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  مالحظة استهاللية    
يتناول اجلزء الثاين ممارسات جملس األمن فيما يتصل بأحكـام نظامـه الـداخلي املؤقـت       

ومــواد ميثــاق األمــم املتحــدة ذات الصــلة ــا. ومبــا أن الــس درج يف جلســاته الرمسيــة علــى     
ظام الداخلي، الذي تكمله املمارسة املتبعة، فإن اجلزء الثاين يركـز علـى احلـاالت    تطبيق هذا الن

اليت حاد فيها الس يف إجراءاته عن تطبيق هذا النظام أو طبقه تطبيقا خاصا بدال من التركيـز  
  على احلاالت اليت طُبق فيها على النحو املتعارف عليه.  

ت الصــلة مــن النظــام الــداخلي املؤقــت،  ويتبــع ترتيــب هــذا اجلــزء ترتيــب الفصــول ذا   
مـن النظـام الـداخلي     ٥-١واملواد من امليثاق،  ٢٨املادة حيث يتناول القسم األول اجللسات (

الثـاين جـدول    من النظام الداخلي املؤقت)؛ ويتناول القسم ٥٧-٤٨املواد املؤقت)، واحملاضر (
مــن النظــام الــداخلي املؤقــت)؛ والقســم الثالــث، التمثيــل ووثــائق          ١٢-٦املــواد  عمــال ( األ

 ٢٠-١٨ املـواد من النظام الداخلي املؤقت)؛ والقسم الرابع، الرئاسة ( ١٧-١٣املواد التفويض (
مــن النظــام  ٢٦-٢١املــواد مــة (مــن النظــام الــداخلي املؤقــت)؛ والقســم اخلــامس، األمانــة العا 

مــن  ٣٣و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٧املــواد الــداخلي املؤقــت)؛ والقســم الســادس، تصــريف األعمــال (
مـن النظـام الـداخلي     ٣٩و  ٣٧املادتـان  النظام الداخلي املؤقت)؛ والقسـم السـابع، املشـاركة (   

 ٣١املادتــانمــن امليثــاق، و ٢٧املــادة املؤقــت)؛ والقســم الثــامن، اختــاذ القــرارات والتصــويت (  
من النظام الـداخلي املؤقـت)؛ والقسـم التاسـع،      ٤٠و  ٣٨، واملادتان ٣٦-٣٤، واملواد ٣٢ و

من النظام الداخلي املؤقت)؛ والقسـم العاشـر، الوضـع املؤقـت للنظـام       ٤٧-٤١املواد اللغات (
من امليثاق). أما املواد املتبقية، فترد يف األجزاء األخرى على النحو التـايل:   ٣٠املادة الداخلي (

 من النظام الداخلي املؤقـت املتعلقـة باهليئـات الفرعيـة     ٢٨يتناول اجلزءان التاسع والعاشر املادة 
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت املتعلقـة بقبـول        ٦٠إىل  ٥٨ويتناول اجلزء الرابع املـواد  للمجلس؛ 

أعضاء جدد (رغم أن هذا امللحق ال يتضمن أي حمتوى يتصل ذه املواد ألـا مل تطبـق يف أي   
مـن النظـام الـداخلي     ٦١كمـا يتنـاول اجلـزء الرابـع املـادة      ل الفترة قيد االستعراض)؛ حالة خال

  ة األمم املتحدة األخرى.املؤقت املتعلقة بالعالقات مع أجهز
، عقد الس ما جمموعـه  ٢٠٠٩إىل عام  ٢٠٠٨وخالل فترة السنتني املمتدة من عام   

بنـدا مـن بنـود جـدول      ٥٥وناقش  بيانا رئاسيا، ٨٣قرارا، واعتمد  ١١٣جلسة، واختذ  ٤٣٨
ــة     ــة واملســـائل العامـ األعمـــال مقســـمة بالتســـاوي بـــني احلـــاالت القطريـــة واحلـــاالت اإلقليميـ

مسألة عدم االنتشـار النـووي    بشأن ٢٠٠٩واملواضيعية. وعقد الس اجتماع قمة واحد عام 
ــووي  ــالح النـ ــزع السـ ــه ب   )١(ونـ ــم قراراتـ ــاذ معظـ ــة يف اختـ ــته املتمثلـ ــل ممارسـ ــاع ، وواصـ اإلمجـ

  
  

 ‘‘.صون السالم واألمن الدوليني’’يف إطار البند املعنون  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٤املعقودة يف  ٦١٩١جللسة ا  )١(  
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ــة   ١١٥مشـــروعي قـــرارين، مـــن أصـــل   إال مشـــروع قـــرار، مل يعتمـــدمها بتوافـــق اآلراء نتيجـ
  .)٢(لتصويت أحد األعضاء الدائمني ضدمها

، كــان عــام ٢٠٠٩إىل عــام  ٢٠٠٠وخــالل فتــرة الســنوات العشــر املمتــدة مــن عــام     
هو العـام الـذي عقـد فيـه الـس أقـل عـدد مـن املشـاورات غـري الرمسيـة بكامـل هيئتـه               ٢٠٠٩

فيمـا خيـص عـدد    واختذ فيه أقل عدد من القرارات واعتمـد أقـل عـدد مـن البيانـات الرئاسـية. و      
بنــود جــدول األعمــال الــيت نظــر فيهــا الــس خــالل جلســاته يف الســنة، شــهدت الفتــرة قيــد     

)، الـيت  ٢٠٠٧-٢٠٠١االستعراض اخنفاضا كبريا باملقارنة مع فترة السـنوات السـبع السـابقة (   
عــرض خالهلــا الــس عــددا مــن البنــود املتعلقــة باالجتماعــات املعقــودة مــع البلــدان املســامهة     

  قوات (انظر الشكل األول).ب
  الشكل األول

عدد اجللسـات الـيت عقـدها الـس، واملشـاورات غـري الرمسيـة الـيت أجراهـا بكامـل           
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٠هيئته، والقرارات اليت اختذها، والبنود اليت نظر فيها، 
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بشأن أساليب عملـه، وكانـت تلـك أول    ، عقد الس مناقشة ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٧ويف 
تنفيـذ مـذكرة   ”، يف إطـار البنـد اجلديـد املعنـون     )٣(١٩٩٤مناقشة مـن نوعهـا تعقـد، منـذ عـام      

ت يف وعـالوة علـى ذلـك، ونتيجـة للمناقشـات الـيت جـر       )“. S/2006/507رئيس جملس األمـن ( 
، ٢٠٠٨إطار الفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى خـالل عـام   

ــرئيس مؤرخــة     ، )٤(٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٣١عــدل الــس، مبوجــب مــذكرة مــن ال
شكْل البيـان املـوجز عـن املسـائل املعروضـة عليـه واملرحلـة الـيت بلغهـا النظـر فيهـا، كمـا عـدل              

  املتعلق حبذف بنود من ذلك البيان املوجز.   اإلجراء
، مـــا انفكـــت إجـــراءات الـــس  ٢٠٠٩إىل عـــام  ٢٠٠٨وخـــالل الفتـــرة مـــن عـــام    

وأساليب عمله تتطور. ومن األمثلة اجلديرة بالذكر، اجلهود احلثيثة اليت بذهلا الـس مـن أجـل    
ــد ــيط جـ ــهتبسـ ــة     )٥(ول أعمالـ ــود املتعلقـ ــل البنـ ــع كـ ــال، مجـ ــبيل املثـ ــى سـ ــها، علـ ــبل منـ . فبسـ

باالجتماعات املعقودة مع البلدان املسـامهة بقـوات يف بعثـات حمـددة يف إطـار بنـد عـام واحـد،         
توطيـد السـالم يف غـرب    ”و “ السـالم واألمـن يف أفريقيـا   ”واستخدام البنود القائمة، من قبيل 

ت قطريــة حمــددة يف املنطقــة، قلــل الــس إىل حــد بعيــد عــدد البنــود    ، ملناقشــة حــاال“أفريقيــا
  اجلديدة ليصل إىل بند واحد يف السنة.

  
  

أســـاليب عمـــل ’’يف إطــار البنـــد املعنـــون   ١٩٩٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦املعقـــودة يف  ٣٤٨٣اجللســة    )٣(  
  ‘‘.وإجراءات جملس األمن

  )٤(  S/2008/847.  
 .٢، الفقرة S/2006/507ر انظ  )٥(  
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    اجللسات واحملاضر -أوال 
  مالحظة
ــة       ــن املتعلق ــس األم ــاول هــذا القســم ممارســات جمل يتن

 ٢٨باملـادة  باجللسات وعلنيتها وحماضرها، وذلك فيمـا يتصـل   
ن مـ  ٥٧إىل  ٤٨و  ٥إىل  ١املـواد  حـدة و من ميثـاق األمـم املت  

  لي املؤقت للمجلس.النظام الداخ
  من امليثاق ٢٨املادة  

يــنظّم جملــس األمــن علــى وجــه يســتطيع معــه   - ١  
العمل باسـتمرار، وهلـذا الغـرض ميثـل كـل عضـو مـن أعضـائه         

  يئة. متثيالً دائماً يف مقر اهل

يعقد جملس األمن اجتماعات دورية ميثـل    - ٢  
فيها كل عضو من أعضائه، إذا شاء ذلـك، بأحـد رجـال    

  حكومته أو مبندوب آخر يسميه هلذا الغرض خاصة. 

لس األمن أن يعقد اجتماعات يف غـري    - ٣  
  مقر اهليئة إذا رأى أن ذلك أدىن إىل تسهيل أعماله.

  من النظام الداخلي املؤقت   ١املادة   

تعقد اجتماعات جملس األمـن، باسـتثناء االجتماعـات      
، بنـاء علـى دعـوة مـن الـرئيس      ٤ادة املالدورية املشار إليها يف 

يف أي وقت يرى فيه ذلـك ضـروريا، علـى أال تتجـاوز الفتـرة      
  تخلل االجتماعات أربعة عشر يوما.اليت ت

  من النظام الداخلي املؤقت ٢املادة   

جملــس األمــن إىل االجتمــاع بنــاء   يــدعو الــرئيس  
  طلب أي عضو من أعضاء جملس األمن.على 

  من النظام الداخلي املؤقت ٣املادة   

يــدعو الــرئيس جملــس األمــن إىل االجتمـــاع إذا       
اع أو حالـــة حبســـب جـــرى تنبيـــه جملـــس األمـــن إىل نـــز

) مـن امليثـاق، أو إذا قـدمت    ٣( ١١املـادة  أو  ٣٥  املادة
اجلمعية العامة توصيات إىل جملس األمن أو أحالت إليـه  

)، أو إذا نبــه األمــني  ٢( ١١املــادة أيــة مســألة حبســب   
              . ٩٩املادة األمن إىل أية مسألة حبسب  العام جملس

  لي املؤقتمن النظام الداخ ٤املادة   

ــات الدوريــــة       ــس األمــــن االجتماعــ ــد جملــ يعقــ
) مـن امليثـاق مـرتني يف    ٢( ٢٨املادة املنصوص عليها يف 

  ملواعيد اليت حيددها جملس األمن.السنة يف ا

  من النظام الداخلي املؤقت ٥املادة   

ألمـــن عـــادة يف مقـــر تعقـــد اجتماعـــات جملـــس ا  
  األمم املتحدة.

وجيــوز لكــل عضــو مــن أعضــاء جملــس األمــن أو   
لألمني العـام أن يقتـرح اجتمـاع جملـس األمـن يف مكـان       

جملس األمـن االقتـراح، كـان عليـه تعـيني      آخر. فإذا قبل 
لس ومدة اجتماعه يف ذلك املكان.مكان اجتماع ا  

  من النظام الداخلي املؤقت ٤٨املادة   
من علنية مـا مل يقـرر   تكون اجتماعات جملس األ  

الس غري ذلك. وتناقَش أية توصية إىل اجلمعيـة العامـة   
  بشأن تعيني األمني العام ويبت فيها يف جلسة سرية.  

  نظام الداخلي املؤقتمن ال ٤٩املادة   

ــام     ــاة أحكـ ــع مراعـ ــادة مـ ــر ٥١املـ ــوفر احملضـ ، يـ
احلــريف لكــل جلســة يعقــدها جملــس األمــن للممــثلني يف    

ــت   ــرى اشـ ــة دول أخـ ــي أيـ ــن وملمثلـ ركت يف جملـــس األمـ
مـن   ١٠:٠٠ اجللسة وذلك يف موعد ال يتجاوز السـاعة 
  صباح أول يوم عمل يعقب تلك اجللسة.  
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  من النظام الداخلي املؤقت ٥٠املادة   

اليت اشـتركت يف اجللسـة، خـالل     يقوم ممثلو الدول  
، بتبليـغ األمـني   ٤٩املـادة  يومي عمل بعـد الوقـت املـبني يف    

  .ودون إدخاهلا على احملضر احلريفالعام بأية تصويبات ي

  من النظام الداخلي املؤقت ٥١املادة   
لــس األمــن أن يقــرر إعــداد حمضــر أيــة جلســة     

ســرية بنســخة واحــدة فقــط. وحيــتفظ األمــني العــام ــذا 
ول الــيت اشــتركت يف اجللســة، احملضــر. ويقــوم ممثلــو الــد

ــة      ــام بأيـ ــني العـ ــغ األمـ ــام، بتبليـ ــرة أيـ ــرة عشـ ــالل فتـ خـ
  ت يودون إدخاهلا على هذا احملضر.تصويبا

  ؤقتمن النظام الداخلي امل ٥٢املادة   
ــر      ــا مل يـ ــة معتمـــدة مـ تعتـــرب التصـــويبات املطلوبـ

الرئيس أن أمهيتها تكفي لتقـدميها إىل املمـثلني يف جملـس    
األمن. ويف هذه احلالـة، يقـدم املمثلـون يف جملـس األمـن      
خالل يومي عمل أية تعليقات قد يودون إبـداءها. فـإذا   
مل تقدم اعتراضات يف هذه الفترة، يصوب احملضـر علـى   

  طلوب.  النحو امل
  من النظام الداخلي املؤقت ٥٣املادة   

ــه يف        ــرب احملضــر احلــريف املشــار إلي أو  ٤٩املــادة يعت
، الــذي مل يطلــب إدخــال  ٥١املــادة احملضــر املشــار إليــه يف  

 ٥٠اليت تقتضيها كل من املـادتني   تصويبات عليه يف الفترة
، معتمـدا.  ٥٢املـادة  ، أو الذي صـوب وفقـا ألحكـام    ٥١و

  .يصبح احملضر الرمسي لس األمنويوقعه الرئيس و
  من النظام الداخلي املؤقت ٥٤املادة   

ــس       ــة ل ينشــر احملضــر الرمســي للجلســات العلني
األمن، فضال عن الوثائق املرفقة به، باللغـات الرمسيـة يف   

  أقرب وقت ممكن.  

  من النظام الداخلي املؤقت ٥٥املادة   

ــس         ــرية، يصــدر جمل ــة جلســة س ــام أي ــدى اختت ل
  األمن بالغا عن طريق األمني العام. 

  من النظام الداخلي املؤقت ٥٦املادة   

يكون ملمثلي الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة       
الـــيت اشـــتركت يف جلســـة ســـرية، علـــى الـــدوام، حـــق   
الرجوع إىل حمضر تلك اجللسة يف مكتب األمـني العـام.   

ن أن يســـمح يف أي وقـــت مـــن األوقـــات ولـــس األمـــ
للممثلني املخولني لدول أخـرى مـن الـدول األعضـاء يف     

  األمم املتحدة باالطالع على هذا احملضر.  

  لداخلي املؤقتمن النظام ا ٥٧املادة   
يقدم األمني العام إىل جملس األمـن، مـرة واحـدة      

كل سنة، قائمة باحملاضر والوثائق اليت كانت تعترب حـىت  
ذلـــك احلـــني ســـرية. ويقـــرر جملـــس األمـــن أي احملاضـــر  
والوثـائق منـها جيـب أن يتـاح للـدول األخـرى األعضـاء        
يف األمم املتحدة، وأيها جيـب أن ينشـر، وأيهـا جيـب أن     

  سريا.   يبقى
إىل عـام   ٢٠٠٨وخالل فترة السنتني املمتدة من عـام    
منها اجتمـاع   )٦(جلسة ٤٣٨، عقد الس ما جمموعه ٢٠٠٩

بشأن عـدم   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٤واحد رفيع املستوى يف 
ــووي   ــالح النـ ــزع السـ ــووي ونـ ــار النـ ــذه )٧(االنتشـ ــدد هـ . وعـ

جلســة خاصــة) املعقــودة   ٢٧جلســة، منــها  ٢٤٤اجللســات (
ــرة الســنوات      ٢٠٠٨عــام يف  ــى عــدد خــالل فت ــاين أعل ــو ث ه

(انظــــر  ٢٠٠٩إىل عــــام  ٢٠٠٠العشــــر املمتــــدة مــــن عــــام 
  الثاين).  الشكل

__________ 

 ة بذاا.اجللسات املستأنفة غري مدرجة بوصفها جلسات قائم  )٦(  

 .٦١٩١اجللسة   )٧(  
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واجتمع أيضا أعضاء الـس، خـالل الفتـرة املشـمولة       
مـرة يف مشـاورات غـري رمسيـة أجراهـا الـس        ٢٩٩بالتقرير، 

بكامـل هيئتــه، ويف إطـار اجتماعــات غــري رمسيـة أخــرى، مثــل    
اجللسات املعقودة يف إطار صيغة آريا واحلوارت غـري الرمسيـة،   

وذلك سريا علـى املمارسـة الـيت اتبعهـا يف املاضـي. ولالطـالع       
ــر     ــن، انظــ ــات جملــــس األمــ ــكال اجتماعــ ــى خمتلــــف أشــ علــ

  .١  اجلدول

    
  الشكل األول

    ٢٠٠٩-٢٠٠٠كامل هيئته، اجللسات العامة واخلاصة اليت عقدها الس واملشاورات غري الرمسية اليت أجراها ب
 

 

  
  
  
  
  
 

 

 

 

   
  ١اجلدول 

    (أ)أشكال جلسات جملس األمن
  الس يف النقاش (ب)أعضاءمشاركة غري   نوع اجللسة

ــة مــن   إحاطــة إعالمي
  مكان عقد اجللسة  احملاضر الرمسية  األمانة العامة

          (ج)جلسات جملس األمن          
          اجللسات العلنية  
ــوز  املناقشة املفتوحة   ــاء يف الــــس إىل   جيــ ــري األعضــ ــوة غــ دعــ

  طلبهم على بناء النقاش يف االشتراك
  قاعة جملس األمن  ينشر حمضر رمسي  تقدميها جيوز

 املعنـيني  مـن  الـس  يف األعضـاء  غـري  دعوة جيوز  املناقشة  
 ممـن  أو البحـث  قيـد  باملسـألة  مباشرة املتأثرين أو
 النقـاش  يف االشتراك إىل فيها خاصة مصلحة هلم
  طلبهم على بناء

      تقدميها جيوز

لسات اخلاصةاجل
املشاورات غري الرمسية للمجلس بكامل هيئته

علنيةاجللسات ال
جمموع اجللسات

 
عدد

ال
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  الس يف النقاش (ب)أعضاءمشاركة غري   نوع اجللسة
ــة مــن   إحاطــة إعالمي

  مكان عقد اجللسة  احملاضر الرمسية  األمانة العامة

 ببيانـات  اإلدالء وحـدهم  الس عضاءجيوز أل  اإلعالمية اإلحاطة            
  اإلعالمية اإلحاطات عقب

      تقدم 

ــوز  القرار/االعتماد اختاذ   ــوة جيـ ــدم أو دعـ ــوة عـ ــري دعـ ــاء غـ  يف األعضـ
  طلبهم على بناءاش النق يف االشتراك إىل الس

 أيال تقــــــــــــــدم 
  إحاطة

    

ــوة جيــــوز  (د)اخلاصة اجللسات   ــري دعــ ــاء غــ الــــس إىل  يف األعضــ
  طلبهم على بناء النقاش يف االشتراك

يصـــدر يف نســـخة    جيوز تقدميها
واحدة يحتفَظ ـا  

  لدى األمني العام

  األمنجملس  قاعة

ــع      ــودة م االجتماعــات املعق
  البلدان املسامهة بقوات

ــدعى ــذكورة األطــراف ت ــرار  امل  ١٣٥٣يف الق
) إىل االشتراك يف النقـاش، وفقـا هلـذا    ٢٠٠١(

  القرار 

لـــــس االقتصـــــادي قاعــــة ا     جيوز تقدميها
واالجتمــاعي أو قاعــة جملــس  

  الوصاية أو غرفة اجتماعات
        األمن جملس أعضاء اجتماعات

املشــــاورات غــــري الرمسيــــة   
  (هـ)ل هيئتهللمجلس بكام

ال يصــدر أي حمضــر    جيوز تقدميها  يدعى غري األعضاء  ال
  رمسي

  غرفة مشاورات جملس األمن

جيــــوز تقــــدميها أو    فقط للمدعوين   (و)احلوار غري الرمسي  
  عدم تقدميها

ضــر ال يصــدر أي حم
  رمسي

  غرفة اجتماعات

اجللســـات املعقــــودة وفــــق    
  (ز)صيغة آريا

ال يصــدر أي حمضــر    ال تقدم يف العادة  فقط للمدعوين
  رمسي

ــر   ــات أو مقــ ــة اجتماعــ غرفــ
الدائمة إلحدى الـدول  البعثة 

  األعضاء يف جملس األمن
  
  ).A.11.VII.1 (رقم املبيع ٣دليل أساليب عمل جملس األمن، املرفق األمم املتحدة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة،   :املصدر  

  .)، وهو يبني أنواع اجللسات احملددة يف املرفق فقطS/2010/507هذا اجلدول مستمد أساسا من مذكرة رئيس جملس األمن (  (أ)  
تــدعى أي دولــة مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة غــري األعضــاء يف جملــس األمــن، بنــاء عــل طلبــها أو بــدعوة مــن الــس، إىل املشــاركة يف      (ب)  

أمــا أعضــاء األمانــة العامــة أو غريهــم مــن األشــخاص املشــاركني يف   مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت. ٣٧ يــة للمجلــس عمــال باملــادةاجللســات الرمس
  .٣٩ اجللسات الرمسية للمجلس، فيدعون مبوجب املادة

  .٣٦ الفقرة، املرفق، S/2010/507   (ج)  
  ال حيضرها اجلمهور؛ وجيوز دعوة الدول األعضاء يف األمم املتحدة غري األعضاء يف الس إىل احلضور.  (د)  
  .٢٧-٢٠ ، املرفق، الفقراتS/2010/507   (هـ)  
  .٥٩ املرجع نفسه، الفقرة  (و)  
  .٦٥ املرجع نفسه، الفقرة  ز)(  

    
ــد      ــرة قيـ ــة خـــالل الفتـ ــة املتبعـ وعلـــى أســـاس املمارسـ

ــيما شـــكلها،      ــات، وال سـ ــل باجللسـ ــا يتصـ ــتعراض فيمـ االسـ
ــي:     ــية، هـ ــة رئيسـ ــام فرعيـ ــة أقسـ ــم األول أربعـ ــمن القسـ يتضـ

اجللســات، ويتعلــق مضــمون هــذا القســم الفرعــي بتطبيــق    (أ)
ــواد  ــت، واالجتماعــات     ٥إىل  ١امل ــداخلي املؤق ــن النظــام ال م

مــن  ٤٨املــادة الرفيعــة املســتوى، وشــكل اجللســات يف ضــوء  

 النظــــام الــــداخلي املؤقــــت؛ (ب) املشــــاورات غــــري الرمسيــــة 
للمجلس بكامل هيئته؛ (ج) اجللسـات غـري الرمسيـة األخـرى؛     

مـن النظـام    ٥٧إىل  ٤٩للمـواد  (د) احملاضر، اليت تحفظ وفقـا  
الـداخلي املؤقــت. ويتضــمن هــذا القســم أيضــا دراســة حــالتني  

  إفراديتني.
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  اجللسات    - ألف
ــلة       -  ١ ــت املتصـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــواد النظـ ــق مـ تطبيـ

  باجللسات 

مــن النظــام  ٥إىل  ١املــواد فيمــا يلــي دراســة لتطبيــق   
وخــالل  .الــداخلي املؤقــت املتعلقــة باجتماعــات جملــس األمــن 

الفترة قيد االستعراض، مل تكن هناك أية حاالت خاصـة طبـق   
 ٥املـادة  املتعلقة باالجتماعات الدوريـة أو   ٤ املادةفيها الس 

املتعلقة باالجتماعات املعقودة خارج املقر، ومل جير أي نقـاش  
  .٥إىل  ١املواد بشأن تفسري 

  )١ املادةالفترة اليت تتخلل االجتماعات (  (أ) 

خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، واصـل الـس العمـل        
يومـا، علـى    ١٤ اليت تتخلل اجتماعاتـه  دون أن تتجاوز الفترة

وبلغـت أطـول فتـرة    . ١ ادةاملـ النحو املنصوص عليه يف أحكام 
يومـا، وذلـك بـني آخـر جلسـة عقـدت        ١٢ختللت اجتماعاته 

كــانون  ٢٧ املعقــودة يف، ٥٨١٦ (وهــي اجللســة ٢٠٠٧ عــام
ــمرب/األول ــام  ٢٠٠٧ ديسـ ــدت عـ ــة عقـ  ٢٠٠٨ ) وأول جلسـ

 ينـــاير/كـــانون الثـــاين ٩ ، املعقـــودة يف٥٨١٧ (وهـــي اجللســـة
٢٠٠٨(.  

 ٣و  ٢ لمــادتنيلاجللســات املطلــوب عقــدها وفقــا    (ب) 
  من النظام الداخلي املؤقت

من بني الرسائل العديدة اليت وجهتها الدول األعضـاء    
لتطلــب إليــه عقــد   ، ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ إىل الــس، يف عــامي 

أو  ٢ املــادةرســائل إشــارة صــرحية إىل  تســع جلســة، تضــمنت
 )٨( من النظام الداخلي املؤقت كأساس لتقـدمي الطلـب   ٣ املادة

        ).٢ (انظر اجلدول
__________ 

، انظر اجلزء السادس، القسـم   لالطالع على مزيد من املعلومات  )٨(  
األول، فيما يتعلق بإحالة املنازعات أو احلاالت إىل جملـس األمـن   

 من امليثاق. ٩٩و  ٣٥) و ٣( ١١يف إطار املواد 
    

  ٢اجلدول 
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت يف طلـب       ٣أو املـادة   ٢املـادة  الرسائل الواردة من الدول األعضاء الـيت تضـمنت إشـارة إىل    

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨عقد جلسة، 
  البند  عقد جلسة بناء على طلب  املوجز  رسالة موجهة إىل رئيس جملس األمن

ــر/شــباط ١٢ مؤرخــة رســالة          فرباي
 الروســي االحتــاد لممثــ مــن ٢٠٠٨

)S/2008/93  (  

من النظام الداخلي املؤقت، تطلـب   ٢ للمادة وفقا
رئـة لـس األمـن يـوم     هذه الرسالة عقد جلسـة طا 

للنظــــــر يف  ٢٠٠٨شــــــباط/فرباير  ١٤اخلمــــــيس 
التطورات اخلطـرية يف كوسـوفو (اإلقلـيم الصـريب)     
النامجــة عــن األنشــطة التحضــريية الــيت تقــوم ــا       
ــة إلعــالن أُحــادي    ــذايت املؤقت مؤسســات احلكــم ال

  لالستقالل 

(مغلقـة)   ٥٨٣٥ اجللسة
 شــباط/ ١٤املعقــودة يف 

   ٢٠٠٨فرباير 

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

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

ــر/شــباط ١٧ مؤرخــة رســالة  فرباي
 الروســي االحتــاد ممثــل مــن ٢٠٠٨

)S/2008/104  (  

من النظام الداخلي املؤقت، تطلـب   ٢للمادة  وفقا
 ١٨هـــذه الرســـالة عقـــد جلســـة علنيـــة طارئـــة يف 

، وذلك نظرا للحالـة اخلطـرية   ٢٠٠٨شباط/فرباير 
وملا هلـا مـن عواقـب جسـيمة الضـرر علـى السـالم        

وعلــى قواعــد القــانون واألمــن يف منطقــة البلقــان، 
  ومبادئه، وخباصة ميثاق األمم املتحدة  الدويل

املعقـودة   ٥٨٣٩ اجللسة
شــــــــــباط/فرباير  ١٨يف 

٢٠٠٨    

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

١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣و 
  )  ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩(
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  البند  عقد جلسة بناء على طلب  املوجز  رسالة موجهة إىل رئيس جملس األمن

ــالة         ــة رسـ ــطس/آب ٧ مؤرخـ  أغسـ
 الروســي االحتــاد ممثــل مــن ٢٠٠٨

)S/2008/533  (  

، تطلـب  من النظام الداخلي املؤقـت  ٢للمادة  وفقا
 آب/ ٧هــذه الرســالة عقــد جلســة علنيــة طارئــة يف  

، للنظــر يف األعمــال العدائيــة الــيت ٢٠٠٨أغســطس 
تقوم ا جورجيا ضد جنوب أوسيتيا، وهي طـرف  

  معترف به دوليا يف الرتاع 

املعقـودة   ٥٩٥١ اجللسة
آب/أغســـــــــــطس  ٨يف 

٢٠٠٨    

  جورجيا يف احلالة

/أغســطس آب ١٠ مؤرخــة رســالة
 املتحـدة  الواليـات  ممثـل  من ٢٠٠٨

)S/2008/538  (  

من النظام الداخلي املؤقت، تطلب  ٢باملادة  عمال
ــوم      ــة يف صــباح ي هــذه الرســالة عقــد جلســة طارئ

ــا ٢٠٠٨آب/أغســـــطس   ١٠ ــدي لتصـــ عد للتصـــ
  العنف يف جورجيا 

املعقـودة   ٥٩٥٣ اجللسة
ــطس  ١٠يف  آب/أغســـــ

٢٠٠٨    

  جورجيا يف احلالة

 أغســطس/آب ١٩ مؤرخــة رســالة
 فرنســـــــــا ممثـــــــــل مـــــــــن ٢٠٠٨

)S/2008/561  (  

من النظام الداخلي املؤقت، تطلب  ٢باملادة  عمال
 ١٩هـــــذه الرســـــالة عقـــــد جلســـــة طارئــــــة يف     

  بشأن احلالة يف جورجيا  ٢٠٠٨آب/أغسطس 

املعقـودة   ٥٩٦١ اجللسة
ــطس  ١٩يف  آب/أغســـــ

٢٠٠٨    

  جورجيا يف احلالة

 /األول كـانون  ٢٧ مؤرخة رسالة
 ممثـــــــل  مـــــــن  ٢٠٠٨ديســـــــمرب  

 الليبيــــــــة العربيــــــــة اجلماهرييــــــــة
)S/2008/815  (  

من النظام الداخلي املؤقت، تطلـب   ٢للمادة  وفقا
هذه الرسـالة عقـد جلسـة طارئـة ملناقشـة العـدوان       
اإلجرامـــي لقـــوات االحــــتالل اإلســـرائيلية علــــى    
الشـــعب الفلســـطيين، والـــيت أســـفرت عـــن مئـــات  
ــاء يف قطــاع     ــدنيني األبري ــى واملصــابني مــن امل القتل

  غزة احملاصر 

األوســــط،  الشــــرق  يف احلالــــة   جلسةأي  تعقد مل
  فلسطني قضية ذلك يف  مبا

 /األول كـانون  ٣١ مؤرخة رسالة
 ممثـــــــل  مـــــــن  ٢٠٠٨ديســـــــمرب  

 الليبيــــــــة العربيــــــــة اجلماهرييــــــــة
)S/2008/843  (  

كانون األول/ديسـمرب   ٢٧بالرسالة املؤرخة  إحلاقا
٢٠٠٨ )S/2008/815 مـــــن  ٢للمـــــادة )، ووفقـــــا

النظام الداخلي املؤقت، تطلب هذه الرسـالة عقـد   
جلســة طارئــة ملناقشــة العــدوان اإلجرامــي لقــوات  
االحــتالل اإلســرائيلية علــى الشــعب الفلســطيين،      
والــذي أســفر عــن مئــات القتلــى واملصــابني مــن       

  املدنيني األبرياء يف قطاع غزة احملاصر 

املعقـودة   ٦٠٦٠ اجللسة
 كــــــانون األول/ ٣١يف 

   ٢٠٠٨ ديسمرب

األوســــط،  الشــــرق  يف احلالــــة 
  فلسطني قضية ذلك يف  مبا

/ســبتمرب أيلول ٢٢ مؤرخــة رســالة
ــن ٢٠٠٩ ــة مـــــ ــل ممثلـــــ  الربازيـــــ

)S/2009/487  (  

ضـــوء التطـــورات األخـــرية يف هنـــدوراس فيمـــا  يف
ــدوراس،     ــتوري هلنـ ــرئيس الدسـ ــالمة الـ ــق بسـ يتعلـ

ــا روســاليس، وأمــن ســفارة   خوســيه ما نويــل زيالي
ــا ألحكـــام   ــادة الربازيـــل يف تيغوســـيغالبا، ووفقـ املـ

من النظـام الـداخلي    ٣املادة ) من امليثاق و١(  ٣٥
املؤقــت، تطلــب هــذه الرســالة عقــد جلســة طارئــة  
إلبالغ أعضـاء الـس باحلالـة الراهنـة فيمـا يتعلـق       
بوجـود الــرئيس زياليــا يف سـفارة الربازيــل بغــرض   

  منع أي أعمال قد تزيد من تفاقم احلالة 

املعقـودة   ٦١٩٢ اجللسة
أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٥يف 

٢٠٠٩    

ــول/ ٢٢مؤرخــة  رســالة  أيل
ــة إىل  ٢٠٠٩ســبتمرب  موجه

رئيســـة جملـــس األمـــن مـــن     
لدى  للربازيلاملمثلة الدائمة 

األمــــــــــــــــم املتحــــــــــــــــدة  
)S/2009/487  (  

 /األول تشــرين ٦ مؤرخــة رســالة
ــوبر  ــن ٢٠٠٩أكتــــــ ــل مــــــ  ممثــــــ

 الليبيــــــــة العربيــــــــة اجلماهرييــــــــة
)S/2009/510  (  

من النظام الداخلي املؤقت، تطلـب   ٢للمادة  وفقا
هذه الرسالة عقد جلسة طارئة ملناقشة تقرير بعثـة  
األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة 

  اليت ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون 

ــة  جلسةأي  تعقد مل  األوســط، الشــرق يف احلال
  فلسطني قضية ذلك يف مبا
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  االجتماعات الرفيعة املستوى   -  ٢

ــامي   ــس ، ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ يف عــــ ــد الــــ  ١٢ عقــــ
كان فيه مخسـة أو أكثـر مـن أعضـاء      )٩(اجتماعا رفيع املستوى

__________ 

ــه      )٩(   ــر أي اجتمــاع عقــده الــس وكــان في يف هــذه الدراســة، اعتبِ
سة أو أكثر من أعضاء الـس ممـثلني علـى املسـتوى الـوزاري      مخ

 .أو على مستوى أرفع، اجتماعا رفيع املستوى

 .الس ممثلني علـى املسـتوى الـوزاري أو علـى مسـتوى أرفـع      

 تلك االجتماعـات، عقـد اجتمـاع رفيـع املسـتوى يف      ومن بني
بشـــأن موضـــوع عـــدم االنتشـــار   ٢٠٠٩ ســـبتمرب/أيلـــول ٢٤

صـون  ”النووي ونزع السالح النووي، يف إطار البنـد املعنـون   
  ).٣ (انظر اجلدول )١٠(“السالم واألمن الدوليني

__________ 

 .S/PV.6191 انظر  )١٠(  
    

  ٣اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨جتماعات الرفيعة املستوى، اال

  املشاركة الرفيعة املستوى  البند  االجتماع وتاريخ انعقاده

 يف املعقــــودة ٥٨٦٨ اجللســــة      
    ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٦

  أفريقيا يف منواأل السالم
ــالة ــة رســـ ــان/أبريل  ٨ مؤرخـــ نيســـ
 مـن  العـام  األمني إىل موجهة ٢٠٠٨
ــل ــدائم املمث ــوب ال ــا جلن ــدى أفريقي  ل
  )S/2008/229( املتحدة األمم
 بــني العالقــة عــن العــام األمــني تقريــر
 اإلقليميـة،  واملنظمـات  املتحـدة  األمم

 جمــال يف األفريقــي، االحتــاد وخاصــة
ــون ــالم صــ ــن الســ ــدوليني واألمــ  الــ

)S/2008/186(  
 قــرار تنفيــذ عــن العــام األمــني تقريــر

ــن جملـــــــس ) ٢٠٠٥( ١٦٢٥ األمـــــ
ــق ــع املتعلــ ــوب مبنــ ــراعات نشــ  الصــ

  )S/2008/18( أفريقيا يف سيما  وال

  )٩( الس أعضاء
(رئـيس الـوزراء)، جنـوب     إيطاليـا . )٣( واحلكومات الدول رؤساء

  تحدة (رئيس الوزراء) أفريقيا (الرئيس)، اململكة امل
(املبعـــــوث اخلـــــاص لـــــوزارة  بلجيكـــــا. )٦( الـــــوزاري املســـــتوى

ــة والتعــاون اإلقليمــي)،     ــر اخلارجي ــا فاســو (وزي ــة)، بوركين اخلارجي
الصــني (املبعــوث اخلــاص للــرئيس)، فرنســا (وزيــر الدولــة للشــؤون   

اإلنسان)، إندونيسيا (وزير اخلارجية)، فييت نام  حقوقاخلارجية و
  اخلاص للرئيس)  (املبعوث 

  )  ١٩( األعضاء غري
ديفوار (الرئيس)، مجهورية  كوت. )٤( واحلكومات الدول رؤساء

الكونغو الدميقراطية (الرئيس)، الصومال (الرئيس)، مجهورية ترتانيا 
  املتحدة (الرئيس)  

اجلزائــر (رئــيس الــوزراء الســابق واملمثــل . )١٥املســتوى الــوزاري (
ــوال (وز   ــرئيس)، أنغ ــب    الشخصــي لل ــة)، بوتســوانا (نائ ــر اخلارجي ي

الرئيس)، مجهورية أفريقيا الوسطى (وزير اخلارجيـة)، مصـر (نائـب    
وزير اخلارجية واملبعوث اخلاص للرئيس)، إثيوبيا (رئيس الـوزراء)،  
ــل      ــة والتكامــ ــاون والفرنكوفونيــ ــة والتعــ ــر اخلارجيــ ــابون (وزيــ غــ

