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 مالحظة استهاللية

مـــن النظـــاخ الـــدا لل املؤقـــت  لـــس األمـــن  51إىل  6هـــذا الفصـــل بتفســـا وتد يـــ  املـــواد  يتعلـــ 
 6املــواد )اجلــزء األولج جــدول األعمــال املؤقــت : وينقســا الفصــل إىل  ال ــة أجــزاء. اخلاصــة وــدول األعمــال

: ل األعمــــال؛ واجلـــزء الثالــــثج جــــدو (9 املــــادة)؛ واجلــــزء الثــــاينج إقـــرار جــــدول األعمــــال (51واملـــادة  8إىل 
 (.55و  51املادتان )املسائل املعروضة على جملس األمن 

 8إىل  6املواد )خ اجلزء األول معلومات تتعل  بتعميا وإعداد وإبالغ جدول األعمال املؤقت ويقد  
درجــت دراســة وأُ . 51و  8 و 6ومل يُعثــر علــى أل معلومـات إتــاا إىل معاجلــة و إ ـار املــواد (. 51واملـادة 
 (.5احلالة ) 7احدة تتعل  بإعداد جدول األعمال و إ ار املادة حالة و 

أمــا اجلــزء . ويتعلــ  اجلــزء الثــاين بــإجراءات ولارســات جملــس األمــن املتصــلة بــإقرار جــدول األعمــال
 ــالل الفــملة املستعرضــة  ا لــس ا ــذ إجــراء   بيــد أن  . الثالــث فيتعلــ  بقائمــة املســائل املعروضــة علــى ا لــس

مهـا )ويضا القسا باء دراسيت حالة تتعلقان حبـذ  بنـود مـن جـدول أعمـال جملـس األمـن . 55ادة بشأن امل
وتكمـــل جـــداول القســـا بـــاء اجلـــداول الـــيت وردت و ا لـــدات الســـابقة للمرجـــ ج وت ـــ  (. 3و  1احلالتـــان 

 .التغياات اليت  رأت منذ ذلك احل  على قائمة املسائل املعروضة على جملس األمن
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 الجزء األول

 (21والمادة  8إلى  6المواد )جدول األعمال المؤقت 

 مالحظة

ه األمــ  العــاخ ويوافــ  يتضــمن جــدول األعمــال املؤقــتج الــذل يعــد  
ه انت ـاه ج ال نود اليت يكون قد ُوج  7للمادة وفقا   عليه رئيس جملس األمن

مجي  ين ه األم  العاخ ” 6ومبوجب املادة . 6ا لس إليها مبوجب املادة 
املمثل  و جملس األمن على الفور إىل مجي  الرسائل اليت ترد من الدول 
راد أو مـن هياـات األمــا املتحـدة أو مـن األمــ  العـاخ بشـأن أيــة مسـألة يـُـ

وجيـرل عـادة تد يـ  هـذه . “ألحكاخ امليثـا وفقا   نظر جملس األمن فيها
و ـــالل . املـــادة مـــن  ـــالل توئيـــ  الرســـائل بوصـــفها مـــن و ـــائ  ا لـــس

. املستعرضــــــــة مل تنشــــــــأ أل مشــــــــكلة تتعلــــــــ  بتعمــــــــيا الرســـــــــائل الفــــــــملة
تعمــــــــيا الرســــــــائل الناوــــــــاة عــــــــن ترتي ــــــــات أو و ــــــــا ت أيضــــــــا   وجيــــــــرل

مــــن امليثــــا ج بوصــــفها مــــن و ــــائ   15والــــواردة عمــــال  باملــــادة  ميةــــــإقلي
 .ا لس

إىل األمـــ  العـــاخ بإعـــداد جـــدول األعمـــال املؤقـــت  7وتعهــد املـــادة 
مبوافقـــة  مـــن جلســـات جملـــس األمـــنج الـــذل يكـــون مرهونـــا   لكـــل جلســـة

وتقتصـــــر ســـــلدة األمـــــ  العـــــاخ التقديريـــــةج . رئـــــيس جملـــــس األمـــــن عليـــــه
يتعلــــــ  بــــــإدراا بنــــــود جديــــــدةج علــــــى ال نــــــود الــــــيت جــــــر  توجيــــــه  فيمــــــا
وعـــــالوة علـــــى األحكــــــاخ . 6 للمـــــادةوفقـــــا   جملـــــس األمـــــن إليهـــــا انت ـــــاه
ــــني عليهــــا الــــيت أن يضــــ  األمــــ  العــــاخ و ج جيــــب 7بوضــــوا املــــادة  ت

و ـــــالل . خ  لـــــب إـــــدد بـــــإدراا ال نـــــد ـــــان قـــــد قُـــــد   إنأيضـــــا   اعت ـــــاره
ــــــت فيهــــــا دولــــــة  املستعرضــــــةج الفــــــملة ــــــة واحــــــدة  ل  ــــــا  حال ــــــت هن  ان
ــــا  بنــــدا   ا لــــس و مســــألة مــــا بوصــــفها ينظــــر أن عضــــو و جــــدول  رمسي

قـــــــت علـــــــى  ل هـــــــا و جلســـــــة  حقـــــــة  لـــــــس األمـــــــن عل   األعمـــــــال م
 (.5 احلالة)

 5بــإبالغ جــدول األعمـال املؤقــت؛ وتتعلــ  الفقــرة  8وتتعلـ  املــادة 
 .الدورية هبذا اإلبالغ و حالة ا جتماعات 51من املادة 

 إعداد جدول األعمال المؤقت  -ألف 
 (7 المادة)

 7املادة 
من جلسـات  يعد األم  العاخ جدول األعمال املؤقت لكل جلسة

درا و جـدول و  جيـوئ أن يُـ. رئيس جملس األمنجملس األمن ويعتمده 
 جر  تن يه املمثل  و جملس األمن إليها األعمال املؤقت غا ال نود اليت

أو املســـائل الـــيت  51أو ال نـــود الـــيت تند ـــ  عليهـــا املـــادة  6 للمـــادةوفقـــا  
 .س    لس األمن أن قرر تأجيلها

 3الحالة 
ج نظـــــــر 5993مـــــــايو /رأيـــــــا 55ج املعقـــــــودة و 3151و اجللســـــــة 

ا لـسج ضــمن مجلــة أمــور أ ــر ج و مســألة عــدخ امتثــال مجهوريــة  وريــا 
ـــة لالتفـــا  املوق ـــ ـــة للداقـــة الشـــع ية الداقرا ي   بينهـــا وبـــ  الو الـــة الدولي

الذرية واملتعل  بتد ي  الضمانات اخلاصة مبعاهدة عدخ انتشار األسـلحة 
 .5النووية

ـــر لثـــل  مجهوريـــة  وريـــا الشـــع ية الداقرا يـــة وو بدايـــة اجللســـةج ذ  
إىل ا لسج من  ـالل رئيسـهج النظـر و رمسيا   ه  لبــ  أعضاء ا لس بأن

ـــة  مســـألة إســـاءة اســـتقداخ اتفـــا  الضـــمانات مـــن جانـــب الو الـــة الدولي
إن  انت تُعقد للنظر و املسائل ”للداقة الذرية  الل جلسة للمجلس 

