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  مقدمة    
، مرجــع ممارســات جملــس األمــن  مالحــقهــذا املنشــور هــو امللحــق الســابع عشــر مــن     
. وهـو يغطـي أعمـال جملـس األمـن مـن اجللسـة        ١٩٥٤، الذي صـدر يف عـام   ١٩٥١-١٩٤٦
كـانون   ٢٢املعقـودة يف   ٦٦٩٩، إىل اجللسة ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٦املعقودة يف  ٦٢٥٥

األصــلي واملالحــق الســابقة  مرجــع املمارســات. وميكــن االطــالع علــى ٢٠١١األول/ديســمرب 
  .www.un.org/ar/sc/repertoireعلى العنوان التايل: 

ــة العامــة تكليفــاً بوضــع مرجــع ممارســات جملــس األمــن يف قرارهــا         وأصــدرت اجلمعي
طــرق ووســائل جعــل أدلــة  ”املعنــون  ١٩٥٢كــانون األول/ديســمرب  ٥) املــؤرخ ٧-(د ٦٨٦

ع املمارسـات دليـل ألعمـال الـس يبـين يف شـكل       . ومرج“القانون الدويل العريف أيسر توافرا
 مبرجـع املمارسـات  الـس. وال يـراد   إليهـا  يسهل استخدامه املمارسات واإلجـراءات الـيت جلـأ    

أن يكــون بــديال عــن حماضــر الــس، الــيت تشــكل التقريــر الوحيــد الشــامل واملوثــوق بــه عــن     
  مداوالته.  
املادة اإلحياء بوجود إجـراءات أو ممارسـات   وال يقصد باألبواب املستخدمة يف ترتيب   

مل يثبت بوضوح أو مبا ميكن دعمه بالبينة أن جملـس األمـن قـد وضـعها بنفسـه. وجملـس األمـن        
ــت          ــداخلي املؤق ــه ال ــم املتحــدة ونظام ــاق األم ــه، يف نطــاق ميث ــدوام ســيد إجراءات ــى ال هــو عل

رجـوع إىل املـواد، تتضـمن    واملمارسات اليت ترسيها مذكرات رئـيس جملـس األمـن. ولتيسـري ال    
  هذه املقدمة جدوال يبني أعضاء جملس األمن خالل الفترة قيد االستعراض.

ــيت            ــاوين ال ــس، العن ــدوين ممارســات ال ــدى ت ــم احلــاالت، ل ــتبقيت يف معظ ــد اس وق
الـس. غـري أنـه أُجريـت تعـديالت       وإجـراءات استخدمت يف الد األصلي لعرض ممارسـات  

دف إيضـاح ممارسـات الـس علـى حنـو أفضـل. فعلـى سـبيل املثـال، نظّمـت           مىت لزم األمـر ـ  
  الدراسات الواردة يف اجلزء األول من هذا املنشور حسب املنطقة أو املسائل املواضيعية.  

ــن  ويغطــي    ــس األم ــام      مرجــع ممارســات جمل ــق النظ ــي تطبي ــة جمــاالت أساســية ه أربع
تحـدة، وأجهــزة جملـس األمـن الفرعيـة، مبــا يف     الـداخلي املؤقـت، وتطبيـق مــواد ميثـاق األمـم امل     

ذلك بعثات حفظ السالم وبناء السالم، وعرض عام عن أنشطة الس بشأن كل بنـد مـدرج   
ــن    ــرة م ــه. ويف الفت مرجــع ، كــان كــل ملحــق مــن مالحــق   ٢٠٠٧-١٩٤٦يف جــدول أعمال

، ٢٠٠٨فصـال. ومنـذ عـام     ١٢يغطي عموما مدة سنتني إىل أربع سـنوات ويضـم   املمارسات 
  أجزاء. ١٠يغطي فترة سنتني ويضم  مرجع املمارساتأصبح كل ملحق من مالحق 

  



 

 

14-65169 x 

 

  ، كانت الفصول االثنا عشر تغطي املواضيع التالية:٢٠٠٧إىل عام  ١٩٤٦ويف الفترة من عام 
ــواد       الفصل األول ــن (املـ ــس األمـ ــت لـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــاق]؛   ٩٨ و ٣٠ و ٢٨النظـ ــن امليثـ [مـ

  من النظام الداخلي) ٦٧-٤٠  و ٣٦-١٣  و ٥-١واملواد 

  من النظام الداخلي) ١٢-٦ جدول األعمال (املواد  الفصل الثاين

 ) [مـن امليثـاق]؛ واملـواد   ١( ٣٥ و ٣٢ و ٣١االشتراك يف أعمال جملس األمن (املواد   الفصل الثالث
  من النظام الداخلي) ٣٩-٣٧

  من النظام الداخلي) ٤٠ [من امليثاق]؛ واملادة ٢٧التصويت (املادة   الفصل الرابع

  أجهزة جملس األمن الفرعية  الفصل اخلامس

  العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى  الفصل السادس

  املمارسات املتصلة بالتوصيات املقدمة إىل اجلمعية العامة بشأن العضوية يف األمم املتحدة  الفصل السابع

إطـار مسـؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم واألمـن          النظر يف املسائل اليت تقـع يف   الفصل الثامن
  الدوليني (عرض عام حبسب بنود جدول أعمال جملس األمن)