ــر اخلا    ــا (وزيـ ــة)، نيجرييـ ــر اخلارجيـ ــا (وزيـ ــي)، ليربيـ ــة اإلقليمـ رجيـ
ــر    ــنغال (وزيـ ــة)، السـ ــر اخلارجيـ ــدا (وزيـ ــرئيس)، روانـ ومبعـــوث الـ
اخلارجية)، سرياليون (وزير اخلارجيـة)، السـودان (املبعـوث اخلـاص     
ومستشار الرئيس)، سوازيلند (وزير املالية)، زامبيا (وزير الداخليـة  

  واملبعوث اخلاص) 
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املعقــــودة يف  ٥٨٩٥ اجللســــة      
   ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٠

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع
 ٢٠٠٨ مــايو/أيــار ٢ رســالة مؤرخــة

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن 
ــدة    ــة املتحــ ــدائم للمملكــ ــل الــ املمثــ
لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية     

  )  S/2008/291لدى األمم املتحدة (

  )  ٦أعضاء الس (
بلجيكـا (نائـب وزيـر اخلارجيـة)، كرواتيـا      . )٦املسـتوى الـوزاري (  

ر اخلارجية والتكامل األورويب)، فرنسا (وزير الدولـة للشـؤون   (وزي
ــوزارة    ــام لـ ــني العـ ــيا (األمـ ــان)، إندونيسـ ــوق اإلنسـ ــة وحقـ اخلارجيـ
اخلارجية)، جنوب أفريقيا (وزيـر الـدفاع)، اململكـة املتحـدة (وزيـر      

  الدولة للشؤون اخلارجية وشؤون الكومنولث)  
  )  ٤غري األعضاء (

وسنة واهلرسك (رئـيس جملـس الـوزراء)،    الب. )٤املستوى الوزاري (
هولنـــدا (وزيـــر اخلارجيـــة)، ســـرياليون (وزيـــر اخلارجيـــة والتعـــاون 

  الدويل)، إسبانيا (وزير اخلارجية والتعاون)  
املعقــــودة يف  ٥٩١٦ اجللســــة

   ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٩
  املرأة والسالم واألمن

يونيــــه /حزيــــران ٤رســــالة مؤرخــــة 
موجهة إىل األمني العـام مـن    ٢٠٠٨

املمثــــل الــــدائم للواليــــات املتحــــدة  
األمريكيــــة لـــــدى األمــــم املتحـــــدة   

)S/2008/364  (  

  )  ٩أعضاء الس (
بلجيكـا (وزيـر التعـاون اإلمنـائي)، بوركينـا      . )٩املستوى الوزاري (

فاسو (وزير اخلارجية والتعاون اإلقليمي)، الصني (املبعـوث اخلـاص   
ــر شــؤون      ــوزراء ووزي ــيس ال ــب رئ ــا (نائ ــة)، كرواتي ــوزير اخلارجي ل

فرنســا (وزيــر  األسـرة واحملــاربني القـدماء والتضــامن بــني األجيـال)،   
الدولة للشؤون اخلارجية وحقـوق اإلنسـان)، إيطاليـا (وكيـل وزيـر      
الدولـــة للشـــؤون اخلارجيـــة)، جنـــوب أفريقيـــا (وزيـــر اخلارجيـــة)،  
اململكة املتحـدة (النائـب العـام إلنكلتـرا وويلـز)، الواليـات املتحـدة        

  (وزير اخلارجية)  
  )  ٢غري األعضاء (  

ــوزاري (  ــتوى الـ ــة . )٢املسـ ــر   مجهوريـ ــة (وزيـ ــو الدميقراطيـ الكونغـ
الشــــؤون اجلنســــانية وشــــؤون األســــرة والطفــــل)، ليربيــــا (وزيــــر  

  اخلارجية)  
املعقــــودة يف  ٥٩٧٩ اجللســــة

    ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٣
  صون السالم واألمن الدوليني

  الوساطة وتسوية املنازعات
 ســــبتمرب/أيلــــول ٣ رســــالة مؤرخــــة

موجهة إىل األمني العـام مـن    ٢٠٠٨
ــدى    ــا فاســو ل ــدائم لبوركين املمثــل ال

  )  S/2008/590األمم املتحدة (

  )  ١٠أعضاء الس (
بوركينــا فاســو (الــرئيس)، بنمــا  . )٣رؤســاء الــدول واحلكومــات ( 

  (الرئيس)، كرواتيا (رئيس الوزراء)  
بلجيكــا (وزيــر اخلارجيــة)، فرنســا (وزيــر  . )٧املســتوى الــوزاري (

اخلارجية)، إندونيسيا (وزير اخلارجيـة)، إيطاليـا (وزيـر اخلارجيـة)،     
ــب وزيــ   ــر   االحتــاد الروســي (نائ ــا (وزي ــوب أفريقي ــة)، جن ر اخلارجي

اخلارجيــة)، اململكــة املتحــدة (وزيــر الدولــة لشــؤون أفريقيــا وآســيا   
  واألمم املتحدة)  
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املعقــــودة يف  ٥٩٨٣ اجللســــة      
    ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٦

ــا يف  احل ــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ الـ
  ذلك قضية فلسطني

 ســـبتمرب/أيلـــول ٢٢ رســـالة مؤرخـــة
موجهــــة إىل رئــــيس جملــــس  ٢٠٠٨

ــة   األمــن مــن القــائم باألعمــال بالنياب
ــة    ــة العربيــ ــة للمملكــ ــة الدائمــ للبعثــ

  السعودية لدى األمم املتحدة  

  )  ١٠أعضاء الس (
كــا (وزيــر اخلارجيــة)، كوســتاريكا بلجي. )١٠املســتوى الــوزاري (

(وزيـــر اخلارجيـــة)، كرواتيـــا (وزيـــر اخلارجيـــة)، فرنســـا (وزيـــر       
اخلارجية)، إندونيسيا (وزير اخلارجيـة)، إيطاليـا (وزيـر اخلارجيـة)،     
ــر       ــا (وزي ــوب أفريقي ــة)، جن ــر اخلارجي ــب وزي االحتــاد الروســي (نائ

ــؤون اخلارج    ــة للشـ ــر الدولـ ــدة (وزيـ ــة املتحـ ــة)، اململكـ ــة اخلارجيـ يـ
  وشؤون الكومنولث)، الواليات املتحدة (وزير اخلارجية)  

  )  ٢غري األعضاء (
فلسـطني (رئـيس السـلطة الوطنيـة     . )١رؤساء الدول واحلكومـات ( 

  الفلسطينية)  
  اململكة العربية السعودية (وزير اخلارجية)  . )١املستوى الوزاري (

ملعقــــودة يف ا ٦٠٤٥ اجللســــة
ديســــمرب /كــــانون األول ١٦

٢٠٠٨    

ــا يف   ــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ احلالـ
  ذلك قضية فلسطني

  )  ٥أعضاء الس (
  كرواتيا (رئيس الوزراء)  . )١رؤساء الدول واحلكومات (

ــوزاري (  ــر اخلا  . )٤املســتوى ال ــب وزي ــة)، االحتــاد  الصــني (نائ رجي
الروسي (وزير اخلارجية)، اململكـة املتحـدة (وزيـر الدولـة للشـؤون      
اخلارجية وشؤون الكومنولث)، الواليات املتحدة (وزير اخلارجية)  

املعقــــودة يف  ٦٠٤٦ اجللســــة
ديســــمرب /كــــانون األول ١٦

٢٠٠٨    

  )  ٥أعضاء الس (  احلالة يف الصومال
  كرواتيا (رئيس الوزراء)   .)١رؤساء الدول واحلكومات (

ــوزاري (  ــة)، االحتــاد    . )٤املســتوى ال ــر اخلارجي ــب وزي الصــني (نائ
الروسي (وزير اخلارجية)، اململكـة املتحـدة (وزيـر الدولـة للشـؤون      

يات املتحدة (وزير اخلارجية)  اخلارجية وشؤون الكومنولث)، الوال
  )  ٣غري األعضاء (  

اليونان (نائب وزير الـدفاع)، اليابـان (نائـب    . )٣املستوى الوزاري (
رئيس الربملان املعـين بالشـؤون اخلارجيـة)، الصـومال (وزيـر اخلارجيـة       

  والتعاون الدويل)  
 املعقــــودة يف ٦٠٦١ اجللســــة

   ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين  ٦
ــا يف   ــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ احلالـ

  ذلك قضية فلسطني
  )  ٧أعضاء الس (

النمسا (الوزير االحتادي للشؤون األوروبية . )٧املستوى الوزاري (
ألوروبية)، اجلماهرييـة  والدولية)، فرنسا (وزير الشؤون اخلارجية وا

العربيـــة الليبيـــة (أمـــني اللجنـــة الشـــعبية العامـــة لالتصـــال اخلـــارجي 
والتعاون الدويل)، االحتاد الروسـي (نائـب وزيـر اخلارجيـة)، تركيـا      
(وزير اخلارجية)، اململكة املتحدة (وزير الدولـة للشـؤون اخلارجيـة    

  وشؤون الكومنولث)، الواليات املتحدة (وزير اخلارجية)  
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  )  ٨غري األعضاء (        
فلسـطني (رئـيس السـلطة الوطنيـة     . )١رؤساء الدول واحلكومـات ( 

  الفلسطينية)  
مصــر (وزيـــر اخلارجيــة)، األردن (وزيـــر   . )٧املســتوى الـــوزاري ( 

اخلارجيــة)، لبنــان (وزيــر اخلارجيــة)، املغــرب (وزيــر اخلارجيــة)،       
جيـة)،  النرويج (وزير اخلارجية)، قطر (وزيـر الدولـة للشـؤون اخلار   

  اململكة العربية السعودية (وزير اخلارجية)  
املعقــــودة يف  ٦٠٦٣اجللســــة 

   ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين  ٨
ــا يف   ــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ احلالـ

  ذلك قضية فلسطني
  )  ٦س (أعضاء ال

ــوزاري ( ــتوى الـــ ــة  . )٦املســـ ــؤون اخلارجيـــ ــر الشـــ ــا (وزيـــ فرنســـ
واألوروبية)، اجلماهريية العربية الليبية (أمـني اللجنـة الشـعبية العامـة     
لالتصال اخلارجي والتعاون الدويل)، االحتـاد الروسـي (نائـب وزيـر     
اخلارجية) تركيا (وزيـر اخلارجيـة)، اململكـة املتحـدة (وزيـر الدولـة       

ارجية وشـؤون الكومنولـث)، الواليـات املتحـدة (وزيـر      للشؤون اخل
  اخلارجية)  

  )  ٣غري األعضاء (  
ــر   . )٣املســتوى الــوزاري ( ــة)، فلســطني (وزي مصــر (وزيــر اخلارجي

  اخلارجية)، اململكة العربية السعودية (وزير اخلارجية) 
املعقــــودة يف  ٦١٢٣ اجللســــة

   ٢٠٠٩مايو /أيار ١١
ــا يف   ــة يف الشـــرق األوســـط، مبـ احلالـ

  ذلك قضية فلسطني
  )  ١١أعضاء الس (

النمســـا (الــــوزير االحتـــادي للشــــؤون   . )١١املســـتوى الــــوزاري ( 
األوروبية والدولية)، بوركينا فاسو (وزيـر اخلارجيـة)، كوسـتاريكا    

ر اخلارجية)، كرواتيا (وزير الدولة للشؤون اخلارجية)، فرنسا (وزي
ــة      ــر الدولـ ــان (وزيـ ــة)، اليابـ ــة واألوروبيـ ــؤون اخلارجيـ ــر الشـ (وزيـ
للشـــؤون اخلارجيـــة)، االحتـــاد الروســـي (وزيـــر اخلارجيـــة)، تركيـــا 
(وزير اخلارجية)، اململكة املتحدة (وزير الدولـة للشـؤون اخلارجيـة    

، فييـت نـام (نائـب وزيـر     (أ)ات املتحدةوشؤون الكومنولث)، الوالي
  اخلارجية)  

 ملعقــــودة يفا ٦١٩١ اجللســــة
  ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٤

  صون السالم واألمن الدوليني
عدم االنتشار النووي ونزع السـالح  

  النووي

  )  ١٤أعضاء الس (
سو النمسا (الرئيس)، بوركينا فا. )١٤رؤساء الدول واحلكومات (

ــا     ــرئيس)، كرواتيـ ــتاريكا (الـ ــرئيس)، كوسـ ــني (الـ ــرئيس)، الصـ (الـ
ــوزراء)، املكســيك    ــان (رئــيس ال (الــرئيس)، فرنســا (الــرئيس)، الياب
ــوزراء)،     ــيس ال ــا (رئ ــرئيس) ، تركي ــرئيس)، االحتــاد الروســي (ال (ال
أوغنــدا (الــرئيس)، اململكــة املتحــدة (رئــيس الــوزراء)، الواليــات       

  م (الرئيس)  املتحدة (الرئيس)، فييت نا
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  املشاركة الرفيعة املستوى  البند  االجتماع وتاريخ انعقاده

 ٨املعقودة يف  ٦٢٣٣ اجللسة      
    ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  السالم واألمن يف أفريقيا
ــرا    ــاره خط االجتــار باملخــدرات باعتب

  يهدد األمن الدويل
ــة  ــالة مؤرخــــــ ــرين  ٣٠ رســــــ تشــــــ

موجهــــة إىل  ٢٠٠٩ نــــوفمرب/الثــــاين
ــدائم   األمــــني العــــام مــــن املمثــــل الــ
لبوركينــا فاســو لــدى األمــم املتحــدة 

)S/2009/615  (  

  )  ٥أعضاء الس (
ــوزاري (  ــة    . )٥املســتوى ال ــر الشــؤون األوروبي ــب وزي النمســا (نائ

والدولية)، بوركينا فاسو (وزير اخلارجية)، اململكة املتحـدة (وزيـر   
ــة    ــة الدوليـــة)، الواليـــات املتحـــدة (عضـــو يف حكومـ الدولـــة للتنميـ

  الرئيس)، فييت نام (نائب وزير اخلارجية)  

  
  .ها عضوا يف حكومة الرئيس أوباماشاركت ممثلة الواليات املتحدة بصفت  (أ)  

    
    شكل اجللسات  -  ٣

مـــن خـــالل املمارســـة الـــيت اتبعهـــا الـــس يف الفتـــرة   
االســتعراض، أكــد جمــددا التزامــه، علــى النحــو املنصــوص   قيــد

، )١١(٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٩عليــه يف مــذكرة الــرئيس املؤرخــة 
ــوء إىل اجلل  ــادة اللجـ ــة   بزيـ ــيما يف املرحلـ ــة، ال سـ ــات العلنيـ سـ

املبكرة من نظره يف مسألة ما، وذلك مـن أجـل تعزيـز شـفافية     
  أعماله.

  اجللسات العلنية    (أ) 

واصـل الــس، خـالل الفتــرة قيـد االســتعراض، عقــد      
مـن   ٤٨املـادة  ة علـى النحـو املنصـوص عليـه يف     جلسات علنيـ 

ــا:      ــة أساســـ ــراض التاليـــ ــت، لألغـــ ــداخلي املؤقـــ ــام الـــ النظـــ
االســـتماع إىل إحاطـــات إعالميـــة بشـــأن حـــاالت قطريـــة  (أ)

أو حـــاالت إقليميـــة أو قضــايا مواضـــيعية قيـــد نظـــره؛   حمــددة 
إجراء مناقشات بشأن بنود معينة مـن جـدول األعمـال؛     (ب)

، شــكلت ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨(ج) اختــاذ القــرارات. ويف عــامي 
يف املائــة مــن جممــوع اجللســات،     ٩٠اجللســات العلنيــة حنــو   

  هو مبني يف الشكل الثاين.    كما
__________ 

  )١١(  S/2006/507 ٢٦، الفقرة. 

  اجللسات اخلاصة    (ب) 

ــة     ــرئيس املؤرخـــ ــذكرة الـــ ــا ملـــ ــه  ١٩وفقـــ متوز/يوليـــ
، فإن الغرض من اجللسات اخلاصة، أو املغلقـة، هـو   )١٢(٢٠٠٦

إجراء مناقشات و/أو اختاذ إجراءات، مثل توصـية الـس فيمـا    
ــك   ــام، وذل ــيني األمــني الع ــق بتع دون حضــور اجلمهــور أو   يتعل

، شـــكلت اجللســـات ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨الصـــحافة. ويف عـــامي 
يف املائة من جمموع عدد اجللسـات. وخصـص    ١٠اخلاصة حنو 

يف املائـة مـن اجللسـات اخلاصـة الـيت عقـدت        ٧٠ما يقرب مـن  
خالل الفترة قيـد االسـتعراض للمناقشـات مـع البلـدان املسـامهة       

ابع املؤسســي منــذ   بقــوات، وهــي ممارســة أضــفي عليهــا الطــ     
ــبتمرب  ــالقرار   ٢٠٠١أيلول/ســــ ــال بــــ )؛ ٢٠٠١( ١٣٥٣عمــــ

يف املائـــة للمناقشـــات املتعلقـــة حبـــاالت  ٢٣وخصصــت نســـبة  
ــة لإلحاطــات اإلعالميــة الــيت   ٤قطريــة حمــددة؛ و نســبة   يف املائ

يف املائـة ملناقشـة    ٢يقدمها رئيس حمكمة العدل الدولية؛ ونسبة 
دويل اإلنسـاين (انظـر الشـكل    مواضيعية بشأن احترام القانون الـ 

). ومل تعقد أي جلسة خاصـة خـالل الفتـرة    ٤الثالث واجلدول 
فيمــا يتعلــق بالتوصــية املقدمــة إىل اجلمعيــة العامــة بشــأن تعــيني    

  .من النظام الداخلي املؤقت ٤٨باملادة األمني العام عمال 
__________ 

 .٣٥املرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  
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  الشكل الثالث
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجللسات اخلاصة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨اجللسات اخلاصة، 

  اجللسة وتاريخ انعقادها  البند
االجتماعات املعقودة مـع البلـدان املسـامهة        

    جلسة)   ٣٣بقوات (
اجتمــاع جملــس األمــن مــع البلــدان املســامهة   
بقوات عمال باجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق     

  )٢٠٠١( ١٣٥٣الثاين للقرار 

ــانون ١٤( ٥٨١٩ ــاير   كــ ــانون ٢٥( ٥٨٢٦)، ٢٠٠٨الثاين/ينــ ــاير   كــ الثاين/ينــ
نيســــــــان/أبريل  ٢١( ٥٨٧٠)، ٢٠٠٨نيســــــــان/أبريل  ١٤( ٥٨٦٥)، ٢٠٠٨
ــان/أبريل  ٢٤( ٥٨٧٥)، ٢٠٠٨ ــه  ٩( ٥٩٠٦)، ٢٠٠٨نيســـــــ حزيران/يونيـــــــ
ــه  ٢٣( ٥٩١٨)، ٢٠٠٨ ــه  ١٦( ٥٩٣٤)، ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــــ متوز/يوليــــــــ
ــه  ٢٤( ٥٩٤٣)، ٢٠٠٨ ــطس  ٢٥( ٥٩٦٥)، ٢٠٠٨متوز/يوليــــــــ آب/أغســــــــ
أيلول/ســـــــــبتمرب  ١٩( ٥٩٧٥)، ٢٠٠٨أيلول/ســـــــــبتمرب  ٩( ٥٩٧٢)، ٢٠٠٨
األول/ تشـرين  ٩( ٥٩٩١)، ٢٠٠٨األول/أكتوبر   تشرين ٨( ٥٩٨٩)، ٢٠٠٨

٦٠٣٢)، ٢٠٠٨الثــــــــاين/نوفمرب   تشــــــــرين ٢٦( ٦٠٢٣)، ٢٠٠٨أكتــــــــوبر 
ول/ديســــــمرب األ  كــــــانون ١٠( ٦٠٣٥)، ٢٠٠٨األول/ديســــــمرب  كــــــانون  ٥(

  اجللسات املواضيعية
  جلسة واحدة

 يف املائة ٢,١

اإلحاطات املقدمة من رئيس 
  العدل الدولية حمكمة 

  جلستان
 يف املائة ٤,٣

االجتماعات املعقودة مع 
  املسامهة بقوات البلدان 
  جلسة ٣٣ 

 يف املائة ٧٠,٢

  احلاالت القطرية
  احملددة

  جلسة ١١
 يف املائة ٢٣,٤

 



 الصلة ذات اإلجرائية والتطورات املؤقت الداخلي النظام -اجلزء الثاين 
 

311/1419 12-07779 

 

  اجللسة وتاريخ انعقادها  البند
ــاير   كــانون ٢١( ٦٠٧٠)، ٢٠٠٨     شــباط/فرباير  ١٠( ٦٠٨١)، ٢٠٠٩الثاين/ين

نيســــــــان/أبريل  ٢٣( ٦١١٠)، ٢٠٠٩نيســــــــان/أبريل  ٢٢( ٦١٠٩)، ٢٠٠٩
)، ٢٠٠٩أيار/مـــــايو  ٢٧( ٦١٢٩)، ٢٠٠٩أيار/مـــــايو  ٢٢( ٦١٢٦)، ٢٠٠٩
ــه  ١٢( ٦١٤٠ ــه  ١٩( ٦١٤٦)، ٢٠٠٩حزيران/يونيــــ )، ٢٠٠٩حزيران/يونيــــ
ــه  ٢٣( ٦١٦٦ ــه  ٢٤( ٦١٦٩)، ٢٠٠٩متوز/يوليـــ ٦١٨١)، ٢٠٠٩متوز/يوليـــ

ــطس  ١٣( ٦١٨٥)، ٢٠٠٩أيلول/ســــــــبتمرب  ٣( ٦١٨٤)، ٢٠٠٩آب/أغســــــ
٦٢٣٢)، ٢٠٠٩األول/ديسـمرب    كـانون  ٧( ٦٢٣١)، ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب   ٤(
  )٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ١٠( ٦٢٣٧)، ٢٠٠٩األول/ديسمرب   كانون ٧(

    جلسة)   ١١احلاالت القطرية احملددة (
ــه  ٢٣( ٥٩٢٠   السالم واألمن يف أفريقيا ــمرب  ١٥( ٦٠٤٤)، ٢٠٠٨حزيران/يونيــــ ــانون األول/ديســــ كــــ

٢٠٠٨(    
) ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢١( ٦٢٥٢)، ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٥( ٦١٣٦  تقارير األمني العام عن السودان

) ١٩٩٨( ١١٦٠قــــرارات جملـــــس األمـــــن  
) ١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩  و
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩  و

ــاير   ١٦( ٥٨٢٢ )، ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٤( ٥٨٣٥)، ٢٠٠٨كــانون الثاين/ين
  ) ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢١( ٥٨٧١

٥٩٣٩)، ٢٠٠٨أيار/مـــايو  ٣٠( ٥٩٠٠)، ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٢٣( ٥٨٧٤  احلالة يف جورجيا 
  ) ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١١( ٥٩٥٤)، ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢١(

اإلحاطات املقدمة من رئيس حمكمـة العـدل   
  الدولية (جلستان)

  

إحاطـــة مقدمـــة مـــن رئـــيس حمكمـــة العـــدل  
  الدولية

تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩( ٦٢٠٨)، ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٨( ٦٠٠٢
٢٠٠٩  (  

    ضيعية (جلسة واحدة)اجللسات املوا
  ) ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ٢٩( ٦٠٧٨  صون السالم واألمن الدوليني 

    
  ورات غري الرمسية للمجلس بكامل هيئتهاملشا  -باء 

خالل الفترة قيد االسـتعراض، واصـل أعضـاء الـس       
ــه، إذ    ــة للمجلـــس بكامـــل هيئتـ ــاورات غـــري رمسيـ ــراء مشـ إجـ

ــوا  ــام   ١٧٤اجتمعـ ــرة يف عـ ــام   ١٢٥ و ٢٠٠٨مـ ــرة يف عـ مـ

للمجلـــس بكامـــل هيئتـــه  . واملشـــاورات غـــري الرمسيـــة٢٠٠٩
ات خاصـة ألعضـاء   ليست جلسات لس األمن، بل هي لقاء

الس اهلدف منها إجراء مناقشـات واالسـتماع إىل إحاطـات    
إعالميــة مــن األمانــة العامــة وممثلــي األمــني العــام. ولــذلك،        
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وعمـــال باملمارســـة املتبعـــة يف املاضـــي، مل تصـــدر أي حماضـــر  
رمسيــة للمشــاورات غــري الرمسيــة ومل يــدع غــري أعضــاء الــس 

  للحضور.  
املتعلقــة بأســاليب   املناقشــةوأجــرى الــس، خــالل     

ــيت عقــدت يف عــام    ــه ال ، مناقشــات بشــأن شــكل  ٢٠٠٨عمل
ــار االجتمــاع يف مشــاورات غــري      ــك خي ــا يف ذل اجللســات، مب
رمسية جيريها الس بكامل هيئتـه، وهـو مـا يعـرض يف دراسـة      

  ).  ١احلالة اإلفرادية أدناه (احلالة 
    ١احلالة   
  )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  

ــيت ٥٩٦٨يف اجللســة    ــس يف   ال ــدها ال  آب/ ٢٧عق
تنفيـــذ ”، يف إطـــار نظـــره يف البنــد املعنـــون  ٢٠٠٨أغســطس  

، كــان معروضــا “)S/2006/507مــذكرة رئــيس جملــس األمــن (
عليـــه ورقـــة مفاهيميـــة أقـــر فيهـــا، يف مجلـــة أمـــور، بأمهيـــة        

ــها لتيســري اختــاذ    املشــاورات الســ  رية بوصــفها أداة ال غــىن عن
مــع التأكيــد علــى أن  القــرارات بســرعة ويف الوقــت املناســب،

 مــن النظـــام الـــداخلي  ٤٨املـــادة ذلــك ال ينـــتقص شــيئا مـــن   
تكـون اجتماعـات جملـس األمـن     ”املؤقت، اليت تنص علـى أن  

  .)١٣(“علنية ما مل يقرر الس غري ذلك
وأعــرب العديــد مــن املــتكلمني عــن تأييــدهم للجهــود   

اليت يبذهلا الس من أجل عقد املزيـد مـن اجللسـات املفتوحـة     
ــا طريقــة للزيــادة يف شــفافية أعمالــه     ودعــوا إىل  ،)١٤(باعتباره

__________ 

  )١٣(  S/2008/528 ٣، الصفحة. 

  )١٤(  S/PV.5968 ٧-٥(إندونيســيا)؛ والصــفحات  ٥-٣، الصــفحات 
ــفحات   ــني)؛ والصـ ــفحات   ١٠-٨(الصـ ــا)؛ والصـ  ١٢-١٠(كرواتيـ

(الواليــــــات املتحــــــدة)؛  ١٣و١٢  (فرنســــــا) ؛ و الصــــــفحتان 
ــفحتان  ــفحات    ١٤و١٣والصــ ــام)؛ والصــ ــت نــ  ١٨-١٦(فييــ

ــفحتان   ــتاريكا)؛ والصــ ــي)؛   ٢١و ٢٠(كوســ ــاد الروســ (االحتــ
 ٢٧(اململكــــة املتحــــدة)؛ والصــــفحتان  ٢٢و ٢١والصــــفحتان  

ــلوفاكيا)؛  ٣٠-٢٨)؛  والصــــــــفحات (اليابــــــــان ٢٨ و (ســــــ

أكثـر مـن اجللسـات املغلقـة، مثـل        اجللسات العلنيـة اللجوء إىل
. ويف هـذا  )١٥(املشاورات غـري الرمسيـة للمجلـس بكامـل هيئتـه     

ن النظــام مــ ٤٨املــادة الصــدد، ذكــر عــدة مــتكلمني صــراحة   
ورأى ممثــل بنمــا أنــه مــا مل تكــن هنــاك  .)١٦( الــداخلي املؤقــت

أسباب هامة تـربر العكـس، فـإن الـدول األعضـاء كافـة ينبغـي        
. )١٧(السماح هلا باالشتراك يف اجتماعات الـس دون شـروط  

وشدد بعض املتكلمني على أنه ال ينبغي اللجوء إىل اجللسـات  
 اخلاصة واملشاورات غري الرمسية للمجلس بكامـل هيئتـه إال يف  

 .)١٨(ظـــروف اســـتثنائية، ويـــتعني التقليـــل منـــها إىل أدىن حـــد 
__________ 

(سويسرا، باسم جمموعـة البلـدان اخلمسـة       ٣٢-٣٠والصفحات 
الصـــــــغرية (األردن وســـــــنغافورة وسويســـــــرا وكوســـــــتاريكا  

 S/PV.5968 (نيوزيلندا)؛و  ٣٧و ٣٦وليختنشتاين)؛ والصفحتان 

(Resumption 1) (كازاخستان).  ٥و ٤، الصفحتان  

  )١٥(  S/PV.5968 (بوركينـــــــــا فاســـــــــو)؛  ٢٤-٢٢،  الصـــــــــفحات
 ٣٤-٣٢(إيطاليـــــــا)؛ والصـــــــفحات  ٢٥و ٢٤والصـــــــفحتان 

(كوبــا، باســم حركــة عــدم    ٤٣-٤١(املكســيك)؛ والصــفحات 
ــاز)؛ و   ١٢-٩، الصــفحات S/PV.5968 (Resumption 1) االحني

 ١٦والصـــفحتان  (كنـــدا)؛  ١٣و ١٢(الفلـــبني)؛ والصـــفحتان  
ا)؛ (مجهوريـــــــة كوريـــــــ ٢٤(إكـــــــوادور)؛ والصـــــــفحة  ١٧و

ــة الصــغرية    ٢٩-٢٦والصــفحات  ــدول اجلزري ــا،  باســم ال (تونغ
  اهلادئ).  النامية يف منطقة احمليط 

  )١٦(  S/PV.5968 (اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛  ٨و ٧، الصــــفحتان
(بنمـا)؛   ١٦و ١٥(فرنسـا)، والصـفحتان    ١٢-١٠والصفحات 

باســـم حركـــة عـــدم االحنيـــاز)؛  (كوبـــا،  ٤٣-٤١والصـــفحات 
ــفحات S/PV.5968 (Resumption 1)  و  ٣٢-٢٩، الصـــــ

ــها    (باكســتان)؛ وأعــادت حركــة بلــدان عــدم االحنيــاز، يف وثيقت
اخلتامية ملـؤمتر القمـة اخلـامس عشـر لرؤسـاء الـدول واحلكومـات         

 ١٦إىل  ١١الــذي عقــد يف شــرم الشــيخ، مبصــر، يف الفتــرة مــن   
عالنية جلسات الس،  ، تأكيد موقفها بشأن ٢٠٠٩متوز/يوليه 

علـى النحــو املــبني يف دراســة احلالـة اإلفراديــة، وذكــرت صــراحة   
، الفقـرة  S/2009/514 من النظام الداخلي املؤقت (انظر  ٤٨املادة 

٦  -٦٦ .(  

  )١٧(  S/PV.5968 ١٥، الصفحة.  

(اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة)؛    ٨-٧املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٨(  
الحنيـــاز)؛ (كوبـــا، باســـم حركـــة عـــدم ا ٤٢-٤٠والصـــفحات 

ــفحتان S/PV.5968 (Resumption 1)  و  ١٧-١٦، الصــــــــــــــــــــــ
  (إكوادور). 
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عـن الكيفيـة الـيت ميكـن     وتساءل ممثل اجلماهريية العربية الليبية 
مـن امليثـاق    ٣٠ و ٢٤باملـادتني  تناول مسائل هامة متصـلة   ا

ــة      ــا، يف حال ــة غــري منظــورة تقريب ــدما يكــون الــس، كهيئ عن
انعقــاد دائــم خلــف أبــواب مغلقــة دون أي حاجــة إىل هــذا       

  .)١٩(الشكل من اجللسات أو مربر موضوعي له
ــايل بـــني        ــوازن احلـ ــا رأى أن التـ ــل فرنسـ ــري أن ممثـ غـ

اجللسات العلنية واملشاورات غري الرمسية يبـدو مرضـيا، حيـث    
أنـــه ميكِّـــن الـــس مـــن إجـــراء املفاوضـــات الالزمـــة إلعـــداد   
القــرارات بصــورة ســرية، ويســمح يف الوقــت نفســه بالتفاعــل  

يـة.  على حنو كاف مع بقية الدول األعضاء يف اجللسـات الرمس 
وأعرب كذلك عـن رأي مفـاده أن املشـاورات الرمسيـة ينبغـي      

على حاهلا، أي أن تبقى مشاورات إلعـداد القـرارات    أن تظل
والتحضري للمفاوضات، وأن تظـل غـري رمسيـة وتفاعليـة متشـيا      
ــيري جــوهر اجللســات      ــة املتوخــاة، وأال ــدف إىل تغ ــع الغاي م

املستصـوب   وأعرب عن رأي مفاده أنه لن يكون مـن  الرمسية.
وباملثــل،  .)٢٠(تنظــيم املشــاورات غــري الرمسيــة أكثــر مــن ذلــك  

الـس جيتمــع يف جلســات   أشـار ممثــل اململكـة املتحــدة إىل أن  
ــام        ــع ع ــة م ــل باملقارن ــة أق ــر ومشــاورات غــري رمسي ــة أكث رمسي

ليشــيت الــيت  -. وســاق مثــال املناقشــات بشــأن تيمــور ٢٠٠٠
ــة وكــذلك يف مشــاورات خاصــة،      ــت يف جلســات علني أجري
وأكد على ضرورة إجياد تـوازن بـني الشـفافية وحاجـة الـس      

ــة   ــى العمـــل بفعاليـ ــادرا علـ ــو رأي ردده إىل أن يكـــون قـ ، وهـ
  .)٢١(متكلمون آخرون

__________ 

  )١٩(  S/PV.5968 ٩، الصفحة.  
 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٢٢و ٢١املرجــــع نفســـــه، الصـــــفحتان    )٢١(  
، S/PV.5968 (Resumption 1)(نيوزيلنـدا)؛و   ٣٧و ٣٦والصـفحتان  
ــفحة  ــة كو ٢٤الصـــ ــفحات  (مجهوريـــ ــا)؛ والصـــ  ٢٩-٢٦ريـــ

باســم الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة يف منطقــة احملــيط   (تونغــا،
 اهلادئ).

ورأى عدة متكلمني مل يشجعوا على اإلدالء ببيانـات    
مبالغة يف الطول أن اجللسات العلنية ينبغي أال تكـون شـكلية،   

ــاعلي    ــا التف ــز طابعه ــتعني تعزي ــه ي ــان  . )٢٢(وأن ــثال الياب ورأى مم
واألرجنتني أنه ينبغي السعي خالل اجللسات إىل عقد مناقشـة  

عــة متســمة بتركيــز أكــرب، مــع اقتراحــات حمــددة وعمليــة ومتاب 
وباملثل، أعرب ممثـل املكسـيك    .)٢٣(ذات منحى عملي كذلك

عن رأي مفاده أنـه مـن الضـروري النظـر يف القصـد مـن عقـد        
مناقشات مفتوحة والفائدة منـها، وذلـك يف ضـوء احلاجـة إىل     

وأعـرب ممثـل    .)٢٤(جعل املفاوضات موجهة حنو حتقيق النتائج
الواليــات املتحــدة، كمــا فعــل ممثــل أســتراليا بعــده، عــن خيبــة  

األعضاء يف قاعة الس يف الكـثري   أمله إزاء قلة حضور الدول
مـن األحيــان علـى الــرغم ممـا يبذلــه الـس مــن جهـود للجــوء      

  .)٢٥(أكثر إىل عقد اجللسات العلنية
ــل     ــرب ممث ــده    وأع ــن رأي ردده آخــرون بع ــا ع إيطالي

يفيد بأنه من أجل حتسني اسـتخدام الشـكل احلـايل للجلسـات     
ــة تســمح باالســتماع يف ســرية إىل      ــي إنشــاء آلي اخلاصــة، ينبغ
الدول األعضاء املهتمة، بناء على طلبـها، يف مشـاورات سـرية    
يف قاعة الس. ويف رأيه، ينبغي أن تتاح الفرصة لكـل الـدول   

يف ظروف خاصة، لتشـرح موقفهـا بصـفة رمسيـة يف     األعضاء، 
  .)٢٦(إطار حوار مباشر مع أعضاء الس

__________ 

  )٢٢(  S/PV.5968 ٢٨ و ٢٧(الصني)؛ والصفحتان  ٧-٥، الصفحات 
ــان) ، والصــفحات   (سويســرا،  باســم األردن وســنغافورة   ٣٢-٣٠(الياب

، S/PV.5968 (Resumption 1)  وسويســرا وكوســتاريكا و ليختنشــتاين)؛ و  
(إكـــــــوادور)؛  ١٧و ١٦(أملانيـــــــا)؛ والصـــــــفحتان  ٨و ٧الصـــــــفحتان 

  (ليختنشتاين). ١٨  و ١٧والصفحتان  

  )٢٣(  S/PV.5968 (اليابــــان)؛ و ٢٨ و ٢٧، الصــــفحتانS/PV.5968 

(Resumption 1) (األرجنتني). ٢٠و ١٩، الصفحات   
  )٢٤(  S/PV.5968 ٣٣، الصفحة .  

ــفحتا   )٢٥(   ــه، الصــ ــع نفســ ــدة)؛   ١٣-١٢ن املرجــ ــات املتحــ (الواليــ
  (أستراليا). ٣٩-٣٨والصفحتان 

 ٢٧-٢٥(إيطاليــا)؛ والصــفحات  ٢٥و٢٤املرجــع نفســه، الصــفحتان   )٢٦(  
  (سلوفاكيا). ٣٠-٢٨كا)؛ والصفحات (بلجي
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وعــرض متكلمــون آخــرون مقترحــات حمــددة بشــأن     
إذ اقتــرح ممثــل إندونيســيا أنــه مــا مل اختيــار شــكل اجللســات. 

ــي       ــت العكــس، ينبغ ــدحض تثب ــة ال ت ــاك حجــج قوي تكــن هن
عرض تقارير األمني العام والنظر فيها يف جلسـات علنيـة ألنـه    
ــتمع إىل وجهـــات نظـــر الـــدول    مـــن مصـــلحة الـــس أن يسـ
األعضاء املهتمة يف مرحلة مبكرة مـن النظـر يف مسـألة معينـة.     