 وريــا الشــع ية الداقرا يــة بــ  مجهوريــة   تاملتعلقــة بتنفيــذ اتفــا  الضــمانا
ينظـــر إىل ”وأعـــرن عـــن أملـــه و أن  .1“والو الـــة الدوليـــة للداقـــة الذريـــة

لألحكـاخ وفقا   من بنود جدول األعمالج وذلكرمسيا   بندا    ل ه باعت اره
والنظــاخ الـــدا لل املؤقــت  لـــس  ذات الصــلة مــن ميثـــا  األمــا املتحـــدة

 .3“األمن
ـــــيت أ ار ـــــا و ـــــالل الفـــــملة امل ستعرضـــــة مل جيـــــر النظـــــر و املســـــألة ال

و جــــدول األعمــــال بنــــدا   مجهوريــــة  وريــــا الشــــع ية الداقرا يــــة بوصــــفها
 .الرمسل من جانب جملس األمن

 بالغ جدول األعمال المؤقت إ- اء ـــب
 (8 المادة)

 8املادة 
يرسل األم  العاخ جدول األعمال املؤقت لكل جلسة إىل املمثل  

ـــ   أنيقــل عــن  ال ــة أيــاخج إ      جملــس األمــن ق ــل انعقــاد اجللســة مبــاو  ه ـ
جيــوئ و األحــوال العاجلــة إرســال جــدول األعمــال املؤقــت و  ن واحــد 

 .م  اإلوعار باجللسة
________ 

ج و هـــذه املســألة و إ ـــار ال نــد املعنـــون 3151نظــر جملــس األمـــنج و جلســته  5
رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا موج هــة إىل  5993مــار  / ذار 51رســالة مؤر ــة ”

 59؛ ورســالة مؤر ــة (S/25405)جلمهوريــة  وريــا الشــع ية الداقرا يــة لــد  األمــا املتحــدة 
؛ ومـذ رة (S/25445)موجهة من األمـ  العـاخ إىل رئـيس جملـس األمـن  5993مار  / ذار

 .“(S/25556)من األم  العاخ 
رئيس جملس األمن من لثـل مجهوريـة  وريـا الشـع ية الداقرا يـة موج هة إىل  رسالة 1

(S/25747.) 
 .7ج الصفحة S/PV.3212انظر  3
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يضــــ  األمــــ  العــــاخ جــــدول األعمــــال املؤقــــت لكــــل جلســــة عاديــــة 
إىل األعضــاء  لــس األمــنج م يقــوخ بإرســالهج بعــد موافقــة الــرئيس عليــهج 

وإن  ــان جيــوئ عمليــات . ق ــل انعقــاد اجللســة مبــا   يقــل عــن  ال ــة أيــاخ
إرســال جــدول األعمــال املؤقــتج و الظــرو  العاجلــةج وهــو مــا  ــد  

 وإضــــافة إىل ذلــــكج  ــــرل. ج و  ن واحــــد مــــ  اإلوــــعار باجللســــةغال ــــا  
 املوافقة على جدول األعمال املؤقـت  ـالل مشـاورات غـا رمسيـةمس قا  
 .و جلسة ا لسرمسيا   م يُعتمد

 عــــة مــــن و ــــالل الفــــملة املستعرضــــةج حــــد  تدــــور و املمارســــة املت  
ففل مذ رة من رئيس جملس األمـن مؤر ـة . ا لس بشأن جدول أعماله

أعضاء جملس األمن وافقوا  ج  حظ الرئيس أن  5993يونيه /حزيران 31
علــى مقــملا يــدعو إىل إدراا جــدول األعمــال املؤقــت جللســات ا لــس 

الرمسيـــة و اليوميـــةج بشـــر  أن يكـــون قـــد ووفـــ  عليـــه و مشـــاورات غـــا 
تشـرين  5وإضافة إىل ذلك أوار الرئيسج و بيـان رئاسـل مـؤر  . 5رمسية
ـــــدر  هأن ـــــ”ج إىل مـــــا قـــــرره ا لـــــس مـــــن 5995نـــــوفم  /الثـــــاين ين غـــــلج ق

ـــة األمـــا املتحـــدة عـــن موعـــد ومكـــان ســـلفا   مكـــانج أن يُعلـــنإلا و يومي
انعقاد  ل اجتماع يُعقد م  أعضـاء ا لـس وال لـدان املسـامهة بقـوات و 

 و ــالل الفــملة املستعرضــةج بــدأ ا لــس. 1“عمليــة حفــظ الســالخ املعنيــة
ـــة و   ـــاع لارســـة إدراا جـــدول أعمـــال املشـــاورات غـــاو ات  أيضـــا   الرمسي
 .اليومية

________ 
5 S/26015. 
1 S/PRST/1994/62. 

 الجزء الثاني

 (9المادة )إقرار جدول األعمال 
 9املادة 

مـــــن يكـــــون أول بنـــــد و جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت لكـــــل جلســـــة 
 .جلسات جملس األمن هو إقرار جدول األعمال

 مالحظة
 ــالل الفـــملة املستعرضــةج مل إـــد  أل حالــة اندـــوت علــى إجـــراء 

ولكــن و عـدد مـن احلــا ت أدىل . األعمـال مناقشـة بشـأن إقــرار جـدول
 ان ذلــكـو ــ. ق ــل إقــرار جــدول األعمــالأو ليــة  رئــيس ا لــس مبالحظــات

ـــوفق الســابقة واوــتمل علــى توجيــه ع ــارات الشــكر والتهــاين  ةللممارســا  ـ
 .6والتأب  واإلعران عن مشاعر التعا ف

و الل الفملة املستعرضة نظر ا لس و ُسُ ل إس  قائمـة املسـائل 
وتناولت مذ رة مـن (. انظر اجلزء الثالث من هذا الفصل)املعروضة عليه 

مســـألة صـــياغة  5993نـــوفم  /تشـــرين الثـــاين 19رئـــيس ا لـــس مؤر ـــة 
________ 

ج S/PV.3200ج و S/PV.3179ج و S/PV.3155انظــــــــرج علــــــــى ســــــــ يل املثــــــــالج  6
 .S/PV.3589 ج وS/PV.3572ج و S/PV.3402 و

وجاء و املـذ رة أن أعضـاء ا لـس يـذ  رون بـأن . 7بنود جدول األعمال
اســـتقداخ الصـــياغات الوصـــفية ل نـــود جـــدول األعمـــالج  لمـــا أمكـــنج ”

لوجود عـدة بنـود منفصـلة  عند إقرارها امل دئل  ن ا  “ مستح ا  أمرا   يكون
هــــذه  وو حالــــة وجــــود مثــــل. و جــــدول األعمــــال عــــن املوضــــوع نفســــه

الصــــياغة الوصــــفيةج اكــــن النظــــر و ضــــا أل بنــــود ســــابقة مــــن جــــدول 
 .8األعمال عن املوضوع نفسه إت هذه الصياغة الوصفية

