ــن مفـ ة مـ
(ج)املتحدة السامي لشؤون الالجئني

  
  ٤٤٧٠اجللسة 

  ٢٠٠٢شباط/فرباير  ٧
S/2002/30/Add.5   

  ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
إىل مفوض األمم املتحدة السامي 

  لشؤون الالجئني

  ٥٣٥٣اجللسة 
  ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٤

ــد    ــا كتهديــ ــة يف أفريقيــ ــة التغذيــ أزمــ
  للسالم واألمن

  ٤٦٥٢اجللسة 
  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٣

S/2002/30/Add.48   

  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٣

 ٣٩وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة 
وريس، املدير التنفيذي إىل جيمس م

  لربنامج األغذية العاملي

  ٥٢٢٠اجللسة 
  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠

  ٤٦٨٠اجللسة   احلالة يف كوت ديفوار
كانون األول/ديسمرب  ٢٠

٢٠٠٢  

S/2002/30/Add.50   

  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٢٧

  )٢٠٠٧( ١٧٨٢اختاذ القرار 
  ٥٧٧٢اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

  ٤٧٧٥اجللسة   بعثة جملس األمن
  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ١٨

S/2003/40/Add.24   

  ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٧

وجه الرئيس دعوات إىل ممثلي 
 أستراليا واليابان ونيوزيلندا والفلبني

  ليشيت - والربتغال وتيمور 

  ٥٨٠١اجللسة 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٣

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة  

ــالقرار   ــال بــــ ــا عمــــ  ١٣٥٣يف ليربيــــ
، املرفق الثاين، اجلـزآن ألـف   )٢٠٠١(

(د)وباء
  

  ٤٨٢٥اجللسة 
  ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٥

S/2003/40/Add.37  

  ٢٠٠٣يلول/سبتمرب أ ٢٦

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٢٥٨اجللسة 
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٢

ــم    ــانون: دور األم ــة وســيادة الق العدال
  املتحدة

  ٤٨٣٣اجللسة 
  ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٤

S/2003/40/Add.38   

  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2004/34(  

  ٥٠٥٢اجللسة 
  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦

ــدان    ــع البلـ ــن مـ ــاع جملـــس األمـ اجتمـ
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة  
يف كــــوت ديفــــوار عمــــال بــــالقرار    

ــاين،  )٢٠٠١( ١٣٥٣ ــق الثــــ ، املرفــــ
  )ـ(هاجلزآن ألف وباء

  ٤٨٥٤اجللسة 
  ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٧

S/2003/40/Add.44   

  ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤

من  ٥٥إصدار بالغ مبوجب املادة 
  النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  ٥٥٨٥اجللسة 
  ٢٠٠٦نون األول/ديسمرب كا ١٢

إحاطــات مقدمــة مــن رؤســاء اهليئــات 
  (و)الفرعية التابعة لس األمن

  ٤٨٨٨اجللسة 
كانون األول/ديسمرب  ٢٢

٢٠٠٣  

S/2003/40/Add.51  
  ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢

  استأنف الس النظر يف البند
  ٥٨٠٦ة اجللس
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧

       قبول أعضاء جدد

  ٥٤٧١اجللسة   قبول أعضاء جدد
  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١

S/2006/10/Add.24  
  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٣٠

أدىل الرئيس ببيان 
)S/PRST/2006/27(  

  ٥٤٧٣اجللسة 
  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٢
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  البند

ــال   ــدول األعمــــ اإلدراج يف جــــ
  ألول مرة

ــوجز  ــان املــــــــ   اإلدراج يف البيــــــــ

  ألول مرة

آخـــر إجــــراء اختــــذه الــــس حــــىت 
  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١

       حمكمة العدل الدولية

ــات    ـــراء االنتخاب ـــد إجـ ـــد موعــ حتديــ
  ملــلء شــاغر يف حمكمــة العــدل الدوليــة

)S/2004/830( 

  ٥٠٧٠اجللسة 
  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٤

S/2004/20/Add.44   

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

   )٢٠٠٤( ١٥٧١اختاذ القرار 
  ٥٠٧٠اجللسة 

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفرب  ٤

ــدل   ــة العــ انتخــــاب عضــــو يف حمكمــ
  الدولية  

  ٥١٢١اجللسة 
  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٥

S/2005/15/Add.6 
  ٢٠٠٥آذار/مارس  ١٦

  التوصية مبرشح واحد مللء الشاغر

  ٥١٢١اجللسة 
  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٥

ــاب مخســـة أعضـــاء يف حمكمـــة     انتخـ
  العدل الدولية  

  ٥٢٩٩اجللسة 
  ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧

S/2005/15/Add.44   

  ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

التوصية خبمسة مرشحني مللء 
  الشواغر
  ٥٢٩٩اجللسة 

ــر جملــــس   النظــــر يف مشــــروع تقريــ
  األمن املقدم إىل اجلمعية العامة

     