  القرارات اليت اختذها جملس األمن ممارسة منه لوظائفه وسلطاته األخرى  الفصل التاسع

  النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق  الفصل العاشر

  أحكام الفصل السابع من امليثاق النظر يف  الفصل احلادي عشر

 )٦( ٢ و )٥( ٢ و )٤( ٢ و )٢( ١النظـــــر يف أحكـــــام املـــــواد األخـــــرى (املـــــواد   الفصل الثاين عشر
  )١٠٣ و ١٠٢ و ٥٤-٥٢  و ٢٥ و ٢٤ و )٧(  ٢ و

  
  تغطي املواضيع التالية: مرجع املمارساتفصاعداً، أصبحت األجزاء العشرة من  ٢٠٠٨ومنذ عام 

النظر يف املسائل اليت تقـع يف إطـار مسـؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم واألمـن            اجلزء األول
  الدوليني (حسب بنود جدول أعمال جملس األمن)

  النظام الداخلي املؤقت والتطورات اإلجرائية ذات الصلة  اجلزء الثاين

  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه (الفصل األول من امليثاق)  اجلزء الثالث

  العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى  اجلزء الرابع  
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  وظائف جملس األمن وسلطاته (الفصل اخلامس من امليثاق)  اجلزء اخلامس

  النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق  اجلزء السادس

ــوع العــدوان         اجلزء السابع   ــه ووق ــد الســلم واإلخــالل ب فيمــا يتخــذ مــن األعمــال يف حــاالت دي
  الفصل السابع من امليثاق)(

  التنظيمات اإلقليمية (الفصل الثامن من امليثاق)  اجلزء الثامن

  أجهزة جملس األمن الفرعية: اللجان واحملاكم واهليئات األخرى  اجلزء التاسع  

أجهزة جملس األمن الفرعية: عمليات حفظ السـالم والبعثـات السياسـية وبعثـات بنـاء        اجلزء العاشر  
  السالم

تتــألف رمــوز وثــائق وإىل وثــائق جملــس األمــن املنشــورة.   املمارســات مرجــعويســتند   
 .S/2011/297األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويشار إىل وثائق جملس األمـن برمـز مـن قبيـل     

، حيــث S/PV.6494وتـرد اإلشــارات إىل احملاضــر احلرفيــة جللســات الـس علــى الشــكل التــايل   
. وعلـى غـرار املالحـق السـابقة الـيت      ١٩٤٦ترقم اجللسات تباعاً، بدءا باجللسـة األوىل يف عـام   

احملاضــر احلرفيــة املؤقتــة جللســات جملــس   صــدرت مــؤخراً، ال يشــار يف هــذا امللحــق ســوى إىل 
  .  الوثائق الرمسيةنشر حماضر اجللسات يف يف ، حيث أُلغيت املمارسة املتمثلة األمن

وتنشر قرارات جملس األمـن وغريهـا مـن املقـررات الـيت يتخـذها، مبـا يف ذلـك البيانـات            
ة بـني الـرئيس واألمـني    واملذكرات الصادرة عن رئيس جملس األمن والرسائل املتبادلـة ذات الصـل  

. وتعـرف قـرارات جملـس األمـن     قـرارات ومقـررات جملـس األمـن    العام، يف الدات السنوية عن 
. وتـرد اإلشـارات إىل البيانـات    )٢٠١١( ١٩٦٩بني قوسني، مثالً القـرار   ابرقم تليه سنة اختاذه

 ا الرئيس باسم جملس األمن على الشكل التايلاليت أدىل S/PRST/2011/5 .على سبيل املثال ،  
وميكـن للقـراء الـذين يرغبــون يف االطـالع علـى احملضـر الكامــل جللسـة مـن اجللســات           

الرجـوع إىل املوقـع    املمارسـات مرجع على نص وثيقة من وثائق جملس األمن أُشري إليها يف  أو
وميكــن االطــالع  ./www.un.org/ar/documentsالشــبكي الرمســي ملركــز وثــائق األمــم املتحــدة،  

“ )ODSوثــائق الرمسيــة (نظــام ال”علــى وثــائق جملــس األمــن علــى املوقــع الشــبكي بــالنقر علــى  
إحــدى الوصــالت املباشــرة لفئــة معينــة مــن الوثــائق. وميكــن االطــالع علــى جملــدات    علــى  أو

للفتــرة  S/INF/66 و ،٢٠٠٩/٢٠١٠للفتــرة  S/INF/65الرمــوز ( حبســب القــرارات واملقــررات
  .)٢٠١١/٢٠١٢للفترة  S/INF/67 و ،٢٠١٠/٢٠١١
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  ٢٠١١-٢٠١٠أعضاء جملس األمن     
  

  البوسنة واهلرسك  ٢٠١١  النمسا  ٢٠١٠

  الربازيل    البوسنة واهلرسك  

  الصني    الربازيل  

  كولومبيا    الصني  

  فرنسا    فرنسا  

  غابون    غابون  

  أملانيا    اليابان  

  اهلند    لبنان  

  لبنان    املكسيك  

  نيجرييا    نيجرييا  

  الربتغال    االحتاد الروسي  

  االحتاد الروسي    تركيا  

  جنوب أفريقيا    أوغندا  

اململكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا     
  الشمالية أيرلنداالعظمى و

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى    
  الشمالية أيرلنداو

  الواليات املتحدة األمريكية    الواليات املتحدة األمريكية  