________ 
7 S/26812. 
 ـــانون   11وقـــد نظـــر ا لـــسج و جلســـته املعقـــودة و . S/PV.3611 انظـــر أيضـــا   8
ج و رســالة “حفــظ الســالخ:  دــة للســالخ”للنظــر و ال نــد املعنــون  5991ديســم  /األول
ج مـن دولة عضـوا   35موجهة من ( S/1995/1025) 5991ديسم  / انون األول  8مؤر ة 

مسـألة  بينها تسعة أعضاء و جملس األمنج تدلب فيها عقد جلسة لكل ت حث فيها إديدا  
با املشاورات ب  جملس األمن وال لدان املسامهة بقوات وذلـك للنظـر و ا ـاذ مزيـد مـن التـدا

و حـظ لثــل إسـ انياج و معــرق تعليقـه علــى صـياغة ال نــدج . لتعزيـز ترتي ــات تلـك املشــاورات
صـراحة و جـدول أعمـال تلـك اجللسـةج األمـر مـدرجا   أن املوضوع الذل  رل مناقشته ليس

 .الذل أ ار استغرابه
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 الجزء الثالث

 جدول األعمال والمسائل المعروضة على مجلس األمن 
(22 و 21المادتان )

 مواصلة مناقشة بنود جدول األعمال - ألف 
 (31 المادة)

 51املادة 
 ل بند و جدول أعمال أية جلسة مـن جلسـات جملـس األمـن مل 

و جــدول أعمــال اجللســة تلقائيــا   ســتكمل حبثــه و تلــك اجللســة يـُـدرايُ 
 .ما مل يقرر جملس األمن غا ذلكالتالية هلاج 

ـــن  51وقـــد وُضـــعت املـــادة  مـــن النظـــاخ الـــدا لل املؤقـــت لكـــل  ك 
ســتكمل حبثــه و يُ  جملــس األمــن مــن مواصــلة النظــر و بنــد مــن ال نــود مل

ــــ  بــــإقرار جــــدول  ــــد لنقــــاج جديــــد يتعل جلســــة تاليــــة دون إ ضــــاع ال ن
بشــأن  قــدت جلســات متتاليــة منفصــلةففــل عــدة مناســ ات عُ . األعمــال

وو حـــا ت أ ـــر ج رُفعـــت اجللســـة . ال نـــد نفســـه مـــن جـــدول األعمـــال
 .9واستؤنفت إىل أن استكمل ا لس تلك املرحلة من نظره و ال ند

 إبقاء بنود أو حذفها من قائمة المسائل المعروضة - اء ـــــب
 (33المادة )على مجلس األمن 

 55املادة 
بيانا  مـوجزا   املمثل  و جملس األمنإىل أس وعيا   رسل األم  العاخيُ 

ــــك  ــــة الــــيت بلغهــــا النظــــر و تل ــــى ا لــــس وباملرحل باملســــائل املعروضــــة عل
 .املسائل

مــــن جــــدول بنــــودا   وقــــد لــــوحظ و جملــــدات ســــابقة مــــن املرجــــ  أن  
املســائل شــأن العــاخ املــوجز ب األمــ بيــان ”أعمــال ا لــس ضلــت ضــمن 

عندما  شفت مناقشات ا لس أو  (55املادة )“ املعروضة على ا لس
ومثــة دليــل . مقــررات إــددة لــه عــن اســتمرار الشــعور بــالقل  إئاء املســألة

إضــــاو يؤيــــد هــــذا اإلبقــــاء ويتمثــــل و إعــــالن رئــــيس ا لــــس و  تــــاخ 
 .املناقشات إبقاء املسألة قيد نظر ا لس

________ 
 املعقــودة و“ احلالــة و أنغــو ”بشــأن  3568انظــرج علــى ســ يل املثــالج اجللســة  9
 3181قـــت واســـتؤنفت و اليـــوخ نفســـه؛ واجللســـة ج الـــيت ُعل  5993ينـــاير / ـــانون الثـــاين  19

ـــــيت ُعل  5993ســـــ تم  /أيلـــــول 13املعقـــــودة و “ املســـــألة املتعلقـــــة هبـــــاييت”بشـــــأن  قـــــت ج ال
ج “احلالــة و مجهوريــة ال وســنة واهلرســك”بشــأن  3515واســتؤنفت و اليــوخ نفســه؛ واجللســة 

واجللسـة قـت واسـتؤنفت و اليـوخ التـا ؛ الـيت ُعل   ج5995نوفم  /الثاينتشرين  8املعقودة و 
قــت ج الــيت ُعل  5991ينــاير / ــانون الثــاين  58ج املعقــودة و “ دــة للســالخ”بشــأن  3591

 3655قـت مـرة أ ـر  واسـتؤنفت و اليـوخ التـا ؛ واجللسـة واستؤنفت و اليوخ نفسهج م ُعل  
ج الـــيت 5991ديســـم  / ــانون األول  11املعقـــودة و حفــظ الســـالخج : بشــأن  دـــة للســـالخ

 .قت واستؤنفت و اليوخ نفسهُعل  

  و الل الفملة املستعرضةج وو إ ار اجلهود امل ذولة لتحس  التو ي
و جملس األمـنج اسـتعرق أعضـاء ا لـس قائمـة املسـائل املعروضـة علـى 

مـــن بنـــود تلـــك القائمـــةج بعـــد النظـــر فيهـــا  511ا لـــس وقـــرروا حـــذ  
بشــكل مســتفيج وإجــراء املشــاورات املالئمــة مــن جانــب الفريــ  العامــل 

وورد هـذا . غا الرمسل املعين بو ائ  ا لس وغاها من املسـائل اإلجرائيـة
تشــــرين  19ار و مــــذ رت  مــــوجهت  مــــن رئــــيس ا لــــس مــــؤر ت  القــــر 
 وجـــاء. 51علـــى التـــوا  5995يوليـــه / ـــوئ 18 و 5993نـــوفم  /الثـــاين
 نوفم ج ضـمن مجلـة أمـورج أن  /تشرين الثاين 19و املذ رة املؤر ة أيضا  

حذ  مسائل ما من القائمة أو إبقاءها ليس له أل تأ ا على مضمون 
ــــــس اكــــــن أن   املســــــألةج وأن   ــــــت إدراا أل مســــــألة  ا ل يقــــــرر و أل وق

جــدول أعمــال أل جلســة مــن جلســاته ســواء  انــت مدرجــة علــى  علــى
 .القائمة أخ  

حــذفها مــن  اإلجــراءات التــي يت ــذسا مجلــس األمــن إلبقــاء بنــود أو-  3
 عليه قائمة المسائل المعروضة

ـبنـاء  علـى  ج ُ ذ  أل بندعمليا   مـ  العـاخ مـن ه إىل األ لـب موج 
واكــن توجيــه انت ــاه . جانــب الــدول األعضــاء املعنيــة باملســألة قيــد النظــر

أعضـــاء ا لــــس إىل هــــذا الدلــــب مــــن  ـــالل رســــالة غــــا رمسيــــة تدلــــب 
وو حالـــة عـــدخ وجـــود أل اعـــملاق مـــن . مـــوافقتها علـــى حـــذ  ال نـــد