ظر الـس يف إجـراءات متابعـة خـالل مشـاورات      وميكن أن ين
واقتـرح ممثـل بوركينـا فاسـو أن      .)٢٧(غري رمسية يعقدها الحقـا 

بعثـات الـيت يقـوم ـا يف جلسـات      تناقش تقـارير الـس عـن ال   
ووفقـا ملـا    .)٢٨(علنية كي تشارك فيها البلدان اليت متت زيارـا 

ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، ينبغــي اعتبــار املناقشــة   ذكــره 
ــا      ــة وفق ــرب إىل املناقشــة العلني ــه أق ــيت هــي يف رأي املفتوحــة، ال

ملؤقـــت، أكثـــر أمهيـــة مـــن مـــن النظـــام الـــداخلي ا ٤٨للمـــادة 
املناقشــات بـــأي صــيغة أخـــرى، وينبغــي أن تختـــار كشـــكل    
لالجتمــاع دون تــردد وأن توســع بوصــفها القاعــدة، ولــيس      
االستثناء، وخاصة عندما يتعلق األمر بالقضـايا الـيت طـال نظـر     

وقـــال ممثـــل كرواتيـــا إن الواليـــة الرئيســـية   .)٢٩(الـــس فيهـــا
للمجلـس املتمثلــة يف صــون السـلم واألمــن الــدوليني ينبغــي أن   
ــر شــكل جلســاته وأن     ــدة يف تقري ــة الوحي تكــون القــوة الدافع
 فكرة عقد مزيد من اجللسات املفتوحة ينبغي تعديلـها لتتوافـق  

ويـرى   .)٣٠(مع ما يود أعضاء الس حتقيقه يف تلـك اجللسـات  
ممثل كوستاريكا أن من واجب األمانة العامة أن تيسـر تطبيـق   

لواردة يف مـذكرة الـرئيس، وذلـك مـن خـالل      القواعد احلالية ا
ــار أول يف      ــات كخيـ ــع اجللسـ ــة جلميـ ــكال مفتوحـ ــدمي أشـ تقـ
برنامج العمل املقترح ويترك األمـر بعـد ذلـك ألعضـاء الـس      
حىت يتناقشـوا ويقنعـوا اآلخـرين فيمـا يتعلـق باسـتخدام شـكل        

__________ 

  . ٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

  .٢٣و ٢٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  

  . ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  

واختــار عــدة مــتكلمني أن   .)٣١(خــاص علــى أســاس اســتثنائي 
عالمية اليت يقـدمها كبـار مسـؤويل األمانـة     تعقد اإلحاطات اإل

  .)٣٢(العامة أو رؤساء اهليئات الفرعية يف جلسات علنية
ــكال املمكنــــة        ــة األشــ ــا أن قائمــ ــل فرنســ ورأى ممثــ

تعطـي الـس    )٣٣( مرفـق مـذكرة الـس   للجلسات الـواردة يف 
قدرا كافيا من املرونة لتمكينه من اختيـار أفضـل شـكل ممكـن     

غـري أن ممثـل اجلماهرييـة العربيـة      .)٣٤(قيد نظـره  حسب املسألة
الليبيـــة رأى أن مســـوغات اختيـــار كـــل شـــكل مـــن أشـــكال  

 .)٣٥(اجللسـات حتتـاج إىل ضـوابط وتعريفـات أكثـر موضــوعية     
واتفقــت بعــض الوفــود مــع الفكــرة الــيت أثارهــا رئــيس الــس 

يف الورقـــة املفاهيميـــة بشـــأن احلاجـــة إىل فهـــم   )٣٦((بلجيكـــا)
اضح للسبب املنطقي العتماد شكل حمدد، واقتـرح أن يقـدم   و

تفســري يف ذلــك الصــدد يف املالحظــات االســتهاللية الــيت يــديل 
وعالوة على ذلـك، دعـت بعـض     .)٣٧(ا الرئيس يف اجللسات

الوفود الـس إىل أن يقـرر شـكل اجللسـة علـى وجـه السـرعة        
قائيـة، مـن   وأن يبلغ مجيع أعضاء األمم املتحدة بطريقة غـري انت 

أجل متكني الدول من التحضري املناسب لتقدمي مسامهات فنيـة  
__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  

(كوبـا،   ٣٣(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحة     ١٨املرجع نفسه، الصـفحة    )٣٢(  
ــاز)؛   ــدم االحنيـــــ ــة عـــــ ــم حركـــــ ، S/PV.5968 (Resumption 1) باســـــ

  (ليختنشتاين). ١٩- ١٧(كندا)؛ والصفحات  ١٣و  ١٢الصفحتان 

  )٣٣(  S/2006/507٣٥فقرة ، املرفق، ال .  

  )٣٤(  S/PV.5968 ١١، الصفحة .  

  . ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥(  

  ، املرفق. S/2008/528 انظر   )٣٦(  

  )٣٧(  S/PV.5968 ، ــفحات ــرا باســــــــم األردن   ٣٢-٣٠الصــــــ (سويســــــ
الصـــفحات  وســـنغافورة وسويســـرا وكوســـتاريكا وليختنشـــتاين) ؛ و

اخلمســة (أيســلندا  باســم بلــدان  الشــمال األورويب (أيســلندا  ٣٦-٣٤
ــرويج))؛ والصـــفحتان      ــويد وفنلنـــدا والنـ ــدامنرك والسـ  ٣٧ و ٣٦والـ

ــدا)؛ و   ١٣ و ١٢، الصــفحتان S/PV.5968 (Resumption 1) (نيوزيلن
  (كندا).
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يف املناقشة، فيمـا اقتـرح ممثـل سـنغافورة حتديـد اإلطـار الـزمين        
  .)٣٨(ساعة قبل املناقشة ٤٨الختاذ هذا القرار يف 

ــى احلاجــة إىل أن يســتمع     و   ــبني عل ــل الفل إذ شــدد ممث
الس إىل مجيع آراء أعضاء األمـم املتحـدة وأن يزيـد يف عـدد     
اجللسات املفتوحة أمام األعضاء كافة يف خمتلف مراحل النظـر  

رأى أن التغــيريات الالزمــة الناشــئة عــن هــذا      يف مســألة مــا، 
ام النـــهج ميكـــن أن يـــنص عليهـــا يف الفصـــل األول مـــن النظـــ 

  .)٣٩(الداخلي املؤقت
  اجللسات غري الرمسية األخرى    - جيم

  اجللسات املعقودة بصيغة آريا  - ١

خدام اجللسـات املعقـودة بصـيغة    واصل أعضاء الس اسـت   
باعتبارها منتدى مرنا وغري رمسي لتعزيز مـداوالم بـدعوة    “آريا”

ــا يف      ــدول األعضــاء، أو املنظمــات ذات الصــلة، مب ــن ال ــة م أي دول
  ذلك املنظمات غري احلكومية، أو األفراد إىل املشاركة.  

وعلى سبيل املثـال، أقـر األمـني العـام، يف تقريـره عـن         
املرأة والسالم واألمن، بأن الس يعمل عن كثب مع اتمـع  

__________ 

  )٣٨(  S/PV.5968 (اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛  ٨و ٧، الصــــفحتان
؛ (سنغافورة) ٩ و ٨، والصفحتان S/PV.5968 (Resumption 1) و

  (مجهورية إيران اإلسالمية).  ١٦-١٣  والصفحات 

  )٣٩(  S/PV.5968 (Resumption 1) ١١، الصفحة .  

املــدين للتصــدي هلــذه القضــايا مــن خــالل جلســات بصــيغة        
األمـني العـام باسـتخدام هـذا الترتيـب      وحظي اقتراح  .)٤٠(آريا

على حنو أكثر تواترا من أجل إجراء مشاورات غري رمسيـة مـع   
اموعــات النســائية واملنظمــات غــري احلكوميــة بشــأن فــرادى  

بتأييــد بعــض  )٤١(املدرجــة يف جــدول األعمــال حــاالت الــرتاع
ــة   ــتكلمني يف اجللســـ ــودة يف ٦٠٠٥املـــ ــرين  ٢٩، املعقـــ تشـــ

، بوصفه طريقة لزيادة توطيـد إجـراءات   ٢٠٠٨األول/أكتوبر 
  .)٤٢(الس وقرارته والسماح بتحقيق التقدم فيها

وعــــالوة علــــى ذلــــك، أبلــــغ األمــــني العــــام أنــــه يف    
، نظمت اململكة املتحـدة جلسـة بصـيغة    ٢٠٠٩حزيران/يونيه 

آريا ركزت على مسألة العنف اجلنسي املتصل بالرتاعـات مـن   
مية مقدمـة إىل أعضـاء الـس،    أجل االستماع إىل إحاطة إعال

. )٤٣(وممثلي األمانة العامة، وممثلني من املنظمات غري احلكومية
وتــرد اجللســات املعقــودة بصــيغة صــيغة آريــا الــيت ذكــرت يف   

  .٥وثائق الس خالل الفترة قيد االستعراض يف اجلدول 
__________ 

  )٤٠(  S/2008/622 ١٥، الفقرة .  

  (د).  ٩٦املرجع نفسه، الفقرة   )٤١(  

  )٤٢(  S/PV.6005 (بوركينا فاسو)؛ و٢٦-٢٥، الصفحتانS/PV.6005 

(Resumption 1) ك)، والصــفحتان (املكســي ٨ و ٧، الصــفحتان
  (سويسرا).  ١٥-١٣(بنغالديش)، والصفحات  ١٣و  ١٢

  )٤٣(  S/2009/465 ٥٩، الفقرة .  

    
  ٥اجلدول 

    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اجللسات املعقودة بصيغة آريا، 
  املصدر  املشاركون (غري األعضاء يف الس)  املنظم  املوضوع  التاريخ

احلالــة اإلنســانية وحالــة حقــوق      ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣١          
  اإلنسان يف الصومال 

، S/2008/355  منظمات غري حكومية متنوعة  اململكة املتحدة
   ٥الصفحة 

الثـــاين/نوفمرب   تشـــرين ٢٥
٢٠٠٨    

ــة   ــرق مجهوريــــ ــة يف شــــ احلالــــ
  الكونغو الدميقراطية 

، S/2009/96  غري متاح  بلجيكا وفرنسا
   ٣الصفحة 

ممثلون من منظمات اتمع املدين واملنظمات غري   املكسيك  األطفال والرتاع املسلح   ٢٠٠٩نيسان/أبريل 
  احلكومية

S/2009/353 ،
   ٢الصفحة 
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  املصدر  املشاركون (غري األعضاء يف الس)  املنظم  املوضوع  التاريخ

، S/2009/465  ممثلون عن األمانة العامة واملنظمات غري احلكومية  اململكة املتحدة  املرأة والسالم واألمن   ٢٠٠٩حزيران/يونيه           
   ٥٩الفقرة 

ــوبر   تشــــرين ٨ األول/أكتــ
٢٠٠٩    

ــة    ــة للمحكمـــ ــايا املتبقيـــ القضـــ
ــابقة   ــالفيا السـ ــة ليوغوسـ الدوليـ
  واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

رئيسا احملكمتني، واألمـني العـام املسـاعد للشـؤون       النمسا
القانونيــة، وممثلــو جلنــة الصــليب األمحــر الدوليـــة      

  واملركز الدويل للعدالة االنتقالية  

S/2009/687 ،
   ٥الفقرة 

    
ترد أدناه دراسة حالـة إفراديـة شـدد فيهـا املتكلمـون علـى         

فائدة االجتماعـات املعقـودة بصـيغة آريـا يف سـياق تعزيـز الشـفافية        
). وعـالوة علـى ذلـك، جـرت     ٢والكفاءة يف أعمال الس (احلالة 

ة آريـا يف حلقـيت   أيضا دراسة فائدة وطابع اجللسات املعقـودة بصـيغ  
ــاء    ــديثا واألعضـ ــاء الـــس املنتخـــبني حـ ــديتني ألعضـ العمـــل الفنلنـ

وتشـــرين  ٢٠٠٧احلــاليني اللـــتني عقـــدتا يف تشــرين الثـــاين/نوفمرب   
. وتفيد التقارير بأن بعض املشاركني يعتـربون  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

ــاق      ــيع نطـ ــدة لتوسـ ــيلة مفيـ ــا وسـ ــيغة آريـ ــودة بصـ ــات املعقـ اجللسـ
ــدخالت والت ــدين. والحظــوا أن اجللســات     امل ــع امل ــع اتم واصــل م

ذات اإلجراءات املرنة والطابع غري الرمسي تسمح للمجلـس بـدعوة   
جمموعة من األطـراف املهتمـة إىل تقـدمي عـروض فنيـة مفيـدة بشـأن        
القضايا املعروضة على الس. ومع ذلك، رأى أعضـاء آخـرون أن   

تسـتخدم إال ملامـا وأن   مثل هذه االجتماعات غري الرمسية ينبغـي أال  
حتــتفظ بطابعهــا غــري الرمســي، وال ســيما عنــدما ال يوجــد توافــق يف  
ــن أن      ــني أعضــاء الــس بشــأن اجلــوهر. وحــذروا أيضــا م اآلراء ب
ــي أال       ــا ينبغ ــودة بصــيغة آري ــاقش يف جلســات معق ــيت تن القضــايا ال

  .)٤٤(تعترب تلقائيا مسائل معروضة على الس للنظر فيها
    ٢احلالة   
  )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  
ــة    ــودة يف ٥٩٦٨يف اجللســــ ــطس  ٢٧، املعقــــ آب/أغســــ

، وأثنـاء الـدعوة   )٤٥(، بشأن تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن٢٠٠٨
الـدول األعضـاء،    إلجراء مشاورات مع أشـخاص أو مجاعـات غـري   

رأى ممثل بنما أن اعتماد آلية اجللسات املعقودة بصيغة آريا خطـوة  
__________ 

  )٤٤(  S/2008/195 و٢١و ٢٠، الصفحتان ،S/2009/193   ١٧، الصفحة.  

  )٤٥(  S/2006/507 .  

كبرية إىل األمام يف عملية حتسني شـفافية عمـل الـس. وأشـار إىل     
أن اجللســات املعقــودة بصــيغة آريــا جيــب أن يضــفى عليهــا الطــابع   

  .)٤٦(الرمسي وأن توسع دف حتقيق مشاركة أكرب
وأشـار ممثـل اململكـة املتحـدة إىل جهودهـا الراميـة إىل         

إدراج طائفة واسـعة مـن املتحـاورين يف املناقشـات، وذكـر يف      
ــا يف   هــذا الصــد د جلســة بشــأن الصــومال عقــدت بصــيغة آري

وغــذت مباشــرة عمــل الــس وأخــرى      ٢٠٠٨آذار/مــارس 
بشأن العنف اجلنسي املتصـل بالرتاعـات، تلتـها مناقشـة بشـأن      

وأعـرب  . )٤٧(املوضوع يف وقت الحق من شـهر حزيران/يونيـه  
ممثـــل ســـلوفاكيا عـــن رأي مماثـــل مفـــاده أن اســـتخداما أكثـــر  

طريقــة متكــن الــس  انتظامــا للجلســات املعقــودة بصــيغة آريــا
ــدول األعضــاء األخــرى،        ــع ال ــل واحلــوار م ــز التفاع ــن تعزي م
وخاصـــة تلـــك املتـــأثرة مباشـــرة واملعنيـــة واملهتمـــة، وتوســـيع   

  .)٤٩(هذا الرأي. وأيد بعض املتكلمني )٤٨(نطاقهما
  احلوارات غري الرمسية  - ٢

ــالتقرير، واصـــل الـــس         ــالل الفتـــرة املشـــمولة بـ خـ
اســتخدام احلــوارات غــري الرمسيــة الــيت أعيــد تنشــيطها يف عــام   

ــوع، ومهــت     ٢٠٠٧ ــن هــذا الن . إذ عقــدت ســتة حــوارات م
ــها ســري النكــا، وهــي     ــة من تكــن مدرجــة يف  مســألة مل أربع

  ).٦جدول أعمال الس (انظر اجلدول 
__________ 

  )٤٦(  S/PV.5968 ١٥، الصفحة.  

  . ٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

  .٣٠صفحة املرجع نفسه، ال  )٤٨(  

(بوركينـــــا فاســـــو)؛  ٢٣ و ٢٢املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان   )٤٩(  
  (املكسيك). ٣٣-٣١والصفحات 
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  ٦اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلوارات غري الرمسية، 

  املشاركون (غري األعضاء يف الس)  مقدم اإلحاطة  املوضوع  التاريخ

  ال أحد    وزير خارجية تشاد  تشاد/السودان      ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٦        
وفد مشترك لالحتاد األفريقـي وجامعـة     دارفور    ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٢

  الدول العربية
  ال أحد

  سري النكا  وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية  سري النكا (احلالة اإلنسانية)    ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٦
  سري النكا  رئيس املكتب التنفيذي لألمني العام  سري النكا (احلالة اإلنسانية)    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٢
  سري النكا  وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية  سري النكا (احلالة اإلنسانية)    ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠
  سري النكا  األمني العام  سري النكا    ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٥
    
  اجتماعات أخرى    - ٣

عقد الـس اجتماعـا مشـتركا غـري رمسـي مـع جملـس          
نيســان/أبريل  ١٧د األفريقـي، يف  السـالم واألمـن التـابع لالحتـا    

، بشأن موضوع التعاون بـني السـني، برئاسـة رئـيس     ٢٠٠٨
ــيس      ــا)، واململكــة املتحــدة، ورئ ــوب أفريقي جملــس األمــن (جن

ــا)   . )٥٠(جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي (إثيوبي
اجتماع من هذا القبيل بني اهليئتني منـذ االجتمـاع    وكان ثاين
  .)٥١(٢٠٠٧ ي عقد يف أديس أبابا يف حزيران/يونيهاألول الذ
 وعالوة على ذلك، عقد أعضاء الـس جلسـتني غـري     

رمسيتني مع املستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبنـع اإلبـادة        
كـــانون الثاين/ينـــاير   ٢٧اجلماعيـــة، عقـــدت إحـــدامها يـــوم    

__________ 

  ).  S/2008/263 صدر بيان مشترك بعد االجتماع (  )٥٠(  

خالل الزيارة اليت قام ـا جملـس األمـن إىل أفريقيـا يف الفتـرة مـن         )٥١(  
ــايو  ٢١إىل  ١٤ س ، اجتمــع مــرة أخــرى مــع جملــ  ٢٠٠٩أيار/م

األفريقـي يف أديـس أبابـا. وللمزيـد      السالم واألمن التـابع لالحتـاد   
ــاد      ــن إىل االحتـ ــس األمـ ــة جملـ ــر بعثـ ــر تقريـ ــات، انظـ ــن املعلومـ مـ
األفريقي، ورواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وليربيا املؤرخ 

  ).  S/2009/303 ( ٢٠٠٩حزيران/يونيه   ١١

لالســتماع إىل إحاطــة إعالميــة عــن عمــل املستشــار       ٢٠٠٩
، فيمـا  )٥٢(بشأن هذه املسألة وزيارته ملنطقة البحريات الكـربى 

ــوم    لالســتماع ٢٠٠٩آب/أغســطس  ٢٥عقــدت األخــرى ي
  .)٥٣(إىل آخر املستجدات بشأن أعمال مكتبه

  احملاضر   - دال
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، ومتشــيا مــع املمارســة   

املتبعــة، أصــدر الــس حماضــر حرفيــة، عقــب جلســاته العلنيــة   
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت، وبالغـات بعـد        ٤٩للمادة وفقا 

ــاك حــاالت  ٥٥للمــادة جلســاته اخلاصــة وفقــا   . ومل تكــن هن
 ٥٧إىل  ٤٩املــواد أثــريت فيهــا أســئلة بشــأن علميــات تطبيــق  

ق، فيمـــا يتعلـــق بإعـــداد احملاضـــر احلرفيـــة والبالغـــات والوثـــائ 
واالطـــالع عليهـــا وإصـــدارها، والـــيت جـــرت وفـــق املمارســـة  

  املتبعة.
__________ 

  )٥٢(  S/2009/107 ٩، الصفحة .  

  )٥٣(  S/2009/557 ٨، الصفحة.   
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    جدول األعمال - ثانيا 
  مالحظة

 ١٢إىل  ٦املــواد يــق الثــاين تفســري وتطب القســميغطــي   
ــة جبــدول       ــن، املتعلق ــس األم ــت ل ــداخلي املؤق ــن النظــام ال م

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨األعمال، خالل الفترة 
بتعمــيم مــن النظــام الــداخلي املؤقــت  ٦ادة وتتعلــق املــ  

ــام   ــني الع ــائل األم ــراد أن يأي مســ بشــأن رس ــر ائل ي فيهــا نظ
بإعـداد جـدول األعمـال     ١٢و  ٨و  ٧ املـواد تتعلـق  والس، 
على إقـرار جـدول األعمـال.     ٩املادة وتنص . وإرساله املؤقت

  .املسائل املعروضة على الس ١١و  ١٠املادتان وتتناول 
  ٦ادة امل  

ينبه األمني العـام مجيـع املمـثلني يف جملـس األمـن علـى         
إىل مجيــع الرســائل الــيت تــرد مــن الــدول أو مــن هيئــات  الفــور 

 العـام بشـأن أيـة مسـألة يـراد نظـر       نياألمم املتحدة أو من األمـ 
  ق.جملس األمن فيها وفقا ألحكام امليثا

   ٧املادة   

مني العام جدول األعمال املؤقت لكـل جلسـة   يعد األ  
  من جلسات جملس األمن ويعتمده رئيس جملس األمن.

وال جيــوز أن يــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت غــري   
ــه املمــثلني يف جملــس األمــن إليهــا وفقــا      البنــود الــيت جــرى تنبي

، أو املسـائل  ١٠املـادة  ، أو البنـود الـيت تنطبـق عليهـا     ٦للمادة 
  اليت سبق لس األمن أن قرر تأجيلها.  

  ٨املادة   

يرسل األمني العام جدول األعمال املؤقت لكل جلسة   
يقـل عـن    ال إىل املمثلني يف جملس األمن قبـل انعقـاد اجللسـة مبـا    

ثالثــة أيــام ؛ إال أنــه جيــوز يف األحــوال العاجلــة إرســال جــدول 
  عار باالجتماع.األعمال املؤقت يف آن واحد مع اإلش

  ٩املادة   

يكـــون أول بنـــد يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لكـــل    
  .جلسة من جلسات جملس األمن هو إقرار جدول األعمال

  ١٠املادة   

كل بند يف جدول أعمال أية جلسـة مـن جلسـات جملـس       
األمــن مل يســتكمل حبثــه يف تلــك اجللســة يــدرج تلقائيــا يف جــدول  

  .أعمال اجللسة التايل هلا ما مل يقرر جملس األمن غري ذلك

  ١١ املادة  

يرســل األمــني العــام أســبوعيا إىل املمــثلني يف جملــس        
األمــن بيانــا مـــوجزا باملســائل املعروضــة علـــى الــس وعـــن      

  .املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل

  ١٢املادة   

يعمــم جــدول األعمــال املؤقــت لكــل اجتمــاع دوري   
على أعضاء جملس األمن قبل افتتاح االجتماع مبـا ال يقـل عـن    
ــه نظــر األعضــاء إىل أي تغــيري       واحــد وعشــرين يومــا. ويوج
الحـق يف جـدول األعمـال املؤقــت أو إضـافة الحقـة إليـه قبــل       

مخســة أيــام. علــى أنــه جيــوز لــس االجتمــاع مبــا ال يقــل عــن 
األمن، يف األحوال العاجلة، أن يـدخل علـى جـدول األعمـال     

  ي.إضافات يف أي وقت أثناء االجتماع الدور

ــق   ــرة   وتنطبـ ــام الفقـ ــن  ١أحكـ ــادة مـ ــام وأح ٧املـ كـ
  .اعلى االجتماعات الدورية أيض ٩  املادة

خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، واصـــل األمـــني العـــام  و  
ضـمن جمموعـة الوثـائق الـيت حتمـل       الرسائل باعتبارهاممارسة توزيع 

، ووضــع جــدول أعمــال مؤقــت لكــل     ٦للمــادة فقــا و -/Sالرمــز 
ــس  إىل اجــدول األعمــال املؤقــت  وإرســال اجتمــاع  ملمــثلني يف جمل

ــاك حــاالت   ومل. ٨و  ٧ للمــادتنياألمــن، وفقــا  طرحــت تكــن هن
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إعــداد جــدول كــان فيهــا الرســائل أو حــاالت  تعمــيممســألة  فيهــا
إضـافة إىل ذلـك،   ويف الـس.   مناقشـة لل ااألعمال املؤقت موضـوع 

ي أ إذ مل يعقــد ،خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض ١٢ املــادةمل تطبــق 
ــايل،  اجتمــاع ــى    الدوري. وبالت ــور عل ــق  ميكــن العث ــواد تتعل أي م

  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عامي بالنسبة ل ١٢ و ٨و  ٧و  ٦ باملواد
إقـرار   : (أ)، هـي يف ثالثـة أقسـام فرعيـة   هذا القسـم   ونظم  

(ب) املسـائل املعروضـة علـى جملـس      و )؛٩املـادة  جدول األعمال (
ــن ( ــاناألمـ ــات  (ج) )؛ و١١-١٠ املادتـ ــةاملناقشـ ــائل ب املتعلقـ املسـ

الفرعـي (أ) البنـود الـيت     ويتناول القسماملعروضة على جملس األمن. 
 مثـل يف إدراج االجتـاه املت الس حـديثا، وكـذلك اسـتمرار     أدرجها

ــد  ــار بنـ ــدة يف إطـ ــود جديـ ــد بنـ ــتخدام   واحـ ــود، واسـ ــودموجـ  البنـ
ويتنـاول القسـم   . معني للمناقشات اخلاصة ببلداملوجودة عية يضااملو

إلجـراءات  ل ٢٠٠٨يف اية عـام  الذي أجري تنقيح الفرعي (ب) ال
شكل البيـان املـوجز عـن املسـائل     باستبقاء وحذف البنود وباملتعلقة 

تلــك  النظــر يف بلغهــااملرحلــة الــيت  عــن الــس و املعروضــة علــى 
وتقــدم دراســة . )١١-١٠تــان املاد( )٥٤(البيــان املــوجز، أو املســائل

  (ج). القسم الفرعييف إفرادية حالة 
__________ 

 ٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٣١انظر مذكرة الرئيس املؤرخة   )٥٤(  
) S/2008/847 .(  

  )٩ادة املإقرار جدول األعمال (  -لف أ
بنــد يف جــدول األعمــال يكــون أول ، ٩للمــادة وفقــا   

إقــرار جــدول هــو الــس  جلســاتمــن  جلســةاملؤقــت لكــل 
كـن هنـاك أي   تخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، مل     واألعمال. 

ــري  ــبة أثـ ــا مناسـ ــأن   فيهـ ــي بشـ ــراض إجرائـ ــراراعتـ ــدول إقـ  جـ
 بشــأنهنــاك اعتراضــات وال مناقشــات   ومل تكــن األعمــال. 

ــد املــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت. و   جــوهر ــتغريالبن  مل ت
ــان الجديــد يف  بنــد إدراجيف  املتمثلــةمارســة امل  بعــدوجز املــبي

  للمجلس. ةرمسي جلسةاعتماده يف 
  حديثااملدرجة د البنو  - ١

سـنتني قيـد االسـتعراض، أضـاف الـس      الخالل فترة   
فــي عــام فىل جــدول أعمالــه كــل عــام:  إ اجديــد اواحــد ابنــد

بنـــدا بشـــأن أســاليب عمـــل جملـــس األمـــن،  أضــاف  ، ٢٠٠٨
نــدوراس (انظــر آخــر يتعلــق أضــاف بنــدا ، ٢٠٠٩عــام  ويف

  ).٧اجلدول 
  

    
  ٧اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨البنود املدرجة حديثا يف جدول األعمال، 

  البند
ــرة يف   ــد ألول م إدراج البن

  ورود البند ألول مرة يف البيان املوجز  جدول األعمال
  ٥٩٦٨سة اجلل  )S/2006/507( منمذكرة رئيس جملس األتنفيذ       

  ٢٠٠٨ آب/أغسطس ٢٧
S/2008/10/Add.34  

موجهة إىل رئيسة جملـس   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة 
  األمن من املمثلة الدائمة للربازيل لدى األمم املتحدة

  ٦١٩٢اجللسة 
  ٢٠٠٩ أيلول/سبتمرب ٢٥

S/2009/10/Add.38  

    
 ثمـاين ســنوات الاخنفاضـا حـادا باملقارنـة مـع فتـرة       ذلـك  ميثـل و

أضــــيف مــــا متوســــطه )، عنــــدما ٢٠٠٧-٢٠٠٠( الســــابقة
 قـارن الـذي ي  الرابـع  الشـكل  انظـر . عـام  كـل  جديـدا  بندا ١٤
  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٠ ياملدرجة بني عام البنود عدد
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  الشكل الرابع
   )٥٥(٢٠٠٩-٢٠٠٠حديثا، املدرجة عدد البنود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
، انظـر الفصـل الثـاين مـن     ٢٠٠٧-٢٠٠٠ملزيد من املعلومات بشأن البنود املدرجة حديثا يف قائمة املسائل املعروضة على الس خـالل الفتـرة     )٥٥(  

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣-٢٠٠٠ملحقي مرجع املمارسات للفترتني 
    
  إدراج بنود جديدة يف إطار بند واحد موجود  - ٢

 ١٩ تنيرئـــيس جملـــس األمـــن املـــؤرخ يتوفقــا ملـــذكر   
ــمتوز/ ، ٢٠٠٨ديســمرب كــانون األول/ ٣١و  )٥٦(٢٠٠٦ هيولي

ــوايل ــى التــ ــع، و)٥٧(علــ ــادة  ياســ ــاءة لزيــ ــال الــــس كفــ أعمــ
االجتــاه  اســتمرار، شــهدت الفتــرة قيــد االســتعراض وشــفافيتها

جدول األعمال السـابقة املتعلقـة بـنفس     املتمثل يف إدراج بنود
 وجـود عـدد مـن البنـود    ل تفاديـا صـيغة وصـفية    حتـت  املوضوع
أُدرجـت،  علـى سـبيل املثـال،    ونفس املوضوع. بشأن  املستقلة
فصاعدا، مجيع البنـود   ٢٠٠٨يناير انون الثاين/ك ١من اعتبارا 

الـيت تتنـاول   البلدان املسـامهة بقـوات   مع  جتماعاتالااخلاصة ب
ــوان     ــات حفــظ الســالم بعن ــف عملي ــس  ”خمتل اجتماعــات جمل

األمـــن مـــع البلـــدان املســـامهة بقـــوات يف [اســـم بعثـــة حفـــظ   
__________ 

  )٥٦(  S/2006/507 .   
  )٥٧(  S/2008/847. 

)، املرفــــق الثــــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣الســــالم] عمــــال بــــالقرار 
اجتمـاع  ”واحد بعنوان وصفي ، حتت بند “باءألف و اجلزآن

 ١٣٥٣جملس األمن مع البلدان املسامهة بقوات عمـال بـالقرار   
وفقـا لـذلك،   و. “)، املرفق الثـاين، اجلـزآن ألـف وبـاء    ٢٠٠١(

يف الفتـرة  أخـرى   حتت نفس البند ثالثـة بنـود جديـدة   أدرجت 
، أي اجتماعـات الـس مـع    ٢٠٠٩إىل عـام   ٢٠٠٨من عـام  
ملسامهة بقـوات يف العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي      البلدان ا

واألمــم املتحــدة يف دارفــور وبعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  
أفريقيــا الوســـطى وتشـــاد وبعثـــة األمـــم املتحـــدة املتكاملـــة يف  

  .)٥٨(ليشيت - تيمور
__________ 

؛ ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٦(املغلقة)، املعقودة يف  ٥٩٣٤يف اجللسة   )٥٨(  
أيلول/ســــبتمرب  ١٩(املغلقــــة)، املعقــــودة يف   ٥٩٧٥واجللســــة 

ــايو  ٢٧(املغلقــة)، املعقــودة يف   ٦١٢٩؛ واجللســة ٢٠٠٨ أيار/م
 ، على التوايل.٢٠٠٩

 السنوات

نود
 الب

عدد
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املوجـودة يف املناقشـات   عية يضـ ااملو استخدام البنود  - ٣
  اخلاصة ببلد معني

ممارسـة الـس   أيضـا  شهدت الفتـرة قيـد االسـتعراض      
العامـة أو   باملسائلاملوجودة املتعلقة  البنوداستخدام املتمثلة يف 

فـي  ف. املسـتجدة  قليميـة اإل/القطريـة  احلاالتعية ملناقشة يضااملو
، نـاقش  ، مـثال “إفريقيـا  السالم واألمـن يف ”البند املعنون  إطار

ــد   ــع حــاالت خاصــة ببل ــةالــس أرب ــق   ان معين ــا تتعل يف أفريقي

ــافة إىل    ب ــا، إضـ ــابوي وموريتانيـ ــا وزمبـ ــا وجيبويت/إريتريـ كينيـ
، نــاقش ٢٠٠٩فــي عــام ف، وباملثــل عية.يضــوام مســائلمخــس 
توطيـد السـالم   ”يف إطار البنـد املعنـون   ، يف غينيا احلالةالس 

، مــع االســتمرار يف اســتخدام هــذا البنــد     “يف غــرب أفريقيــا 
كتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا املســائل املتعلقــة مبملناقشــة 

  .)٨(انظر اجلدول 

    
  ٨اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨، “توطيد السالم يف غرب أفريقيا”و  “السالم واألمن يف أفريقيا” ودة يف إطار البندين املعنوننياملعق اجللسات
  املوضوع  التاريخ  اجللسة

  السالم واألمن يف أفريقيا      
  كينيا  ٢٠٠٨ شباط/فرباير ٦  ٥٨٣١
تعزيــز العالقــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، وخاصــة    ٢٠٠٨ نيسان/أبريل ١٦  ٥٨٦٨

  االحتاد األفريقي، يف جمال صون السالم واألمن الدوليني
  جيبويت وإريتريا  ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ١٢  ٥٩٠٨
  زمبابوي  ٢٠٠٨نيه حزيران/يو ٢٣  ٥٩١٩
  زمبابوي  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣  (مغلقة) ٥٩٢٠
  زمبابوي  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣  ٥٩٢١
  جيبويت وإريتريا  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٤  ٥٩٢٤
 زمبابوي  ٢٠٠٨ متوز/يوليه ٨  ٥٩٢٩

 زمبابوي  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١١  ٥٩٣٣

  موريتانيا  ٢٠٠٨ آب/أغسطس ١٩  ٥٩٦٠
  جيبويت وإريتريا  ٢٠٠٨ /أكتوبرتشرين األول ٢٣  ٦٠٠٠
  زمبابوي  ٢٠٠٨ كانون األول/ديسمرب ١٥  )مغلقة( ٦٠٤٤
  جيبويت وإريتريا  ٢٠٠٩ كانون الثاين/يناير ١٤  ٦٠٦٥
الفريق املشترك بني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة املعـين      تقرير   ٢٠٠٩ آذار/مارس ١٨  ٦٠٩٢

  السالمبأساليب دعم عمليات االحتاد األفريقي حلفظ 
  بشكل غري دستوري عودة ظاهرة تغيري احلكومات يف أفريقيا  ٢٠٠٩ أيار/مايو ٥  ٦١١٨
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  املوضوع  التاريخ  اجللسة
ــر األمــني العــام عــن     ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٦  ٦٢٠٦       ــات االحتــاد األفريقــي حلفــظ   تقري دعــم عملي

  السالم اليت تأذن ا األمم املتحدة
  باعتباره ديدا لألمن الدويلاالجتار باملخدرات   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٨  ٦٢٣٣
  جيبويت وإريتريا  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٣  ٦٢٥٤

  توطيد السالم يف غرب أفريقيا
  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢١  ٦٠٧٣
  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧  ٦١٥٧
  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا   ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٠  ٦١٦٠
  غينيا  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  ٦٢٠٧

    
ــن (     -باء  ــس األم ــى جمل ــان املســائل املعروضــة عل املادت

  )١١و  ١٠
  استعراض عام  - ١

ــامي    ــن، يف   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨يف ع ــس األم ، نظــر جمل
بنـدا مـن بنـود جـدول األعمـال،       ٥٥جلساته، يف ما جمموعـه  

 ٢٧منها بشأن حاالت بلدان معينة أو حاالت إقليميـة و   ٢٨
يف  ٥٥، كانــت  ٢٠٠٨بشــأن مســائل مواضــيعية. ويف عــام    

املائة من احلـاالت اخلاصـة ببلـدان معينـة أو احلـاالت اإلقليميـة       

يف  ١٥يف املائــة)، وآســيا ( ١٥تتعلــق بأفريقيــا، تليهــا أوروبــا (
يف  ٤يف املائـة)، واألمـريكتني (   ١١املائة)، والشرق األوسـط ( 

ــام   ــة). ويف عـ ــود   ٢٠٠٩املائـ ــة للبنـ ــبة املئويـ ــت النسـ ، اخنفضـ
يف  ١٦يف املائة، تليها أوروبـا وآسـيا (   ٤٨يقيا إىل املتعلقة بأفر

يف املائـــة)،  ١٢املائـــة، لكـــل منـــهما)، والشـــرق األوســـط (    
يف املائــة). ولالطــالع علــى تفصــيل ســنوي،   ٨واألمــريكتني (
  .٩انظر اجلدول 

    
  ٩اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ اجللسات، يف فيها نظر اليت البنود

  
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  البند
  إقليميةأو حاالت  معينة بلدانحاالت شأن بندا ب ٢٨      

      أفريقيا
  ●  ●  العام عن السودانتقارير األمني 

    ●  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا

    ●  احلالة املتعلقة برواندا

  ●  ●  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  ●  ●  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية
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  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  البند
  ●  ●  احلالة يف بوروندي      

    ●  احلالة يف تشاد والسودان

  ●  ●  سطى واملنطقة دون اإلقليميةاحلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الو

  ●  ●  احلالة يف كوت ديفوار

  ●  ●  بيساو - احلالة يف غينيا 

  ●  ●  احلالة يف ليربيا

  ●  ●  احلالة يف سرياليون

  ●  ●  احلالة يف الصومال

  ●  ●  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  ●  ●  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

  بندا ١٢  بندا ١٥  اموع الفرعي ألفريقيا  
      األمريكتان

موجهة إىل رئيسة جملـس األمـن مـن املمثلـة الدائمـة للربازيـل        ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة 
  )S/2009/487لدى األمم املتحدة (

  ●  

  ●  ●  املسألة املتعلقة اييت

  بندان  بند واحد  اموع الفرعي لألمريكتني  
      آسيا

ــيس جملــس األمــن     ٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢رســالة مؤرخــة  موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئ
)S/2006/920(  

●  ●  

  ●  ●  احلالة يف أفغانستان

  ●  ●  احلالة يف ميامنار

  ●  ●  ليشيت - احلالة يف تيمور 

  بنود ٤  بنود ٤  الفرعي آلسيااموع   
      أوروبا

 )١٩٩٩( ١٢٣٩ و )١٩٩٨( ١٢٠٣ و )١٩٩٨( ١١٩٩ و )١٩٩٨( ١١٦٠ قرارات جملس األمـن 
  )١٩٩٩( ١٢٤٤ و

●  ●  

  ●  ●  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  ●  ●  احلالة يف قربص

  ●  ●  احلالة يف جورجيا

  بنود ٤  بنود ٤  اموع الفرعي ألوروبا  
      طالشرق األوس

  ●  ●  احلالة املتعلقة بالعراق



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 324/1419 

 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  البند
  ●  ●  احلالة يف الشرق األوسط      

  ●  ●  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني

  بنود ٣  بنود ٣  اموع الفرعي للشرق األوسط  
  بندا ٢٥  بندا ٢٧  اموع الفرعي  
      بندا بشأن املسائل املواضيعية ٢٧

  (أ)الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا منإحاطة 
●  ●  

  ●  ●  حمكمة العدل الدولية رئيس منإحاطة 

    ●  للشؤون اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئمن وكيلة األمني العام إحاطة 

  ●    امي لشؤون الالجئنيمفوض األمم املتحدة الس إحاطة من

  ●  ●  رؤساء اهليئات الفرعية لس األمن منإحاطات 

  ●  ●  األطفال والرتاع املسلح

  ●  ●  النظر يف مشروع تقرير جملس األمن املقدم إىل اجلمعية العامة

    ●  انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية
    ●  )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن  
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسـؤولني  

كـانون   ١ة وغريها من االنتـهاكات املماثلـة يف أراضـي الـدول اـاورة بـني       عن أعمال اإلبادة اجلماعي
  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١و الثاين/يناير

●  ●  

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت       
  ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

●  ●  

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت       
  ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

●  ●  

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن  
ة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسـؤولني  االنتهاكات اجلسيم

كـانون   ١عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة يف أراضـي الـدول اـاورة بـني       
  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير و

    

  ●  ●  م واألمن الدولينيصون السال

    ●  لسالم واألمن الدوليني: دور جملس األمن يف دعم إصالح قطاع األمنصون ا

اجتماع جملس األمـن مـع البلـدان املسـامهة بقـوات عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين للقـرار              
  (ب))٢٠٠١( ١٣٥٣

●  ●  

  ●  ●  عدم االنتشار

    ●  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

  ●   الشعبية الدميقراطية عدم االنتشار/مجهورية كوريا

  ●  ●  السالم واألمن يف أفريقيا



 الصلة ذات اإلجرائية والتطورات املؤقت الداخلي النظام -اجلزء الثاين 
 

325/1419 12-07779 

 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  البند
  ●    توطيد السالم يف غرب أفريقيا      

  ●  ●  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

  ●  ●  محاية املدنيني يف الرتاع املسلح

  ●  ●  بعثة جملس األمن

    ●  األسلحة الصغرية

  ●  ●  اإلرهابية األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال

  ●    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

  ●  ●  املرأة والسالم واألمن

  بندا ٢١  بندا ٢٣  اموع الفرعي  
  بندا ٤٦  بندا ٥٠  جمموع بنود جدول األعمال املناقشة سنويا  

  
. ويف هذه اجللسـة األخـرية،   ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٧املعقودة يف  ٦٠٨٨، واجللسة ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٦املعقودة يف  ٥٩٨٢نظر يف هذا البند يف اجللسة   (أ)  

  .“إحاطة إعالمية تقدمها رئيسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا”كان البند بعنوان 
ة بقـوات يف بعثـات حمـددة    ، تدرج حتت هذا البنـد مجيـع البنـود املتعلقـة باجتماعـات جملـس األمـن مـع البلـدان املسـامه          ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١اعتبارا من   (ب)  

  )، املرفق الثاين، اجلزآن ألف وباء.٢٠٠١( ١٣٥٣حلفظ السالم عمال بالقرار 
    
  اإلجراءات املنقحة حلذف البنود  - ٢

د ال بنــود مــن بــني البنــو  ٥، حــذفت ٢٠٠٨يف عــام   
الــيت حــددت حلــذفها مــن قائمــة املســائل املعروضــة علــى    ٢٥

، يف حـــني احـــتفظ بـــالبنود )٥٩(جملـــس األمـــن يف بدايـــة العـــام 
. )٦٠(األخرى ملدة سنة إضافية بناء على طلب الـدول األعضـاء  

ــدد   ــة، حـ ــام    ٤٨وباملقارنـ ــذف يف عـ ــدا للحـ ، ألن ٢٠٠٩بنـ
ة أو ألنــه  الــس مل ينظــر فيهــا يف الســنوات الــثالث الســابق     

اختـــتم النظـــر يف تلـــك البنـــود، كمـــا يف حالـــة البنـــد املعنـــون 
ــا نصـــف البنـــود  “احلالـــة املتعلقـــة بروانـــدا ” . وحـــذف تقريبـ

  .)٦١(بندا) ٢٢املقترح حذفها (
__________ 

 .S/2008/10انظر   )٥٩(  

  )٦٠(  S/2008/10/Add.13 .  