النظر يف مشروع التقرير الـذي يغطـي   
إىل  ٢٠٠٣ أغسـطس /آب 1 الفترة من

   ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٣١

  ٥٠٤٤اجللسة 
  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٨

S/2004/20/Add.39   

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦

  اعتماد مشروع التقرير

  ٥٠٤٤اجللسة 
  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٨

النظر يف مشروع التقرير الـذي يغطـي   
ــن  ــرة م  ٢٠٠٤س أغســط/آب ١ الفت

   ٢٠٠٥ متوز/يوليه ٣١إىل 

  ٥٢٦٢اجللسة 
  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٩

S/2005/15/Add.37   

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٧

  اعتماد مشروع التقرير
  ٥٢٦٢اجللسة 

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٩

النظر يف مشروع التقرير الـذي يغطـي   
إىل  ٢٠٠٥ أغسـطس /آب 1 الفترة من

   ٢٠٠٦وز/يوليه مت ٣١

  ٥٥٧٨اجللسة 
  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦

S/2006/10/Add.48   

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥

  اعتماد مشروع التقرير
  ٥٥٧٨اجللسة 

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦

النظر يف مشروع التقرير الـذي يغطـي   
 ٢٠٠٦آب/أغســـطس  ١ الفتــرة مــن  

  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣١إىل 

  ٥٧٦٩اجللسة 
  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

S/2007/10/Add.42   

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢

  اعتماد مشروع التقرير
  ٥٧٦٩اجللسة 

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥
    

  

الســـالم واألمـــن يف ”ا البنــد يف إطـــار البنـــد املعنــون   ، أدمــج هـــذ ٢٠٠٧أيلول/ســـبتمرب  ٢٥املعقـــودة يف  ٥٧٤٩مـــن اجللســة  اعتبــارا    (أ)  
  .  “أفريقيا

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠) و ٢٠٠١( ١٣٧٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧اإلحاطــات الــيت كــان يعقــدها رؤســاء اللجــان املنشــأة مبوجــب القــرارات       (ب)  
عقـدت للمـرة األوىل    “األخطار اليت دد السالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال اإلرهابيـة      ” رة منفصلة يف إطار البند املعنونبصو

  من جدول األعمال.  “ إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية التابعة لس األمن”بصورة مشتركة يف إطار البند املعنون 

إحاطــة مقدمــة مــن الســيد رود لــوبرس، مفــوض ”حــت صــيغة البنــد املعنــون ، نق٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٠اعتبــارا مــن اجللســة املعقــودة يف   )ج(  
  “.  إحاطة مقدمة من مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني”لتصبح “ األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

اجتمـاع جملـس األمـن مـع     ’’ن ، نقحـت صـيغة البنـد املعنـو    ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ١٥(اخلاصـة) املعقـودة يف    ٥٠٣٤اعتبارا مـن اجللسـة     )د(  
البلــدان الــيت حيتمــل أن تســاهم بقــوات وبــأفراد شــرطة مدنيــة يف عمليــة األمــم املتحــدة املقترحــة حلفــظ الســالم يف ليربيــا عمــال بــالقرار    

تحـدة  اجتمـاع جملـس األمـن بالبلـدان املسـامهة بقـوات يف بعثـة األمـم امل        ” لتصـبح  “)، املرفق الثـاين، اجلـزآن ألـف وبـاء    ٢٠٠١( ١٣٥٣
  .“)، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء٢٠٠١( ١٣٥٣حلفظ السالم يف ليربيا عمال بالقرار 
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 ٤)، حلت عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار حمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار اعتبـارا مـن          ٢٠٠٤( ١٥٢٨عمال بالقرار   (هـ)  
  .  ٢٠٠٤نيسان/أبريل 