جانب أعضاء ا لسج يقوخ األم  العاخ حبذ  ال ند املعـين مـن القائمـة 
حــذ  بنــود أيضــا   وجيــوئ. الســنوية للمــواد املعروضــة علــى جملــس األمــن

م ادرة من الـرئيس أو أعضـاء فـراد  و ا لـس بناء  على  مبوافقة ا لسج
 .تقذ و  تاخ املناقشةقرار يُ بناء  على  أو

 مـــــن هـــــذا اجلـــــزء أن   1 ـــــ  اجلـــــداول الـــــواردة و القســـــا الفرعـــــل وتُ 
ضـــمن قائمـــة جديـــدا   بنـــدا   65ا لـــسج  ـــالل الفـــملة املستعرضـــةج أدرا 

بنــود وردت  511بنــود مــن بينهــا  518املســائل املعروضــة عليــه وحــذ  
تشــــرين  19و مــــذ رت  مــــوجهت  مــــن رئــــيس جملــــس األمــــن مــــؤر ت  

ومــــــن بــــــ  ال نــــــود . 5995يوليــــــه / ــــــوئ 18 و 5993نــــــوفم  /الثــــــاين
 لـب بنـاء  علـى  اخ حبذ  أحدها مبوافقـة ا لـسجاحملذوفة قاخ األم  الع
 .55إحد  الدول األعضاء

________ 
51 S/26812  وS/1994/896. 
هة من املوج   5993س تم  /أيلول 51بناء على الدلب الوارد و الرسالة املؤر ة  55

املمثل الدائا لفنزويال لد  األما املتحدةج قاخ األم  العاخج بعد احلصول على موافقة جملـس 
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 2الحالة 
ج 5993نـوفم  /تشـرين الثـاين 55ج املعقودة و 3351و اجللسة 

 11رســائل مؤر ــة ” معنونــا  بنــدا   أدرا جملــس األمــن و جــدول أعمالــه
ج موج هـــــــــــــــة مــــــــــــــــن فرنســــــــــــــــا 5995ديســــــــــــــــم  / ـــــــــــــــانون األول  13 و

ل يدانيـــــــا العظمـــــــى و يرلنـــــــدا الشـــــــمالية والو يـــــــات  املتحـــــــدة واململكـــــــة
ـــــة  املتحـــــدة  S/23309 و S/23308 و S/23307 و S/23306)األمريكي

ـــــــرئيس أن ـــــــ ذ ـــــــرو .S/23317“51 و ـــــــاء  علـــــــى  هال ـــــــس و بن موافقـــــــة ا ل
 دول األعمـال والـذلـــد املـدرا و جـاغة ال نــابقةج إل صيــاورات سـمش
ــــر   . 53  نــــوقن ال نــــد نفســــه و إ ارمهــــاللتــــو إــــل صــــياغت  ســــابقت  أُق

للتــوج  قــر  أُ  هــذين ال نــدين ع وضــعهما إــت ال نــد الــذل وبــالنظر إىل أن  
 .فسُيحذفان بالتا  من قائمة املسائل املعروضة على ا لس

                                                                                                 
موج هـة إىل رئـيس جملـس  5991أبريـل /نيسـان 1رسالة مؤر ـة ”األمنج حبذ  ال ند املعنون 

 (.1ج الفقرة S/1994/20انظر )“ األمن من املمثل الدائا لفنزويال لد  األما املتحدة

51 S/PV.3312. 
53 S/PV.3312 رســــالتان ”: وقـــد  انـــت الصــــياغتان الســـابقتان مهـــا. 1ج الصـــفحة

  13و  11رســــالتان مؤر تــــان ( أ)و “ 5995ديســــم  / ــــانون األول  13و  11مؤر تــــان 
مـــن قـــرار  3بـــالفقرة  تقريـــر األمـــ  العـــاخ املقـــدخ عمـــال  ( ن)؛ 5995ديســـم  / ـــانون األول
مـن قـرار  5بـالفقرة  رير   ر لألم  العاخ مقـدخ عمـال  تق( ا)؛ (5991) 735جملس األمن 
 (.5991) 735جملس األمن 

 1الحالة 

ج 5995يونيــــــــــه /حزيــــــــــران 17ج املعقــــــــــودة و 3393و اجللســــــــــة 
مســـألة جنـــون ”ا لـــس نظـــره و بنـــد جـــدول األعمـــال املعنـــون  ا تـــتا
ج الـــذل اُ ـــذ و (5995) 931مـــن القـــرار  5للفقـــرة  ج ووفقـــا  “أفريقيـــا

اجللســة نفســهاج قــرر ا لــس رفــ  هــذا ال نــد مــن قائمــة املســائل املعروضــة 
 .55عليه

ــــإب-  2 ــــقاء بنـــود وإلها ســـا مـــن قائمـــة المسـ ائل المعروضـــة علـــى مجلـــس ـ
 األمن

اجلداول الواردة و هذا القسا تكم ل تلك الـيت وردت و ا لـدات 
 ائلـــــــالســــابقة مــــن املرجــــ  وت ــــ  التغـــــاات الــــيت حــــد ت و قائمــــة املس

إىل قائمة  ضيفتوي   اجلدول ألف ال نود اليت أُ . ســة على ا لــاملعروض
؛ 5991-5993 رةــاملسائل اليت  انت معروضة على ا لس  الل الفت

ـــــوي  ـــــ  اجلــــدول بـ ــــــ ـــــود الــــيت وردت و قوائـاء ال ن ـــــس اـ ابقة والــــيت جــــر  ــ
س األمـــــن و ـــــــأهنا مـــــن جانـــــب جملـــــــــالغ عـــــن ا ـــــاذ إجـــــراءات بشـــــــاإلب
  اجلـدول جـيا ـــــملةج وي ـــــــدرت  الل تلك الفــــات املوجزة اليت صــال يان

 .نفسها لغيت من القائمة  الل الفملةال نود اليت أُ 
________ 

55 S/PV.3393. 
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 ضيفت إلى قائمة المسائل التي كانت معروضة البنود التي أ  - ألف 
 أ 3991-3991على مجلس األمن في الفترة 

 املوجزأول إدراا و ال يان  و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم  /  انون األول

اإلدراا األ ا و ال يان املوجز 
 انون   35حىت 
 5991ديسم  /األول

     
ــــــــــا    احلالــــــــــة الســــــــــائدة و املن
املشــمولة حبمايــة األمــا املتحــدة 

 واملنا   ا اورة هلا

 ج3563اجللسة 
 5993يناير / انون الثاين  11

S/25070/Add.4ج 
 5993ف اير /و ا  5

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/2)ج 

 ج3595اجللسة 
 5991يناير / انون الثاين  57

 

 ج3568اجللسة  ن احلالة و أنغو 
 5993يناير / انون الثاين  19

S/25070/Add.4ج 
 5993ف اير /و ا  5

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/62) 

 ج3655اجللسة 
ديســـــــــــم  /  ـــــــــــانون األول  15

5991 

 

تقريــــر   ــــر مقــــد خ مــــن األمــــ  
العــاخ عمــال  بقــرار جملــس األمــن 