  )٦١(  S/2009/10/Add.9. 

، كان العدد الكلـي  ١٠وعلى النحو املبني يف اجلدول   
مســائل يف ايــة  ١٠٦للمســائل املعروضــة علــى جملــس األمــن 

 ٨٥فــض هــذا العــدد اخنفاضــا حــادا، إىل     . واخن٢٠٠٨عــام 
. ولالطالع على تفاصـيل البنـود   )٦٢(٢٠٠٩بندا، يف اية عام 

وحالتـها الراهنـة،    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املقترح حـذفها يف عـامي   
  .١١انظر اجلدول 

__________ 

ــود املتعلقــة بانتخــاب      )٦٢(   ــى عــدم إدراج البن جــرت العــادة دائمــا عل
علــى أعضــاء حمكمــة العــدل الدوليــة يف قائمــة املســائل املعروضــة  

يدرج البند املعنـون "انتخـاب مخسـة     الس. وبناء على ذلك، مل 
ــدل الد   ــة الع ــس يف    أعضــاء يف حمكم ــه ال ــذي نظــر في ــة"، ال ولي

، ٦٠١٢  و  ٦٠١١يف اجللسـتني   ٢٠٠٨تشرين الثـاين/نوفمرب   ٦
. ومل ينظـر الـس   ٢٠٠٨ضمن البنود اليت تناوهلا الس يف عام 

  .٢٠٠٩أعضاء احملكمة يف عام  يف أي بنود متعلقة بانتخاب
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  ١٠اجلدول 
    ، الواردة يف البيان املوجز لألمني العام٢٠٠٩و  ٢٠٠٨وضة على جملس األمن يف عامي عدد البنود املعر

  السنة
ــواردة يف   ــود ال جممــوع البن

  البنود املضافة  البنود احملذوفة  البنود املقترح حذفها  أول بيان موجز للسنة
ــواردة يف   ــود ال جممــوع البن

  آخر بيان موجز للسنة
  ١٠٦  ١  ٥  ٢٥  (أ)١١٠  ٢٠٠٨            

٨٥  ١  ٢٢  ٤٨  ١٠٦  ٢٠٠٩  
  

باعتبـاره   “النظر يف مشـروع تقريـر جملـس األمـن إىل اجلمعيـة العامـة      ”لغرض إعداد املرجع وللحفاظ على االتساق طوال السنني، أدرج البند املعنون   (أ)  
  ).S/2009/10( ٢٠٠٩نون الثاين/يناير كا ٣٠. ويظهر البند يف قائمة املسائل املعروضة على الس من البيان املوجز املؤرخ ٢٠٠٨بندا يف عام 

    
  ١١اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨البنود املقترح حذفها من البيان املوجز، 
  البند

  )تاريخ النظر فيه ألول مرة وآلخر مرة(
البنود املقترح حذفها 

  ٢٠٠٨يف عام 
ــة يف نيســان/  احلال

   ٢٠٠٨ أبريل
البنود املقترح حذفها 

  ٢٠٠٩يف عام 
ــة يف آذار/  احلالــ

  ٢٠٠٩مارس 
  قضية فلسطني          
 تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥ ؛١٩٤٧ كانون األول/ديسمرب ٩(

١٩٦٦(  

  حذف  ●  أُبقي  ●

  اهلندية الباكستانية املسألة
  )١٩٦٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٥ ؛١٩٤٨ كانون الثاين/يناير ٦(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  مسألة حيدر أباد
  )١٩٤٩ أيار/مايو ٢٤; ١٩٤٨ أيلول/سبتمرب ١٦(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهـة إىل األمـني    ١٩٥٨شـباط/فرباير   ٢٠رسالة مؤرخـة  
  العام من ممثل السودان

  )١٩٥٨شباط/فرباير  ٢١ ؛١٩٥٨ شباط/فرباير ٢١(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهــة إىل رئــيس    ١٩٦٠متوز/يوليــه   ١١رســالة مؤرخــة  
  اجملس األمن من وزير خارجية كوب

  )١٩٦١ كانون الثاين/يناير ٥ ؛١٩٦٠ متوز/يوليه ١٨(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهــة  ١٩٦٠كــانون األول/ديســمرب  ٣١رســالة مؤرخــة 
  ير خارجية كوباإىل رئيس جملس األمن من وز

  )١٩٦١كانون الثاين/يناير  ٥ ؛١٩٦١كانون الثاين/يناير  ٤(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  الباكستانية - احلالة يف شبه القارة اهلندية 
 كـــــانون األول/ ٢٧ ؛١٩٧١كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٤(

  )١٩٧١ديسمرب 

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهـة إىل   ١٩٧١كـانون األول/ديسـمرب    ٣رسالة مؤرخة 
جملس األمن من املمثلني الدائمني للجزائر واجلمهورية  رئيس

العربية الليبية ومجهورية اليمن الدميقراطيـة الشـعبية والعـراق    
  لدى األمم املتحدة

  )١٩٧١كانون األول/ديسمرب  ٩ ؛١٩٧١كانون األول/ديسمرب  ٩(

 أُبقي  ● أُبقي  ●
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  البند
  )تاريخ النظر فيه ألول مرة وآلخر مرة(

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٨يف عام 

ــة يف نيســان/  احلال
   ٢٠٠٨ أبريل

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٩يف عام 

ــة يف آذار/  احلالــ
  ٢٠٠٩مارس 

  شكوى مقدمة من كوبا          
  )١٩٧٣رب أيلول/سبتم ١٨ ؛١٩٧٣ أيلول/سبتمرب ١٧(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  ترتيبات ملؤمتر السالم املقترح عقده بشأن الشرق األوسط
 كــــانون األول/ ١٥ ؛١٩٧٣كـــانون األول/ديســــمرب   ١٥(

  ) ١٩٧٣ديسمرب 

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  مشكلة الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني
 تشـرين األول/أكتـوبر   ١١ ؛١٩٧٦كانون الثاين/يناير  ١٢(

١٩٨٥(  

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  احلالة يف األراضي العربية احملتلة
  )١٩٩٨ متوز/يوليه ١٣ ؛١٩٧٦ أيار/مايو ٤(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  مسألة ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف
  )١٩٨٠ نيسان/أبريل ٣٠ ؛١٩٧٦ حزيران/يونيه ٩(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

  احلالة بني إيران والعراق
  )١٩٩١كانون الثاين/يناير  ٣١ ؛١٩٨٠سبتمرب أيلول/ ٢٦(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهة إىل رئيس  ١٩٨٥تشرين األول/أكتوبر  ١رسالة مؤرخة 
  جملس األمن من املمثل الدائم لتونس لدى األمم املتحدة

  )١٩٨٥تشرين األول/أكتوبر  ٤ ؛١٩٨٥تشرين األول/أكتوبر  ٢(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

ــالة مؤرخــة   ــباط/فرب ٤رس ــيس   ١٩٨٦اير ش ــة إىل رئ موجه
جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية       

  لدى األمم املتحدة
  )١٩٨٦شباط/فرباير  ٦ ؛١٩٨٦شباط/فرباير  ٤(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهـة إىل رئـيس    ١٩٨٦نيسـان/أبريل   ١٥رسالة مؤرخـة  
ــة       ــة الدائم ــة للبعث ــال بالنياب ــائم باألعم ــن الق ــن م ــس األم جمل

  للجماهريية العربية الليبية لدى األمم املتحدة؛
موجهـة إىل رئـيس    ١٩٨٦نيسـان/أبريل   ١٥رسالة مؤرخـة  

ــة       ــة الدائم ــة للبعث ــال بالنياب ــائم باألعم ــن الق ــن م ــس األم جمل
  لبوركينا فاسو لدى األمم املتحدة؛

موجهـة إىل رئـيس    ١٩٨٦نيسـان/أبريل   ١٥رسالة مؤرخـة  
ــال    ــائم باألعم ــن الق ــن م ــس األم ــة    جمل ــة الدائم ــة للبعث بالنياب

  للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة؛
موجهـة إىل رئـيس    ١٩٨٦نيسـان/أبريل   ١٥رسالة مؤرخـة  

  جملس األمن من املمثل الدائم لعمان لدى األمم املتحدة
  )١٩٨٦ نيسان/أبريل ٢٤ ؛١٩٨٦ نيسان/أبريل ١٥(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

موجهـة إىل رئـيس    ١٩٨٨ نيسـان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخـة  
  جملس األمن من املمثل الدائم لتونس لدى األمم املتحدة

  )١٩٨٨نيسان/أبريل  ٢٥ ؛١٩٨٨نيسان/أبريل  ٢١(

 أُبقي  ● أُبقي  ●

ــالة مؤرخــة   ــباط/فرباير  ٢رس ــيس   ١٩٩٠ش ــة إىل رئ موجه
  جملس األمن من املمثل الدائم لكوبا لدى األمم املتحدة

  )١٩٩٠اط/فرباير شب ٩ ؛١٩٩٠شباط/فرباير  ٩(

 أُبقي  ● أُبقي  ●
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  البند
  )تاريخ النظر فيه ألول مرة وآلخر مرة(

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٨يف عام 

ــة يف نيســان/  احلال
   ٢٠٠٨ أبريل

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٩يف عام 

ــة يف آذار/  احلالــ
  ٢٠٠٩مارس 

  احلالة بني العراق والكويت          
  )٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١١ ؛١٩٩٠ آب/أغسطس ٢(

 أُبقي  ●  –  –

  احلالة يف أنغوال
 كانون األول/ديسمرب ١٧ ؛١٩٩٣ كانون الثاين/يناير ٢٩(

٢٠٠٢(  

  –  –  حذف  ●

  احلالة املتعلقة برواند
  )٢٠٠٨ متوز/يوليه ١٠ ؛١٩٩٣ آذار/مارس ١٢(

  حذف  ●  –  –

الشكوى املقدمة من أوكرانيا بشـأن مرسـوم الـس األعلـى     
  لالحتاد الروسي املتعلق بسيفاستوبول

  )١٩٩٣متوز/يوليه  ٢٠ ؛١٩٩٣ متوز/يوليه ٢٠(

  أُبقي  ●  أُبقي  ●

  احلالة يف كرواتيا
  )٢٠٠٢ كانون األول/ديسمرب ١٢ ؛١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢(

  –  –  حذف  ●

وموجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٨ر/مـارس  آذا ٣١رسالة مؤرخـة  
جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا 

  غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
  )٢٠٠٥متوز/يوليه  ٦ ؛١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٢(

  حذف  ●  –  –

محاية موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ـا والعـاملني   
  ية يف مناطق الرتاعيف جمال املساعدة اإلنسان

  )٢٠٠٣ آب/أغسطس ٢٦ ؛٢٠٠٠شباط/فرباير  ٩(

  أُبقي  ●  –  –

مسؤولية جملس األمـن عـن صـون السـالم واألمـن الـدوليني:       
فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب   

  (اإليدز) وعمليات حفظ السالم الدولية
  )٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٨ ؛٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٧(

 حذف  ●  –  –

   مناقشة ختامية ألعمال جملس األمن للشهر احلايل
  )٢٠٠٥آذار/مارس  ٣٠ ؛٢٠٠١آب/أغسطس  ٣١(

 حذف  ●  –  –

تقدمي املعونـة الغذائيـة يف سـياق تسـوية الصـراع: أفغانسـتان       
  ومناطق أزمات أخرى

  )٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤ ؛٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٤(

 –  – حذف  ●

ــني منظومــة ا  ــز التعــاون ب ألمــم املتحــدة ومنطقــة وســط   تعزي
  م واألمنالسال صونأفريقيا يف جمال 

ــوبر  ٢٢( ــرين األول/أكتــ ــرين األول/ ٣١ ؛٢٠٠٢تشــ  تشــ
  )٢٠٠٢أكتوبر 

 –  – حذف  ●

  أزمة الغذاء يف أفريقيا باعتبارها تشكل ديدا للسالم واألمن
  )٢٠٠٥ حزيران/يونيه ٣٠ ؛٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٣(

 حذف  ●  –  –

موجهـة إىل   ٢٠٠٢تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩ؤرخـة  رسالة م
  رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لتشاد لدى األمم املتحدة

  )٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٩ ؛٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٩(

  –  –  حذف  ●

  خطة عملية كيمربيل إلصدار شهادات
  )٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٢٨ ؛٢٠٠٣يناير  كانون الثاين/ ٢٨(

  أُبقي  ●  –  –
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  البند
  )تاريخ النظر فيه ألول مرة وآلخر مرة(

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٨يف عام 

ــة يف نيســان/  احلال
   ٢٠٠٨ أبريل

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٩يف عام 

ــة يف آذار/  احلالــ
  ٢٠٠٩مارس 

انتشــــار األســــلحة اخلفيفــــة واألســــلحة الصــــغرية وأنشــــطة           
  املرتزقة: األخطار اليت دد السالم واألمن يف غرب أفريقيا

  )٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨ ؛٢٠٠٣آذار/مارس  ١٨(

 حذف  ●  –  –

  دور جملس األمن يف فض املنازعات بالطرق السلمية
  )٢٠٠٣أيار/مايو  ١٣; ٢٠٠٣ أيار/مايو ١٣(

 حذف  ●  –  –

  االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق
  )٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢ ؛٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢(

 حذف  ●  –  –

  العدالة وسيادة القانون: دور األمم املتحدة
  )٢٠٠٤ تشرين األول/أكتوبر ٦ ؛٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ٢٤(

 حذف  ●  –  –

موجهـة إىل   ٢٠٠٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٥رسالة مؤرخـة  
الـدائم للجمهوريـة العربيـة     نـدوب لس األمـن مـن امل  رئيس جم

  ؛)S/2003/939السورية لدى األمم املتحدة (
موجهـة إىل   ٢٠٠٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٥رسالة مؤرخـة  

ــدى األمــم      ــان ل ــدائم للبن ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث رئ
  )S/2003/943املتحدة (

تشـرين األول/أكتـوبر    ٥ ؛٢٠٠٣تشرين األول/أكتـوبر   ٥(
٢٠٠٣(  

  أُبقي  ●  –  –

وموجهـة إىل   ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢رسالة مؤرخة 
رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم للسـودان لـدى األمـم        

  )S/2003/934املتحدة (
ــوبر  ١٠( ــرين األول/أكتــ ــرين األول/ ١٠ ؛٢٠٠٣تشــ  تشــ

  )٢٠٠٣أكتوبر 

 حذف  ●  –  –

  أمهية اإلجراءات املتعلقة باأللغام بالنسبة إىل عمليات حفظ السالم
 تشــــرين الثــــاين/ ١٩ ؛٢٠٠٣ تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ١٣(

  )٢٠٠٣نوفمرب 

 حذف  ●  –  –

  منطقة وسط أفريقيا
 تشــــرين الثــــاين/ ٢٤ ؛٢٠٠٣ثــــاين/نوفمرب تشــــرين ال ٢٤(

  )٢٠٠٣نوفمرب 

  أُبقي  ●  –  –

  صاحلة الوطنية يف مرحلة ما بعد الصراع: دور األمم املتحدةامل
  )٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦ ؛٢٠٠٤ كانون الثاين/يناير ٢٦(

 حذف  ●  –  –

  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا
  )٢٠٠٥ ربايرشباط/ف ٢٥ ؛٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٥(

 حذف  ●  –  –

دور قطاع األعمال يف منع نشوب الرتاعات وحفظ السـالم  
  وبناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع

  )٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥ ؛٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٥(

 حذف  ●  –  –

قرار اجلماهريية العربية الليبيـة بـالتخلي عـن براجمهـا املتعلقـة      
  بأسلحة الدمار الشامل

  )٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٢ ؛٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٢(

 حذف  ●  –  –
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  البند
  )تاريخ النظر فيه ألول مرة وآلخر مرة(

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٨يف عام 

ــة يف نيســان/  احلال
   ٢٠٠٨ أبريل

البنود املقترح حذفها 
  ٢٠٠٩يف عام 

ــة يف آذار/  احلالــ
  ٢٠٠٩مارس 

ــة            ــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٤أيار/مـــايو  ٢٥رســـالة مؤرخـ موجهـ
جملس األمن من املمثل الدائم للسـودان لـدى األمـم املتحـدة     

)S/2004/425(  
  )٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥ ؛٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥(

–  –  ●  ذفح 

  األزمات املعقدة واستجابة األمم املتحدة هلا
  )٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨ ؛٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٨(

 حذف  ●  –  –

  دور اتمع املدين يف بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع
  )٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢ ؛٢٠٠٤ حزيران/يونيه ٢٢(

 حذف  ●  –  –

  السالماجلوانب املدنية إلدارة الصراع وبناء 
  )٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢ ؛٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ٢٢(

 حذف  ●  –  –

  العالقة املؤسسية مع االحتاد األفريقي
 تشــــرين الثــــاين/ ١٩ ؛٢٠٠٤تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٩(

  )٢٠٠٤نوفمرب 

 حذف  ●  –  –

صــــون الســــالم واألمــــن الــــدوليني: دور جملــــس األمــــن يف 
ــانية   ــات اإلنســ ــدروس   - األزمــ ــديات والــ ــتفادة التحــ املســ
  والطريق إىل املستقبل

  )٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٢ ؛٢٠٠٥ متوز/يوليه ١٢(

  حذف  ●  –  –

موجهـة إىل رئــيس   ٢٠٠٩شـباط/فرباير   ٢٦رسـالة مؤرخـة   
جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للمملكــة املتحــدة لربيطانيــا  

 S/2005/485العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم املتحـدة ( 
  )S/2005/489 و
  )٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧ ؛٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٧(

  أُبقي  ●  –  –

ــع    ــدين يف منـ ــع املـ ــوية   دور اتمـ ــراعات وتسـ ــوب الصـ نشـ
  املنازعات بالطرق السلمية

  )٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠ ؛٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٠(

  حذف  ●  –  –

    
  الشكل املنقح للبيانات املوجزة  - ٣

مـن   ١١للمـادة  خالل الفترة قيد االستعراض، ووفقـا    
ــان        ــام إرســال بي ــني الع ــت، واصــل األم ــداخلي املؤق ــام ال النظ
ــن يشـــتمل علـــى املســـائل        ــوجز أســـبوعي إىل جملـــس األمـ مـ
املعروضة على الس وعـن املرحلـة الـيت بلغهـا النظـر يف تلـك       

  املسائل.
كـــــانون  ٣١ويف مـــــذكرة مـــــن الـــــرئيس مؤرخـــــة    

ناقشـــات ، صـــدرت اســـتنادا إىل امل)٦٣(٢٠٠٨األول/ديســـمرب 
__________ 

  )٦٣(  S/2008/847. 

اليت دارت يف إطار الفريق العامل غري الرمسـي التـابع للمجلـس    
، أُدخـل تغـيريان   )٦٤(املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى

ــإدارة البنــود    ٢٠٠٨يف ايــة عــام  علــى اإلجــراءات املتعلقــة ب
املدرجة يف قائمة املسائل املعروضة علـى جملـس األمـن، ومهـا:     

مل ينظــر فيــه خــالل فتــرة الســنوات     (أ) حــذف البنــد الــذي   
الــثالث الســابقة، بــدالً مــن فتــرة الســنوات اخلمــس الســابقة؛    
ــا يعكـــس أي حـــذف    (ب) إصـــدار البيـــان املـــوجز املـــنقح مبـ

__________ 

ــن املع     )٦٤(   ــد م ــى مزي ــالع عل ــع، يف    لالط ــزء التاس ــر اجل ــات، انظ لوم
وثـــائق اليتعلـــق بواليـــة الفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي املعـــين ب مــا 

 واملسائل اإلجرائية األخرى.
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يجرى، وذلك قبل شهر من املوعـد احملـدد يف مـذكرة الـرئيس     
     .)٦٥(٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩املؤرخة 
ان املـوجز  وأُدخل عـدد مـن التغـيريات علـى شـكل البيـ        

ــالفقرة      ــد االســتعراض. أوال، وعمــال ب ــرة قي ــن  ٦خــالل الفت م
، )٦٦(٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩مذكرة الرئيس املؤرخة 

، أصـبح تـاريخ النظـر يف    ٢٠٠٨وابتداء من كـانون الثاين/ينـاير   
البند ألول مرة يف جلسة رمسية لس األمـن وتـاريخ آخـر مـرة     

سة رمسية للمجلـس مهـا مرجعـا    جرى فيها النظر يف البند يف جل
البند املدرج يف البيان املوجز. وبدأ العمـل ـذا الشـكل يف أول    

  .)٦٧(٢٠٠٨بيان موجز صدر يف عام 

مــن مــذكرة  ٧وباإلضــافة إىل ذلــك، وعمــال بــالفقرة   
ــة  ــمرب  ٣١الــــرئيس املؤرخــ ــانون األول/ديســ ، )٦٨(٢٠٠٨كــ

ــن عـــام       ــدرت ابتـــداًء مـ ــيت صـ ــات املـــوجزة الـ ــت البيانـ  تألفـ
ــيت نظــر فيهــا      )٦٩(٢٠٠٩ ــود ال مــن جــزأين: جــزء تضــمن البن

الـــس يف إحـــدى جلســـاته املعقـــودة خـــالل فتـــرة الســـنوات 
الــثالث الســابقة، وجــزء آخــر تضــمن البنــود الــيت قــرر الــس 
االحتفاظ ا بناء على طلب دولة عضـو وإن مل ينظـر فيهـا يف    

  جلسة معقودة خالل فترة السنوات الثالث السابقة.
ــق العامــل غــري الرمســي     و   ــيس الفري ــا ذكــره رئ ــا مل وفق

املعين بوثائق الس واملسائل اإلجرائيـة األخـرى، فـإن الفريـق     
العامل سعى إىل جعل البيانات املوجزة أكثـر دقـة، مبـا يعكـس     
املسائل الـيت كانـت قيـد نظـر الـس فعليـا، وإتاحـة مشـاركة         

  .  )٧٠(أكرب للمجلس يف إعدادها
__________ 

  )٦٥(  S/2006/507. 

  )٦٦(  S/2007/749. 

  )٦٧(  S/2008/10. 

  )٦٨(  S/2008/847. 

 .S/2009/10/Add.9 انظر، على سبيل املثال،  )٦٩(  

  )٧٠(  S/PV.6043 ١٣، الصفحة. 

ــرة ق    ــة    وخــالل الفت ــا للممارس ــتعراض، ووفق ــد االس ي
املتبعة يف السابق ويف أعقاب استعراض البيـان املـوجز يف ايـة    
العـام السـابق، صــدر البيـان املــوجز السـنوي األويل يف كــانون     
الثاين/ينــاير. وحــدد البيانــان املــوجزان الصــادران يف كــانون      

ــاير  ــاير   ٢٠٠٨الثاين/ينـ ــانون الثاين/ينـ ــود  )٧١(٢٠٠٩وكـ البنـ
مع حذفها إذا مل ينظـر فيهـا الـس خـالل فتـريت السـنوات       املز

اخلمس والسنوات الثالث السابقة، على التوايل. وحبلول ايـة  
ــها يف    ــس برغبتــ ــاء الــ ــرت دول أعضــ ــباط/فرباير، أخطــ شــ
االحتفاظ يف البيان املـوجز ببنـود خاضـعة للحـذف، واحـتفظ      

يقـرر جملـس    بتلك البنود يف هذه احلالة ملدة سنة واحدة، ما مل
األمن خالف ذلك. وعقب نظر الس يف مثل هذه الطلبـات  
الرامية إىل االحتفاظ ببعض البنود، وبنـاء علـى توصـية الفريـق     
ــان املــوجزان الصــادران يف      العامــل غــري الرمســي، عكــس البيان

البنـــود اخلاضـــعة  ٢٠٠٩وآذار/مـــارس  ٢٠٠٨نيســـان/أبريل 
  .)٧٢(للحذف

    املناقشات املتعلقة جبدول األعمال  -جيم 

قبـل االتفـاق الـذي مت التوصــل إليـه يف الفريـق العامــل        
غري الرمسي املعين بالوثـائق واملسـائل اإلجرائيـة األخـرى بشـأن      
النموذج املنقح من البيان املوجز، على النحو املبني يف مـذكرة  

ــة  ــان ٣١الــــرئيس املؤرخــ ــمرب كــ ، )٧٣(٢٠٠٨ون األول/ديســ
أجــرى جملــس األمــن مناقشــات بشــأن إدارة جــدول األعمــال  

  ).٣يف جلسة مناقشة بشأن أساليب عمله (احلالة 
    ٣احلالة   
  )  S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  

ــة    ــودة يف ٥٩٦٨يف اجللسـ ــطس  ٢٧، املعقـ آب/أغسـ
تنفيـذ مــذكرة رئــيس جملــس  ’’، يف إطـار البنــد املعنــون  ٢٠٠٨

__________ 

  )٧١(  S/2008/10  وS/2009/10.على التوايل ، 

  )٧٢(  S/2008/10/Add.13  وS/2009/10/Add.9.على التوايل ، 

  )٧٣(  S/2008/847. 
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تكلمـــون عــدة أمـــور منـــها  ، نـــاقش امل)‘‘S/2006/507األمــن ( 
  إدارة جدول أعمال جملس األمن.  

وأشـار ممثـل الصــني إىل أن جملـس األمــن ينبغـي لــه أن       
دة يف يتخــذ موقفــا مســؤوال وحــذرا عنــد إدراج بنــود جديــ      

ــود    ــادة اهلائلـــة يف عـــدد البنـ ــالنظر إىل الزيـ ــه، بـ جـــدول أعمالـ
املدرجة يف جدول أعمال الس. ووافـق علـى ضـرورة إعـادة     
النظر يف البنود احلالية املدرجة يف جدول األعمال، وذلك مـن  
ــاءة. وأعــرب      ــوارد وحتســني الكف ــورات يف امل ــق وف أجــل حتقي

  .)٧٤(ايا النظريةأيضا عن قلقه من االهتمام املفرط بالقض
ورأى ممثــل فرنســا بــأن الطرائــق املتبعــة حاليــا حلــذف    

بنود جدول األعمال اليت مل تعد قيـد نظـر الـس مـن القائمـة      
ــل مــ   ــدي وجيع ــدة.   أســلوب تقيي ــود جدي ن الصــعب إضــافة بن

وبالتايل، فإن قائمة البنود ال تكون دائما بالدقة املطلوبة يف مـا  
يتعلق جبوهر مـداوالت الـس، حيـث أـا إمـا تتضـمن بنـودا        

__________ 

  )٧٤(  S/PV.5968 ٧، الصفحة. 

متقادمة أو ال تشري بالتحديد إىل بنود أخرى. ودعـا إىل إجيـاد   
ــها      ــود جلعل ــة البن ــة إلدارة قائم ــر مرون مصــدرا ’’أســلوب أكث

. )٧٥(عن القضايا اليت هي قيد نظر الـس ‘‘ للمعلومات أفضل
املتحدة أن جـدول أعمـال   ويف السياق ذاته، رأى ممثل اململكة 

املناقشة مثـال تقليـدي علـى اسـتعمال اللغـة البريوقراطيـة بـدال        
مــن اســتعمال مــا ميكــن للجميــع فهمــه بســهولة. وشــدد علــى  
احلاجة إىل اإلبقاء على جدول األعمـال مسـتكمال وال حيتـاج    
إىل توضيح، واقترح أن يقوم الفريق العامل غـري الرمسـي املعـين    

اإلجرائيـة األخـرى مبزيـد مـن العمـل بشـأن        بالوثائق واملسـائل 
ــا فاســو إىل أن حتســني   . )٧٦(هــذه املســألة  ــل بوركين وأشــار ممث

ل وترشــيد جــدول األعمــال مــن  عــرض بنــود جــدول األعمــا 
  .)٧٧(شأما اإلسهام يف حتسني عمل الس

__________ 

 .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥(  

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  

 املرجع نفسه.  )٧٧(  

    
    التمثيل ووثائق التفويض -ثالثا 

تناول هذا القسم ممارسات جملس األمـن املتعلقـة بالتمثيـل    ي  
إىل  ١٣بـاملواد  ووثائق تفـويض أعضـاء جملـس األمـن، يف مـا يتعلـق       

  من النظام الداخلي املؤقت.   ١٧
    ١٣املادة   

ــس األمـــن ميثلـــه يف         ــن أعضـــاء جملـ ــل عضـــو مـ كـ
اجتماعــات جملــس األمــن ممثــل معتمــد. وترســل إىل األمــني  
العام وثائق تفويض أي ممثل يف جملس األمن قبـل أن يشـغل   
مقعده يف جملس األمن مبا ال يقل عن أربع وعشرين سـاعة.  
ــيس      ــة أو رئـ ــيس الدولـ ــا رئـ ــويض إمـ ــائق التفـ ــدر وثـ ويصـ
احلكومة املعنية وإما وزير خارجيتها. وحيق لرئيس حكومة 
ــها     ــوزير خارجيتـ ــن أو لـ ــو يف جملـــس األمـ ــة عضـ ــل دولـ كـ

ــدمي وثــائق       ــس األمــن دون تق ــتراك يف اجتماعــات جمل االش
  تفويض. 

    ١٤املادة   

علــى كــل دولــة عضــو يف األمــم املتحــدة ليســت         
عضوا يف جملس األمـن وكـل دولـة ليسـت عضـوا يف األمـم       
ــن     ــر م ــت إىل االشــتراك يف جلســة أو أكث املتحــدة، إذا دعي

ــل    جلســات  ــويض للممث ــائق تف ــدم وث ــن، أن تق ــس األم جمل
الذي تعينه هلذا الغرض. وترسل وثائق تفويض هـذا املمثـل   
إىل األمني العـام مبـا ال يقـل عـن أربـع وعشـرين سـاعة قبـل         

  أول جلسة يدعى إىل حضورها.  
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    ١٥املادة   

يفحــص األمــني العــام وثــائق تفــويض املمــثلني يف        
ويقـدم تقريـرا    ١٤للمادة جملس األمن وأي ممثل يعني وفقا 

  قرارها. إىل جملس األمن إل

    ١٦املادة   

ريثما يـتم إقـرار وثـائق تفـويض أي ممثـل يف جملـس         
، يشغل ذلـك املمثـل مقعـده بصـورة     ١٥للمادة األمن وفقا 

  مؤقتة متمتعا مبا يتمتع به املمثلون اآلخرون من حقوق.

    ١٧املادة   

ممثــل يف جملــس األمــن تلقــى وثــائق تفويضــه      كــل   
اعتراضا يف جملس األمن، يستمر يف شغل مقعده متمتعـا مبـا   
يتمتع به املمثلون اآلخـرون مـن حقـوق إىل أن يبـت جملـس      

  األمن يف املوضوع. 

خالل الفترة قيد االستعراض، ووفقا للمواد املـذكورة    
تفــويض أعــاله وللممارســة املتبعــة يف املاضــي، أرســلت وثــائق 

املمثلني إىل األمني العـام، الـذي قـدم تقريـره إىل الـس عمـال       

ــل أعضــاء الــس    ١٥باملــادة  ــد إجــراء تغــيريات يف متثي  )٧٨(عن
ني ممثلـي األعضـاء غـري الـدائمني     وقبل بداية كل فترة، عند تعي

. ومل جتـر أي مناقشـات أو تنشـأ    )٧٩(املنتخبني اجلدد يف الس
ــق        ــا يتعل ــتعراض فيم ــد االس ــرة قي حــاالت خاصــة خــالل الفت

  وتطبيقها. ١٦إىل  ١٣ملواد ابتفسري 
__________ 

 S/2008/134و  S/2008/122و  S/2008/91و  S/2008/71انظــــــــر   )٧٨(  
 S/2008/317و  S/2008/268و  S/2008/231و  S/2008/176 و
 S/2008/539و  S/2008/527و S/2008/511و  S/2008/361 و
 S/2008/626و  S/2008/560و  S/2008/550و  S/2008/548 و
 S/2008/831و  S/2008/822و  S/2008/671و  S/2008/634 و
 S/2009/159و  S/2009/147و  S/2009/77و  S/2009/16 و
 S/2009/286و  S/2009/272و  S/2009/223و  S/2009/161 و
 S/2009/366و  S/2009/361و  S/2009/337و  S/2009/331 و
 S/2009/424و  S/2009/423و  S/2009/384و  S/2009/367 و
 S/2009/471و  S/2009/468و  S/2009/449و  S/2009/426 و
 S/2009/624و  S/2009/584و  S/2009/576و  S/2009/499 و
 .S/2009/696و  S/2009/692 و

لالطالع على وثـائق تفـويض املمـثلني ونـواب املمـثلني واملمـثلني         )٧٩(  
انظـر  ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  املنتخبني املناوبني ألعضاء الس 

S/2007/760    ــواب ــثلني ون ــويض املم ــائق تف ــى وث ، ولالطــالع عل
للفتــرة   املنتخــبني  املمــثلني واملمــثلني املنــاوبني ألعضــاء الــس     

     .Add.1و  S/2008/808، انظر ٢٠١٠-٢٠٠٩
    رئاسة الس -رابعا 

  مالحظة  
يعرض هذا القسم معلومات عن رئاسـة جملـس األمـن      
ــداخلي املؤقــت، يف    ٢٠إىل  ١٨املــواد مبوجــب  مــن النظــام ال

يتعلــق بالتــداول الشــهري للرئاســة، ودور الــرئيس، وختلــي   مــا
الــرئيس عــن الرئاســة بصــورة مؤقتــة يف أثنــاء النظــر يف مســائل 

  ذات صلة مباشرة بالبلد الذي ميثله.
    ١٨املادة   

يتــداول أعضــاء جملــس األمــن حبســب الترتيــب اهلجــائي         
  االنكليزي ألمسائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقوميي.  