إحاطــات مقدمــة مــن رؤســاء جلــان  ”، نقحــت صــيغة البنــد املعنــون  ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٥عقــودة يف امل ٥١٦٨اعتبــارا مــن اجللســة   )و(  
   .“إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية التابعة لس األمن”لتصبح “ جملس األمن وأفرقته العاملة

 

الل الفتـرة  البنود اليت حـذفت مـن قائمـة املسـائل املعروضـة علـى جملـس األمـن للنظـر فيهـا خـ             -جيم   
٢٠٠٧-٢٠٠٤  

  

  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

اإلدراج يف البيــان املــوجز 
  ألول مرة

كــانون  ٣١اختــذه الــس حــىت   آخــر إجــراء
  ٢٠٠٧ديسمرب ل/األو

ــة  ــالة مؤرخـــ ــباط/فرباير  ١٩رســـ  ١٩٨٣شـــ
ــل       ــن املمث ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه

لــدى األمــم  الــدائم للجماهرييــة العربيــة الليبيــة
  املتحدة

  ٢٤١٥اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٨٣شباط/فرباير  ٢٢

S/15560/Add.8  

  ١٩٨٣آذار/مارس  ٣

إىل السـيد   ٣٩ وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة
  مافول .أيكي ف

  ٢٤١٥ اجللسة

    ١٩٨٣فرباير شباط/ ٢٢

ــة   ــالة مؤرخـــ ــطس  ٨رســـ  ١٩٨٣آب/أغســـ
ــن القــائم       ــن م ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه

ــة لل  ــة  باألعمــال بالنياب ــة الدائمــة للجماهريي بعث
  .العربية الليبية لدى األمم املتحدة

  ٢٤٦٤اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
    ١٩٨٣آب/أغسطس  ١١

S/15560/Add.32    

    ١٩٨٣أغسطس آب/ ١٨

وجه الرئيس دعوات إىل ممثلي تشيكوسلوفاكيا 
  ندومصر ومجهورية أملانيا الدميقراطية واهل

   ٢٤٦٨ اجللسة

   ١٩٨٣ أغسطسآب/ ١٦

 ١٩٨٤آذار/مــــــارس  ٢٢رســــــالة مؤرخــــــة 
ــن القــائم       ــن م ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه
ــة    ــة الدائمــة للجماهريي ــة للبعث باألعمــال بالنياب

  العربية الليبية لدى األمم املتحدة.  

  ٢٥٢٢اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
    ١٩٨٤آذار/مارس  ٢٨

S/16270/Add.12    

    ١٩٨٤أبريل نيسان/ ٤

  وجه الرئيس دعوتني إىل ممثلي كوبا وهنغاريا  

    ٢٥٢٦ اجللسة

   ١٩٨٤ أبريلنيسان/ ٢

 ١٩٨٩كــانون الثاين/ينــاير  ٤رســالة مؤرخــة 
ــن القــائم       ــن م ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه
ــة    ــة الدائمــة للجماهريي ــة للبعث باألعمــال بالنياب

  لدى األمم املتحدة   العربية الليبية

  ٢٨٣٥اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
ــاير   ٥ ــانون الثاين/ينــــــ كــــــ

١٩٨٩    

S/20370/Add.1    

ــانون ٢٥ ــاير الثاين/ كـــ ينـــ
١٩٨٩    

  S/20378)( عدم اعتماد مشروع القرار

    ٢٨٤١ اجللسة

   ١٩٨٩ ينايركانون الثاين/ ١١

 ١٩٨٩/ينــاير كــانون الثاين ٤رســالة مؤرخــة 
ــن القــائم       ــن م ــيس جملــس األم ــة إىل رئ موجه
باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمـة للبحـرين لـدى    

  األمم املتحدة.  

     

احلالـــة يف مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية  
  السابقة  

  ٣٢٣٩اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
    ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٨

S/25070/Add.24    

    ١٩٩٣يوليه متوز/ ٦

  )٢٠٠١( ١٣٧١ اختاذ القرار

     ٤٣٨١ اجللسة

    ٢٠٠١سبتمرب أيلول/ ٢٦

احلالــة يف طاجيكســتان وعلــى امتــداد احلــدود  
  الطاجيكية األفغانية  

  ٣٢٦٦اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
    ١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٣