 ا (5991) 753

 ج3575اجللسة 
 5993ف اير /و ا  59

S/25070/Add.7ج 
 5993ف اير /و ا  16

 ج(5993) 817ا ذ القرار 
 3575اجللسة 

 

إنشـــــاء إكمـــــة دوليـــــة حملا مـــــة 
األوــــــــــقاع املســــــــــؤول  عــــــــــن 
ا نتها ــــات اجلســــيمة للقــــانون 
اإلنســـاين الـــدو  الـــيت ارتك ـــت 
 و إقليا يوغوسالفيا السابقة

 ج3571اجللسة 
 5993ف اير /و ا  11

S/25070/Add.8ج 
 5993مار  / ذار 8

ــــــــــول 13رســــــــــالة مؤر ــــــــــة  / أيل
موج هــــــــــة إىل  5995ســــــــــ تم  

األمـــ  العـــاخ مـــن رئـــيس جملـــس 
 جاألمن

(S/1994/1090) 

 

 ج3583اجللسة  املتعلقة برواندااحلالة 
 5993مار  / ذار 51

S/25070/Add.10ج 
 5993مار  / ذار 11

 ج(5991) 5119ا ذ القرار 
 ج3611اجللسة 

ديسم  /  انون األول  51
5991 

 

تقرير األمـ  العـاخ املقـد خ عمـال  
 817بقـــــــــــرار جملـــــــــــس األمـــــــــــن 

(5993) 

 ج3589اجللسة 
 5993مار  / ذار 31

S/25070/Add.13ج 
 5993أبريل /نيسان 53

 ج(5993) 851ا ذ القرار 
 3589اجللسة 

 

ـــــة يوغوســـــالفيا  مشـــــار ة مجهوري
صـــــــــــــربيا واجل ـــــــــــــل )ا إاديـــــــــــــة 
و عمـــــــــــل ا لـــــــــــس ( األســـــــــــود

 ا قتصادل وا جتماعل

 ج3115اجللسة 
 5993أبريل /نيسان 18

S/25070/Add.17ج 
 5993مايو /أيار 11

ــــــــــول 57رســــــــــالة مؤر ــــــــــة  / أيل
موج هــــــــــة إىل  5993ســــــــــ تم  

رئيس اجلمعية العامة من رئـيس 
 ججملس األمن

(S/26466) 
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 املوجزأول إدراا و ال يان  و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم  /  انون األول

اإلدراا األ ا و ال يان املوجز 
 انون   35حىت 
 5991ديسم  /األول

     
مــار  /  ذار 51رسـالة مؤر ـة 

موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5993
جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
ـــــــــــــا الشـــــــــــــع ية  جلمهوريـــــــــــــة  وري

 الداقرا ية
مــار  /  ذار 59رسـالة مؤر ـة 

موج هــــــــة مــــــــن األمــــــــ   5993
 األمنالعاخ إىل رئيس جملس 

 مذ رة مقدمة من األم  العاخ

 ج3151اجللسة 
 5993مايو /أيار 55

S/25070/Add.19ج 
 5993يونيه /حزيران 3

 ج(5993) 811ا ذ القرار 
 3151اجللسة 

 

 ج3138اجللسة  د املسألة املتعلقة هباييت
 5993يونيه /حزيران 56

S/25070/Add.24ج 
 5993يوليه / وئ 6

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/55)ج 

 ج3195اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 56

5991 

 

ـــــــــة مقـــــــــدونيا  احلالـــــــــة و مجهوري
 اليوغوسالفية السابقة

 ج3139اجللسة 
 5993يونيه /حزيران 58

S/25070/Add.24ج 
 5993يوليه / وئ 6

 ج(5991) 5117ا ذ القرار 
 ج3611اجللسة 

نوفم  /تشرين الثاين 31
5991 

 

املقدمــة مبوجــب املــادة الدل ــات 
مـــن ميثـــا  األمـــا املتحـــدة  11

نتيجــة  لتنفيــذ التــدابا املفروضــة 
 ضد يوغوسالفيا السابقة

 ج3151اجللسة 
 5993يونيه /حزيران 58

S/25070/Add.24ج 
 5993يوليه / وئ 6

 ـــــــــــانون   11رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هــة  5993ديســم  /األول

إىل األمـــــــ  العـــــــاخ مـــــــن رئـــــــيس 
 ججملس األمن

(S/26040/Add.1) 

 

 ج3153اجللسة  (5993) 857متابعة القرار 
 5993يونيه /حزيران 58

S/25070/Add.14ج 
 5993أبريل /نيسان 15

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/46)ج 

 ج3179اجللسة 
 5991س تم  /أيلول 51

 

إ دـــار مــــن الو يـــات املتحــــدة 
يونيـــــــــــــه /حزيـــــــــــــران 16مـــــــــــــؤر  
 ذت ضــــــدبتــــــدابا اُ ــــــ 5993
 العرا 

 ج3151اجللسة 
 5993يونيه /حزيران 17

S/25070/Add.26ج 
 5993يوليه / وئ 9

 جا تتا النظر و ال ند
 3151اجللسة 

 

 ج3158اجللسة  قوة األما املتحدة للحماية
 5993يونيه /حزيران 31

S/25070/Add.26ج 
 5993يوليه / وئ 9

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/40)ج 

 ج3168اجللسة 
 5991أغسدس / ن 59
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 املوجزأول إدراا و ال يان  و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم  /  انون األول

اإلدراا األ ا و ال يان املوجز 
 انون   35حىت 
 5991ديسم  /األول

     
الشــــكو  املقدمــــة مــــن أو رانيــــا 
بشــــأن مرســــوخ ا لــــس األعلــــى 
ــــــــــــــ   لالإــــــــــــــاد الروســــــــــــــل املتعل

 بسيفاستوبول

 ج3116اجللسة 
 5993يوليه / وئ 11

S/25070/Add.29ج 
 5993يوليه / وئ 31

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/26118)ج 

 3116اجللسة 

 

بعثات مؤ ر األمن والتعـاون و 
و  وســـــوفو وســـــاندئا  أوروبـــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــة  وفويفودينـــــــــــــــــــــــــــاج مجهوري
صـــــربيا )يوغوســـــالفيا ا إاديـــــة 

 (واجل ل األسود

 ج3161اجللسة 
 5993أغسدس / ن 9

S/25070/Add.32ج 
 5993أغسدس / ن 11

 ج(5993) 811ا ذ القرار 
 3161اجللسة 

 

ــــة و  اجيكســــتان وعلــــى  احلال
امتــــــــــداد احلــــــــــدود الداجيكيــــــــــة 

 األفغانية

 ج3166اجللسة 
 5993أغسدس / ن 13

S/25070/Add.34ج 
 5993س تم  /أيلول 3

 ج(5991) 5131ا ذ القرار 
 ج3616اجللسة 

ديسم  /  انون األول  55
5991 

 

 ج3171اجللسة  احلالة و  رواتيا
 5993س تم  /أيلول 55

S/25070/Add.37ج 
 5993س تم  /أيلول 15

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/63)ج 

 ج3651اجللسة 
ديسم  /  انون األول  11

5991 

 