    ١٩املادة   

يرأس الرئيس جلسات جملس األمن ويتوىل، بتفـويض    
من جملس األمن، متثيل الس بوصـفه هيئـة مـن هيئـات األمـم      

  املتحدة.  

    ٢٠املادة   

وليات إذا رأى رئــيس جملــس األمــن أن الوفــاء مبســؤ      
الرئاسة على الوجه الصحيح يقتضـي منـه أال يـرأس الـس يف     
أثناء النظر يف مسـألة بعينـها ذات صـلة مباشـرة بالعضـو الـذي       
ميثله، فعليه أن يعلم الس بقراره ذاك. ويف تلك احلالة تـؤول  
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الرئاسة، لغرض النظر يف تلـك املسـألة، إىل ممثـل العضـو التـايل      
االنكليــزي، علــى أن يكــون مــن  لــه حبســب الترتيــب اهلجــائي

املفهــوم أن أحكــام هــذه املــادة تنطبــق علــى املمــثلني يف جملــس  
األمــن الــذين يطلــب إلــيهم بالتعاقــب تــويل الرئاســة. وال تــؤثر 

، ١٩املـادة  هذه املادة على الصفة التمثيلية للرئيس وفقـا لـنص   
  .٧املادة أو على واجباته املنصوص عليها يف 

ــه          ــذي يضــطلع ب ــدور ال ــى ال ــذا القســم عل ويركــز ه
)، حيث أنـه مل حتـدث   ١٩و  ١٨املادتان رئيس جملس األمن (

ــة مــن حــاالت تطبيــق    ــيس   ٢٠ املــادةأيــة حال تقتضــي مــن رئ
  الس التخلي مؤقتا عن الرئاسة لعضو الس الذي يليه.  

  )  ١٩و  ١٨املادتان دور رئيس جملس األمن (  
ــا    ــادة وفق ــة    ١٨للم ــداول الشــهري لرئاس ، جــرى الت

ــزي. وعمــال      ــب األجبــدي اإلنكلي جملــس األمــن حبســب الترتي
، وعــالوة علــى تــرأس جلســات الــس، واصــل      ١٩باملــادة 

ــدمي       ــي: (أ) تق ــا يل ــام تشــمل م ــس االضــطالع مبه ــيس ال رئ
إحاطات إعالمية للدول غري األعضاء يف الس بشأن برنـامج  
ــة كــل شــهر؛ (ب) متثيــل       ــس يف بداي ــل الشــهري للمجل العم

بيانــات بامســه، وذلــك مبوافقــة أعضــاء  جملــس األمــن واإلدالء ب
؛ (ج) اإلدالء أيضــــا ببيانــــات أو مالحظــــات إىل )٨٠(الــــس

__________ 

مــن الــدورة الثالثـــة    ٥٣علــى ســبيل املثــال، يف اجللســـة العامــة       )٨٠(  
رين الثــاين/نوفمرب تشــ ١٨والسـتني للجمعيــة العامــة، املعقـودة يف   

ــة  ٢٠٠٨ ــة والســتني،    ٤٣، ويف اجللســة العام ــدورة الرابع ــن ال م
، ومبوافقــة أعضــاء ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٢املعقــودة يف 

شــهر الــس ل، قــدم إىل اجلمعيــة العامــة رئيســا  اآلخــرين الــس
ن وكانــا مــ  ، ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨تشــرين الثــاين/نوفمرب يف عــامي    

ــا، ال ــتاريكا والنمسـ ــنويني للمجلـــس ال كوسـ ــرين السـ ــتقريـ ذين لـ
متوز/يوليــه  ٣١إىل  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١يغطيــان الفتــرة مــن 

٢٠٠٨ )A/63/2إىل  ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ١لفتــــرة مــــن  ) وا
)، وأدليا ببيانيهمـا باسـم الـس    A/64/2( ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣١

ــر  ــفحات A/63/PV.53(انظـــــــ ، A/64/PV.43و  ١٠-٦، الصـــــــ
ــق ٦-٣الصــفحات  ــا يتعل ــيت   ). ويف م باالجتماعــات األخــرى ال

 األول والثاين. القسمانحضرها الرئيس، انظر الفصل الرابع، 

الصـحافة عقـب اختتـام املناقشـات يف املشـاورات غـري الرمسيــة       
اليت جيريها الس بكامل هيئتـه، كلمـا توصـل أعضـاء الـس      
إىل اتفاق على نص من النصوص. وواصل الرؤساء، بصـفام  

دمي تقييمـات شـهرية ألعمـال جملـس األمـن خـالل       الوطنية، تق
    )٨١(فترات رئاستهم.

ــة يف       ــة املتبعـ ــا للممارسـ ــك، ووفقـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
السابق، واصل عضو الـس الـذي تـوىل رئاسـته خـالل شـهر       
متوز/يوليـــه إعـــداد مقدمـــة تقريـــر جملـــس األمـــن الســـنوي إىل  

رئاسـة  اجلمعية العامة. واستشـار وفـد فييـت نـام، الـذي تـوىل       
، أعضــاء الــس وأعضــاء األمــم ٢٠٠٨الــس يف متوز/يوليــه 

املتحدة ككل يف عملية وضع اخلطوط العامة للتقريـر السـنوي   
وصـــياغته النهائيـــة مبـــا يعـــزز اتســـام عمـــل الـــس باالنفتـــاح 
والشفافية والكفـاءة. وعقـد وفـد فييـت نـام أيضـا جلسـة غـري         

ل غــري األعضــاء يف رمسيــة يف ايــة فتــرة رئاســته إلطــالع الــدو
الس على آخر مستجدات إعداد التقريـر السـنوي ولسـماع    

. وعنـد اعتمـاد الـس التقريـر     )٨٢(وجهات نظرها واقتراحاـا 
السنوي لتقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والسـتني،   
ــه       ــده الرئاســة يف متوز/يولي ــوىل وف ــذي ت ــدا، ال ــل أوغن ــع ممث اتب

السـابقة  ”اغة مقدمـة التقريـر السـنوي،    ومسؤولية صي ٢٠٠٩
وتبـادل اآلراء بصـفة غـري رمسيـة مـع       “اليت ابتـدرا فييـت نـام   

تشـرين   ٣٠الدول األعضـاء بشـأن التقريـر السـنوي املقـدم يف      
، وذلـــك قبـــل نظـــر اجلمعيـــة العامـــة     ٢٠٠٩األول/أكتـــوبر 

  .)٨٣(فيه
__________ 

ترد قائمة بالتقييمات الشـهرية خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض يف        )٨١(  
، A/63/2التقـــــارير الســـــنوية للمجلـــــس إىل اجلمعيـــــة العامـــــة ( 

، A/65/2؛ و ١١٤، الصـــــــــــفحة A/64/2؛ و ٧٠ الصـــــــــــفحة
 ).٧٧  الصفحة

  )٨٢(  S/PV.6007 ٣و ٢، الصفحتان. 

  )٨٣(  S/PV.6210 ٣، الصفحة. 
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    األمانة العامة - خامسا 
  مالحظة  
مــن  ٢٦إىل  ٢١املــواد يتعلــق هــذا القســم بأحكــام      

خلي املؤقت الذي حيـدد املهـام اإلداريـة والسـلطات     النظام الدا
ــة لألمــني العــام فيمــا خيــص اجتماعــات جملــس األمــن.      املخول
ويتناول املهام اإلدارية اليت اضطلعت ا األمانـة العامـة خـالل    

  تعراض، ويتناول حالتني بالدراسة.الفترة قيد االس
    ٢١املادة   

يعمــل األمــني العــام بصــفته هــذه يف كــل اجتماعــات     
جملس األمـن. ولـه أن يفـوض مـن ينـوب عنـه ليقـوم مقامـه يف         

  اجتماعات جملس األمن.  

    ٢٢املادة   

ني العام، أو لنائبه الذي يعمل بامسه، أن يقدم بيانـات  لألم  
  شفوية أو كتابية إىل جملس األمن بشأن أية مسألة ينظر فيها.  

    ٢٣املادة   

جيـــوز لـــس األمـــن أن يعـــني األمـــني العـــام، وفقـــا     
    ، مقررا ملسألة حمددة.٢٨  للمادة

    ٢٤املادة   

. يــوفر األمــني العــام املــوظفني الالزمــني لــس األمــن    
  ويشكل هؤالء املوظفون جزءا من األمانة العامة.  

    ٢٥املادة   

يشعر األمني العـام املمـثلني يف جملـس األمـن جبلسـات        
  جملس األمن وجلسات هيئاته وجلانه.  

    ٢٦املادة   

يكون األمني العام مسؤوال عن إعداد الوثائق الالزمـة    
لس األمن، ويقـوم، إال يف األحـوال العاجلـة، بتوزيعهـا قبـل      

انعقاد اجللسة الـيت سـتنظر فيهـا مبـا ال يقـل عـن مثـان وأربعـني         
  ساعة.  

    )٢٦-٢١املواد املهام اإلدارية لألمانة العامة (  

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، ووفقـا للممارسـة املتبعـة        
ــوظ    ــار مـ ــام وكبـ ــني العـ ــر األمـ ــا، حضـ ــة  حاليـ ــة العامـ في األمانـ

ــد      ــس عن ــة إىل ال ــدموا إحاطــات إعالمي ــس وق اجتماعــات ال
االقتضاء. وساعدت األمانة العامة أيضا يف سري عمل اجتماعات 

  الس ويف إعداد ونشر الوثائق، ويف أنشطة أخرى. 
ويف املناقشــة املتعلقــة بأســاليب عمــل جملــس األمــن الــيت         

تكلمني مسألة إعـداد الوثـائق   ، ناقش بعض امل٢٠٠٨جرت يف عام 
ذات الصلة يف الوقت املناسب لينظر فيها الس، وال سـيما تقـارير   

ــة   ــق أحــد أعضــاء   ٤األمــني العــام (احلال ). ويف مناســبة أخــرى، عل
الس على األعمال التحضريية اليت قامت ـا األمانـة العامـة يف مـا     

  ). ٥يتعلق ببعثة من بعثات جملس األمن (احلالة 
    ٤احلالة   
  )S/2006/507(تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن   

آب/أغســــطس  ٢٧، املعقــــودة يف ٥٩٦٨يف اجللســــة   
تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمـن  ”، بشأن البند املعنون ٢٠٠٨

)S/2006/207(“ ذكر األمني العام أن األمانة العامة قد اختذت ،
خطوات لتنفيذ التوصيات الواردة يف تلك املذكرة، مبا يف ذلـك  

يت يرفعهـا إىل الـس   التوصيات املتعلقة حبسن توقيت التقارير ال
وطوهلا وحمتواها، والتوصيات املتعلقة بزيادة إملام أعضاء الـس  
املنتخبني بعمل الس وهيئاته الفرعية، وبتعميم املعلومـات عـن   

غــري أعضــاء الــس علــى نطــاق  بــرامج الــس وأنشــطته علــى
  .)٨٤(أوسع وبأسلوب أيسر للفهم

__________ 

  )٨٤(  S/PV.5968 ٢، الصفحة. 
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ئق مسـألة هامـة   ورأى ممثـل املكسـيك أن مسـألة الوثـا      
إذا أريــد لألعضــاء أن يبقــوا مطلعــني علــى القــرارات املتخــذة    
وغري ذلك من املعلومات املتعلقـة بعمـل الـس، وأعـرب عـن      
اعتقاده أن تقارير األمني العام واإلحاطـات اإلعالميـة اخلاصـة    
ــة كــبرية      ــة العامــة إىل الــس تكتســي أمهي ــيت تقــدمها األمان ال

مـات عمـا جيـري يف امليـدان. وأقـر      وهي مصدر رئيسي للمعلو
ــها      بالتقــدم الكــبري احملــرز يف نشــر تقــارير األمــني العــام يف وقت
ــارير،       ــك التق ــإدراج جــزء خــاص بالتوصــيات يف تل احملــدد وب
ــا        ــن اختاذه ــس األم ــرر جمل ــيت يق ــدابري ال ــد للت ــذا شــيء مفي وه

  .)٨٥(خبصوص مسألة معينة
ــارير        ــة إصــدار تق ــى ضــرورة كفال ــان عل وشــدد متكلم

ورأى ممثـل بنمـا أن مـن األمهيـة     األمني العام يف الوقت املناسب. 
ــع     ــى مجي ــت املناســب عل ــارير يف الوق ــك التق  مبكــان أن تعمــم تل

وباملثل، أكد ممثل بوركينا فاسو بـأن توزيـع   . )٨٦(الدول األعضاء
ملهلـة احملـددة وفقـا ملـذكرة     التقارير جبميع اللغات الرمسيـة ضـمن ا  

أمــر مهــم بالنســبة  )٨٧(٢٠٠٢آذار/مــارس  ٢٦الــرئيس املؤرخــة 
لفعالية عمل الس، فمن شأن ذلك أن ميكـن الوفـود مـن تقـدمي     
إسهامات مهمة خالل املناقشـات، وأن يفسـح اـال للسـلطات     

  .)٨٨(الوطنية لالطالع املفيد واملسبق على تلك التقارير
    ٥احلالة   
  بعثة جملس األمن    

ــة    ــودة يف ٦١٣١يف اجللســــ ــايو  ٢٨، املعقــــ أيار/مــــ
، وخــالل اإلحاطــة عــن بعثــة جملــس األمــن إىل أفريقيــا ٢٠٠٩

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٥(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

  )٨٧(  S/2002/316. 

  )٨٨(  S/PV.5968 ٢٣، الصفحة. 

ــن    ــرة مـ ــذت يف الفتـ ــيت نفـ ــايو  ٢١إىل  ١٤الـ ، ٢٠٠٩أيار/مـ
أعــرب ممثــل كوســتاريكا عــن عــدم رضــاه عــن تعامــل األمانــة  

ــه العامــة مــع الطلــب الــذي قدمــه بلــده بإيفــاد خــبري     خــاص ب
ضـــمن بعثـــة الـــس، وقـــال إن مثـــة ازدواجيـــة يف املعـــايري يف   
التعامل مع أعضاء الس حبسب صفتهم كأعضـاء دائمـني أو   
كأعضاء منتخـبني. وأفـاد قـائال إن وفـد بلـده قـد قـدم إشـعارا         
ــة العامــة باهتمامــه باصــطحاب خــبري مــع     مســبقا وأبلــغ األمان

رفضـت الطلــب أول   حتمـل كافـة نفقاتـه، لكـن األمانـة العامـة      
األمر متعللة باحلاجة إىل إتاحة الفرصة ملمثلي وسائط اإلعـالم  

ــده    ــد بل ــدما أصــر وف ــة. وعن ــرافقني للبعث ــى ضــم   امل وغــريه عل
ــة إىل قاعــدة غــري      ــة العام ــة، اســتندت األمان خــربائهم إىل البعث
مكتوبة ال حيق مبوجبـها إال لرؤسـاء الوفـود املتجهـة لكـل بلـد       

ــارة باصــطحاب خــرباء. ويف ضــوء  موضــوع ا مــن البلــدان لزي
التعليــل الــذي طــرح يف الــرد الثــاين، وافقــت الوفــود، مبــا فيهــا  
وفد بلده، على عدم اصطحاب خـربائهم. وقـال إنـه انـدهش،     
يف وقت الحـق، حـني الحـظ وجـود ضـباط أمـن لوفـد معـني         
ضمن البعثة املوفدة إىل أفريقيا. وقال إنه يعترب من غري املقبـول  

ــودا    رفــض إفســاح اــ  ــاك قي ــدو أن هن ال للخــرباء بينمــا ال يب
واضحة على أفراد األمن والصحفيني، بـل واألسـوأ مـن ذلـك     
أم يشاركون مبوافقـة األمانـة العامـة. ورأى بـأن الوفـود هـي       
من تكفل جـودة الـس وعملـه، ولـيس أفـراد األمـن أو ممثلـو        
الصــحافة. وأعــرب عــن أســفه ألن هــذه احلالــة نشــأت ألن       

ــداد ال ــة ميكــن تفســريها      إع ــري مكتوب ــد غ ــه قواع ــات حتكم بعث
بشــكل تعســفي. ودعــا الــس إىل إــاء هــذا الوضــع واعتمــاد 

  .)٨٩(معايري واضحة توجه كل شيء يتعلق ببعثات الس
__________ 

  )٨٩(  S/PV.6131 ١١-٩، الصفحات. 
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    تصريف األعمال -سادسا 
  مالحظة  
مـن النظـام الـداخلي املؤقـت      ٣٩إىل  ٢٧تتعلق املواد   

بتصــريف األعمــال يف اجتماعــات جملــس األمــن. وتعــرض يف   
، فيمــا تعــرض ٣٣و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٧املــواد الســادس  القسـم 

ــادة العناصـــر ذات الصـــلة  ــة   ٢٨باملـ املتعلقـــة باهليئـــات الفرعيـ
املـواد  لس األمن يف اجلزأين التاسع والعاشـر. وجيـري تنـاول    

، يف إطار هذا اجلزء، يف القسـم  ٣٨و  ٣٦-٣٤و  ٣٢و  ٣١
يف  ٣٩و  ٣٧املــادتني ، و“اختــاذ القــرار والتصــويت”عنــون امل

  .  “املشاركة”املعنون القسم 
    ٢٧املادة   

ــب        ــب ترتيـ ــثلني حبسـ ــة للممـ ــرئيس الكلمـ ــي الـ يعطـ
  إبدائهم الرغبة يف الكالم.  

    ٢٩املادة   

للرئيس أن يعطي األسبقية ألي مقرر معني من جملـس    
  األمن.  

وجيوز إعطاء األسبقية لرئيس هيئة أو جلنـة أو للمقـرر     
املعني من اهليئة أو اللجنة لتقدمي تقريرها، وذلك لغرض شـرح  

  التقرير.  

    ٣٠املادة   

إذا أثار ممثل نقطة نظام، يبت الرئيس فورا فيها. فـإذا    
طعن يف قرار الرئيس، يطرح الرئيس قراره علـى جملـس األمـن    

  للبت فيه فورا ويبقى القرار قائما ما مل يبطل.  

    ٣٣املادة   

ــبني،        ــب امل ــة، حبســب الترتي تكــون لالقتراحــات التالي
أســبقية علــى مجيــع االقتراحــات الرئيســية ومشــاريع القــرارات  

  املتصلة باملوضوع املعروض على اجللسة:  

  تعليق اجللسة؛    - ١  

  أو رفع اجللسة؛    - ٢  

أو رفـــع اجللســـة حـــىت يـــوم معـــني أو ســـاعة   - ٣  
  ينة؛  مع

ــني      - ٤   ــة أو إىل األم ــة مســألة إىل جلن ــة أي أو إحال
    العام أو إىل مقرر؛

أو إرجاء مناقشة املسألة إىل يوم معـني أو إىل    - ٥  
  أجل غري حمدد؛  

  أو إدخال تعديل.    - ٦  

ويبــت دون مناقشــة يف أي اقتــراح لتعليــق اجللســة أو    
  لرفعها.  

، اختــــــذت القــــــرارات ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨يف عــــــامي   
رائيــة املتعلقــة بتعليــق اجللســات ورفعهــا مــن قبــل الــرئيس  اإلج

دون مناقشة جملس األمن هلا أو تصـويته بشـأا. ومل تكـن مثـة     
أية حالة أثار فيها أحد املمثلني نقطة نظام فاحتاج الـرئيس إىل  
البت فيها. ومل يكن هنـاك أي تطبيـق خـاص للنظـام الـداخلي      

أن الــس واصــل  املؤقــت فيمــا يتعلــق بتصــريف األعمــال، إال
البحث عن سبل لعقد االجتماعـات تتسـم بالكفـاءة والفعاليـة     
ــد      ــرة قي ــال، خــالل الفت ــذها. فعلــى ســبيل املث والشــفافية وتنفي

مـن مــذكرة الــرئيس املؤرخــة   ٢٧االسـتعراض، ووفقــا للفقــرة  
، طلب الـرئيس بصـورة متكـررة إىل    )٩٠(٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩

عـادة يف حـدود مخـس دقـائق،      املتكلمني بأن يوجزوا بيانام،
وتعمــيم الــنص الكامــل لبيانــام علــى أعضــاء الــس واإلدالء 
بصيغة موجزة عند الـتكلم يف قاعـة الـس. وامتثـل عـدد مـن       
الوفــود هلــذا الطلــب. فعلــى ســبيل املثــال، قــدم العديــد مــن         

__________ 

  )٩٠(  S/2006/507. 
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، املعقـــودة يف ٥٩٦٨املـــتكلمني بيانـــات خمتصـــرة يف اجللســـة  
تنفيــــذ ”أن البنــــد املعنــــون ، بشــــ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٢٧

، وقام أحـدهم  )٩١(“)S/2006/207مذكرة رئيس جملس األمن (
الحقا، وهو ممثل الفلبني، بتعميم النص الكامل لبيانـه كوثيقـة   

ود . ويف جلسات أخرى، أدىل بعض الوفـ )٩٢(من وثائق الس
ببيانــام مــوجزة وعممــوا نصوصــها الكاملــة، دون أن يطلــب 

  .)٩٣(الرئيس منهم ذلك
، ٢٧املــادة ويف مـا يتعلــق بترتيــب املــتكلمني يف إطــار    

ــدما دعيــت الــ    ــد االســتعراض، عن ــرة قي دول غــري وخــالل الفت
ــم أعضــاء     ــس إىل املشــاركة يف املناقشــة، تكل األعضــاء يف ال

مــن  ٣٧املــادة الــس قبــل الــدول األعضــاء املــدعوة مبوجــب  
لمـت  النظام الداخلي املؤقت، باستثناء بعض احلـاالت الـيت تك  
. )٩٤( فيهـــا أطـــراف هلـــا اهتمـــام مباشـــر قبـــل أعضـــاء الـــس 

وأعرب بعـض املـتكلمني عـن قلقهـم بشـأن املرحلـة الـيت مسـح         
فيها لبعض الدول غري األعضاء يف الس بالتكلم قبـل أعضـاء   
الـــس. وجيـــري تنـــاول هـــذا املوضـــوع أدنـــاه حتـــت عنـــوان  

  .“قشات املتعلقة بترتيب املتكلمنياملنا”
__________ 

  )٩١(  S/PV.5968(ســــلوفاكيا)؛ والصــــفحات  ٣٠-٢٨صــــفحات ، ال
ــرا   ٣٣-٣٠ ــنغافورة وسويســـ ــم األردن وســـ ــرا، باســـ (سويســـ

(أســتراليا)؛  ٣٨-٣٧وكوســتاريكا وليختشــنتاين)، والصــفحتان 
 (الفلبني). ٩-٨، الصفحتان PV.5968 (Resumption1و (

  )٩٢(  S/2008/589.  
ــال،     )٩٣(   ــبيل املثـ ــى سـ ــر، علـ ــفحتان S/PV.5904انظـ  ٣٥-٣٤، الصـ

ــل ــبة إليـــه)؛     (سـ ــدان املنتسـ ــم االحتـــاد األورويب والبلـ وفينيا، باسـ
 (أوغندا). ٣٣-٣١، الصفحات S/PV.6075 و

ــال، يف اجللســة     )٩٤(   ــى ســبيل املث  شــباط/ ٢١املعقــودة يف  ٥٨٤٣عل
ــر  ــور  ٢٠٠٨فربايـ ــة يف تيمـ ــأن احلالـ ــاب  -بشـ ليشـــيت، ويف أعقـ

، موكيل األمني العام لعمليات حفظ السالإحاطة إعالمية قدمها 
ليشيت قبل أعضاء الس وغريهم من الـدول   –تكلم ممثل تيمور 

ــادة   ــاء املــــدعوة مبوجــــب املــ ــة ٣٧األعضــ  ٦٠٢٤. ويف اجللســ
احلالـة فيمـا   بشـأن   ٢٠٠٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٦املعقودة يف 

، تكلـــم ممثـــل مجهوريـــة يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة
س وقبـل ممثـل آخـر مـدعو     قبـل أعضـاء الـ    لكونغو الدميقراطيـة ا

 .٣٧مبوجب املادة 

  املناقشات املتعلقة بترتيب املتكلمني  

ــان        ــة حالت ــت مث ــد االســتعراض، كان ــرة قي خــالل الفت
ناقش فيهمـا املتكلمـون توقيـت إدالء الـدول غـري األعضـاء يف       
الس بالبيانات قبل أعضاء الـس. وتعلقـت إحـدامها بدولـة     

) ٦م مباشــر باملســألة قيــد النظــر (احلالــة عضــو كــان هلــا اهتمــا
فيما تعلقت الثانية مبوضع ممثـل إحـدى املنظمـات اإلقليميـة يف     

  ).٧ترتيب املتكلمني (احلالة 
  ٦احلالة   
  احلالة املتعلقة بالعراق  

نيســـــان/أبريل  ٢٨املعقـــــودة يف  ٥٨٧٨يف اجللســـــة   
بشأن احلالة املتعلقـة بـالعراق، أشـار ممثـل كوسـتاريكا       ٢٠٠٨

 ١٩ذكرة رئــــيس الــــس املؤرخــــة مــــن مــــ ٢٩إىل الفقــــرة 
اليت تنص على أنه عند دعوة غـري األعضـاء    ٢٠٠٦متوز/يوليه 

إىل الــتكلم أمــام الــس جيــوز ملــن هلــم اهتمــام مباشــر بنتيجــة   
دراسة املسـألة موضـع النظـر أن يتكلمـوا قبـل أعضـاء الـس،        

، واعترب أنه مـن املنطقـي أن تتـاح الفرصـة     )٩٥(حسب االقتضاء
راق ليقـــدم آراءه إىل الـــس، إىل جانـــب مقـــدمي  ملمثـــل العـــ

اإلحاطتني اإلعالميتني يف اجللسـة. ورأى أنـه ينبغـي للمجلـس     
أن يستمع إىل األطـراف الـيت هلـا اهتمـام مباشـر، وكـان األمـر        
ــة      ــاء الكلمـ ــل إعطـ ــراق، قبـ ــد العـ ــة بوفـ ــك احلالـ ــق يف تلـ يتعلـ
لألعضــاء، ألن مــن شــأن ذلــك أن يعطــي للمجلــس صــورة       

ــن     أوضــح عــن   ــه م ــد املناقشــة وأن ميكِّن ــت قي ــيت كان ــة ال احلال
  .)٩٦(االلتزام بواليته بطريقة أكثر كفاءة وفعالية

ويف تلك اجللسة، دعي ممثـل العـراق إىل أخـذ الكلمـة       
  .)٩٧(د مجيع أعضاء السوتكلم بع ٣٧املادة مبوجب 

__________ 

  )٩٥(  S/2006/507. 

  )٩٦(  S/PV.5878 ٢٧، الصفحة. 

 .٣٣-٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٩٧(  
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  ٧احلالة   
  احلالة يف الصومال  

 ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠املعقودة يف  ٦٠٩٥يف اجللسة   
بشأن احلالـة يف الصـومال، ويف أعقـاب اإلحـاطتني اإلعالميـتني      
اللــتني أدىل مــا املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للصــومال وممثــل   
الصومال، اقتـرح رئـيس الـس إعطـاء الكلمـة ملفـوض السـالم        

 إىل ٣٩املـادة  واألمن يف االحتاد األفريقي، الذي دعـي مبوجـب   
اإلدالء ببيــان أمــام أعضــاء الــس. وشــدد علــى أن ذلــك كــان 
اقتراحــا اســتثنائيا وال ينبغــي أن يعتــرب أنــه ينشــئ ســابقة. وجــاء  
ذلك بالنظر إىل أن االحتاد األفريقي شريك هـام لألمـم املتحـدة    
يف عملية السالم يف الصومال وأن لديه بعثة حلفظ السالم هناك 

 “مكملــة”ســيقدمها املفــوض  وإىل كــون املعلومــات الــيت كــان
  .)٩٨(لإلحاطتني اللتني استمع الس إليهما

__________ 

  )٩٨(  S/PV.6095 ٨، الصفحة. 

وردا على ذلك، أعرب ممثل فرنسـا عـن حتفظاتـه إزاء      
حـظ أنـه نظــرا للعالقـات املهمــة    الـدافع وراء ذلـك القــرار. وال  

اليت تـربط جملـس األمـن باالحتـاد األفريقـي، فمـن املالئـم جـدا         
لبيانــات ممثلــي االحتــاد األفريقــي.  ‘‘ إيــالء االعتبــار الواجــب’’

وأعرب، مع ذلـك، عـن حتفظاتـه إزاء تغـيري اإلجـراء املتبـع إذا       
يكن ذلك بسبب خضـوع املفـوض لقيـود زمنيـة. وأضـاف       مل

إذا كـان الكـالم سـيعطى ملنظمـة إقليميـة قبـل جملـس        قائال إنـه  
األمن ألن املوضوع يتعلق باالحتـاد األفريقـي، فهـو جيـد نفسـه      

  .  )٩٩(“حتفظاته اجلدية”مضطرا إىل اإلعراب عن 
وتكلم املفوض مباشرة بعد هذا التدخل الـذي جـرى     

  .)١٠٠(قبل إدالء أعضاء الس ببيانام
__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٩٩(  

 .١١-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٠(

    
    االشتراك -سابعا 

  مالحظة  
يتنــاول هــذا القســم ممارســات جملــس األمــن يف توجيــه    

الدعوات إىل دول ليست أعضاء يف الس لالشتراك يف أعمال 
 ٣٧املادتــان مــن امليثــاق و  ٣٢و ٣١املادتــان الــس. وتــنص  

من النظام الداخلي املؤقت لس األمـن علـى إمكانيـة أن     ٣٩و
ــاء يف الـــس    ــدول الـــيت ليســـت أعضـ ــه الـــدعوات إىل الـ توجـ

  تراك يف أعماله، دون تصويت، يف ظروف حمددة. لالش
  من امليثاق ٣١املادة   

مــن غــري  “األمــم املتحــدة”لكــل عضــو مــن أعضــاء    
أعضاء جملس األمن أن يشترك بـدون تصـويت يف مناقشـة أيـة     

ألة تعــرض علــى جملــس األمــن إذا رأى الــس أن مصــاحل  مســ
  هذا العضو تتأثر ا بوجه خاص.  

  من امليثاق ٣٢املادة   

لـيس بعضـو    “األمـم املتحـدة  ”كل عضو من أعضـاء    
 “األمم املتحـدة ”أية دولة ليست عضواً يف يف جملس األمن، و

ــن        ــس األم ــى جمل ــروض عل ــزاع مع ــاً يف ن ــا طرف إذا كــان أيهم
لبحثــه يــدعى إىل االشــتراك يف املناقشــات املتعلقــة ــذا الــرتاع  
ــن       ــس األم ــه حــق يف التصــويت. ويضــع جمل دون أن يكــون ل
الشــروط الــيت يراهــا عادلــة الشــتراك الدولــة الــيت ليســت مــن    

  .  “املتحدة األمم”أعضاء 

  من النظام الداخلي املؤقت   ٣٧املادة   

ــة عضــو يف األمــم املتحــدة ليســت عضــوا يف       ــة دول أي
جملس األمن، ميكن أن تدعى، بنـاء علـى قـرار يتخـذه الـس،      

ــة مســألة تعــرض    إىل االشــتراك، دون ت صــويت، يف مناقشــة أي
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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    

للمـــادة الـــدول األعضـــاء جملـــس األمـــن إىل مســـألة مـــا وفقـــا  
  ) من امليثاق.  ١اخلامسة والثالثني (

  من النظام الداخلي املؤقت   ٣٩املادة   

لس األمن أن يدعو أعضاء األمانة العامة أو غريهـم    
مــن األشـــخاص الــذين يعتـــربهم مــؤهلني لـــذلك إىل تزويـــده    
باملعلومــات أو تقــدمي املســاعدات األخــرى يف دراســة املســائل  

  الداخلية يف اختصاصه.  

، وجــه جملــس األمــن،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة   
ــى ممارســته الســابقة، دعــوات لالشــتراك يف جلســاته     ســريا عل

ــاق األمــ   ” ، “م املتحــدةتطبيقــاً لألحكــام ذات الصــلة مــن ميث
ــاق،     ــن امليثـ ــلة مـ ــواد ذات الصـ ــراحةً إىل املـ ــارة صـ دون اإلشـ

مـن نظامـه الـداخلي     ٣٩للمـادة  وإمـا   ٣٧للمـادة  وتطبيقا إما 
املؤقت. واستمر توجيه الدعوات إىل الدول األعضـاء مبوجـب   

ــادة  ــوات مبوجــب    ٣٧امل ــادة يف حــني وجهــت دع إىل  ٣٩امل
ــن، أو      ــة لــس األم ــة، أو األجهــزة الفرعي ــة العام ــي األمان ممثل
ــا     ــا ووكاالــ ــناديقها وبراجمهــ ــدة وصــ ــم املتحــ ــزة األمــ أجهــ
املتخصصـــة، أو املنظمـــات اإلقليميـــة وغريهـــا مـــن املنظمـــات  

ــدعوين   ــة، أو مـ ــة الدوليـ ــاحلكوميـ ــو  رينآخـ ــيهم ممثلـ ــن فـ ، مبـ
  املنظمات غري احلكومية.  

ويتمحــور هــذا القســم حــول أربعــة عنــاوين رئيســية،    
(الــدول  ٣٧املــادة املوجهــة مبوجــب  الــدعوات -هــي: ألــف 

املوجهـة مبوجـب    الـدعوات  - ءاألعضاء يف األمم املتحدة)؛ با
(أعضـاء األمانـة العامـة أو غريهـم مـن األشـخاص)؛        ٣٩املادة 
أو  ٣٧املـادة  الدعوات غـري املوجهـة صـراحة مبوجـب      - جيم

ــادة  ــمل   - ؛ دال٣٩املـ ــتراك، وتشـ ــة باالشـ ــات املتعلقـ املناقشـ
  دراسة حالة إفرادية واحدة.  

ــة مبوجــب     - ألف ــدعوات املوجه ــادة ال ــدول  ٣٧امل (ال
  األعضاء يف األمم املتحدة)  

  أساس الدعوات املوجهة إىل الدول األعضاء    - ١

وفقـــا للمـــواد ذات الصـــلة مـــن امليثـــاق ومـــن النظـــام   
الداخلي املؤقت، ميكـن أن تـدعى الـدول كافـة، سـواء كانـت       
ــم املتحــدة أم ال، لالشــتراك يف جلســات     دوالً أعضــاء يف األم
الـــس، مـــىت (أ) نبهـــت إحـــدى الـــدول األعضـــاء يف األمـــم  

) مـن امليثـاق   ١( ٣٥للمـادة  س إىل مسألة ما وفقا املتحدة ال
ــادة ( ــت)    ٣٧املـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــن النظـ ؛ و(ب) إذا )١٠١(مـ

مـن   كانت دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو دولـة 
الدول غري األعضاء يف األمم املتحـدة طرفـاً يف نـزاع معـروض     

مـن امليثـاق)؛ و(ج) إذا كانـت     ٣٢املـادة  على الس لبحثـه ( 
مـن   ٣١ املـادة ( “متأثرة بشكل خـاص ”مصاحل الدولة العضو 

  من النظام الداخلي املؤقت).   ٣٧املادة امليثاق و
املمارســـة املتعلقــــة بتوجيـــه الــــدعوات إىل الــــدول     - ٢

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨األعضاء، 

د االستعراض، مل يطرأ أي تغـيري علـى   خالل الفترة قي  
اإلجــــراء املتبــــع يف توجيــــه الــــدعوات إىل الــــدول األعضــــاء  
لالشـتراك يف أعمــال الـس. وقــد طلبـت الــدول األعضــاء أن    
توجــه إليهــا دعــوات، يف رســائل وجهتــها إىل رئــيس الــس،  
ومل تصدر بوصفها مـن وثـائق الـس. ويف مسـتهل جلسـات      

ريها، دأب الرئيس على إبـالغ الـس بتلقّيـه    الس أو أثناء س
هــذه الرســائل، واقتــراح أن توجــه تلــك الــدعوات، مبوافقــة       

 ٣٧املـادة  تطبيقا لألحكام ذات الصـلة مـن امليثـاق و   ”الس، 
، دون اإلشـارة صـراحةً   “ي املؤقت للمجلسمن النظام الداخل

إىل املواد املعينة من امليثاق. وملّا كانت الطلبات املثرية للجـدل  
ويتفق عليها فيمـا   بتوجيه الدعوات إىل الدول األعضاء تناقش

__________ 

السـادس، الفـرع    لالطالع على مزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء    )١٠١(
  األول، فيما يتعلق بإحالة الرتاعات أو احلاالت إىل جملس األمن.  
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بني أعضاء الس قبل انعقاد اجللسة، مبا يف ذلـك علـى سـبيل    
يــة الـيت يعقــدها  املثـال ال احلصــر، خـالل املشــاورات غـري الرمس   

الس بكامل هيئته، فقـد كـان توجيـه الـدعوات يف جلسـات      
  الس جيري بطريقة تلقائية ودون مناقشة.  