S/25070/Add.34   
    ١٩٩٣سبتمرب أيلول/ ٣

  )S/PRST/2000/17أدىل الرئيس ببيان 

  ٤١٤١ اجللسة

  ٢٠٠٠ مايوأيار/ ١٢
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

اإلدراج يف البيــان املــوجز 
  ألول مرة

كــانون  ٣١اختــذه الــس حــىت   آخــر إجــراء
  ٢٠٠٧ديسمرب ل/األو

توفري احلماية للمسـاعدة اإلنسـانية املقدمـة إىل    
الالجـئني وغريهـم ممـن يتواجـدون يف حــاالت     

  نزاع  

  ٣٧٧٨اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١

S/1997/40/Add.20   
    ١٩٩٧مايو أيار/ ٣٠

إىل  ٣٩ وجــه الــرئيس دعــوة مبوجــب املــادة    
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  

    ٣٩٤٢ اجللسة

   ١٩٩٨ نوفمربتشرين الثاين/ ١٠

 ١٩٩٨آذار/مــــــارس  ١١رســــــالة مؤرخــــــة 
س األمــن مــن نائـــب   موجهــة إىل رئــيس جملــ   

املمثـــل الـــدائم للمملكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا      
  العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم املتحدة  

  ٣٨٦٨اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١

S/1998/44/Add.13    

    ١٩٩٨أبريل نيسان/ ٩

  )  S/PRST/1999/5أدىل الرئيس ببيان (

  ٣٩٧٤ اجللسة

  ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩

 ١٩٩٨آذار/مــــــارس  ٢٧رســــــالة مؤرخــــــة 
ــل       ــن املمث ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى األمـم  

  املتحدة  

      

ــلم     ــون السـ ــن صـ ــن عـ ــس األمـ ــؤولية جملـ مسـ
  الدولينيواألمن 

  ٣٨٨١اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٨أيار/مايو  ١٤

S/1998/44/Add.19   
    ١٩٩٨مايو أيار/ ٢٢

(S/RST/2000/38)أدىل الـــــــــــرئيس ببيــــــــــــان  

  ٤٢٤٣اجللسة 

  ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ٦

ــة   ــالة مؤرخــ ــه  ٢٩رســ  ١٩٩٨حزيران/يونيــ
موجهــة مــن األمـــني العــام إىل رئــيس جملـــس     

  األمن  

  ٣٩٠٣اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٣

S/1998/44/Add.28   
    ١٩٩٨يوليه متوز/ ٢٤

  )S/PRST/1998/20أدىل الرئيس ببيان (

  ٣٩٠٣ جللسةا

  ١٩٩٨يوليه متوز/ ١٣

ــة   ــالة مؤرخــ ــه  ٢٥رســ  ١٩٩٨حزيران/يونيــ
موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم      
جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لــدى األمــم     

  املتحدة

    

ــة   ــالة مؤرخــ ــه  ٢٥رســ  ١٩٩٨حزيران/يونيــ
دائم موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــ     

  لرواندا لدى األمم املتحدة

     

ــدوليني    األخطــار الــيت ــدد الســالم واألمــن ال
  من جراء األعمال اإلرهابية  

  ٣٩١٥اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٨آب/أغسطس  ١٣

S/1998/44/Add.32    

  ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢١

  )١٩٩٨( ١١٨٩ اختاذ القرار

    ٣٩١٥ اجللسة

   ١٩٩٨ أغسطسآب/ ١٣

صون السلم واألمـن وبنـاء السـالم بعـد انتـهاء      
  حاالت الرتاع

  ٣٩٥٤اجللسة 

ــانون األول/  ١٦ كـــــــــــــــــ
  ١٩٩٨ديسمرب 

S/1998/44/Add.50   
كـــــــــــــــــانون األول/  ٢٤

  ١٩٩٨ديسمرب 

  )S/PRST/2000/10أدىل الرئيس ببيان (

 ٤١١٩اجللسة 
  ٢٠٠٠آذار/مارس  ٢٣

تعزيز السلم واألمـن: األنشـطة اإلنسـانية ذات    
  الصلة مبجلس األمن

  ٣٩٦٨اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
ــاير   ٢١ ــانون الثاين/ينــــ كــــ

١٩٩٩  

S/1999/25/Add.2    

ــ ٢٩ ــاير  انونكـــ الثاين/ينـــ
١٩٩٩    

إىل وكيـل   ٣٩ وجه الرئيس دعوة مبوجب املادة
ــة يف     ــني للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاث األم

 ٣٩٦٨ اجللسة ئحاالت الطوار
   ١٩٩٩ ينايركانون الثاين/ ٢١
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