 ج3183اجللسة  أمن عمليات األما املتحدة 
 5993س تم  /أيلول 19

S/25070/Add.39ج 
أ توبر /تشرين األول 7

5993 

 ج(5993) 868ا ذ القرار 
 3183اجللسة 

 

  13 و 11رســــــــــــــائل مؤر ــــــــــــــة 
 5995ديســـم  / ـــانون األول

موج هــــة مـــــن فرنســـــاج واململكـــــة 
ل يدانيــــــــــا العظمــــــــــى املتحــــــــــدة 

و يرلنـــــدا الشـــــماليةج والو يـــــات 
  ه املتحدة األمريكية

 ج3351اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 55

5993 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/56)ج 

نوفم  /تشرين الثاين 11
5991 

 

املالحــــــــة و هنــــــــر الــــــــدانون و 
يوغوســـالفيا ا إاديــــة مجهوريـــة 

 (صربيا واجل ل األسود)

 ج3191اجللسة 
أ توبر / تشرين األول 53

5993 

S/25070/Add.41ج 
أ توبر / تشرين األول 11

5993 

 ج(5991) 991ا ذ القرار 
 ج3133اجللسة 

 5991مايو /أيار 55

 

 ج3197اجللسة  احلالة و بوروندل
أ توبر / تشرين األول 11

5993 

S/25070/Add.43ج 
 5993نوفم  /تشرين الثاين 5

 انون   8 رسالة مؤر ة
موج هة  5991ديسم  /األول

إىل األم  العاخ من رئيس 
 ججملس األمن

(S/1995/1023) 

 



 21 جدول األعمال –الفصل الثاني 

  

 

 املوجزأول إدراا و ال يان  و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم  /  انون األول

اإلدراا األ ا و ال يان املوجز 
 انون   35حىت 
 5991ديسم  /األول

     
 ج3331اجللسة  و احلالة و أفغانستان

 5995يناير / انون الثاين  15
S/1994/20/Add.3ج 

 5995ف اير /و ا  3
 جبيانا  أصدر الرئيس 

(S/PRST/1994/77)ج 
 ج3575اجللسة 

نوفم  /تشرين الثاين 31
5995 

 

 مذ رة مقدمة من األم  العاخ؛
 ومذ رة مقدمة من األم  العاخ

 ج3317اجللسة 
 5995مار  / ذار 35

S/1994/20/Add.12ج 
 5995أبريل /نيسان 8

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1994/13)ج 

 3317اجللسة 

 

/ نيســـــــــان 5و موق ـــــــــ   اتفـــــــــا 
بـــــــ  حكـــــــوميت  5995أبريـــــــل 

تشاد واجلماهاية العربيـة اللي يـة 
ـــــذ بشـــــأن الُســـــ ـــــة لتنفي  ل العملي

احلكــــــا الصــــــادر عــــــن إكمــــــة 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة و 

 5995ف اير /و ا  3

 ج3363اجللسة 
 5995أبريل /نيسان 55

S/1994/20/Add.23ج 
 5995يونيه /حزيران 11

 ج(5995) 916ا ذ القرار 
 ج3389اجللسة 

 5995يونيه /حزيران 53

 

مـــذ رة مـــن األمـــ  العـــاخ  يــــل 
مايو /أيار 17هبا رسالة مؤر ة 

موج هــــــــــــة إىل األمــــــــــــ   5995
العــــاخ مــــن املــــدير العــــاخ للو الــــة 

 الدولية للداقة الذرية

 ج3383اجللسة 
 5995مايو /أيار 31

S/1994/20/Add.21ج 
 5995يونيه /حزيران 51

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1994/28)ج 

 3383اجللسة 

 

 ج3386اجللسة  احلالة و اجلمهورية اليمنية
 5995يونيه /حزيران 5

S/1994/20/Add.21ج 
 5995يونيه /حزيران 51

يوليـــه /  ـــوئ 58رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــة إىل األمــــــــــــ   5995

 جالعاخ من رئيس جملس األمن
(S/1994/838) 

 

 58املــادة  :رئاسـة جملــس األمـن
مـــــن النظــــــاخ الــــــدا لل املؤقــــــت 

 . لس األمن

 ج3511اجللسة 
 5995أغسدس / ن 11

S/1994/20/Add.33ج 
 5995أغسدس / ن 35

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1994/55)ج 

 ج3516اجللسة 
 5995س تم  /أيلول 56

 

 ج3558اجللسة  حفظ السالخ:  دة للسالخ
 5995نوفم  /تشرين الثاين 5

S/1994/20/Add.43ج 
نوفم  /تشرين الثاين 55

5995 

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1994/62)ج 

 3558اجللسة 

 

اإل ــــــــــــــــار املتفــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــه و 
أ تـــــــــــــــوبر /تشــــــــــــــرين األول 15

بـــ  الو يـــات املتحـــدة  5995
األمريكيـــــــــــة ومجهوريـــــــــــة  وريـــــــــــا 

 الشع ية الداقرا ية

 ج3515اجللسة 
 5995نوفم  /تشرين الثاين 5

S/1994/20/Add.43ج 

نوفم  /تشرين الثاين 55
5995 

 جأصدر الرئيس بيانا  
(SPRST/1994/64)ج 

 3515اجللسة 
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 املوجزأول إدراا و ال يان  و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم  /  انون األول

اإلدراا األ ا و ال يان املوجز 
 انون   35حىت 
 5991ديسم  /األول

     
تشـــــــــــــرين  1رســـــــــــــالة مؤر ـــــــــــــة 

ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5995ن
إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 

 رئيس جملس الوصاية

 ج3511اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 51

5995 

S/1994/20/Add.44ج 
نوفم  /الثاينتشرين  11

5995 

 ج(5995) 916ا ذ القرار 
 3511اجللسة 

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

ـــــــــــة الســـــــــــائدة و مندقـــــــــــة  احلال
 بيهاتن اآلمنة وما حوهلا

 ج3565اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 59

5995 

S/1994/20/Add.45ج 
نوفم  /تشرين الثاين 19

5995 

 ج(5995) 918ا ذ القرار 
 3565اجللسة 

 

 ـــــــــــانون   55رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هــة  5995ديســم  /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
رئيس جلنة جملس األمن املنشأة 

( 5995) 715عمـــال  بــــالقرار 
 بشأن يوغسالفيا

 ج3581اجللسة 
ديسم  /  انون األول  55

5995 

S/1994/20/Add.49ج 
ديسم  /  انون األول  13

5995 

 ج(5995) 967ا ذ القرار 
 3581اجللسة 

 

أســـــاليب عمـــــل جملـــــس األمــــــن 
 :وإجراءاته

تشـــــــــــــرين  9رســـــــــــــالة مؤر ـــــــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5995ن

ــــــل  إىل األمــــــ  العــــــاخ مــــــن املمث
الــــــــدائا لفرنســــــــا لــــــــد  األمــــــــا 