وســريا علــى املمارســة املتبعــة يف الســنوات املاضــية،        
ــدعوة إليهــا مبوجــب     ــيت وجهــت ال ــدول األعضــاء ال كانــت ال

تــتكلّم أحيانــا بصــفات أخــرى، كــأن تكــون ممثلــة    ٣٧املــادة 
  . )١٠٢( ملنظمات إقليمة أو دولية أو جمموعات دول

  جتديد الدعوات    - ٣

جــرت العـــادة علـــى أن توجـــه الـــدعوات إىل الـــدول    
ــى       ــالوة عل ــة إذا اســتؤنفت اجللســة. وع ــة آلي األعضــاء بطريق
ذلك، كانت الـدعوات املوجهـة إىل الـدول األعضـاء مبوجـب      

يف اجللســة األوىل جتــدد تلقائيــاً يف كــل جلســة مــن   ٣٧املــادة 
ــة العديــدة الــيت تعقــد بشــأن نفــس البنــد مــن      اجللســات املتتالي

  .)١٠٣( جدول األعمال، ما مل يذكر خالف ذلك
الشــكاوى املتعلقــة بطلبــات توجيــه الــدعوات الــيت     - ٤

  رفضت أو مل يتخذ إجراء بشأا  
__________ 

، ٢٠٠٨كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢، املعقودة يف ٥٨٢٤يف اجللسة   )١٠٢(
، باسـم  ٣٧تكلّم ممثل باكستان، املدعو لالشتراك مبوجـب املـادة   

)، الصفحة S/PV.5824 (Resumption 1منظمة املؤمتر اإلسالمي ((
، ٢٠٠٨شـباط/فرباير   ١٢، املعقودة يف ٥٨٣٤). ويف اجللسة ٥

تكلّــم ممثــل آيســلندا باســم بلــدان الشــمال األورويب اخلمســة:       
ــرويج (   ــويد والنـ ــدا والسـ ــدامنرك وفنلنـ ــلندا والـ ، S/PV.5834آيسـ

  ).  ٣٧الصفحة 
بشـأن   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣، املعقودة يف ٥٩٢١يف اجللسة   )١٠٣(

، دعـي ممثـل زمبـابوي، الـذي سـبق      “فريقيـا السالم واألمن يف أ”
 ٥٩١٩يف اجللســتني  ٣٧أن وجهــت إليــه دعــوة مبوجــب املــادة  

(املغلقــتني) املعقــودتني بشــأن البنــد نفســه، إىل شــغل        ٥٩٢٠و
قرار الـذي اتخـذ يف اجللسـة    عمـالً بـال  ”مقعد على طاولة الس 

٥٩١٩“ )S/PV.5921 ــذلك دعــوة   ٢، الصــفحة ــت ك ). ووجه
 أيلـــول/  ٢٤، املعقـــودة يف  ٥٩٨١ثـــل تشـــاد يف اجللســـة    إىل مم

 ٣٧، بناًء على الدعوة املوجهة إليه مبوجب املادة ٢٠٠٨سبتمرب 
  ). ٢، الصفحة S/PV.5981( ٥٩٨٠يف اجللسة 

مل توجـــد خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض أي حالـــة   
راك يف جلسـة  عرض فيها الطلب الوارد من دولة عضـو لالشـت  

من جلسات الس للتصويت عليه أو رفض يف جلسـة عامـة،   
ومع ذلك، كانت مثة حاالت قليلة اشتكت فيها دول أعضـاء  

فعلـى سـبيل املثـال،    من رفض طلباا االشـتراك يف اجللسـات.   
أعرب ممثل كوبـا، بصـفته رئـيس مكتـب تنسـيق حركـة عـدم        

 ٢٠٠٨أيلول/ســـــبتمرب  ٢٦االحنيــــاز، يف رســــالته املؤرخــــة    
األمن، عـن أسـفه ألن الـس رفـض      املوجهة إىل رئيس جملس

تقدمت به احلركة لالشـتراك   “مشروعا”طلبا  “مرة أخرى”
، املعقـــودة يف ذلـــك اليـــوم عـــن احلالـــة يف  ٥٩٨٣يف اجللســـة 

الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضـية فلسـطني. وقـال إن رفـض     
ــن آرائهــا وتقــدمي         ــة مــن اإلعــراب ع ــب قــد منــع احلرك الطل

ملعروضـة وثيقـة الصـلة باحلركـة الـيت      مقترحاا، إذ أن املسألة ا
دولـــة، تشـــمل الغالبيـــة العظمـــى لـــدول الشـــرق   ١١٨تضـــم 

األوسط. وأُرفق بتلك الرسالة البيانُ الذي أعدته حركـة عـدم   
  .)١٠٤(٥٩٨٣االحنياز للجلسة 

ــة مبوجــب    - باء ــدعوات املوجه ــادة ال (أعضــاء  ٣٩امل
  األمانة العامة أو غريهم من األشخاص)  

أساس توجيه الدعوات إىل أعضاء األمانة العامـة أو    - ١
  م من األشخاص  غريه

ــادة عمــــالً    ــا ٣٩باملــ م الــــداخلي املؤقــــت مــــن النظــ
ــدعى  ــاء األ”للمجلـــس، يـ ــن  أعضـ ــم مـ ــة أو غريهـ ــة العامـ مانـ

ــاعدات   “األشـــخاص ــدمي املسـ ــات أو تقـ ــده باملعلومـ إىل تزويـ
  راسة املسائل الداخلة يف اختصاصه.  األخرى يف د

مارســـة الســـابقة، كانـــت الـــدعوات  وجريـــا علـــى امل  
إىل ممثلــي الــدول األعضــاء علــى   ٣٩املــادة توجــه مبوجــب  ال

ة غـري صـفة متثيـل    أساس استثنائي إال إذا كان اشـتراكهم بصـف  
__________ 

)١٠٤(  S/2008/625.  
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دوهلــم، كــأن يكونــوا رؤســاء للجنــة بنــاء الســالم وتشــكيالا  
وقد توقّـف الـس عـن دعـوة أعضـائه مبوجـب        .)١٠٥(القطرية
اتـــه بصـــفتهم رؤســـاء لبعثـــات جملـــس األمـــن وهيئ  ٣٩املـــادة 
  .)١٠٦( الفرعية

املمارســـــة املتعلقـــــة بتوجيـــــه الـــــدعوات مبوجـــــب   - ٢
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ٣٩ املادة

__________ 

 آذار/ ٢٦املعقـودة يف   ٥٨٦٠انظر، علـى سـبيل املثـال، اجللسـة       )١٠٥(
ــارس  ــة  ٢٠٠٨مــ ــود ٥٨٨٩واجللســ ــايو  ١٢ة يف املعقــ أيار/مــ
٢٠٠٨  .  

 ٣٩كان الس قد توقـف عـن توجيـه الـدعوات مبوجـب املـادة         )١٠٦(
إىل أعضــائه الــذين عملــوا رؤســاَء لبعثــات جملــس األمــن وهيئاتــه  

ــذ اجللســة    ــك من ــة، وذل ــام   ٥٣١٥الفرعي ــودة يف ع  ٢٠٠٥املعق
، ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠املعقودة يف  ٥٦٠١واجللسة 

    على التوايل.

ــة        ــا جمموع ــه م جــد االســتعراض، و ــامني قي خــالل الع
دعــوة يف عــام   ١٨١ ، منــها٣٩املــادة دعــوة مبوجــب   ٣٧٦

ــام   ١٩٥ ، و٢٠٠٨ ــوة يف عـــ ــدد  ٢٠٠٩دعـــ ــع عـــ . وارتفـــ
دعــوة يف عــام  ٥٦مــن  ٣٩املــادة الــدعوات املوجهــة مبوجــب 

، مبـــا يشـــكّل زيـــادة ٢٠٠٩دعـــوة يف عـــام  ١٩٥إىل  ٢٠٠٠
وكـان عـدد الـدعوات الـيت      .)١٠٧( مرات ونصف حبوايل ثالث

علــى عــدد منــذ  أ ٢٠٠٩يف عــام  ٣٩املــادة وجهــت مبوجــب 
  (انظر الشكل اخلامس). ٢٠٠٠عام 

__________ 

يف الفتـــرة  ٣٩ن مبوجـــب املـــادة لالطـــالع علـــى قائمـــة املـــدعوي  )١٠٧(
نظـــر الفصـــل الثالـــث، املرفـــق    ، ا٢٠٠٧و ٢٠٠٠عـــامي  بـــني

 ٢٠٠٣-٢٠٠٠ مــــن ملحقــــي املرجــــع  عــــن الفتــــرتني الثــــاين
  .  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ و

    
  الشكل اخلامس

    ٢٠٠٩-٢٠٠٠، ٣٩املادة الدعوات املوجهة مبوجب 
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  ، حسب الفئة  ٣٩املادة املدعوون مبوجب   - ٣

ــيت وجهــت مبوجــب      ــدعوات ال ــادة جمعــت ال  ٣٩امل
خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض يف الفئـــات اخلمـــس التاليـــة،  
وتشــمل فئــة جديــدة هــي فئــة التعيينــات املشــتركة بــني األمــم   
ــي:    ــد يف املاضــ ــي والــــيت مل توجــ ــاد األفريقــ ــدة واالحتــ املتحــ

اهليئـــات الفرعيـــة لألمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة وجملـــس  (أ)
ــن؛ و ــة أو     األم ــا الفرعي ــم املتحــدة أو هيئا ــزة األم (ب) أجه

(ج) املنظمــات اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات   وكاالــا؛ و
التعيينـات   (هــ) (د) أشخاص آخـرون؛ و   احلكومية الدولية؛ و

  املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي.  

وظلـــت الـــدعوات املوجهـــة إىل فئـــة اهليئـــات الفرعيـــة   
لعامة لألمم املتحدة وجملـس األمـن تشـكل أعلـى نسـبة      لألمانة ا

من إمجايل عدد الدعوات املوجهة يف السنتني قيـد االسـتعراض،   
، فــزاد عــن فتــرة ٢٠٠٨إذْ بلــغ عــددها أعلــى مســتوى يف عــام 

). وارتفع عـدد الـدعوات يف   ٢٠٠٩-٢٠٠٠السنوات العشر (
دعوة يف عام  ١٣٣إىل  ٢٠٠٠دعوة يف عام  ٢١هذه الفئة من 

. ولالطــالع علــى   ٢٠٠٩دعــوة يف عــام    ١٣١مث إىل  ٢٠٠٨
إىل  ٢٠٠٠تفاصيل الـدعوات حسـب الفئـة يف الفتـرة مـن عـام       

  ، انظر الشكل السادس.)١٠٨( ٢٠٠٩عام 
__________ 

ــدة      )١٠٨( ــة اجلدي ــة بالفئ ــات املتعلق ــاء”البيان ــري مت “ه ــتثناء  غ ــة باس اح
    .  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يتعلق منها بعامي   ما

  الشكل السادس
    ، حسب الفئة٣٩ملادة ااملدعوون مبوجب 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
    ٣٩املادة الدعوات املوجهة للمرة األوىل مبوجب   - ٤

ــد االســتعراض، وجهــت      ــرة قي دعــوة  ١٣خــالل الفت
 ٣٩املـادة  لالشتراك للمرة األوىل يف جلسات الـس مبوجـب   

). واندرجت ثالث مـن تلـك الـدعوات يف    ١٢انظر اجلدول (
الفئة اجلديدة املتمثلة يف التعيينات املشتركة بني األمـم املتحـدة   
واالحتــاد األفريقــي. ودعــي أيضــا للمــرة األوىل ممــثالَ الكرســي  
الرسويل ومنظمـة فرسـان مالطـة العسـكرية املسـتقلة، مبوجـب       

ــادة  ــل الكرســي الرســويل    )١٠٩( ٣٩امل . ويف املاضــي، كــان ممث
وفقـــا للتفــاهم الـــذي مت التوصــل إليـــه يف   ”يــدعى لالشــتراك   

__________ 

إىل ممثـــل الكرســـي  ٣٩وجهـــت الـــدعوة األوىل مبوجـــب املـــادة   )١٠٩(
ــة  ــودة يف ٦٠١٧الرســـــــويل يف اجللســـــ ــرين  ١٩، املعقـــــ تشـــــ

. ودعــــي ممثــــل منظمــــة فرســــان مالطــــة  ٢٠٠٨الثــــاين/نوفمرب 
ــادة   ــب املـ ــتقلة مبوجـ ــكرية املسـ ــة   ٣٩العسـ ــتراك يف اجللسـ لالشـ

  . ٢٠٠٩فمرب تشرين الثاين/نو ١١، املعقودة يف ٦٢١٦
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 السنوات
التعيينات املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي - هاء 

أشخاص آخرون -دال 
نظمات احلكومية الدوليةاملنظمات اإلقليمية وغريها من امل -جيم 

أجهزة األمم املتحدة أو هيئاا الفرعية أو وكاالا - باء 
 اهليئات الفرعية لألمانة العامة وجملس األمن - ألف 
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، دون اإلشارة صراحةً إىل مواد من النظـام  “سابقة مشاورات
. أمـا يف حالـة ممثـل منظمـة     )١١٠(الداخلي املؤقت أو من امليثاق

فرسان مالطة العسكرية املستقلة، فقد قـدم طلبـه لالشـتراك يف    
ــلُ النمســا يف رســالة مؤرخــة    ٦٢١٦اجللســة  تشــرين  ١٠ممث

__________ 

  .  ٢، الصفحة S/PV.4709 (Resumption 1)انظر، على سبيل املثال،   )١١٠(  

وىل الـيت  . وكانت هذه هـي املـرة األ  )١١١(٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 
وجهت فيها دعـوة إىل ممثـل منظمـة فرسـان مالطـة العسـكرية       
املســتقلة لالشــتراك يف أعمــال الــس منــذ أن منحــت املنظمــة  

  .١٩٩٤مركز املراقب يف األمم املتحدة يف عام 
__________ 

  )١١١(  S/PV.6216 ٢، الصفحة  .      
  ١٢اجلدول 

    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، ٣٩املادة مبوجب  الدعوات املوجهة
  البنود  اجللسة وتارخيها  املدعو  الفئة

اهليئات الفرعية لألمانة العامة         
  لألمم املتحدة وجملس األمن

املستشار اخلاص املعين بالعهـد الـدويل   
  العراق ومسائل أخرى مع

٥٩١٠    
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٣

  احلالة فيما يتعلق بالعراق

رئـــيس الفريـــق املشـــترك بـــني االحتـــاد   
األفريقـــــي واألمـــــم املتحـــــدة املعـــــين  
بأســـــاليب دعـــــم عمليـــــات االحتـــــاد 

  األفريقي

٦٠٩٢    
  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٨

  السالم واألمن يف أفريقيا

مـــدير مكتـــب األمـــم املتحـــدة لـــدعم    
  ثة االحتاد األفريقي يف الصومالبع

٦١٩٧    
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر  تشرين ٨

  احلالة يف الصومال

أجهـــــزة األمـــــم املتحـــــدة أو 
  هيئاا الفرعية أو وكاالا

    ٦٠٢٠  األمني العام للمنظمة البحرية الدولية
  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠

  احلالة يف الصومال

ــة األمــم املتحــد     ة املفــوض العــام لوكال
إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلسـطينيني   

  يف الشرق االدىن

٦٠٧٧    
  ٢٠٠٩الثاين/يناير  كانون ٢٧

احلالــة يف الشــرق األوســط، مبــا 
  يف ذلك قضية فلسطني

املنظمـــات اإلقليميـــة وغريهـــا 
ــة   ــات احلكوميـــ ــن املنظمـــ مـــ

  الدولية

املدير العام إلدارة بلدان منطقة البحـر  
ــة للبلــ   دان الكــارييب يف مصــرف التنمي

  األمريكية

٦١٠١    
   ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٦

  املسألة املتعلقة اييت

    ٥٩٤٤  السيد اسكندر حسيين    أشخاص آخرون
    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٥

 ١١٦٠قــرارات جملــس األمــن    
) ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨(
 ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣و
) ١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩(

املراقب الدائم للكرسي الرسويل لدى   
  دةاألمم املتح

٦٠١٧    
  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب  تشرين ١٩

  صون السالم واألمن الدوليني

    ٦٢٠٦  السيد رومانو برودي  
  ٢٠٠٩األول/أكتوبر  تشرين ٢٦

  السالم واألمن يف أفريقيا



 الصلة ذات اإلجرائية والتطورات املؤقت الداخلي النظام -اجلزء الثاين 
 

345/1419 12-07779 

 

  البنود  اجللسة وتارخيها  املدعو  الفئة

وزيــــر التعــــاون الــــدويل والشــــؤون              
ــة    ــان مالطـ ــة فرسـ ــانية يف منظمـ اإلنسـ

  العسكرية املستقلة

٦٢١٦    
  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١١

ــات    ــدنيني يف الرتاعــ ــة املــ محايــ
  املسلحة

املمثل املشترك لألمم املتحـدة  
  واالحتاد األفريقي

املبعــوث اخلــاص املشــترك بــني االحتــاد  
  األفريقي واألمم املتحدة

٥٨٧٢    
   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٢

ــن   ــام عـــ ــني العـــ ــارير األمـــ تقـــ
  السودان

املمثــل اخلــاص املشــترك بــني االحتــاد        
  ة لدارفوراألفريقي واألمم املتحد

٦١١٢    
   ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٧

ــن   ــام عـــ ــني العـــ ــارير األمـــ تقـــ
  السودان

ــني االحتــاد        ــبري الوســطاء املشــترك ب ك
األفريقــــي واألمـــــم املتحــــدة بشـــــأن   

  دارفور

٦٢٢٧    
  ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

ــن   ــام عـــ ــني العـــ ــارير األمـــ تقـــ
  السودان

    
دعــوات أخـــرى جــديرة بالـــذكر موجهــة مبوجـــب      - ٥

    ٣٩املادة 

، واصــــل جملــــس األمــــن ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف عــــامي   
ــدعوات مبوجــب     ــه ال ــة يف توجي ــادة ممارســته املتمثل إىل  ٣٩امل

قـرارات  ”ائهم، فيما يتصل بالبند املعنون ممثلي كوسوفو، بأمس
 ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠جملس األمـن  

ــي “)١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( . ففـــــ
ــام   ــة األوىل إىل    ٢٠٠٧أواخــر ع ــدعوة الرمسي ــس ال ــه ال وج ،

. )١١٢(جلسـة خاصـة   يف ٣٩املـادة  السيد فامتري سـيديو مبوجـب   
ــدعوة، مبوجــب    ــس ال ــه ال ــادة ووج ــان  ٣٩امل ــي ألب ، إىل ممثل

ــد       ــرة قيــ ــالل الفتــ ــرات خــ ــاين مــ ــائهم، مثــ ــوفو، بأمســ كوســ
. ووجهـت الـدعوة األوىل إىل ممثـل مـن ألبـان      )١١٣(االستعراض

__________ 

  )١١٢(  S/PV.5811 ٢، الصفحة  .  
ــودة يف   ٥٨٢٢دعــي الســيد هاشــم ثاتشــي يف اجللســة      )١١٣(   ــة) املعق (املغلق

يف  (املغلقــــة) املعقــــودة   ٥٨٧١كــــانون الثاين/ينــــاير واجللســــة    ١٦
ــان/أبريل  ٢١ ــيديو يف اجللســـة  ٢٠٠٨نيسـ ــيد فـــامتري سـ . ودعـــي السـ

ــودة يف  ٥٩١٧ ــه  ٢٠املعقـــ ــيد  ٢٠٠٨حزيران/يونيـــ ــي الســـ . ودعـــ
 ٦١٤٤ و ٦٠٩٧و ٦٠٢٥و ٥٩٤٤اســـكندر حســـيين يف اجللســـات 

 ٢٠٠٨متوز/يوليــــــه  ٢٥املعقــــــودة، علــــــى التــــــوايل، يف    ٦٢٠٢و
 ٢٠٠٩آذار/مــــــارس  ٢٣و ٢٠٠٨تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب   ٢٦ و
  .  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥و ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٧  و

لالشــتراك يف جلســة علنيــة يف    ٣٩املــادة كوســوفو مبوجــب  
  .  )١١٤(٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٠املعقودة يف  ٥٩١٧اجللسة 

    ٣٩املادة جتديد الدعوات املوجهة مبوجب   - ٦

املـادة  كما هـو الشـأن يف الـدعوات املوجهـة مبوجـب        
جيــري تلقائيــا  ٣٩املــادة ، كــان جتديــد الــدعوات مبوجــب ٣٧

جللســة إذا اســتؤنفت اجللســة. وكانــت الــدعوات املوجهــة يف ا
األوىل تجدد تلقائياً يف كل جلسـة مـن اجللسـات املتتاليـة الـيت      
تعقد بشأن نفـس البنـد مـن جـدول األعمـال دون احلاجـة إىل       

  )١١٥(، ما مل يذكر خالف ذلك.٣٩باملادة االستشهاد 
الـــــدعوات غـــــري املوجهـــــة صـــــراحة مبوجـــــب    - جيم

    ٣٩املادة أو  ٣٧  املادة
ــامي    ــدعوات  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف ع ، وباإلضــافة إىل ال

املؤقـت،   من النظام الداخلي ٣٩و ٣٧املادتني املوجهة مبوجب 
__________ 

  )١١٤(  S/PV.5917 ٢، الصفحة  .  
ــبيل املثــــ     )١١٥(   ــى ســ ــر، علــ ــة انظــ ــودة يف ٦٠٤٨ال، اجللســ ، املعقــ

، بشــأن احلالــة يف الشــرق   ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٧
األوسط، واليت دعي فيها رئيس جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة     

وفقــا للــدعوة املوجهــة [إليــه] يف جلســة الــس  ”تراك إىل االشــ
٦٠٤٧“ )S/PV.6048 ٢، الصفحة.(    
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وجــه جملــس األمــن بعــض الــدعوات دون اإلشــارة صــراحةً إىل  
   ).١٣(انظر اجلدول  ٣٩املادة أو  ٣٧املادة أحكام 

أما الدعوات اليت وجهـت إىل ممثلـي فلسـطني، الـذين       
طلبوا االشتراك بتوجيه رسائل يف هذا الصـدد، فقـد انـدرجت    

علــى املمارســة الســابقة. وقــد دعــوا إىل  يف هــذه الفئــة، جريــا  
وفقــــا للنظــــام الــــداخلي املؤقــــت ’’االشــــتراك يف اجللســــات 

جلســـة  ٢٠يف ‘‘ واملمارســـة الســـابقة املتبعـــة يف هـــذا الشـــأن 
  خالل السنتني املشمولتني باالستعراض.  

ــرة     ــهدت الفتـ ــريني   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وشـ ــالتني أخـ حـ
ادة مـن  وجهت فيهما دعـوة دون االستشـهاد صـراحةً بـأي مـ     

ــت.    ــداخلي املؤق ــواد النظــام ال ــدت يف   م ــي جلســة عق  ٢١فف
، مل توجه صراحةً إىل وكيل األمـني  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير 

ي أدىل ببيان األمـني العـام، دعـوةُ    العام للشؤون السياسية، الذ
. ويف جلسـة  )١١٦(٣٩املـادة  لالشتراك يف تلك اجللسة مبوجب 

، مل توجه صـراحةً  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٩أخرى عقدت يف 
إىل غـــريس أكـــالو، تلـــك الطفلـــة  ٣٩املـــادة دعـــوةٌ مبوجـــب 

  .)١١٧(اجلندية السابقة من أوغندا، عندما تكلمت أمام الس
__________ 

  )١١٦(  S/PV.6072 ــن اإلدالء   ٤ و ٣، الصــفحتان ــام م ــني الع ــتمكّن األم . مل ي
  بالبيان،  فحلّ حمله وكيل األمني العام يف خالل مهلة قصرية.  

  )١١٧(  S/PV.6114 ١٧ و ١٦، الصفحتان  .  
    

  ١٣اجلدول 
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة ، عن ال٣٩املادة أو  ٣٧املادة الدعوات غري املوجهة صراحة مبوجب 

  البند  اجللسة وتارخيها  املدعو
 الثـاين/  كانون ٣٠( ٥٨٢٧)، ٢٠٠٨الثاين/يناير   كانون ٢٢( ٥٨٢٤  (أ)فلسطني      

  )  ٢٠٠٨يناير 
احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك 

  قضية فلسطني
  األطفال والصراعات املسلحة  )  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٢( ٥٨٣٤  
احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك   )  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٥( ٥٨٥٩)، ٢٠٠٨آذار/مارس  ١( ٥٨٤٧  

  قضية فلسطني
  محاية املدنيني يف الصراع املسلح  )  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٧( ٥٨٩٨  
ــه  ٢٢( ٥٩٤٠   ــبتمرب  ٢٦( ٥٩٨٣ )٢٠٠٨متوز/يولي )، ٢٠٠٨أيلول/س

 األول/ كــانون ١٨( ٦٠٤٩)، ٢٠٠٨األول/ديســمرب  كــانون ٣( ٦٠٣٠
 ٦٠٦١)، ٢٠٠٨األول/ديســمرب  كــانون ٣١( ٦٠٦٠)، ٢٠٠٨ ديســمرب

   )٢٠٠٩الثاين/يناير  كانون ٨( ٦٠٦٣)، ٢٠٠٩الثاين/يناير  كانون ٦(

احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك 
  قضية فلسطني

  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  )  ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ١٤( ٦٠٦٦  
  صون السالم واألمن الدوليني  )  ٢٠٠٩الثاين/يناير كانون  ٢٩(مغلقة) ( ٦٠٧٨  
احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك   )  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٥( ٦١٠٠  

  قضية فلسطني
  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  )  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦( ٦١٥١  
ــه  ٢٧( ٦١٧١   ــرين ١٤( ٦٢٠١)، ٢٠٠٩متوز/يوليـ ــوبر  تشـ األول/أكتـ

٢٠٠٩(  
ة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك احلال

  قضية فلسطني
  محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة  )  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب   تشرين ١١( ٦٢١٦  
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  البند  اجللسة وتارخيها  املدعو
وكيل األمني العام للشـؤون        

  السياسية
احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك   )  ٢٠٠٩الثاين/يناير   كانون ٢١( ٦٠٧٢

  قضية فلسطني
  األطفال والصراع املسلح  )  ٢٠٠٩سان/أبريل ني ٢٩( ٦١١٤  غريس أكالو  

  
  املمثلون كانوا على مستوى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو وزير خارجيتها، أو املراقب الدائم.  (أ)  

    
  املناقشات املتعلقة باالشتراك    - دال

أن الـدعوات املوجهـة   مل جترِ أي مناقشـات رمسيـة بشـ     
إىل دول أعضاء يف املنظمة أو أفـراد لالشـتراك يف جلسـات يف    

. غري أن املتكملني خـالل اجللسـة الـيت    ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عامي 
عـــن أســـاليب عمـــل جملـــس األمـــن،  ٢٠٠٨عقـــدت يف عـــام 

أجروا مناقشات أكدوا فيها أمهية اشتراك دول غري أعضـاء يف  
ــدول األعضــاء ا    ــا ال ــا فيه ــس، مب ــأثرة   ال ــة مباشــرةً أو املت ملعني

بشــكل خــاص، يف مناقشــات الــس، مبــا يف ذلــك حقهــا يف    
  ).  ٨الكالم (احلالة 

    ٨احلالة   
  )  S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  

 ٢٠٠٨آب/أغسـطس   ٢٧يف املناقشة اليت عقدت يف   
 متــوز/ ١٩رئــيس جملــس األمــن املؤرخــة  بشــأن تنفيــذ مــذكرة

، أكّـد عـدد مـن املـتكلمني ضـرورة اشـتراك       )١١٨(٢٠٠٦يوليه 
الدول غري األعضاء يف الس، مبا فيها الدول األعضـاء املعنيـة   

ثرة بشكل خـاص، اشـتراكا فعـاال يف مناقشـات     مباشرةً أو املتأ
  .)١١٩(الس

__________ 

)١١٨(  S/2006/507.  
)١١٩(  S/PV.5968 ــا)؛ الصــفحة  ١٠، الصــفحة (فرنســا)؛  ١٢(كرواتي

ــفحة S/PV.5968 (Resumption 1) و ــبني)؛  ١١، الصــ (الفلــ
ــران اإلســـالمية)؛ والصـــفحة   ١٤والصـــفحة   ٢١(مجهوريـــة إيـ

ــفحة   ــا)؛ والصـــــ ــفحة   ٢٥(النمســـــ ــدا)؛ والصـــــ  ٣٠(هولنـــــ
  (بولندا).   ٣٢(باكستان)؛ والصفحة 

وأعــرب ممثــل باكســتان عــن أســفه ألن الــس، رغــم   
مـن امليثـاق    ٣٢و ٣١املـادتني  كل البعد عن تنفيذ  كونه بعيدا

يف حالة املشاورات غـري الرمسيـة، شـهد حـاالت حرمـت فيهـا       
ــه مباشــ    ــة ب ــزاع، معني ــن    أطــراف يف ن ــا، م ــن غريه ــر م رةً أكث
وارتــأى ممثــل كوبــا،   . )١٢٠(االشــتراك يف اجللســات املفتوحــة  

الذي تكلّم بالنيابة عـن حركـة عـدم االحنيـاز، أن مـن واجـب       
من امليثاق اليت تسـمح ألي   ٣١املادة ل ألحكام الس أن ميتث

ــة غــري عضــو يف الــس باالشــتراك يف املناقشــات املتعلقــة     دول
باملسائل اليت تؤثر فيها. وأشار كذلك إىل ضرورة زيـادة عـدد   

مـن امليثـاق، ألن    ٣٢ و ٣١للمـادتني  سات العلنيـة، وفقـا   اجلل
ــك اجللســات  ــة ألخــذ آراء وإســهامات     تل ــيح فرصــا حقيقي تت

مجيع الـدول األعضـاء بعـني االعتبـار، وخاصـة مصـاحل الـدول        
غــري األعضــاء يف الــس عنــدما تكــون القضــايا الــيت مهــا        

  .)١٢١(موضوع مناقشة الس
ــدول غــري         ــدهم حلــق ال ــتكلمني تأيي ــض امل ــدى بع وأب

، فشـددوا  األعضاء يف الس يف أن تدعى إىل جلسات الس
أمـا ممثــل فييـت نــام   علـى حـق املــدعوين يف أن يسـتمع إلــيهم.    

مــن مــذكرة الــرئيس  ٢٩فنــوه بــالتزام الــس مبقتضــى الفقــرة 
، مشـريا إىل أن البلــدان املعنيــة  ٢٠٠٦متوز/يوليــه  ١٩املؤرخـة  

كانت البادئة باإلدالء ببياناا خالل األشهر السـتة األوىل مـن   
جلســـة عقـــدها   ٣٤جلســـة مـــن بـــني    ٢٥يف  ٢٠٠٨عـــام 

__________ 

)١٢٠(  S/PV.5968 (Resumption 1) ٣٠، الصفحة  .  
)١٢١(  S/PV.5968 ٤٢، الصفحة  .  
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ومن ناحية أخرى، اشـتكى ممثـل مجهوريـة إيـران     . )١٢٢(الس
ــدة، يف    ــاالت عديــ ــاق الــــس، يف حــ ــن إخفــ اإلســــالمية مــ

، “حقوق غري األعضـاء يف الـس  ”االضطالع مبسؤوليته عن 
برفضــــه الســــماح لغــــري األعضــــاء يف الــــس باملشــــاركة يف  

ثر فـــيهم ويف املناقشــات الـــيت جتـــري بشـــأن القضـــايا الـــيت تـــؤ 
مصــاحلهم، أو بتقــدمي إحاطــات إليــه بشــأن تلــك القضــايا، يف  

. وعــالوة علــى ذلــك، أعــرب عــن  “٣١للمــادة جتاهــل تــام ”
بلـدان   عدم ارتياحـه لقيـام الـس يف مناسـبات كـثرية حبرمـان      

معينة من فرصة التكلم قبل إجراء التصويت، إذْ مل يسـمح هلـا   
بــالكالم إال بعــد أن يكــون الــس قــد اختــذ قــرارا ويكـــون        

 ٢٩أعضاؤه قد أدلوا ببيانام، بالرغم مـن أن مقتضـى الفقـرة    
من مذكرة الرئيس ينص على أنه عند دعوة غـري األعضـاء إىل   

اهتمام مباشر بنتيجـة دراسـة   التكلم أمام الس، جيوز ملن هلم 
  .)١٢٣(املسألة موضع النظر أن يتكلموا قبل أعضاء الس

وطالــب ممثــل الفلــبني بتمتيــع الــدول األعضــاء الــيت         
مـن  ليست أعضاء يف جملـس األمـن، ولكنـها ختضـع لتمحـيص      

الس، باحلق يف املثول أمام الس يف كل مراحـل املـداوالت   
الــيت مهــا حــىت تبـــين مواقفهــا بشــأن املســائل ذات الصـــلة       

يتنـاىف مـع   ”باملوضوع وتدافع عنها. وإذْ اعترب أن ذلـك األمـر   
ــول  ــاة األصــ ــيادة   ”و “مراعــ ــي لســ ــدأ األساســ ــةٌ للمبــ خمالفــ

ري األعضــاء يف ، دفــع بــأن هــذا االشــتراك للــدول غــ  “القــانون
مـــن النظـــام  ٣٧باملـــادة الـــس مقيـــد بشـــكل غـــري منصـــف 

الــداخلي املؤقــت الــيت ال تســمح هلــا باالشــتراك إال بنــاًء علــى   
احل قرار يتخذه الـس، وفقـط مـىت رأى جملـس األمـن أن مصـ      

تلــك الــدول متــأثرة بشــكل خــاص أو مــىت نبهــت الــس إىل   
) مــن امليثــاق. ولــذلك أوصــى ١( ٣٥للمــادة مســألة مــا وفقــا 
مــن النظــام الــداخلي املؤقــت حبيــث   ٣٧املــادة املمثــل بتعــديل 
__________ 

)١٢٢(  S/PV.5968 ١٤، الصفحة  .  
)١٢٣(  S/PV.5968 (Resumption 1) ١٤، الصفحة  .  

يصــبح للــدول احلــق يف أن تكــون حاضــرة وأن يســتمع إليهــا    
خالل كل املداوالت املتعلقة بذلك التمحـيص ويف أي إجـراء   

  .)١٢٤(الحق قد ينشأ عن ذلك
وارتأى ممثل هولندا أن مجيع الدول األطـراف يف نـزاع     

مــدرج علـــى جــدول أعمـــال الـــس أو املتــأثرة بـــه مباشـــرةً،    
وكـذلك املنظمـات اإلقليميـة ذات الصـلة، ينبغـي أن يكـون هلـا        

يف التكلّم أمام ا لس، وأن يكون مبقدورها ممارسـة ذلـك   احلق
احلق بتقدمي طلب بسيط إىل الس حيظى باملوافقة عليه بصورة 
ــات       ــي أيضــا أن يتجــاوز اهليئ ــك احلــق ينبغ ــة. وذكــر أن ذل آلي
الفرعية للمجلس ويشـمل املناقشـات العامـة الـيت جيريهـا جملـس       
األمن، إما يف جلسات مغلقة وإما يف جلسات علنية، فيما عـدا  

شاورات املغلقة اليت جتـري بشـأن بيانـات الـس أو قراراتـه.      امل
وأكد ممثل هولندا على أنه ينبغي أن تتـوافر أيضـا ألطـراف مـن     
غــري الــدول داخلــة يف نــزاع إمكانيــة خماطبــة الــس بنــاًء علــى   
طلبها، غري أنه ارتأى كـذلك أن هـذه احلـاالت ينبغـي أن تظـل      

ــة علــ    ــرر املوافق ــس ليق ــازا للمجل ــات ويف أي  امتي ــك الطلب ى تل
احلـــاالت يوافـــق عليهـــا. وقـــال إن الـــس قـــد يقيـــد إمكانيـــة  
الوصول إىل مداوالته مبسامهات خطية، وهي مسـامهات ينبغـي   

ميكـن إنكـار هـذا     والأن تكون حقا أساسيا جلميـع األطـراف.   
احلق األساسي إال على األطراف اليت أدرجها الس يف القائمة 

  .)١٢٥(ظيمات إرهابيةالسوداء بوصفها تن
واقترح ممثل اململكـة املتحـدة أن ينظـر الفريـق العامـل        

ــين   ــ غــري الرمســي املع ــة األخــرى يف   بالوث ائق واملســائل اإلجرائي
من نظامه الـداخلي   ٣٩املادة ممارسة الس املتعلقة باستخدام 

ــاء يف    املؤقـــت، وذلـــك لـــتمكني أطـــراف الـــرتاع غـــري األعضـ
  .)١٢٦(نطاق الذي توفره تلك املادةاملنظمة من االستفادة من ال

__________ 

  .  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(
  .  ٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
)١٢٦(  S/PV.5968 ٢٢، الصفحة  .  
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    اختاذ القرارات والتصويت -ثامنا 
    مالحظة  
ــاول هــذا     ــن   القســميتن ــس األم ــةممارســات جمل  املتعلق

 ٢٧املـادة  اختاذ القرارات، مـع التركيـز بشـكل أساسـي علـى      ب
ــم املتحــدة     ــن ميثــاق األم ــن النظــام الــداخلي    ٤٠املــادة وم م

 ٣١املــادتني التصــويت. كمــا يتنــاول  نتتنــاوال اللــتنياملؤقــت 
ــواد  ٣٢ و ــادة  ٣٦إىل  ٣٤وامل ــب   ٣٨وامل ــنظم اجلوان ــيت ت ، ال

ــديالت      ــرارات والتعـ ــاريع القـ ــى مشـ ــويت علـ ــة للتصـ املختلفـ
  واالقتراحات املوضوعية.  

 ٤٠املـادة  ، باإلضـافة إىل  امليثـاق من  ٢٧املادة وتنظم   
، التصويت يف الس، وتنص علـى  من النظام الداخلي املؤقت

 تســعة مبوافقــةالقــرارات املتعلقــة باملســائل اإلجرائيــة  تتخــذ أن
القـرارات املتعلقـة    مـا أيف الـس،  عضوا  ١٥من أصل أعضاء 

 ،أعضـاء الـس  مـن  مبوافقـة تسـعة   فتتخـذ  باملسائل املوضوعية 
 ٣٢و  ٣١املادتـان  مبن فيهم مجيع األعضاء الدائمني. وتتناول 

ــادة  ٣٦إىل  ٣٤واملــواد  تصــريف األعمــال يف ســياق   ٣٨وامل
ــويت:  ــة التصــ ــادة ف عمليــ ــق ٣١املــ ــرض تتعلــ ــرارات  بعــ القــ

املــواد والتعــديالت املقترحــة واالقتراحــات املوضــوعية. وحتــدد 
مــــــن النظــــــام الــــــداخلي املؤقــــــت  ٣٨و  ٣٦و  ٣٤و  ٣٢

ــذي تطــرح وفقــه      ــب ال ــل الترتي إجــراءات التصــويت، مــن قبي
مشاريع القرارات والتعديالت للتصويت، والتصويت املسـتقل  

ــرار أو    ــى أجــزاء مــن مشــروع ق ــى  و اقتراحــات،عل ــة عل التثني
ــدمي    ــراح، وتقــ ــرار أو اقتــ ــروع قــ ــاء يف  مشــ ــري أعضــ دول غــ

مشــاريع قــرارات، وســحب مشــاريع    القتراحــات أو  الــس
  القرارات.
    ٢٧املادة   

األمــن  يكــون لكــل عضــو مــن أعضــاء جملــس  - ١  
  صوت واحد.

ــائل       - ٢   ــن يف املسـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــدر قـ تصـ
  اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه.  