اإلدراج يف البيــان املــوجز 
  ألول مرة

كــانون  ٣١اختــذه الــس حــىت   آخــر إجــراء
  ٢٠٠٧ديسمرب ل/األو

 ١٩٩٩آذار/مــــــارس  ٢٤رســــــالة مؤرخــــــة 
ــل       ــن املمث ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه

  مم املتحدة  الدائم لالحتاد الروسي لدى األ

  ٣٩٨٨اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤

S/1999/25/Add.11    

    ١٩٩٩أبريل نيسان/ ١

   )S/1999/328( عدم اعتماد مشروع القرار

    ٣٩٨٩ اجللسة

   ١٩٩٩ مارسآذار/ ٢٦

ــة  ر ــالة مؤرخ ــايو  ٧س موجهــة  ١٩٩٩أيار/م
إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم  

  للصني لدى األمم املتحدة  

  ٤٠٠٠اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٩أيار/مايو  ٨

S/1999/25/Add.17    

    ١٩٩٩مايو أيار/ ١٤

شوجه الرئيس دعوة إىل فالديسالف يوفانوفيت
   ٤٠٠٠ اجللسة

   ١٩٩٩ مايوأيار/ ٨

ــرارات جملـــــس األمـــــن     )١٩٩٨( ١١٦٠قـــ
    )١٩٩٨( ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩ و

  ٤٠٠٣اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤

S/1999/25/Add.18    

    ١٩٩٩مايو أيار/ ٢١

  )١٩٩٩( ١٢٣٩ اختاذ القرار

  ٤٠٠٣ة اجللس

   ١٩٩٩ مايويار/أ ١٤

، )١٩٩٨( ١١٦٠رارات جملـــــس األمـــــن قـــــ
، )١٩٩٨( ١٢٠٣، و )١٩٩٨( ١١٩٩ و
    )١٩٩٩( ١٢٣٩و 

  ٤٠١١اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٠

S/1999/25/Add.22    

    ١٩٩٩يونيه حزيران/ ١٨

  )١٩٩٩( ١٢٤٤ اختاذ القرار

    ٤٠١١ اجللسة

   ١٩٩٩ يونيهحزيران/ ١٠

تعزيز السلم واألمن: تقدمي املساعدة اإلنسـانية  
  إىل الالجئني يف أفريقيا  

  ٤٠٢٥اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٦

S/1999/25/Add.29    

    ١٩٩٩أغسطس آب/ ٦

  )  S/PRST/2000/1أدىل الرئيس ببيان (

    ٤٠٨٩ اجللسة

  ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٣

  ٤٠٧٢اجللســـــــــــــــــــــــــــة   دور جملس األمن يف منع الرتاعات املسلحة  
ــاين/نوفمرب   ٢٩ ــرين الثــ تشــ

١٩٩٩  

S/1999/25/Add.47    

/ األول كـــــــــــــــــانون ١٠
    ١٩٩٩ديسمرب 

  )٢٠٠١( ١٣٦٦ اختاذ القرار

  ٤٣٦٠ اجللسة

   ٢٠٠١ أغسطسآب/ ٣٠

ــت،     ــارل بيلـ ــيد كـ ــن السـ ــة مـ ــة إعالميـ إحاطـ
     املبعوث اخلاص لألمني العام إىل البلقان

  ٤١٠٥اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٢٨

S/2000/40/Add.8    

  ٢٠٠٠أبريل ن/نيسا ١٤

ــات      ــن الواليـ ــدم مـ ــرح املقـ ــاد املقتـ ــدم اعتمـ عـ
  املتحدة  

    ٤١٦٤ اجللسة

   ٢٠٠٠ يونيهحزيران/ ٢٣

ــانية     ــب اإلنسـ ــن: اجلوانـ ــلم واألمـ ــون السـ صـ
  للقضايا املعروضة على جملس األمن  

  ٤١٠٩اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ٢٠٠٠آذار/مارس  ٩

S/2000/40/Add.9    

    ٢٠٠٠أبريل نيسان/ ١٩

  )S/PRST/2000/7أدىل الرئيس ببيان (

  ٤١١٠اجللسة 

  ٢٠٠٠آذار/مارس  ٩

كفالــة اضــطالع جملــس األمــن بــدور فعــال يف  
صــون الســلم واألمــن الــدوليني، وال ســيما يف  