 املتحدة

 ج3583اجللسة 
ديسم  /  انون األول  56

5995 

S/1994/20/Add.49ج 
ديسم  /  انون األول  13

5995 

 جالرئيس بيانا  أصدر 
(S/PRST/1994/81)ج 

 3583اجللسة 

 

 ج3591اجللسة   دة للسالخ
 5991يناير / انون الثاين  58

S/1995/40/Add.2ج 
 5991يناير / انون الثاين  11

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/9)ج 

 ج3113اجللسة 
 5991ف اير /و ا  11

 

خ مـــــــن ا إـــــــاد ا قـــــــملاا املقـــــــد  
وفرنســـــــــــــا  الروســـــــــــــل والصـــــــــــــ 

ـــــــــا  واململكـــــــــة املتحـــــــــدة ل يداني
العظمـــــــــى و يرلنـــــــــدا الشـــــــــمالية 
والو يـــــات املتحـــــدة األمريكيــــــة 

 بشأن الضمانات األمنية

 ج3155اجللسة 
 5991أبريل /نيسان 55

S/1995/40/Add.14ج 
 5991أبريل /نيسان 15

 ج(5991) 985ا ذ القرار 
 3155اجللسة 

 

إحيــــــاء ذ ــــــر  انتهــــــاء احلــــــرن 
 الثانية و أوروباالعاملية 

 ج3131اجللسة 
 5991مايو /أيار 9

S/1995/40/Add.18ج 
 5991مايو /أيار 59

 جأصدر الرئيس بيانا  
 ج(S/PV.3532انظر الو يقة )

 3131اجللسة 

 

 ج3133اجللسة  املالحة و هنر الدانون
 5991مايو /أيار 55

S/1995/40/Add.18ج 
 5991مايو /أيار 59

 ج(5991) 991ا ذ القرار 
 3133اجللسة 
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 املوجزأول إدراا و ال يان  و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم  /  انون األول

اإلدراا األ ا و ال يان املوجز 
 انون   35حىت 
 5991ديسم  /األول

     
إحيــــــاء ذ ــــــر  انتهــــــاء احلــــــرن 
العامليـــة الثانيـــة و مندقـــة  ســـيا 

 واحمليط اهلاد ء

 ج3161اجللسة 
 5991أغسدس / ن 51

S/1995/40/Add.32ج 
 5991أغسدس / ن 16

 جأصدر الرئيس بيانا  
 ج(S/PV.3565انظر الو يقة )

 3161اجللسة 

 

الـــــــــذ ر  الســـــــــنوية اخلمســـــــــون 
 إلنشاء األما املتحدة

 ج3183اجللسة 
 5991س تم  /أيلول 16

S/1995/40/Add.38ج 
أ تـــــــــــــــــوبر /تشـــــــــــــــــرين األول  5

5991 

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/48) ج 

 3183اجللسة 

 

 ج3181اجللسة  احلالة و يوغوسالفيا السابقة
أ توبر /تشرين األول 6

5991 

S/1995/40/Add.39ج 
أ توبر / تشرين األول 55

5991 

 5115القـــــــــــــــــــــــــرارين ا ــــــــــــــــــــــــذ 
 ج(5991)
 ج (5991) 5111و 

 ج3191اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 11

5991 

 

 ج3197اجللسة  احلالة و سااليون
نوفم  /تشرين الثاين  17

5991 

S/1995/40/Add.47ج 
ديسم  / انون األول  8

5991 

 جأصدر الرئيس بيانا  
 (S/PRST/1995/57)ج 

 3197اجللسة 

 

__________ 
خ إىل اجلمعيـة العامـةج وانتقـان عضـو و إكمـة العـدل الدوليـةج جملس األمن املقـد   مثل ق ول أعضاء ُجُددج وتعي  أو إعادة تعي  األم  العاخج والنظر و تقرير جال نود املتكررة أ

 (.انظر اجلدول باء) املعتاد  الل فملة ئمنية قصاة نس يا  و ذلك النظر تتا خينظر فيها و ويُ  ؛حينما تؤدل إىل مقرر إ   تدرا و جدول أعمال ا لس   
 .117و  113و  111و  599و  571و  565و  557ج ال نود  S/25070لال الع على النظر الساب  و هذا ال ندج انظر الو يقة  ن
 .“قوة األما املتحدة للحماية”انظر  ا
 .563ج ال ند  S/25070ة لال الع على النظر الساب  و هذا ال ندج انظر الو يق د
 (.أعاله 53انظر احلاوية رقا )النظر و هذا املوضوع و إ ار بندين س    ـه
 .556ج ال ند  S/25070لال الع على النظر الساب  و هذا ال ندج انظر الو يقة  و
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عن إجراء جديد اتخذه  بلغالواردة في المجلدات السابقة من المرجع والتي أ   البنود -اء ــــب
 أ 3991-3991مجلس األمن بشأنها في البيانات الموجزة التي صدرت خالل الفترة 

 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

     
احلالــــــــــة و مجهوريــــــــــة ال وســــــــــنة 

 واهلرسك
 ج3553اجللسة 

 5991س تم  /أيلول 9
S/23370/Add.36 ج أ 

 5991س تم  /أيلول 55
 ج(5991) 5131 ا ذ القرار
 ج3653اجللسة 

ديســـــــــــم   / ـــــــــــانون األول  15
5991 

 

 ج5355اجللسة  األوسطاحلالة و الشر  
 5967مايو /أيار 15

S/7913ج 
 5967مايو /أيار 19

 ــــــــــــــانون   8 رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة
موج هــة  5991ديســم  /األول

إىل األمـــــــ  العـــــــاخ مـــــــن رئـــــــيس 
 ججملس األمن

 (S/1995/1023) 

 

 ج5956اجللسة  احلالة و األراضل العربية احملتلة
 5976مايو /أيار 5

S/11935/Add.18ج 
 5976 مايو/أيار 55

مل يـــتمكن مـــن اعتمـــاد مشـــروع 
 جقرار

S/ 1995/394ج 
 ج3138اجللسة 

 5991مايو /أيار 57

 

الدبلوماســـــــية :  دـــــــة للســـــــالخ
الوقائيـــة وصـــن  الســـالخ وحفـــظ 

 السالخ

 ج3189اجللسة 
 5991حزيران  31

S/23370/Add.26ج 
 5991يوليه / وئ 17

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/61) ج 

 ج3619اجللسة 
ديســـــــــــم   / ـــــــــــانون األول  59

5991 

 

 ج1931اجللسة  احلالة ب  العرا  والكويت
 5991أغسدس / ن 1

S/21100/Add.30ج 
 5991أغسدس / ن 51

تشــــــــــرين  16 رســــــــــالة مؤر ــــــــــة
موج هـــــة  5991أ تـــــوبر /األول

إىل األمـــــــ  العـــــــاخ مـــــــن رئـــــــيس 
 ججملس األمن

 (S/1995/886) 

 

 ج3515اجللسة  احلالة و جورجيا
أ توبر /األولتشرين  8

5991 

S/23370/Add.40ج 
أ توبر  /تشرين األول 51

5991 

 جأصدر الرئيس بيانا  
 (S/PRST/1995/39)ج 

 ج3167اجللسة 
 5991أغسدس / ن 58
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

