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ــن جملـــس قـــرارات :اجللســـات  )١٩٩٩( ١٢٣٩ و )١٩٩٨( ١٢٠٣ و )١٩٩٨( ١١٩٩ و )١٩٩٨( ١١٦٠ األمـ
  )١٩٩٩( ١٢٤٤  و

  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 وثائقال

    ٣٧ ملادةبا عمال دعواتال  خرىاأل
 عمــــــــــال دعواتالــــــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  ملادةبا

            ٦٢٦٤  
ــانون ٢٢ ــاير كـ  الثاين/ينـ

٢٠١٠  

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2010/5)  
ــل  (الرئيس) صربيا   ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ

 ورئـيس  لكوسـوفو  العـام 
ــة ــم بعثـــ ــدة األمـــ  املتحـــ

ــإلدارة ــة لــــــ  يف املؤقتــــــ
ــوفو، ــيدو كوســـــ  الســـــ

  حسيين اسكندر

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٣١٤    
  ٢٠١٠ أيار/مايو ١٧

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2010/169)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزيرة
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 اســكندر الســيدو العــام،
  حسيين

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٣٥٣    
  ٢٠١٠ متوز/يوليه ٦

 ٢٠١٠ متوز/يوليــــه ٢ مؤرخــــة رســــالة
ــة ــة إىل موجهـ ــن األمـــن جملـــس رئيسـ  مـ

 املتحـدة  األمـم  لدى لصربيا الدائم املمثل
(S/2010/355)  

ــل  (الرئيس) صربيا   ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 بعثـــــة رئـــــيسو العـــــام،
 املعنيـــة األورويب االحتـــاد

ــيادة ــانون بســـــ  يف القـــــ
ــوفو، ــيدو كوســـــ  الســـــ

  حسيين اسكندر

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٣٦٧  
  ٢٠١٠ آب/أغسطس ٣

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2010/401)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 اســكندر الســيدو العــام،
  حسيين

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٤٢٢    
 الثاين/نوفمرب تشرين ١٢

٢٠١٠  

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2010/562)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
 لألمــــــني املمثالخلــــــاص

ــام، ــيدةو العـ ــورا السـ  فلـ
  تشيتاكو

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٤٨٣    
  شباط/ ١٦

  ٢٠١١ فرباير

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2011/43)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
ــام، ــيدةو العـ ــورا السـ  فلـ

  تشيتاكو

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٥٣٤    
  ٢٠١١ أيار/مايو ١٢

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2011/281)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 أنــــور الســــيدو العــــام،
  خوجة

 أعضاء من عضوا ١٤
  واملدعوين (أ)الس

٦٦٠٤    
  آب/ ٣٠

  ٢٠١١ أغسطس

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2011/514)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
ــام ــة، العـ ــيدو بالنيابـ  السـ
  خوجة أنور

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

٦٦١٦    
  أيلول/ ١٥

  ٢٠١١ سبتمرب

 أيلول/ســــــبتمرب ١٣ مؤرخــــــة رســــــالة
 األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة ٢٠١١

ــن ــل م ــدائم املمث ــدى لصــربيا ال ــم ل  األم
  (S/2011/574) املتحدة

   صربيا  
  اخلارجية) (وزير

 املســــاعد العــــام األمــــني
 السـالم،  حفـظ  لعمليات

  خوجة أنور السيدو

 املســاعد العــام األمــني
 حفــــــــظ لعمليـــــــات 

  السالم
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  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 وثائقال

    ٣٧ ملادةبا عمال دعواتال  خرىاأل
 عمــــــــــال دعواتالــــــــــ

  املتكلمون  وغريها ٣٩  ملادةبا

 أيلول/ســــــبتمرب ١٤ مؤرخــــــة رســــــالة              
 األمـن  جملـس  رئـيس  إىل موجهة ٢٠١١

 لـدى  الروسـي  لالحتـاد  الـدائم  املمثـل  من
  (S/2011/575) املتحدة األمم

        

  (مغلقة) ٦٦١٧
ــبتمرب ١٥  أيلول/ســــــــــــ

٢٠١١  

 املســــاعد العــــام األمــــني  (ب)عضوا دولة ٢٦    
 السـالم،  حفـظ  لعمليات

  خوجة أنور السيدو

  

٦٦٧٠  
  الثاين/ تشرين ٢٩

  ٢٠١١ نوفمرب

ــر ــني تقريـ ــام األمـ ــن العـ ــة عـ ــم بعثـ  األمـ
 كوســـوفو  يف املؤقتـــة لـــإلدارة  املتحـــدة

(S/2011/675)  
   صربيا  

  اخلارجية) (وزير
ــل ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 أنــــور الســــيدو العــــام،
  خوجة

ــع ــس أعضــاء مجي  ال
  واملدعوين

  
  .ببيان واهلرسك البوسنة ممثل يدل مل  (أ)  

 مقـدونيا  ومجهوريـة  التشـيكية،  واجلمهوريـة  األسـود،  واجلبـل  وبولنـدا،  وبلغاريـا،  وبلجيكـا،  وإيطاليا، وأيرلندا، وألبانيا، وإستونيا، إسبانيا،  (ب)  
 وقـربص،  وفنلنـدا،  اخلارجيـة)،  (وزيـر  وصـربيا  وسويسـرا،  والسـويد،  وسـلوفينيا،  وسـلوفاكيا،  ورومانيـا،  والـدامنرك،  سابقا، اليوغوسالفية

  .واليونان وهولندا، وهنغاريا، ومصر، وكندا، وكرواتيا،
    

  الشرق األوسط
  فلسطني قضية ذلك يف مبا األوسط، الشرق يف احلالة - ٢٦

  عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 األوسـط،  الشـرق  يف احلالـة ” املعنون البند إطار يف جلسة ٢٧
ــك يف مبــا ــا واعتمــد“ فلســطني قضــية ذل . واحــدا رئاســيا بيان
 علـــى أساســـا ٢٠١٠ عـــام يف املقدمـــة اإلحاطـــات ركـــزتو

ــة ــدهورة اإلنســـانية احلالـ ــاب ويف. غـــزة يف املتـ  حـــادث أعقـ
 مــن العديــد تجــدد ،٢٠١٠ أيار/مــايو ٣١ يف غــزة أســطول
 االســــتيطاين النشــــاط إــــاء إىل ادعوــــ األعضــــاء الــــدول

 ،٢٠١١ عـام  ويف. احملتلـة  الفلسـطينية  األراضـي  يف اإلسرائيلي
 املفاوضــات وتعليـق  اسـتئناف  علــى أساسـا  املناقشـات  ركـزت 
 لالنضـمام  الفلسطيين والطلب وفلسطني، إسرائيل بني املباشرة
ــة املتحــدة، األمــم لعضــوية  الشــرق يف العامــة السياســية واحلال

ــورات أيضــا ونوقشــت. األوســط ــان يف التط  اجلمهوريــةو لبن
  .الفترة خالل الغربية والضفة ريةالسو العربية

 قـــرار  مشـــروع  يف الـــس  نظـــر  ،٢٠١١ عـــام  ويف  
 االسـتيطان  أنشـطة  اسـتمرار  إدانـة  عـن  أمـور،  مجلـة  يف ،يعرب
ــن ــرائيل جانـــب مـ ــطينية األراضـــي يف إسـ ــة الفلسـ . )٥٢٩(احملتلـ
ــرار مشــروع يعتمــد ومل  ألحــد الســليب التصــويت بســبب الق

  .الس يف الدائمني األعضاء
  

__________ 

)٥٢٩(  S/2011/24.  