  أفريقيا  

  ٤١٩٤اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
  ٢٠٠٠رب أيلول/سبتم ٧

S/2000/40/Add.35    

    ٢٠٠٠سبتمرب أيلول/ ١٥

  )  S/PRST/2001/10أدىل الرئيس ببيان (

    ٤٣٠٢ اجللسة

    ٢٠٠١مارس آذار/ ٢٢

ــة مــن الســيدة ســاداكو أو   ــا، إحاطــة مقدم غات
ــؤون    ــامية لشــ ــدة الســ ــم املتحــ ــة األمــ مفوضــ

  الالجئني  

  ٤٢١٩اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
ــاين/نوفمرب   ١٠ ــرين الثــ تشــ

٢٠٠٠  

S/2000/40/Add.44    

ــرين ١٧ ــاين/ تشـ نوفمرب الثـ
٢٠٠٠    

إىل  ٣٩ وجــه الــرئيس دعــوة مبوجــب املــادة    
  لشؤون الالجئنيمفوضة األمم املتحدة السامية 

     ٤٢١٩ اجللسة

   ٢٠٠٠ نوفمربتشرين الثاين/١٠

كفالــة اضــطالع جملــس األمــن بــدور فعــال يف  
  صون السلم واألمن الدوليني  

  ٤٢٢٠اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
ــاين/نوفمرب   ١٣ ــرين الثــ تشــ

٢٠٠٠  

S/2000/40/Add.45    

ــرين ٢٤ ــاين/ تشـ  نوفمربالثـ
٢٠٠٠    

  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٧اختاذ القرار 
  ٤٢٢٠ اجللسة

   ٢٠٠٠ نوفمرب/تشرين الثاين ١٣
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

اإلدراج يف البيــان املــوجز 
  ألول مرة

كــانون  ٣١اختــذه الــس حــىت   آخــر إجــراء
  ٢٠٠٧ديسمرب ل/األو

  ٤٢٢٣اجللســـــــــــــــــــــــــــة   ال انسحاب بدون استراتيجية  
ــاين/نوفمرب   ١٥ ــرين الثــ تشــ

٢٠٠٠  

S/2000/40/Add.45    
نــوفمرب / الثــاين تشــرين ٢٤

٢٠٠٠    

سـتراليا وأملانيـا   أدعوات إىل ممثلـي   وجه الرئيس
وإندونيســـــيا وأيرلنـــــدا وإيطاليـــــا وباكســـــتان  
والربتغــال وبــيالروس وتايلنــد وجنــوب أفريقيــا  
ــنغافورة   ــدا وســــلوفاكيا وســ والــــدامنرك وروانــ
والفلـــبني وفنلنـــدا وكرواتيـــا ومصـــر والنـــرويج  
ــم احلــق يف     ــد، دون أن يكــون هل والنمســا واهلن

  التصويت

  ٤٢٢٣ اجللسة

   ٢٠٠٠ نوفمربشرين الثاين/ت ١٥

ــة  ــالة مؤرخــ ــاين/نوفمرب   ١٠رســ ــرين الثــ تشــ
ــيس جملــس األمــن مــن    ٢٠٠٠ موجهــة إىل رئ

القــائم باألعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة جلــزر  
  سليمان لدى األمم املتحدة  

  ٤٢٢٤اجللســـــــــــــــــــــــــــة 
ــاين/نوفمرب   ١٦ ــرين الثــ تشــ

٢٠٠٠  

S/2000/40/Add.45    
نوفمرب الثــاين/  تشــرين  ٢٤ 

٢٠٠٠    

  )S/PRST/2000/41أدىل الرئيس ببيان (

  ٤٢٢٤اجللسة 

  ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦

  ٤٢٢٦اجللســـــــــــــــــــــــــــة   إحاطة إعالمية من األمني العام  
ــاين/نوفمرب   ١٧ ــرين الثــ تشــ

٢٠٠٠  

S/2000/40/Add.45    
نــوفمرب /الثــاين تشــرين ٢٤ 

٢٠٠٠    

ــادة   ــالغ مبوجــب امل مــن النظــام   ٥٥ إصــدار ب
  الداخلي املؤقت للمجلس

   ٤٢٢٦ اجللسة

    ٢٠٠٠نوفمرب الثاين/  تشرين ١٧

احلالــة يف غينيــا يف أعقــاب اهلجمــات األخــرية  
  ا مع ليربيا وسرياليون  على طول حدوده