ــائل       - ٣   ــن يف املسـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــدر قـ تصـ
األخرى كافـة مبوافقـة أصـوات تسـعة مـن أعضـائه يكـون مـن         
ــرط أنـــه يف       ــة، بشـ ــاء الـــدائمني متفقـ ــوات األعضـ ــها أصـ بينـ

 ٣م الفصـل السـادس والفقـرة    القرارات املتخذة تطبيقا ألحكـا 
  ، ميتنع طرفا الرتاع عن التصويت.  ٥٢املادة من 

    ٣١املادة   

ــديالت واالقتراحــات       ــرارات والتع ــدم مشــاريع الق تق
  املوضوعية إىل املمثلني مكتوبة يف العادة.

    ٣٢املادة   

تعطـــى األســـبقية لالقتراحــــات الرئيســـية ومشــــاريع      
  لقرارات حبسب ترتيب تقدميها.ا

وجيــري تصــويت مســتقل علــى أجــزاء مــن اقتــراح أو    
من مشروع قرار بناء على طلب أي ممثـل مـا مل يعتـرض علـى     

  ذلك صاحب االقتراح أو مشروع القرار.

    ٣٤املادة   

ال ضــرورة للتثنيــة علــى أي اقتــراح أو مشــروع قــرار     
  .  يقترحه أحد املمثلني يف جملس األمن قبل طرحه للتصويت

    ٣٥املادة   

ــرار يف أي      ــروع قـ ــراح أو مشـ ــن ســـحب أي اقتـ ميكـ
 ت ما دام مل جير بشأنه تصويت.وقت من األوقا

وإذا ثـــين علـــى االقتـــراح أو مشـــروع القـــرار، جيـــوز    
ــىن    ــذي ث ــن ال ــس األم ــل يف جمل ــه    للممث ــب طرح ــه أن يطل علي

ــع       ــو م ــراره ه ــو أو مشــروع ق ــاره اقتراحــه ه للتصــويت باعتب



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 350/1419 

 

إعطائه نفس احلق يف األسبقية الذي يكون لـه لـو أن صـاحب    
  .االقتراح أو مشروع القرار مل يسحبه

  ٣٦املادة   

عند اقتراح تعديلني أو أكثر علـى اقتـراح أو مشـروع      
قــرار، يبــت الــرئيس يف ترتيــب التصــويت عليهــا. ويف العــادة،  
ــث       ــن حي ــد م ــديل األبع ــى التع ــن أوال عل ــس األم يصــوت جمل

ون عــن االقتــراح األصــلي، مث علــى التعــديل األقــل منــه  املضــم
ــع التعــديالت للتصــويت؛     ــتم طــرح مجي بعــدا، وهكــذا حــىت ي
ولكــن إذا كــان التعــديل يضــيف إىل نــص اقتــراح أو مشــروع  

  قرار أو حيذف منه، فإن ذلك التعديل يطرح أوال للتصويت.

    ٣٨املادة   

ألية دولة عضو يف األمم املتحـدة تـدعى وفقـا للمـادة       
ــا   ــثالث الســابقة، أو تطبيق ــة وال ــاق، إىل  نيللمــادة الثاني  مــن امليث

اك يف مناقشـــات جملـــس األمـــن، أن تقـــدم اقتراحـــات  االشـــتر
ومشاريع قرارات. وال جيوز طرح هذه االقتراحات ومشـاريع  
القرارات للتصويت إال بناء على طلب أحد املمثلني يف جملـس  

  األمن.

    ٤٠املادة   

تصــويت يف جملــس األمــن وفقــا للمــواد ذات   جيــري ال  
  النظام األساسي حملكمة العدل الدولية. يفالصلة يف امليثاق و

ــرة     ــالل الفتـ ــت ٢٠٠٩-٢٠٠٨خـ ــادة ، طبقـ  ٣١املـ
ت تطلبـــت فيهـــا بشـــكل روتـــيين. وملـــا مل تكـــن هنـــاك حـــاال

اقتراحات أو تعديالت التصـويت، أو تقـدمي مشـاريع قـرارات     
جـــراء متنافســـة، أو ســـحب مشـــاريع قـــرارات، أو طلبـــات إل

 يستشـهد علـى أجـزاء مـن مشـروع قـرار، مل       مسـتقل تصويت 
  خالل هذين العامني.   ٣٦و  ٣٥و  ٣٢ باملواد

ت الذي يضم ست دراسات حـاال  القسمينظم هذا و  
ــاوين رئيســية   ــة عن ــة حتــت ثالث ــف  ،إفرادي ــرارات  - هــي: أل ق

ــامي   ــدمي - ؛ بــــاء٢٠٠٩و  ٢٠٠٨جملــــس األمــــن يف عــ  تقــ
اختــــاذ القــــرار  - ؛ جــــيم٣٨للمــــادة وفقــــا  مشــــروع قــــرار

ــويتب ــاذ ال - دال ؛التصــ ــويت اختــ ــرار دون تصــ ــاء ؛قــ  - هــ
  عملية اختاذ القرار.  ب املتعلقةاملناقشات 

  ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨قرارات جملس األمن يف عامي   -ألف 
ــتعراض،       ــد االســ ــرة قيــ ــالل الفتــ ــافة إىل وخــ باإلضــ

ــة،  جملــس األمــن يف جلســاته قــرارات   اختــذالقــرارات اإلجرائي
بيانــات رئاســية. وســجلت أيضــا القــرارات الصــادرة  اعتمــد و

لــس يف شــكل مــذكرات أو رســائل مــن رئــيس جملــس  عــن ا
  .)١٢٧(لمجلسلوثائق باعتبارها األمن صدرت 

     لقرارات والبيانات الرئاسية: إحصاءات ا  - ١

قــرارا  ١١٣جملــس األمــن  اختــذخــالل فتــرة العــامني،   
الـــس  اختـــذ، ٢٠٠٩بيانـــا رئاســـيا. ويف عـــام  ٨٣ اعتمـــدو

بيانا رئاسيا، ما ميثـل اخنفاضـا ملحوظـاً     ٣٥ اعتمدقرارا و ٤٨
 املعتمـدة والبيانـات الرئاسـية   املتخـذة  من حيث عدد القرارات 

  (انظر الشكل السابع). ٢٠٠٠نذ عام سنويا م
__________ 

رارات والبيانـــات الرئاســـية لالطــالع علـــى نصــوص مجيـــع القــ     )١٢٧(
ــس األمــن،     ــيت اختــذت يف جلســات جمل ــة ال والقــرارات اإلجرائي

الرسائل الصادرة عن رئيس الس خـالل الفتـرة    واملذكرات أو 
قيــد االســتعراض، انظــر الــدات الســنوية لقــرارات ومقــررات    

       ). S/INF/65 و   S/INF/64 و   S/INF/63 (  جملس األمن 
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  الشكل السابع
    ٢٠٠٩-٢٠٠٠، حسب السنواتعدد القرارات والبيانات الرئاسية، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اختاذ قرارات متعددة يف جلسة واحدة  - ٢

تتمثــل مارسـة املتبعـة يف الـس    علـى الـرغم مـن أن امل     
اختاذ قـرار واحـد يف اجللسـة، كانـت هنـاك مخـس حـاالت         يف

خالل فترة السنتني املشمولة بالتقرير، اختـذ فيهـا الـس أكثـر     
أربع منها تتعلق بتمديد واليـة قـوة    ،من قرار يف جلسة واحدة

ــس يف       ــل ال ــا فع ــض االشــتباك، كم ــة ف ــم املتحــدة ملراقب األم
ــي،  ــدة تاملاضــ ــو   وواحــ ــة الكونغــ ــة يف مجهوريــ ــق باحلالــ تعلــ

، صــدر بيـان رئاســي  كلـها مــس احلـاالت اخل الدميقراطيـة. ويف  
  ).١٤فور اختاذ أحد القرارات (انظر اجلدول 

    
  ١٤اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ،اجللسات اليت اختذ فيها أكثر من قرار واحد
  القرارات  البند  اجللسة وتاريخ انعقادها

      ٥٨٢٨  
  ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣٠

  )٢٠٠٨( ١٧٩٧القرار   احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
S/PRST/2008/2  

٥٩٢٦  
  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٧

  )٢٠٠٨( ١٨٢١قرار ال  احلالة يف الشرق األوسط
S/PRST/2008/25  
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  القرارات  البند  اجللسة وتاريخ انعقادها

      ٦٠٣٩  
  ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٢

  )٢٠٠٨( ١٨٤٨القرار   احلالة يف الشرق األوسط
S/PRST/2008/46  

٦١٤٨  
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٣

  )٢٠٠٩( ١٨٧٥القرار   احلالة يف الشرق األوسط
S/PRST/2009/18  

٦٢٤١  
  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٦

  )٢٠٠٩( ١٨٩٩القرار   احلالة يف الشرق األوسط
S/PRST/2009/34  

    
  ٣٨للمادة تقدمي مشروع قرار وفقا   - باء

جيوز ألي عضو يف الس أن يقدم مشـروع قـرار. ووفقـا      
لعضـو  أيضـا  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس، جيوز  ٣٨للمادة 
مم املتحدة ليس عضوا مـن أعضـاء الـس أن يقـدم اقتراحـا،      يف األ

لكن ال ميكن طرحه للتصويت إال بناء على طلب من أحـد أعضـاء   
هـي الدولـة   اليت تقـدم مشـروع قـرار     العضو ةالس. وتصبح الدول

. وقـد يصـبح مشـروع    أو من ضـمن مقدميـه   شروع القراراملقدمة مل
  يع أعضاء الس.مجعليه قرار نصاً رئاسياً إذا وافق 

ــامي  ــه   ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ويف عـ ــا جمموعـ ــر الـــس يف مـ ، نظـ
 مشروع قرار نصوصاً مقدمـة  ٨٧مشروع قرار، وكان  ١١٥

يف املائة مـن امـوع، بينمـا     ٧٦ما ميثل أي ، من دول أعضاء
 ،يف املائـــة مـــن امـــوع    ٢٤أو مشـــروع قـــرار،    ٢٨كـــان 

قـرار قـد   مشروع  ٨٧من بني ال  ٢٤نصوصاً رئاسية؛ وكان 
  ).١٥قدمتها دول غري أعضاء يف الس (انظر اجلدول 

    
  ١٥اجلدول 

    ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ ،مشاريع قرارات قدمتها دول غري أعضاء يف جملس األمن
  البند  مشروع القرار

ــة وتـــــــــاريخ   اجللســـــــ
  القرار املتخذ  انعقادها

مقــدمو مشــروع القــرار    
  من أعضاء الس

ــري    ــن غـ ــرار مـ ــروع القـ ــدمو مشـ مقـ
  أعضاء الس

           S/2008/124  ٥٨٤٤  ليشيت - احلالة يف تيمور  
شــــــــــــباط/فرباير  ٢٥

٢٠٠٨  

  نيوزيلندا ،الربتغال ،أستراليا  جنوب أفريقيا  )٢٠٠٨( ١٨٠٢

S/2008/284  احلالة فيما يتعلق بالصحراء
  الغربية

٥٨٨٤  
ــان/أبريل  ٣٠ نيســـــــــ

٢٠٠٨  

 ،فرنسا ،االحتاد الروسي  )٢٠٠٨( ١٨١٣
 ،اململكــــــــة املتحــــــــدة 

   الواليات املتحدة

  إسبانيا

S/2008/351 ٥٩٠٢  احلالة يف الصومال  
ــه  ٢ حزيران/يونيـــــــــــ

٢٠٠٨  

 ،بنمـا  ،بلجيكـا  ،إيطاليا  )٢٠٠٨( ١٨١٦
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
  الواليات املتحدة  

،مجهوريـة كوريــا  ،أسـتراليا  ،إسـبانيا 
ــدامنرك ــدا ،ال ــرويج ،كن ــدا ،الن ،هولن

    اليونان ،اليابان

S/2008/403 ٥٩١٦  املرأة والسالم واألمن  
ــه  ١٩ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٨  

 ،بنمـا  ،بلجيكـا  ،إيطاليا  )٢٠٠٨( ١٨٢٠
جنـوب   ،بوركينا فاسـو 

ــا ــا ،أفريقيـــــــ  ،فرنســـــــ

،إســتونيا ،أســتراليا ،إســبانيا ،أرمينيــا
ــا ،إســرائيل ــدا ،أملاني ،آيســلندا ،أيرلن
،جامايكـا  ،بولنـدا  ،بلغاريا ،الربتغال
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  البند  مشروع القرار
ــة وتـــــــــاريخ   اجللســـــــ

  القرار املتخذ  انعقادها
مقــدمو مشــروع القــرار    

  من أعضاء الس
ــري    ــن غـ ــرار مـ ــروع القـ ــدمو مشـ مقـ

  أعضاء الس

ــا            ــتاريكا ،كرواتي  ،كوس
ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ

  لواليات املتحدة  ا

مجهوريـــــة  ،اجلمهوريـــــة التشـــــيكية
،مجهوريـــة كوريـــا ،ترتانيـــا املتحـــدة

ــة  ــو الدميقراطيـــ ــة الكونغـــ ،مجهوريـــ
ــدامنرك ــا ،الـ ــارينو ،رومانيـ ــان مـ ،سـ

ــلوفاكيا ــلوفينيا ،ســـ ــويد ،ســـ ،الســـ
،قـــربص ،فنلنـــدا ،شـــيلي ،سويســـرا

،ليتوانيــا ،لكســمربغ ،التفيــا ،كنــدا
ــتاين ،النـــــرويج ،مالطـــــة ،ليختنشـــ

،نيوزيلنـــــــدا ،نيجرييـــــــا ،النمســـــــا
    اليونان ،اليابان ،هولندا ،هنغاريا

S/2008/447 ٥٩٣٣  سالم واألمن يف أفريقياال  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١١

٢٠٠٨  

ــبب   ــذ بســ مل يتخــ
ــني   ــويت الصــ تصــ
ــي ــاد الروسـ  واالحتـ

  ضده

 ،بلجيكــــــــا ،إيطاليــــــــا
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
  الواليات املتحدة  

ــتراليا ــدا ،ســرياليون ،أس ــا ،كن ،ليربي
  هولندا ،نيوزيلندا

S/2008/624   ٥٩٨٤  عدم االنتشار  
أيلول/ســـــــــبتمرب  ٢٧

٢٠٠٨  

ــي   )٢٠٠٨( ١٨٣٥ ــاد الروســــــ  ،االحتــــــ
 ،بلجيكــــــــا ،إيطاليــــــــا
ــني ــا ،الصـــــــ  ،فرنســـــــ
اململكــــــــة  ،كرواتيــــــــا
الواليــــــات  ،املتحــــــدة
  املتحدة  

  أملانيا

S/2008/633 ٥٩٨٧  ومالاحلالة يف الص  
ــرين األول/ ٧  تشـــــــــ

  ٢٠٠٨أكتوبر 

 ،بنمـا  ،بلجيكـا  ،إيطاليا  )٢٠٠٨( ١٨٣٨
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
  الواليات املتحدة  

،مجهوريـة كوريـا   ،الربتغـال  ،إسبانيا
،ليتوانيـا  ،كنـدا  ،سنغافورة ،الدامنرك
ــا ــرويج ،ماليزي ــدا ،الن ــان ،هولن ،الياب
    اليونان

S/2008/642 اييت ٥٩٩٣  املسألة املتعلقة  
 تشـــــــرين األول/  ١٤

  ٢٠٠٨أكتوبر 

 ،بنمـا  ،ابلجيكـ  ،إيطاليا  )٢٠٠٨( ١٨٤٠
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــات  ،كوســتاريكا الوالي
  املتحدة  

ــتني ــبانيا ،األرجنـــ ــوادور ،إســـ ،إكـــ
ــواي ــاراغواي ،أوروغـ ــل ،بـ ،الربازيـ

،كنـــدا  ،غواتيمـــاال  ،شـــيلي  ،بـــريو
    املكسيك

S/2008/720 ٦٠٢١  رسكاحلالة يف البوسنة واهل  
 تشـــــرين الثـــــاين/ ٢٠

  ٢٠٠٨نوفمرب 

ــي   )٢٠٠٨( ١٨٤٥ ــاد الروســــــ  ،االحتــــــ
 ،بلجيكــــــــا ،إيطاليــــــــا
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
  الواليات املتحدة  

  أملانيا

S/2008/748 ٦٠٢٦  احلالة يف الصومال  
ــانون األول/ ٢  كـــــــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 

 ،بلجيكــــــــا ،إيطاليــــــــا  )٢٠٠٨( ١٨٤٦
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
  الواليات املتحدة  

،أوكرانيـــــــا ،أســـــــتراليا ،إســـــــبانيا
،الدامنرك ،مجهورية كوريا ،الربتغال

،النـرويج  ،ماليزيـا  ،كنـدا  ،سنغافورة
    اليونان ،اليابان ،هولندا

S/2008/789 ٦٠٤٦  احلالة يف الصومال  
 كــــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٨ديسمرب 

٢٠٠٨( ١٨٥١(  
  

 ،فرنســا ،بنمــا ،بلجيكــا
ــا ــات  ،كرواتيــــ الواليــــ

  املتحدة  

،ليربيـــا ،مجهوريـــة كوريـــا ،إســـبانيا
    اليونان



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 354/1419 

 

  البند  مشروع القرار
ــة وتـــــــــاريخ   اجللســـــــ

  القرار املتخذ  انعقادها
مقــدمو مشــروع القــرار    

  من أعضاء الس
ــري    ــن غـ ــرار مـ ــروع القـ ــدمو مشـ مقـ

  أعضاء الس

           S/2009/37  ٦٠٦٨  احلالة يف الصومال  
 كـــــانون الثـــــاين/ ١٦

  ٢٠٠٩يناير 

٢٠٠٩( ١٨٦٣(  
  

 ،بوركينا فاسـو  ،أوغندا
الواليــات  ،ليبيــا ،تركيــا

  املتحدة  

    بوروندي ،إيطاليا

S/2009/111 ٦٠٨٦  ليشيت-احلالة يف تيمور  
اط/فرباير شــــــــــــب ٢٦

٢٠٠٩  

اململكــة  ،فرنسـا  ،تركيـا   )٢٠٠٩( ١٨٦٧
الواليــــــات  ،املتحــــــدة

    اليابان ،املتحدة

  نيوزيلندا ،ماليزيا ،الربتغال ،أستراليا

S/2009/154 ٦٠٩٩  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
آذار/مــــــــــــــارس  ٢٥

٢٠٠٩  

 ،تركيا ،االحتاد الروسي  )٢٠٠٩( ١٨٦٩
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
ــا ــات  ،النمســـــ الواليـــــ
  املتحدة  

  أملانيا، إيطاليا

S/2009/224  احلالة فيما يتعلق بالصحراء
  الغربية

٦١١٧  
ــان/أبريل  ٣٠ نيســـــــــ

٢٠٠٩  

ــي   )٢٠٠٩( ١٨٧١ ــاد الروســــــ  ،االحتــــــ
اململكـــــــــة  ،فرنســـــــــا
الواليــــــات  ،املتحــــــدة
  املتحدة  

  سبانياإ

S/2009/301   ــار/مجهورية ــدم االنتشـــ عـــ
  كوريا الشعبية الدميقراطية

٦١٤١  
ــه  ١٢ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٩  

اململكـــــــــة  ،فرنســـــــــا  )٢٠٠٩( ١٨٧٤
الواليــــــات  ،املتحــــــدة

    اليابان، املتحدة

  مجهورية كوريا  

S/2009/310 ٦١٤٣  احلالة يف جورجيا  
ــه  ١٥ حزيران/يونيـــــــ

٢٠٠٩  

ــبب   ــذ بســ مل يتخــ
ــاد  ــويت االحتــ تصــ

  ضده الروسي

ــا ــا ،تركيــــــــ  ،فرنســــــــ
اململكــــــــة  ،كرواتيــــــــا
 ،النمســــــــا ،املتحــــــــدة

  الواليات املتحدة  

  أملانيا

S/2009/399 ٦١٧٦  األطفال والرتاع املسلح  
ــطس  ٤ آب/أغســــــــــ

٢٠٠٩  

 ،تركيــا ،بوركينــا فاســو  )٢٠٠٩( ١٨٨٢
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

 ،كوســـــــــــــــــــــــتاريكا
ــيك ــة  ،املكســــ اململكــــ
 ،النمســــــــا ،املتحــــــــدة

 ،الواليــــــات املتحــــــدة 
    اليابان

،أملانيـا  ،أسـتراليا  ،إسبانيا ،األرجنتني
ــواي ــدا ،أوروغـــ ــلندا ،أيرلنـــ ،آيســـ

ــا ــال ،إيطاليـ ــا ،الربتغـ ــنن ،بلجيكـ ،بـ
ــريو ــر  ،بــ ــزر القمــ ــة  ،جــ اجلمهوريــ

،مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة    ،التشـيكية 
،جنــوب أفريقيــا  ،مجهوريــة كوريــا 

،ســـــــلوفينيا ،روانـــــــدا ،الـــــــدامنرك
،شــــــــيلي ،سويســــــــرا ،الســــــــويد
،كازاخســــتان ،فنلنــــدا ،غواتيمــــاال

،التفيــــا ،كــــوت ديفــــوار  ،كنــــدا
،مونــاكو ،ليختنشــتاين ،لكســمربغ

    اليونان ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج
S/2009/489 ٦١٩٥  املرأة والسالم واألمن  

أيلول/ســـــــــبتمرب  ٣٠
٢٠٠٩  

 ،تركيــا ،بوركينــا فاســو  )٢٠٠٩( ١٨٨٨
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

 ،كوســـــــــــــــــــــــتاريكا
ــيك ــة  ،املكســــ اململكــــ
 ،النمســــــــا ،املتحــــــــدة

 ،الواليــــــات املتحــــــدة 
  اليابان

،إســــــبانيا  ،أرمينيــــــا  ،األرجنــــــتني
،ألبانيــا ،إسـرائيل  ،إسـتونيا  ،أسـتراليا 

،إيطاليـــا ،آيســـلندا ،أيرلنـــدا ،أملانيـــا
،بنمـــا ،بلغاريـــا ،لجيكـــاب ،الربتغـــال

ــنن ــك ،بـ ــنة واهلرسـ ــدا ،البوسـ ،بولنـ
،اجلمهورية التشـيكية  ،اجلبل األسود

ــا املتحــدة  ــة ترتاني ــة  ،مجهوري مجهوري
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  البند  مشروع القرار
ــة وتـــــــــاريخ   اجللســـــــ

  القرار املتخذ  انعقادها
مقــدمو مشــروع القــرار    

  من أعضاء الس
ــري    ــن غـ ــرار مـ ــروع القـ ــدمو مشـ مقـ

  أعضاء الس

ــو  ،كوريــــــــا            مجهوريــــــــة الكونغــــــ
ــة ــدونيا   ،الدميقراطيـــ ــة مقـــ مجهوريـــ

ــابقا ــوب  ،اليوغوســــــالفية ســــ جنــــ
ــا ــا ،أفريقيـــــ ــويت ،جورجيـــــ ،جيبـــــ

ــدامنرك ــدا ،الـــــ ،رومانيـــــــا ،روانـــــ
،ســــنغافورة ،ســــلوفينيا ،ســــلوفاكيا

،شـيلي  ،سويسـرا  ،السويد ،السنغال
،كنـدا  ،قـربص  ،فنلنـدا  ،غانا ،صربيا

،لكســمربغ ،التفيــا ،كــوت ديفــوار
،مالطـة  ،ليختنشـتاين  ،ليتوانيا ،ليربيا

،نيجرييـا  ،النرويج ،موناكو ،منغوليا
،هولنــدا ،هنغاريــا ،اهلنــد ،نيوزيلنــدا

    اليونان
S/2009/500 ٦١٩٦  املرأة والسالم واألمن  

ــرين األول/ ٥  تشـــــــــ
  ٢٠٠٩أكتوبر 

 ،فاسـو  بوركينا ،أوغندا  )٢٠٠٩( ١٨٨٩
 فييـــت ،فرنســـا ،تركيـــا

ــام ــا ،نـــــــــ  ،كرواتيـــــــــ
 ،كوســـــــــــــــــــــــتاريكا

ــي ــة ،كاملكســــ  اململكــــ
 ،النمســــــــا ،املتحــــــــدة

 ،املتحــــــدة الواليــــــات
  اليابان

ــا ــة   ،إيطاليـ ــة الو الدميقراطيـ مجهوريـ
،سـنغافورة  ،جنوب أفريقيا ،الشعبية
،النـرويج  ،كمبوديـا  ،فنلنـدا  ،الفلبني

  اهلند

S/2009/530 اييتاملسألة امل ٦٢٠٠  تعلقة  
 تشـــــــرين األول/  ١٣

  ٢٠٠٩أكتوبر 

 ،بوركينا فاسـو  ،أوغندا  )٢٠٠٩( ١٨٩٢
فييـــت  ،فرنســـا ،تركيـــا

ــام ــا ،نـــــــــ  ،كرواتيـــــــــ
 ،كوســـــــــــــــــــــــتاريكا

ــيك ــة  ،املكســــ اململكــــ
 ،النمســــــــا ،املتحــــــــدة

 ،الواليــــــات املتحــــــدة 
    اليابان

،أوروغــــواي ،إســــبانيا ،األرجنــــتني
ــل ــريو ،الربازي ،غواتيمــاال ،شــيلي ،ب

  كولومبيا ،كندا

S/2009/582    محاية املـدنيني يف الرتاعـات
  املسلحة

٦٢١٦  
 تشـــــرين الثـــــاين/ ١١

  ٢٠٠٩نوفمرب 

 ،فرنسـا  ،بوركينا فاسـو   )٢٠٠٩( ١٨٩٤
ــا ــتاريكا ،كرواتي  ،كوس

ــيك ــة  ،املكســــ اململكــــ
 ،النمســــــــا ،املتحــــــــدة

 ،الواليــــــات املتحــــــدة 
    اليابان

،إيطاليـا  ،أملانيـا  ،إسـتونيا  ،أذربيجان
،اجلمهوريـة التشـيكية   ،بنن ،بلجيكا

ــا املتحــدة  ــة ترتاني ــة  ،مجهوري مجهوري
،ســـــلوفينيا ،اســــلوفاكي  ،مولــــدوفا 

ــدا ،سويســرا ،الســويد ،قــربص ،فنلن
ــدا ــمربغ ،كنـــــ ــا ،لكســـــ ،ليتوانيـــــ

،هولنـــــدا ،النـــــرويج ،ليختنشـــــتاين
  اليونان

S/2009/591 ٦٢٢٠  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
 تشـــــرين الثـــــاين/ ١٨

  ٢٠٠٩نوفمرب 

 ،تركيا ،االحتاد الروسي  )٢٠٠٩( ١٨٩٥
ــا ــا ،فرنســــــ  ،كرواتيــــــ

ــدة  ــة املتحــــــ  ،اململكــــــ
ــا ــات  ،النمســـــ الواليـــــ

  املتحدة

  إيطاليا ،أملانيا



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 356/1419 

 

  البند  مشروع القرار
ــة وتـــــــــاريخ   اجللســـــــ

  القرار املتخذ  انعقادها
مقــدمو مشــروع القــرار    

  من أعضاء الس
ــري    ــن غـ ــرار مـ ــروع القـ ــدمو مشـ مقـ

  أعضاء الس

           S/2009/607 ٦٢٢٦  يف الصومال احلالة  
 تشـــــرين الثـــــاين/ ٣٠

  ٢٠٠٩نوفمرب 

٢٠٠٩( ١٨٩٧(  
  

 ،تركيا ،االحتاد الروسي
اململكـــــــــة  ،فرنســـــــــا
الواليــــــات  ،املتحــــــدة
  املتحدة  

،إيطاليــا ،وكرانيــاأ ،نيــاأملا ،إســبانيا
،بنمـــا ،بلغاريـــا ،بلجيكـــا ،الربتغـــال

،كوريـــا مجهوريـــة ،مارشـــال جـــزر
ــة ــدوفا مجهوريــــ ــدامنرك ،مولــــ ،الــــ
،الســــــويد ،ســــــنغافورة ،رومانيــــــا
،كنــدا ،قــربص ،الصــومال ،سيشــيل

 ،هولنـدا  ،النرويج ،ليربيا ،لكسمربغ
  اليونان

    
املـادة  ، دعا أحـد الوفـود إىل تعـديل    مناسبة واحدةيف   

طلب ممثـل عضـو   من النظام الداخلي املؤقت إللغاء شرط  ٣٨
يف الس للتصويت على مشروع قرار مقدم من دولة ليسـت  

  .)٩عضوا يف الس (احلالة 
  

  ٩احلالة   
  )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  

آب/أغســــطس  ٢٧املعقــــودة يف  ٥٩٦٨يف اجللســــة   
تنفيــذ مــذكرة رئــيس جملــس ”، يف إطــار البنــد املعنــون ٢٠٠٨
لـدول  ل ينبغـي ، جادل ممثل الفلبني بأنـه  “)S/2006/507األمن (
ء اليت ليست أعضاء يف الس لكنـها ختضـع لتمحـيص    األعضا

ــل        ــس يف ك ــام ال ــول أم ــاحلق يف املث ــع ب ــس أن تتمت ــن ال م
مراحل املداوالت املتعلقة ا حىت تبني مواقفها بشـأن املسـائل   
اليت هي عرضة لذلك التمحـيص أو هلـا صـلة بـه وحـىت تـدافع       

غـري  مقيـدة بشـكل   ”. وقال إنـه يـرى أن تلـك املشـاركة     اعنه
مــن النظــام  ٣٨و  ٣٧باملــادتني يف الوقــت احلاضــر  “منصــف

، يف ٣٨املـادة  وذكـر أنـه مبوجـب     الداخلي املؤقت للمجلـس. 
 ٣٧مـادة  للحني أن لكل دولة عضو تدعى إىل املشاركة وفقاً 

مـــن امليثـــاق، أن تقـــدم مقترحـــات أو   ٣٢للمـــادة أو تطبيقـــا 
مشاريع القرارات، فإن تلك املقترحات أو مشـاريع القـرارات   

و يف ال ميكن طرحها للتصويت إال بنـاء علـى طلـب ممثـل عضـ     
جملس األمـن. وإذا مل يكـن للدولـة املعنيـة أصـدقاء يف الـس،       

فــإن احلــق املمنــوح هلــا يف أن تقــدم مقترحــا يصــبح بــال معــىن   
 ٣٨ة املـاد ونوعاً من املمارسة العبثيـة. لـذلك، أوصـى بتعـديل     

حبيث جيوز للمقترحات أو مشاريع القرارات املقدمة من تلـك  
الدولة أن جيري التداول بشأا والبت فيهـا والتصـويت عليهـا    
مـن جانــب جملــس األمــن بـدون اشــتراط أن يكــون ذلــك بنــاء   

  .  )١٢٨(على طلب مسبق من أحد أعضاء الس
  اختاذ القرار بالتصويت  - جيم

ــا    ــادة وفق ــادة ٢( ٢٧للم ــاق،  ٣( ٢٧) وامل ــن امليث ) م
مبوافقـة   “يف املسـائل اإلجرائيـة  ”تصدر قـرارات جملـس األمـن    

تســعة مــن أعضــائه، بينمــا تصــدر مبوافقــة تســعة مــن أعضــاء     
 “متفقـة  ء الـدائمني يكون مـن بينـها أصـوات األعضـا    ”الس 

، أي املسائل غـري  “كافة املسائل األخرى”يف القرارات بشأن 
اإلجرائية. وال تـبني معظـم األصـوات يف الـس يف حـد ذاـا       
ما إذا كـان الـس يعتـرب املسـألة الـيت جـرى التصـويت عليهـا         
تتعلق باإلجراءات أو املوضـوع. وينطبـق هـذا بصـورة خاصـة      

ــراح   ــد اقتـ ــاع؛باإلعنـــدما يعتمـ ــع   وأ مجـ ــدما يصـــوت مجيـ عنـ
األعضـــاء الـــدائمني لصـــاحل االقتـــراح؛ أو عنـــدما ال حيصـــل      
االقتــراح علــى األصــوات التســعة الالزمــة للتصــويت لصــاحله.  

أنــه عنــدما حيصــل االقتــراح علــى تســعة أصــوات أو أكثــر،  إال
__________ 

)١٢٨(  S/PV.5968 (Resumption 1)  ؛ انظـر أيضـا القسـم    ١١، الصـفحة
 .٨السابع أعاله، احلالة 
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االقتـراح،   يعتمـد صوت عضو دائم واحد أو أكثـر ضـده، و  يو
إجرائيـة. وإذا   نظر فيها الس مسألة اليتفهذا يبني أن املسألة 

املســـألة موضـــوعية. ويف أن مل يعتمـــد االقتـــراح، فهـــذا يـــبني  
مناســبات معينــة، ارتــأى الــس، يف الســنوات األوىل، أن مــن 
الضروري أن يقرر، بالتصويت، إن كانـت املسـألة قيـد النظـر     

ــة يف نطــاق مــدلول   ــيت أصــبح  ٢( ٢٧املــادة مســألة إجرائي ) ال
يصــطلح عليهــا، علــى غــرار اللغــة املســتخدمة يف بيــان ســان        

غـري  . “األوليةاملسألة ” ،فرانسيسكو بشان إجراءات التصويت
يف الســنوات األخــرية، مل تــتح للمجلــس الفرصــة للنظــر يف   أنــه

عالوة على ذلك، فإن االقتراحـات اإلجرائيـة،   و. األوليةة املسأل
ــل  ــرارمث ــاركني،     إق ــوات للمش ــه دع ــال، وتوجي جــدول األعم

بشكل منتظم، من  وتعليق اجللسة أو رفعها، وافق عليها الس
دون تصويت، وعندما جرى التصويت علي هذه االقتراحـات،  

 عامي فقد اعتربت مسائل إجرائية. واستمر احلال على ذلك يف
ــاك ومل  ،٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ ــن هنــ ــا    تكــ ــرى فيهــ ــاالت جــ حــ

  التصويت على مسائل إجرائية يف هذين العامني.
  اختاذ القرارات  - ١

، اختــذت الغالبيــة العظمــى مــن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة 
ــراراً أو  ١١٣مــن أصــل   ١٠٦ -القــرارات  ــة يف ٩٤ق  - املائ
تتخـذ  مل  اليت قرارات السبعةال ١٦. وترد يف اجلدول باإلمجاع
  .باإلمجاع

    
  ١٦اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ باإلمجاع،القرارات اليت مل تتخذ 

  البند  القرار
ــاريخ   ــة وتـــــــ اجللســـــــ

  انعقادها

صــــــــويت التنتيجــــــــة 
 ،املعارضـون ، املؤيدون(

  عن التصويت املمتنعون  املصوتون ضد القرار  )املمتنعون
    ٥٨٤٨  عدم االنتشار  )٢٠٠٨( ١٨٠٣            

  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٣
  إندونيسيا    ١- ال أحد - ١٤

تقـــارير األمـــني العـــام عـــن   )٢٠٠٨( ١٨٢٨
  السودان

٥٩٤٧  
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

  الواليات املتحدة      ١- ال أحد - ١٤

احلالة يف الشرق األوسـط،    )٢٠٠٨( ١٨٥٠
  مبا يف ذلك قضية فلسطني

٦٠٤٥  
 كــــــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٨ديسمرب 

  اجلماهريية العربية الليبية    ١- ال أحد - ١٤

احلالة يف الشرق األوسـط،    )٢٠٠٩( ١٨٦٠
  مبا يف ذلك قضية فلسطني

٦٠٦٣  
ــاير   ٨ ــانون الثاين/ينـ كـ

٢٠٠٩  

  تحدة  الواليات امل    ١ - ال أحد - ١٤

  ٦١٣٢  احلالة يف قربص  )٢٠٠٩( ١٨٧٣
  ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٩

    تركيا  صفر - ال أحد - ١٤

  ٦٢٣٩  احلالة يف قربص  )٢٠٠٩( ١٨٩٨
 كــــــــــانون األول/ ١٤

  ٢٠٠٩ديسمرب 

    تركيا  ال أحد - ١ - ١٤

  ٦٢٥٤  السالم واألمن يف أفريقيا  )٢٠٠٩( ١٩٠٧
 كــــــــــانون األول/ ٢٣

  ٢٠٠٩ديسمرب 

  الصني  اجلماهريية العربية الليبية  ١ - ١ - ١٣
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  اتع القراريرارفض مش  - ٢

مشـروع   يعتمـد ) مـن امليثـاق، ال   ٣( ٢٧للمادة وفقا   
قــرار بشــأن مســائل إجرائيــة عنــدما ال حيصــل علــى األصــوات 

ــدة  ــعة املؤيـ ــاء   التسـ ــد األعضـ ــوت أحـ ــدما يصـ ــة أو عنـ الالزمـ
، علـى الـرغم   ٢٠٠٩-٢٠٠٨. وخـالل الفتـرة   هالدائمني ضـد 

مـــن أنـــه مل تكـــن هنـــاك حـــاالت رفضـــت فيهـــا مشـــاريع        

، أعضـاء تسـعة  موافقـة  ي أأصوات كافيـة،   توفرلعدم  قرارات
فقــد رفــض مشــروعا قــرارين بســبب تصــويت أحــد األعضــاء   

أدنـــاه تفســـري  ويـــرد). ١٧الـــدائمني ضـــدمها (انظـــر اجلـــدول 
ســتخدام حــق الــنقض ومــا يتصــل بــذلك مــن املقترحــات        ال

أســاليب ب املتعلقــةاملقدمــة مــن الــدول األعضــاء أثنــاء املناقشــة   
  ).١٠العمل (احلالة 

    
  ١٧اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ابسبب تصويت أحد األعضاء الدائمني ضده تعتمد مشاريع القرارات اليت مل
  اجللسة وتاريخ انعقادها  البند  مشروع القرار

ــدونالتصــويت (نتيجــة  ، املؤي
  )املمتنعون، املعارضون

ــاءاأل ــ عضــ ــذين ن ودائمالــ الــ
  ضد مشروع القرارصوتوا 

         S/2008/447  ٥٩٣٣  السالم واألمن يف أفريقيا  
  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١١

  الصني، االحتاد الروسي  ١ - ٥ - ٩

S/2009/310 ٦١٤٣  احلالة يف جورجيا  
  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٥

  االحتاد الروسي  ٤ - ١ - ١٠

    
  ١٠احلالة   
  )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  

ــة بيف املناقشــة املفتوحــة     ــس أســاليب عمــ املتعلق ل جمل
يف إطــار البنــد  ٢٠٠٨آب/أغســطس  ٢٧األمــن، املعقــودة يف 

 ،“)S/2006/507تنفيذ مـذكرة رئـيس جملـس األمـن (    ”املعنون 
قال عدد قليل من املـتكلمني إنـه ينبغـي أال يسـتخدم األعضـاء      

حالـــة اإلبـــادة اجلماعيـــة واجلـــرائم  الــدائمون حـــق الـــنقض يف 
املرتكبــــة ضــــد اإلنســــانية واالنتــــهاكات اجلســــيمة للقــــانون 

الـيت حتـدثت باسـم     ،ممثلة كوباوكررت  .)١٢٩(اإلنساين الدويل
احلاجة إىل إصالح عمليـات صـنع   تأكيد  حركة عدم االحنياز،

القرار يف الس وجعلـها أكثـر دميقراطيـة، مبـا يف ذلـك، علـى       
وجه اخلصوص، حتديد استخدام حق النقض واحلد منـه، بغيـة   

__________ 

)١٢٩(  S/PV.5968 ٣١، الصـــــفحة )كوســـــتاريكا  باســـــم، سويســـــرا
 S/PV.5968( )؛ وواألردن وليختنشـتاين وسـنغافورة وسويسـرا   

(Resumption 1 (كندا) ١٣الصفحة و(مصر)؛  ٣، الصفحة. 