  ٤٢٥٢ اجللسة

ديســمرب  ل/األو كــانون  ٢١
٢٠٠٠    

S/2000/40/Add.50    
األول/  كـــــــــــــــــانون ٢٩

    ٢٠٠٠ديسمرب 

  )S/PRST/2000/41أدىل الرئيس ببيان (

    ٤٢٥٢ لسةاجل

    ٢٠٠٠ديسمرب األول/  كانون ٢١

  ٤٢٥٧ اجللسة  تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات  

ــانون ١٦ ــاير /الثاين كــــ ينــــ
٢٠٠١    

S/2001/15/Add.3    
    ٢٠٠١مارس آذار/ ٢٨

  )٢٠٠١( ١٣٥٣ اختاذ القرار

   ٤٣٢٦ اجللسة

   ٢٠٠١ يونيهن/حزيرا ١٣

  ٤٢٧٢ اجللسة  توطيد السالم: يف سبيل ج شامل  

    ٢٠٠١فرباير ط/شبا ٥

S/2001/15/Add.6    
    ٢٠٠١أبريل نيسان/ ٤

  )S/PRST/2001/5( أدىل الرئيس ببيان

  ٤٢٧٨اجللسة 

  ٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٠

احلالــة يف غينيــا يف اعقــاب اهلجمــات األخــرية  
ــا وســرياليون؛      ــع ليربي ــى طــول حــدودها م عل

  احلالة يف ليربيا؛ احلالة يف سرياليون  

  ٤٢٧٦ اجللسة

    ٢٠٠١فرباير ط/شبا ١٢

S/2001/15/Add.7    
    ٢٠٠١أبريل سان/ني ٦

ــادة   ــالغ مبوجــب امل مــن النظــام   ٥٥ إصــدار ب
  الداخلي املؤقت للمجلس

    ٤٢٧٦ اجللسة

    ٢٠٠١فرباير شبا"/ ١٢

موجهـة   ٢٠٠١آذار/مـارس   ٤رسالة مؤرخة 
إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم  
جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لـدى  

  األمم املتحدة  

  ٤٢٨٩اجللسة 

    ٢٠٠١مارس ر/آذا ٧

S/2001/15/Add.10    
    ٢٠٠١أبريل نيسان/ ١٣

  )٢٠٠١( ١٣٤٥ اختاذ القرار

   ٤٣٠١ اجللسة

   ٢٠٠١ مارسآذار/ ٢١

ــا    ــا وليربيــ ــول حــــدود غينيــ ــة علــــى طــ احلالــ
  وسرياليون  

  ٤٢٩١ اجللسة

    ٢٠٠١مارس ر/آذا ٨

S/2001/15/Add.10    
    ٢٠٠١أبريل ن/نيسا ١٣

ــاد    ــب املـ ــوة مبوجـ ــرئيس دعـ ــه الـ إىل  ٣٩ة وجـ
مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  

   ٤٢٩١ اجللسة

  ٢٠٠١ مارسر/آذا ٨
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  البند

اإلدراج يف جــــــــــــــــــدول 
  األعمال ألول مرة

اإلدراج يف البيــان املــوجز 
  ألول مرة

كــانون  ٣١اختــذه الــس حــىت   آخــر إجــراء
  ٢٠٠٧ديسمرب ل/األو

احلالــة يف غينيــا يف أعقــاب اهلجمــات األخــرية  
  سرياليون؛  على طول حدودها مع ليربيا و

  احلالة يف سرياليون

  ٤٣١٩ اجللسة

    ٢٠٠١مايو ر/أيا ١٤

S/2001/15/Add.20    
    ٢٠٠١مايو ر/أيا ٢٥

ــاد    ــب املـ ــوة مبوجـ ــرئيس دعـ ــه الـ إىل  ٣٩ة وجـ
ماري غينو، وكيـل األمـني العـام     - السيد جان

 العـام املسـاعد   لعمليات حفظ السـالم؛ واألمـني  
ــة يف     ــب منســق اإلغاث للشــؤون السياســية؛ ونائ

  حاالت الطوارئ  

    ٤٣١٩ اجللسة

  ٢٠٠١ مايور/أيا ١٤

مناقشــة ختاميــة ألعمــال جملــس األمــن خــالل   
    ٢٠٠١يونيه /شهر حزيران

  ٤٣٤٣ اجللسة

    ٢٠٠١يونيه ن/حزيرا ٢٩

S/2001/15/Add.26    
    ٢٠٠١يوليه ز/متو ٦

نظـــر الـــس يف البنـــد وفقـــا للتفـــاهم الـــذي مت 
  التوصل إليه يف مشاورات الس السابقة

  ٤٣٤٣ اجللسة

  ٢٠٠١ يونيهن/حزيرا ٢٩

ــن   ــس األم ــرار جمل ــؤرخ  )١٩٩٨( ١١٦٠ق امل
    ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١

  ٤٣٦٦ اجللسة

    ٢٠٠١سبتمرب ل/أيلو ١٠

S/2001/15/Add.37    
    ٢٠٠١سبتمرب ل/أيلو ٢١

  )٢٠٠١( ١٣٦٧ اختاذ القرار

    ٤٣٦٦ اجللسة

    ٢٠٠١سبتمرب ل/أيلو ١٠

ــن صــاحب الســعادة الســيد      ــة م إحاطــة مقدم
نيبوشا تشـوفيتش، نائـب رئـيس وزراء صـربيا     

  جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية  

  ٤٣٧٣ اجللسة

    ٢٠٠١سبتمرب /لأيلو ١٧

S/2001/15/Add.38    
    ٢٠٠١سبتمرب ل/أيلو ٢٨

مـــن النظـــام  ٥٥ إصــدار بـــالغ مبوجـــب املــادة  
  الداخلي املؤقت للمجلس

    ٤٣٧٣ اجللسة

    ٢٠٠١سبتمرب ل/أيلو ١٧

ــن   ــس األم ــرار جمل ــؤرخ  )١٩٩٦( ١٠٥٤ق امل
    ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٢٦

  ٤٣٨٤ اجللسة

    ٢٠٠١سبتمرب ل/أيلو ٢٨

S/2001/15/Add.39    
ــرين ٥ ــوبر ل/األو تشــ أكتــ

٢٠٠١    

  )٢٠٠١( ١٣٧٢ اختاذ القرار

    ٤٣٨٤ اجللسة

  ٢٠٠١ سبتمربل/أيلو ٢٨

  ٤٣٩٠ اجللسة  جائزة نوبل للسالم  

ــرين ١٢ ــوبر ل/األو تشـ أكتـ
٢٠٠١    

S/2001/15/Add.41    
ل/ األو كـــــــــــــــــانون ١٩

    ٢٠٠١ديسمرب 

  )S/PRST/2001/28( أدىل الرئيس ببيان

  ٤٣٩٠اجللسة 

  ٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ١٢

 ٢٠٠١ل نيســـــان/أبري ٣٠رســـــالة مؤرخـــــة 
موجهــة مــن األمـــني العــام إىل رئــيس جملـــس     

  األمن  

  ٤٤٣٩ اجللسة

ــانون ١٨ ل/ األو كـــــــــــــــــ
  ٢٠٠١  ديسمرب

S/2001/15/Add.51    
ل/ األو كـــــــــــــــــانون ٢٨

    ٢٠٠١ديسمرب 

  )S/PRST/2001/5( أدىل الرئيس ببيان

  ٤٢٧٨اجللسة 

  ٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٠

  اجتماعـــــــات جملـــــــس األمـــــــن يف نـــــــريويب 
  )  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩-١٨(

  ٥٠٦٣اجللسة 

ــرين ٢٦ / األول تشـــــــــــــــــ
    ٢٠٠٤  أكتوبر

S/2004/20/Add.43    
ــرين ٤ ــاين تشـــ نوفمرب /الثـــ

٢٠٠٤    

  )٢٠٠٤( ١٥٦٩ اختاذ القرار

  ٥٠٦٣ اجللسة

   ٢٠٠٤وبر أكتل/تشرين األو ٢٦

اإلحاطتـان اإلعالميتــان املقـدمتان مــن وزيــري   
  اخلارجية والدفاع يف أوغندا

  ٥٤١٥ اجللسة

    ٢٠٠٦أبريل ن/نيسا ١٩

S/2006/10/Add.15    
    ٢٠٠٦ريل أبن/نيسا ٢٨

مـــن النظـــام  ٥٥ إصــدار بـــالغ مبوجـــب املــادة  
  الداخلي املؤقت للمجلس

    ٥٤١٦ اجللسة

    ٢٠٠٦أبريل ن/نيسا ١٩

  