وباملثل، أضاف ممثـل مصـر   . )١٣٠(التخلص منه يف اية املطاف
أن حق الـنقض ينبغـي أال يسـتخدم يف سـياق اجلهـود املبذولـة       

  .  )١٣١(لوقف األعمال العدائية بني األطراف املتحاربة
ومل يقصـد منـه    ،وقال ممثل كندا إن حق النقض لـيس   

وســيلة لتجنــب مناقشــة قضــايا    ”أن يكــون  ،علــى اإلطــالق 
ــة ــرغم مــن وجــود عــدة مناســبات يف املاضــي     “معين ــى ال ، عل

ــنقض إىل إضــعاف احلــوار       ــدما أدى شــبح حــق ال ــب عن القري
إلجراء املطلوب. لذلك اقتـرح أنـه ينبغـي تعليـل     وتأخري اختاذ ا

  .)١٣٢(وتربير أي استخدام حلق النقض بشكل علين
وأعرب ممثل األرجنـتني عـن قلقـه إزاء اسـتخدام حـق        

التهديـد باسـتخدامه مبثابـة     وأقض، وجـادل بـأن اسـتخدامه    الن
__________ 

)١٣٠(  S/PV.5968 ٤٠، الصفحة. 

)١٣١(  S/PV.5968 (Resumption 1)  ٣، الصفحة. 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٢(
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إجـــراء يســـتخدمه األعضـــاء الـــدائمون مـــن أجـــل مصـــاحلهم  
يؤثر على كل من أساليب العمل وفعاليـة   األمر الذي ،الوطنية

ــن       ــلم واألمـ ــرض السـ ــل يف فـ ــه املتمثـ ــق هدفـ ــس يف حتقيـ الـ
  .)١٣٣(الدوليني

  االمتناع عن التصويت أو عدم املشاركة أو الغياب  - ٣

ميتنع من كان طرفـاً  من امليثاق، ) ٣( ٢٧للمادة وفقا   
يف القـرارات  عـن التصـويت    الـس  خاضع لتمحيصيف نزاع 

مـن امليثـاق. ويـدعى     املتخذة تطبيقا ألحكـام الفصـل السـادس   
ــة االمتنـــــاع  ــ اامتناعـــــيف هـــــذه احلالـــ يف حـــــني أن  ا،إلزاميـــ

 يصـنف ) ٣( ٢٧الفقـرة  طبقاً ألحكام  خبالف ما يتم متناعاال
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة امتنــاع طــوعي. وخــالل الفتــر    علــى أنــه 

بني يف امتنــــاع إلزامــــي. وكمــــا هــــو مــــ أي يكــــن هنــــاك  مل
يت مخس مـرات  ، جرى امتناع طوعي عن التصو١٦ اجلدول

ــس    ــل أعضــاء ال ــن قب ــت  ،م ــالث حــاالت    كان ــها ث ــن بين م
ــع ــن التصــويت بصــورة       امتن ــدائمني ع ــا أحــد األعضــاء ال فيه

أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن امتنــاع أحــد األعضــاء   غــريطوعيــة. 
ــويت   ــاذ مل حيـــــلالـــــدائمني عـــــن التصـــ ــاريع  دون اختـــ مشـــ

  هذه.  القرارات
الت ، مل تكن هنـاك حـا  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ويف عامي   

لــة أجــري عــدم مشــاركة أي مــن أعضــاء الــس، وال أي حا 
  فيها التصويت يف غيام.

__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

  اختاذ القرار دون تصويت -دال 
ــرة     ــالل الفتـ ــاك ٢٠٠٩-٢٠٠٨خـ ــن هنـ أي  ، مل تكـ

ــرار مــن دون تصــويت    ــه ق ــة اختــذ في ــع   ،حال فقــد اختــذت مجي
وفقـا للممارسـة   وبرفع األيـدي.   ١١٣الغ عددها القرارات الب

ــرارات يف شــكل      املتبعــة يف الــس، مل جيــر تصــويت بشــأن ق
بيانــات مــن الــرئيس باســم جملــس األمــن، األمــر الــذي تطلــب  

ليــت مجيــع البيانــات الرئاســية البــالغ  اختاذهــا بتوافــق اآلراء. وت
  يف اجللسات. ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨يف عامي  ٨٣عددها 

ــا يتعلــ     الصــادرة عــن  ق باملــذكرات أو الرســائل ويف م
ــد االســتعراض، مل جيــر      ــرة قي ــيس جملــس األمــن خــالل الفت رئ
تصـويت علـى أي منـها، وصـدر العديـد منـها بوصـفها وثـائق         

ووفقـــا للممارســـة املتبعـــة يف  .)١٣٤(مـــن وثـــائق جملـــس األمـــن
ــة يف      ــن عــن إصــدار مــذكرات يف جلســات رمسي املاضــي، أعل

. ويف كلتـا املناسـبتني،   ٢٠٠٩-٢٠٠٨مناسبتني خالل الفترة 
، بواسـطة املـذكرات، بـأن مشـروع تقريـر      الـس  لغ الرئيسبأ

مـن دون تصـويت    اعتمـد جملس األمـن إىل اجلمعيـة العامـة قـد     
  ).١٨(انظر اجلدول 
__________ 

رئـيس  الصادرة عـن  مذكرات لللالطالع على القائمة الكاملة   )١٣٤(
انظــر اجلــزء األول  ،٢٠٠٩و  ٢٠٠٨يف عــامي  جملــس األمــن

ـا  اامـة يف دور إىل اجلمعيـة الع املقدمـة  من تقارير جملس األمـن  
 A/63/2الثالثة والسـتني والرابعـة والسـتني واخلامسـة والسـتني (     

القائمـــــة الكاملـــــة ولالطـــــالع علـــــى ). A/65/2 و A/64/2 و
ــائل  ــادرةللرسـ ــن  الصـ ــيس عـ ــامي الـــس رئـ و  ٢٠٠٨يف عـ

      تلك التقارير.ل، انظر التذييل الرابع ٢٠٠٩
  ١٨اجلدول 

       ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف جلسات رمسية،  عنها مذكرات من رئيس الس أعلن
  مذكرة الرئيس  البند  التاريخ  اجللسة

  S/2008/678  النظر يف مشروع تقرير جملس األمن إىل اجلمعية العامة  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٣٠  ٦٠٠٧       
 S/2009/559  النظر يف مشروع تقرير جملس األمن إىل اجلمعية العامة  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٩  ٦٢١٠
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  املناقشات املتعلقة بعملية اختاذ القرار  - هاء
سنة على عقد جملـس   ١٤، بعد مضي ٢٠٠٨يف عام   

، أجـرى الـس   )١٣٥(األمن أول مناقشة له بشأن أساليب عمله
مناقشــة ثانيـــة حـــول املوضـــوع نفســه، كانـــت عمليـــة اختـــاذ   

لـــيت القـــرارات يف الـــس واحـــدة مـــن العديـــد مـــن القضـــايا ا
). وتشـمل ثـالث دراسـات    ١١نوقشت خالهلـا (انظـر احلالـة    

التأكيـد علـى احلاجـة    مواد تتضـمن  حاالت إفرادية أخرى (أ) 
ــى      ــاوض علــ ــرار يف التفــ ــاذ القــ ــة اختــ ــفافية يف عمليــ إىل الشــ

مـواد  (ب) و )؛ ١٢اختصاصات بعثات جملـس األمـن (احلالـة    
لـس يف  ميـع أعضـاء ا  جلالدعوة إىل املشاركة الكاملة  تتضمن

)؛ ١٣عملية اختاذ القرارات اليت تفضي إىل اختـاذ قـرار (احلالـة    
ــرار يف    مــواد تو (ج)  ــة التفــاوض علــى مشــروع ق ــق بعملي تعل

  ).١٤سياق احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية (احلالة 
  ١١ة احلال  
  )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  

للمناقشــة يف إطــار البنــد   )١٣٦(تشــري الورقــة املفاهيميــة   
 “)S/2006/507تنفيــذ مــذكرة رئــيس جملــس األمــن (”املعنــون 

مــن مرفــق مــذكرة رئــيس الــس، الــيت تعــرب  ٤٢إىل الفقــرة 
عــن التــزام أعضــاء الــس، عنــد صــياغة القــرارات والبيانــات   
الرئاســـية والبيانـــات الصـــحفية، حســـب االقتضـــاء، إجـــراء      
مشــاورات غـــري رمسيـــة مـــع أعضـــاء األمـــم املتحـــدة عمومـــا،  

ــدول األ  وال ــة     ســيما ال ــدان املعني ــا البل ــا فيه ــة، مب عضــاء املهتم
مباشــرة أو املتــأثرة بشــكل خــاص، والــدول اــاورة والبلــدان  
اليت بإمكاـا تقـدمي مسـامهات معينـة، وكـذلك مـع املنظمـات        

  اإلقليمية، وجمموعات األصدقاء.
__________ 

يســـــمرب  كـــــانون األول/د ١٦املعقـــــودة يف   ٣٤٨٣لســـــة اجل  )١٣٥(
عمـــل وإجـــراءات  أســـاليب”، يف إطـــار البنـــد املعنـــون ١٩٩٤

 .“جملس األمن

)١٣٦(  S/2008/528. 

آب/أغســـطس  ٢٧املعقـــودة يف  ٥٩٦٨ويف اجللســـة   
ــررات   ٢٠٠٨ ــق بإتاحــة مشــاريع املق ــا يتعل ــري   ، فيم ــدول غ لل

األعضــاء يف الــس، شــدد عــدد مــن الوفــود علــى احلاجــة إىل  
ــائق هــذه علــى حنــو أكثــر     ــادل أعضــاء الــس مشــاريع الوث تب
انتظامــا وتــواترا مــع الــدول غــري األعضــاء، ويفضــل أن يكــون  

  .  )١٣٧(ذلك حاملا يتم إشراكهم يف املشاورات غري الرمسية
وقال ممثـل تونغـا، متحـدثاً باسـم منتـدى جـزر احملـيط          
مشاريع القرارات والبيانات اليت تعمم بـني أعضـاء    نإاهلادئ، 

ها أو حتـرر قبـل أن تصـل إىل    الس غالبا ما حتجب أجـزاء منـ  
ــة  ــذه املناقشــات   املشــاورات غــري الرمسي ، وال يكــون مــوجز ه

هذه املمارسات تصـعب  متوفراً للدول غري األعضاء. وقال إن 
على غري األعضاء احلصول بسهولة على معلومـات عـن عمـل    
الــس واملســامهة اديــة يف العمليــة، حــىت يف الفــرص النــادرة  

أبـدى ممثـل    وعلى نفس املنـوال، . )١٣٨(فتوحةمثل املناقشات امل
مفاده أن على الرغم مـن الفقـرة    امجهورية إيران اإلسالمية رأي

ذكرة الـرئيس، فـإن الـدول األعضـاء املهتمـة، مبـا يف       من م ٤٢
تظـل علـى    ،ذلك البلدان املعنية مباشرة أو املتأثرة بوجه خاص

القرارات الـيت تـؤثر   بـ  املتعلقـة باملفاوضـات   “غري علم إطالقاً”
طلـب مسـاع وجهـات نظرهـا بشـأن       مباشرة، ناهيك عـن  فيها

 مراعـاة  . ودعا متكلمون آخـرون أيضـا إىل  )١٣٩(هذه القرارات
آراء وشواغل الدول غري األعضاء يف الـس، ال سـيما الـدول    

ــررة  ــدول املتضـ ــة والـ ــة يف   ،املعنيـ ــات اإلقليميـ ــة واملنظمـ عمليـ
ــاوض  ــة    .)١٤٠(الصــياغة والتف ــل كوســتاريكا إن عملي ــال ممث وق

__________ 

)١٣٧(  S/PV.5968 أيســلندا، ٢٩، الصــفحة)  باســم بلــدان الشــمال األورويب
ــة، و ــي اخلمسـ ــويد)؛   هـ ــرويج والسـ ــلندا والنـ ــدا وأيسـ ــدامنرك وفنلنـ الـ
  .(الربازيل) ٤٣(نيوزيلندا)؛ والصفحة  ٣٦والصفحة 

)١٣٨(  )S/PV.5968 (Resumption 1 ٢٨، الصفحة.  
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(
(بـيالروس)؛   ٦الصـفحة  و(مصـر)؛   ٤، الصـفحة  نفسـه ) املرجع ١٤٠(

؛ (إكــــــوادور) ١٦الصــــــفحة و(فرنســــــا)؛  ١١الصــــــفحة و
 .(بولندا) ٣٣(النمسا)؛ والصفحة  ٢١ الصفحةو
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 ،لمجلـس ل امباشـر و اشـفاف يت ال تتضمن تواصال القرار ال صنع
ــه، ــة  برمتــ ــراف املعنيــ ــع األطــ ــا  مــ ــن اعتبارهــ ــة ال ميكــ عمليــ
ويرى ممثل النمسا أنه مبا أن فعاليـة تنفيـذ قـرارات    . )١٤١(شرعية

الس تعتمد على مشاركة الدول األعضاء، فإن شرعية تلـك  
القرارات قد تعتمد على مشاركة الـدول األعضـاء مـن خـالل     

القرار، ال سيما عنـدما يتخـذ الـس     صنعاشتراكها يف عملية 
 .)١٤٢(قرارا ذا طابع تشريعي مبوجب الفصل السابع من امليثاق

رارات وتعميم النصوص بـني  ويف ما يتعلق بصياغة الق  
أعضـــاء الـــس، قـــال ممثـــل الصـــني إنـــه ينبغـــي تعمـــيم هـــذه   
النصوص على مجيـع األعضـاء يف أسـرع وقـت ممكـن، وذلـك       
مــن أجـــل إتاحـــة الوقـــت الكــايف للبلـــدان كـــي تتشـــاور مـــع   

شار ممثل بوركينا فاسو إىل مـذكرة الـرئيس   أو. )١٤٣(عواصمها
الـيت أوصـت بـتمكني مجيـع أعضـاء       )١٤٤(١٩٩٩عـام   الصادرة

الس من املشـاركة الكاملـة يف صـياغة قـرارات الـس، وأن      
وشـدد علـى أن تقـدمي     ،ايف للقيـام بـذلك  يتسىن هلم الوقت الك

نصوص مشاريع القرارات قبيل املهلة احملـددة العتمادهـا، وإن   
كانت تلك النصوص قد حظيـت بـدعم جمموعـات األصـدقاء     

ميثل ممارسة ينبغـي  ”أو غريها من الشركاء من خارج الس، 
ــها ــاً  “جتنبـ ــر أيضـ ــتخدام    . وذكـ ــن اسـ ــل مـ ــي التقليـ ــه ينبغـ أنـ

ء إىل احلــد األدىن املمكــن، ألــا قــد تقــود جمموعــات األصــدقا
جنـوب   جـادل ممثـل  و. )١٤٥(أحياناً إىل عدم الشفافية واإلحباط

ــاً  ،أفريقيــا ــه    معرب عــن قلــق مماثــل إزاء الــدور الــذي تضــطلع ب
جمموعــات األصــدقاء ومجاعــات االتصــال يف عمليــة الصــياغة، 

هذه اموعات الصغرية اليت تعـول علـى الـدول األعضـاء     بأن 
مكونـة يف معظمهـا    يف األمم املتحدة من خارج الس، وهـي 

__________ 

)١٤١(  S/PV.5968 ١٧، الصفحة. 

)١٤٢(  S/PV.5968 (Resumption 1) ٢١، الصفحة.  
)١٤٣(  S/PV.5968 ٧، الصفحة.  
)١٤٤(  S/1999/165.  
)١٤٥(  S/PV.5968 ٢٢، الصفحة.  

ــدان املتقدمــة النمــو  أو  تعمــل عــادة بســرية   ،بأكملــها مــن البل
وتسعى إىل فرض وجهة نظرها على بقية أعضاء جملـس األمـن   
بصياغة القرارات اليت من املتوقـع أن يقرهـا الـس بعـد ذلـك      

وأضاف أن عمل الس مـع هـذه   . “دون مزيد من املناقشة”
اموعات يشكل أدوات مفيدة ومبتكـرة للتواصـل والتشـاور    

ولكـن هـذه االبتكـارات     ،ءمع دائرة أوسع من الدول األعضـا 
كملـت عمـل الـس بطريقـة منفتحـة      إذا لن تكون جمديـة إال  

  .)١٤٦(ومسؤولة وشفافة
 يف صـــيغتها وضـــع القـــراراتعمليـــة ويف مـــا يتعلـــق ب  
، اقترح ممثل بيالروس أن يكون هناك فاصـل يف الفتـرة   النهائية

بني انعقاد اجللسات ومرحلة اعتماد القرارات املتمخضة عنـها  
حبيث تنعكس نتائج املناقشات يف القرارات الصادرة، وبالتـايل  

 امسيـا علـى زيـادة انفتـاح     دلـيالً حقيقيـاً، ال  ”فإن ذلك سـيوفر  
املمارســة احلاليــة يف إطــار  ه. وأعــرب عــن أســفه ألنــ “الــس

الـدول الـيت ليسـت     تتمتـع  ،املتمثلة يف عقد اجللسات املفتوحـة 
أعضــاء يف الــس حبــق خماطبــة الــس، لكنــها مــن الناحيــة        
النظرية ال تتـاح هلـا الفرصـة ألن يكـون هلـا أي أثـر علـى قـرار         

. وفيمــا يتعلــق بالتفاعــل واملشــاورات مــع البلــدان   )١٤٧(الــس
وات، ذهـب العديـد مـن املـتكلمني شـأواً أبعـد مـن        املسامهة بق

ذلــك، وشــددوا علــى ضــرورة وأمهيــة املــدخالت املقدمــة مــن  
البلدان املسـامهة بقـوات يف عمليـة صـنع القـرار، السـيما فيمـا        
يتعلـق بإنشـاء وجتديـد وتعـديل واليـات البعثـات ذات الصــلة،       

 إىل أن وأشــار ممثــل اهلنــد. )١٤٨(ويف حــاالت تــدهور األوضــاع
__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٦(

)١٤٧(  S/PV.5968 (Resumption 1) ٦، الصفحة. 

)١٤٨(  S/PV.5968 ٣٠الصـفحة  و(إندونيسيا)؛  ٥، الصفحة )  سويسـرا
األردن وليختنشـــــــتاين وســـــــنغافورة وكوســـــــتاريكا  باســـــــم

)؛ والصــفحة (أوروغــواي ٣٣و ٣٢)؛ والصــفحتان وسويســرا
 ١٢الصــفحة  ، S/PV.5968 (Resumption 1) (األردن)؛ و ٣٤

(مجهوريـة   ٢٣والصـفحة   ؛(إكـوادور)  ١٦الصـفحة  و(كنـدا)؛  
 .(باكستان) ٢٨الصفحة وكوريا)؛ 
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إحـــدى املشـــاكل الـــيت تكتنـــف الـــس أن البلـــدان املســـامهة  
بقوات تسعى منذ فترة طويلة إىل املشاركة يف صـنع القـرار يف   

ـــ     ــاورا بصـ ــن مشــ ــدال مــ ــالم، بــ ــظ الســ ــات حفــ ورة عمليــ
ممثــل  هرددعــن رأي،  ثــل أوروغــوايمم وأعــرب. )١٤٩(شــكلية

ا البلــدان املســامهة بقــوات تريــد أن تتــاح هلــمفــاده أن األردن، 
للتعبري عـن آرائهـا بشـأن املناقشـات املتعلقـة       “حقيقية”فرصة 

ــة، ألن  ــهكــون مــن شــأن ذلــك أن ت بتغــيري الوالي ــار علــى   ل آث
ترى أن من املناسـب  لذلك  .سالمتها وأمنهاقواا، مبا يشمل 

د اجتماعات مـع البلـدان املسـامهة بقـوات بعـد إخطـار       أن تعق
مسبق وأن تنعكس تلك املشاورات يف القرارات الـيت يتخـذها   

  .)١٥٠(الس
  ١٢احلالة   
  منبعثة جملس األ  

ــة    ــودة يف ٦١٣١يف اجللســــ ــايو  ٢٨، املعقــــ أيار/مــــ
لفتـرة  يف اإىل أفريقيـا  املوفـدة  ، بشأن بعثة جملس األمـن  ٢٠٠٩

، علّــق ممثــل كوســتاريكا   ٢٠٠٩أيار/مــايو   ٢١إىل  ١٤مــن 
مدت قبـل فتـرة قصـرية جـداً     قائالً إن بعض االختصاصات اعت

اإلعـداد  يف مستشهداً بتجربته قال، من موعد مغادرة البعثة. و
لبعثة جملس األمن إىل هاييت يف وقت سابق من هذا العـام، إنـه   

يف عمليـــة تتســـم  يـــرى أنـــه مت االتفـــاق علـــى اختصاصـــاا     
بالشــفافية يف مرحلــة التفــاوض املبكــرة ومــن خــالل مشــاركة   
عريضة مشلت مجيع الوفود ومنحت الوقـت الكـايف للمناقشـة.    
ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أنه جرى يف النهايـة قبـول   
معظـم االقتراحـات، فلـم حتـظ عمليـة التحضـري الختصاصــات       

الوقــــت الضــــروري  بعثــــة الــــس إىل أفريقيــــا بالشــــفافية أو
حتكمهمـا  للتفكري. وقـال إن ذلـك حـدث ألن بعثـات الـس      

__________ 

)١٤٩(  )S/PV.5968 (Resumption 1 ٢٢، الصفحة.  
)١٥٠(  S/PV.5968 ــفحة ــفحة   ٣٩، الصــــ ــواي)؛ والصــــ  ٤٥(أوروغــــ

 (األردن).

ميكن تفسـريها بشـكل تعسـفي، وأن ذلـك      قواعد غري مكتوبة
  .)١٥١(جيب أن يتوقف

  ١٣احلالة   
  يا الشعبية الدميقراطيةعدم االنتشار/مجهورية كور  

ــة    ــه  ١٢املعقــــودة يف  ٦١٤١يف اجللســ حزيران/يونيــ
، ) باإلمجــــاع٢٠٠٩( ١٨٧٤، وبعــــد اختــــاذ القــــرار ٢٠٠٩
التجربة النوويـة  بإدانة الس، يف مجلة أمور،  مبوجبه قامالذي 

 أيـار/  ٢٥اليت أجرا مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف    
كلمــا كانــت   ، أشــار ممثــل املكســيك، إىل أنــه    ٢٠٠٩مــايو 

مشــاركة أعضــاء جملــس األمــن مكتملــة وأكثــر اتســاقا، كلمــا  
ال ميكــن أن تكـــون  لـــى أنــه  . وشــدد ع ازدادت الرســالة قــوة  

منـع االنتشـار ونـزع     -معاجلة املسائل املتعلقـة بـاألمن الـدويل    
ة يالسالح النووي واسـتخدام الطاقـة النوويـة لألغـراض السـلم     

هـذه املسـائل   لمـا كانـت   فحكرا على جمموعة مـن الـدول.    -
جملــس األمــن يتصــرف   ملــا كــانو ،ــم اتمــع الــدويل برمتــه 

ميثاق، ، فـإن مجيـع أعضـاء    لل وفقا ألعضاءبالنيابة عن الدول ا
لـــس، ولـــيس جمـــرد قلـــة منـــهم، يتحملـــون املســـؤولية عـــن ا

املشاركة الفعالة يف السـعي للتوصـل إىل حلـول للمسـائل الـيت      
  .)١٥٢(للخطر تعرض صون السالم واألمن الدوليني

    ١٤احلالة   
  احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية  

ــان/أبريل  ٣٠، املعقـــــــودة يف ٥٨٨٤يف اجللســـــــة    نيســـــ
قبــل التصــويت علــى مشــروع   ،، أعــرب ممثــل كوســتاريكا ٢٠٠٨

ــرار ــة املتعلبشــأن  )١٥٣(ق ــه إزاء   احلال ــة، عــن قلق ــة بالصــحراء الغربي ق
الطريقـة الـيت مت التفـاوض فيهـا علـى مشـروع القـرار. وأعـرب عــن         
أسفه ألن املقترحات اليت قدمها وفد بلده إلدراج إشارة إىل عنصـر  

__________ 

)١٥١(  S/PV.6131 ١١و ١٠، الصفحتان.  
)١٥٢(  S/PV.6141 ٦، الصفحة. 

)١٥٣(  S/2008/251. 
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ــرار،     ــر يف القـ ــدويل مل تظهـ ــانون الـ ــرام القـ ــان واحتـ ــوق اإلنسـ حقـ
لــس اســتبعاد جمموعــة األصــدقاء ألعضــاء جموأعــرب عــن قلقــه مــن 

األمــن عنــد إعــداد نصــوص مشــاريع القــرارات وعنــد حشــد توافــق  
ــة تفــاوض كهــذه ال ختــدم   اآلراء ــه إىل أن عملي ــز شــرعية  . ونب تعزي

. وقال إن وفد بلـده سـحب تلـك املقترحـات قبـل      الس وشفافيته
  .  )١٥٤(التصويت للحفاظ على وحدة الس

وأضاف ممثـل جنـوب أفريقيـا أن فريـق األصـدقاء قـد         
الـنص   يف جوهريـة تغيريات  ةأي التجاوب مع مرة أخرى رفض

__________ 

)١٥٤(  S/PV.5884 ٤و ٣، الصفحتان. 

ــذي ــق الـ ــه  اتفـ ــق عليـ ــار إىل الفريـ ــة. وأشـ ــق  يف البدايـ أن فريـ
األصدقاء ال يهتم بشكل حقيقـي بالتفـاوض مـع جملـس األمـن      

مـن خـالل   حول النص الذي قدمه. وأعـرب عـن أسـفه، ألنـه     
هــذه العمليــة، فــإن جملــس األمــن، الــذي يتحمــل املســؤولية        
األساسية عن صون السـالم واألمـن الـدوليني مبوجـب أحكـام      

ــد     ــاق األمــم املتحــدة، قوضــت ســلطته جمموعــة مــن البل ان ميث
واألفــراد ذوي الــتفكري املماثــل ممــن اختــاروا أن يقــرروا مصــري 

  .)١٥٥(شعب الصحراء الغربية
__________ 

     .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٥(
  اللغات -تاسعا 

، من النظام الـداخلي املؤقـت   ٤٧إىل  ٤١تتعلق املواد   
باللغــات الرمسيــة ولغــات العمــل يف  ،التاســعبالقســم املشــمولة 

جملــس األمــن، والترمجــة الشــفوية ولغــات حماضــر اجللســات       
  والقرارات واملقررات املنشورة.

  ٤١املادة   
ــينية كنســــبانية واإلتكــــون اإل   ليزيــــة والروســــية والصــ

والعربية والفرنسية اللغات الرمسية ولغـات العمـل يف آن معـا يف    
  جملس األمن.

  ٤٢املادة   
تترجم الكلمات اليت تلقى بأية لغـة مـن لغـات جملـس       

  األمن الست ترمجة شفوية إىل اللغات اخلمس األخرى.  

  ٤٣املادة   
  ]حذفت[  

 ٤٤املادة   

ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات جملس األمـن. ويف    
هــذه احلالــة، يكــون عليــه هــو أن يرتــب أمــر الترمجــة الشــفوية  
ــفويني      ــرمجني الشـ ــات. وللمتـ ــك اللغـ ــدى تلـ ــه إىل إحـ لكلمتـ

التــابعني لألمانــة العامــة، لــدى ترمجتــها إىل بقيــة لغــات جملــس  
  أن يستندوا إىل الترمجة الشفوية املقدمة باللغة األوىل.األمن، 

  ٤٥املادة   
  احملاضر احلرفية جللسات جملس األمن بلغات  تعدلس.ا  

  ٤٦املادة   
  تنشر كل القرارات وغريها من الوثائق بلغات جملس األمن.  

  ٤٧املادة   
تنشر وثائق جملـس األمـن بأيـة لغـة غـري لغـات الـس          

  إذا قرر جملس األمن ذلك.

إىل  ٤١املــواد  طُبقــت ة قيــد االســتعراض،خــالل الفتــر  
بيانام بلغة بأدىل متكلمون  ،باستمرار. ويف عدة جلسات ٤٧

  .)١٥٦(٤٤للمادة لس األمن وفقا غري اللغات الرمسية الست 
__________ 

ــة    )١٥٦( ــال، يف اجللسـ ــبيل املثـ ــى سـ ــودة يف ، ٥٩٣٠ علـ ــه  ٩املعقـ متوز/يوليـ
وزيــر خارجيــة أفغانســتان  ، تكلــم، بشــأن احلالــة يف أفغانســتان٢٠٠٨

 ،٦١٩١ويف اجللســــة )، ١٠، الصــــفحة S/PV.5930باللغــــة الداريــــة (
صــون الســالم واألمــن  ، بشــأن٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢٤املعقــودة يف 

ــة    ــا بالكرواتيـ ــيس وزراء تركيـ ــا ورئـ ــيس كرواتيـ ــم رئـ ــدوليني، تكلـ الـ
لبياناـا  النصـوص اإلنكليزيـة   قـدمت الوفـود   لتـوايل، و علـى ا  ،والتركية

)S/PV.6191 ، ٢١والصفحة  ٦الصفحة.( 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 364/1419 

 

    املركز املؤقت للنظام الداخلي - عاشرا 
  مالحظة  
من امليثاق تنص على أن  ٣٠املادة على الرغم من أن   

منـذ اعتمـاد   فيعتمد جملس األمـن النظـام الـداخلي اخلـاص بـه،      
املعقـودة  النظام الداخلي املؤقت للمجلـس، يف جلسـته األوىل،   

، يواصــل الــس اســتخدام ١٩٤٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٧يف 
ــام    ــيغته األخـــرية املعدلـــة يف عـ النظـــام الـــداخلي املؤقـــت، بصـ

. ويشمل هذا القسـم املناقشـات ذات الصـلة الـيت     )١٥٧(١٩٨٢
  دارت يف الس حول املركز املؤقت للنظام الداخلي.

  ٣٠املادة   
يضـــع جملـــس األمـــن الئحـــة إجراءاتـــه ويـــدخل فيهـــا   

  طريقة اختيار رئيسه.  

  املؤقت للنظام الداخلي باملركز املتعلقةاملناقشات   
 ة حول موضوعواحد عقدت جلسةرة، خالل هذه الفت  
املركـز  مسـألة  إىل ن واملتكلمـ تطـرق فيهـا    عمل الـس،  أساليب

  ).١٥ احلالةاملؤقت للنظام الداخلي للمجلس (انظر 
  ١٥ احلالة  
    )S/2006/507تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن (  
ــة    ــودة يف ٥٩٦٨يف اجللسـ ــطس  ٢٧، املعقـ آب/أغسـ
ــون   ٢٠٠٨ ــد املعن ــس   ”، بشــأن البن ــيس جمل ــذكرة رئ ــذ م تنفي

__________ 

بــني عــام  رةمــ ١١النظــام الــداخلي املؤقــت لــس األمــن عــدل   )١٥٧(
مخـــس مـــرات خـــالل الســـنة إذ عـــدل  ،١٩٨٢وعـــام  ١٩٤٦

 ةاملعقــود ،٤٨و  ٤٤ و ٤٢و  ٤١و  ٣١ اتاألوىل، يف اجللســ
ــان/أ ٩يف  ــايو و  ١٧و  ١٦بريل و نيســــــــ  ٢٤و  ٦أيار/مــــــــ

ــه  ــة، يف اجللســ  و؛ ١٩٤٦حزيران/يوني  تنيمــرتني يف الســنة الثاني
كــــانون  ٩حزيران/يونيــــه و  ٤يف  تنياملعقــــود ،٢٢٢ و ١٣٨

ــمرب  ــة ١٩٤٧األول/ديســـــ ــودة يف  ٤٦٨؛ ويف اجللســـــ املعقـــــ
، املعقــــــودة يف ١٤٦٣ واجللســـــة  ؛١٩٥٠شـــــباط/فرباير   ٢٨
، املعقـودة يف  ١٧٦١ اجللسـة ؛ و١٩٦٩كانون الثاين/ينـاير   ٢٤
، املعقـودة يف  ٢٤١٠ ؛ واجللسـة ١٩٧٤كانون الثاين/ينـاير   ١٧
نظــام الــداخلي  وصــدر ال .١٩٨٢كــانون األول/ديســمرب   ٢١

وصــدرت آخــر نســخة ، Rev.1-7 و  S/96املؤقــت حتــت الرمــز 
 .S/96/Rev.7حتت الرمز 

إىل  عـدد قليـل مـن املــتكلمني    تطـرق  ،“) S/2006/507األمـن ( 
  . )١٥٨(األمن ي لسلنظام الداخللاملؤقت  املركز

الــس يأخــذ علــى إن ل ممثــل الواليــات املتحــدة قــاو  
الــيت  ٣٠املــادة حممــل اجلــد واليتــه مبوجــب امليثــاق الــواردة يف 

  .)١٥٩(تنص على أن يقوم الس باعتماد نظامه الداخلي
ــا    ــل جنــوب أفريقي ــه  ويــرى ممث ــرغم مــن أن  أن علــى ال
ــدابري  يف الســنوات األخــرية اعتمــد الــس  ــة ت إىل ترمــي خمتلف

للمجلــس  مــا دام النظــام الــداخلي   فحتســني أســاليب عملــه،   
ودعـا   .)١٦٠(“غـري كافيـة  ”دائماً التغيريات ستبدو تلك  ،مؤقتا

 الــذيلنظــام الــداخلي الرمســي لعتمــاد االبعــض املــتكلمني إىل 
ــل ــاً ظـ ــوال  مؤقتـ ــاً ٦٠طـ ــافت. )١٦١(عامـ ــ وأضـ ــا ةممثلـ ، كوبـ

الرمسـي   الطـابع أن إضـفاء  ، حركة عـدم االحنيـاز   متحدثة باسم
ــى  ــن علـ ــداخلي سيحسـ ــام الـ ــفافية  النظـ ــاء  شـ ــاءلة أعضـ ومسـ

ســتة  إنــه مل تــدخل ســوى     ثــل الفلــبني  وقــال مم . )١٦٢(سالــ 
ــةتنقيحــات علــى  وهــذا دليــل علــى أن  ســنة،  ٦٢ النظــام طيل

وقـال إن  . الدميومـة  النظام قد اكتسـب درجـة عاليـة جـدا مـن     
، هـو  لألمـم املتحـدة   ةالرئيسـي  األجهـزة فقط، بني جملس األمن 

ويبـدو أن  . هحـتفظ بـ  اأو  نظام داخلي مؤقت الذي أبقى على
ــي    ــام داخلــ ــت لنظــ ــابع املؤقــ ــره الطــ ــز   ٦٢عمــ ــنة لغــ يف ســ

__________ 

)١٥٨(  S/PV.5968 اجلماهريية العربيـة الليب  ٨، الصفحة)  الصـفحة  ويـة)؛
ــفحة   ١٩ ــا)؛ والصــ ــوب أفريقيــ ــو  ٢٣(جنــ ــا فاســ )؛ (بوركينــ

ــاز)؛   ٤١الصـــــفحة و ــا، باســـــم حركـــــة عـــــدم االحنيـــ (كوبـــ
؛ )(الفلـبني  ١٠و ٩الصـفحتان   ،  S/PV.5968 (Resumption 1)و

 .(اهلند) ٢٢والصفحة 
)١٥٩(  S/PV.5968 ١٢، الصفحة. 
 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٠(
 ٤٠الصــفحة و(بوركينــا فاســو)؛  ٢٢الصــفحة  ،نفســهرجــع امل  )١٦١(

 S/PV.5968 و )؛(كوبـــــا، باســـــم حركـــــة عـــــدم االحنيـــــاز

(Resumption 1) ، الفلبني)( ١٠و ٩الصفحتان. 
)١٦٢(  S/PV.5968 املوقـف  جمـددا علـى   جرى التأكيـد  و. ٤٥، الصفحة

ــة ملــؤمتر القمــة اخلــامس عشــر لرؤســاء     نفســه يف الوثيقــة اخلتامي
يف شـرم   املعقـود  بلـدان عـدم االحنيـاز،   دول وحكومات حركـة  

 ٢٠٠٩متوز/يوليـــــــه  ١٦إىل  ١١الشـــــــيخ يف الفتـــــــرة مـــــــن 
)S/2009/514،٩-٦٦ الفقرة.( 
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علـى أن يعتـرب أن   القضائية. ولذلك، حـث الـس    اتاملمارس
بــدالً مــن مواصــلة االعتمــاد علــى اعتمــاد نظــام داخلــي رمســي 

 .)١٦٣(تزام جملس األمن بسـيادة القـانون  جزء من ال نظام مؤقت
جلس األمن التـابع  املتعلق مب إىل التقرير )١٦٤(ممثل النمساأشار و

الذي أعدته املبادرة النمسـاوية،  ،ملتحدة وسيادة القانونلألمم ا
__________ 

)١٦٣(  S/PV.5968 (Resumption 1) ١٠، الصفحة. 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٤(

ــث ورد أن  ــي   حيـ ــام داخلـ ــى نظـ ــاد علـ ــتمرار يف االعتمـ االسـ
 ٣٠املـادة  بدال من إقرار نظام داخلـي رمسـي مبوجـب     مؤقت،
اق األمم املتحدة، يشكل مثاال صغريا، يسهل تداركـه،  من ميث

ــدم       ــن عــ ــة مــ ــة مهمــ ــال مؤسســ ــاريا يف أعمــ ــات ســ ــا بــ ملــ
    .)١٦٥(التحديد

__________ 
)١٦٥( S/2008/270 ١٣، املرفق، الفقرة. 

    