     
  13 و 11 رســــــــــــــائل مؤر ــــــــــــــة

 5995ديســـم  / ـــانون األول
واململكـــــة  جموج هــــة مـــــن فرنســـــا

املتحــــــــــدة ل يدانيــــــــــا العظمــــــــــى 
والو يـــــات  جو يرلنـــــدا الشـــــمالية
 املتحدة األمريكية 

 ج3133اجللسة 
 5991يناير / انون الثاين  15

S/23370/Add.3ج 
 5991ف اير /و ا  7

 ج(5993) 883 ا ذ القرار
 ج3351اجللسة 

نوفم  /تشرين الثاين 55
5993 

 

الراميـة اجلهود  :أمريكا الوسدى
 السالخ إىل إقي 

 ج1875اجللسة 
 5989يوليه / وئ 17

S/20370/Add.29ج 
 5989أغسدس / ن 3

 ج (5991) 995 ا ذ القرار
 ج3118اجللسة 

 5991أبريل /نيسان 18

 

 ج1955اجللسة  احلالة و  م وديا
 5991س تم  /أيلول 11

S/21100/Add.37ج 
أ توبر  /تشرين األول 16

5991 

 ج (5993) 881 ا ذ القرار
 ج3313اجللسة 

 5993نوفم  /تشرين الثاين 5

 

ــــــــــاغورين  - احلالــــــــــة املتعلقــــــــــة بن
  ارابا 

 ج3171اجللسة 
 5991مايو /أيار 51

S/23370/Add.19ج 
 5991يونيه /حزيران 51

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1995/21) ج 

 ج3111اجللسة 
 5991أبريل /نيسان 16

 

 ج1975اجللسة  احلالة و لي يا
 5995يناير / انون الثاين  11

S/22110/Add.3 
 جCorr. 1و 
 5995ف اير /و ا  5

تشــــــــــرين  56 رســــــــــالة مؤر ــــــــــة
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5991ن

إىل األمـــــــ  العـــــــاخ مـــــــن رئـــــــيس 
 ججملس األمن

 (S/1995/960) 

 

 ج5779اجللسة  احلالة و ق ع
 5975يوليه / وئ 56

S/11185/Add.28ج 
 5975يوليه / وئ 15

 5131 ا ـــــــــــــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــــــــــــــرار
 ج (5991)

 ج3618اجللسة 
ديسم   /األول انون   59

5991 

 

 ج5988اجللسة  ن مسألة جنون أفريقيا
 5977مار  / ذار 15

S/12269/Add.12ج 
 5977مار  / ذار 35

 ج (5995) 931 ا ذ القرار
 ج3393اجللسة 

 5995يونيه /حزيران 17

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

 ج3513اجللسة  احلالة و موئام ي 
ــــــــــــوبر  /تشــــــــــــرين األول 53 أ ت

5991 

S/23370/Add.41ج 
ــــــــــــوبر  /تشــــــــــــرين األول 59 أ ت

5991 

 جأصدر الرئيس بيانا  
(S/PRST/1994/80) 

 3579اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 55

5995 

 

احلالـــــة فيمـــــا يتعلـــــ  بالصـــــحراء 
 الغربية

 ج5859اجللسة 
أ توبر  /تشرين األول 11

5971 

S/11593/Add.42ج 
أ توبر  /تشرين األول 19

5971 

 ج(5991) 5133 ا ذ القرار
 ج3651اجللسة 

ديسم   / انون األول  59
5991 
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ج3161اجللسة  احلالة و الصومال     
 5991مار  / ذار 57

S/23370/Add.11ج 
 5991مار  / ذار 17

يونيـــه /حزيـــران 1 رســـالة مؤر ـــة
إىل األمــــــــــــ  موج هــــــــــــة  5991

 جالعاخ من رئيس جملس األمن
 (S/1995/452) 

 

 ج ُجُددقبول أعضاء 

 ج3511اجللسة  سلوفا يا
 5993يناير / انون الثاين  7

S/25070/Add.1ج 
يناير / انون الثاين   55

5993 

 ج (5993) 811 ا ذ القرار
 جوأصدر الرئيس بيانا  

 (S/25069) ج 
 ج3517اجللسة 

 5993يناير / انون الثاين  8

S/25070/Add.1ج 
 5993يناير / انون الثاين  55

 ج3516اجللسة  التشيكيةاجلمهورية 
 5993يناير / انون الثاين  7

S/25070/Add. 1ج 
يناير / انون الثاين   55

5993 

 ج (5993) 815 ا ذ القرار
 جوأصدر الرئيس بيانا  

(S/25071)ج 
 ج3518اجللسة 

 5993يناير / انون الثاين  8

S/25070/Add.1ج 
 5993يناير / انون الثاين  55

اليوغوســالفية مجهوريــة مقــدونيا 
 السابقة

 ج3591اجللسة 
 5993أبريل /نيسان 6

S/25070/Add.14ج 
 5993أبريل /نيسان 15

 ج (5993) 857 ا ذ القرار
 جوأصدر الرئيس بيانا  

(S/25545) ج 
 ج3596اجللسة 

 5993أبريل /نيسان 7

S/25070/Add.14ج 
 5993أبريل /نيسان 15

 ج3151اجللسة  إريمليا
 5993مايو /أيار 11

S/25070/Add.21ج 
 5993يونيه /حزيران 13

 ج (5993) 818ا ذ القرار 
 جوأصدر الرئيس بيانا  

(S/25847) ج 
 ج3158اجللسة 

 5993مايو /أيار 16

 

 ج3156اجللسة  مونا و
 5993مايو /أيار 11

S/25070/Add.21ج 
 5993يونيه /حزيران 13

 ج (5993) 819 ا ذ القرار
 جوأصدر الرئيس بيانا  

(S/25848) ج 
 ج3159اجللسة 

 5993مايو /أيار 16

 

 ج3111اجللسة  أندورا
 5993يوليه / وئ 7

S/25070/Add.27ج 
 5993يوليه / وئ 51

 ج(5993) 858 ا ذ القرار
 جوأصدر الرئيس بيانا  

(S/26054) ج3115اجللسة ج 
 5993يوليه / وئ 8
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ج3568اجللسة  با و     
نوفم  /تشرين الثاين 19

5995 

S/1994/20/Add.47ج 
ديسم  / انون األول  7

5995 

 ج(5995) 963 ا ذ القرار
 جوأصدر الرئيس بيانا  

 (S/PRST/1994/73) ج 
 ج3569اجللسة 

نـــــــــــوفم  /تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين 19
5995 

S/1994/20/Add.47ج 
ديسم  / انون األول  7

5995 

 د محكمة العدل الدولية

موعـــــــد إجـــــــراء انتقـــــــان ملـــــــلء 
 العدل الدوليةواغر و إكمة 

 ج3571اجللسة 
 5993ف اير /و ا  5

S/25070/Add.5ج 
 5993ف اير /و ا  55

 ج (5993) 811 ا ذ القرار
 3571اجللسة 

S/25070/Add.5ج 
 5993ف اير /و ا  55

انتقــــــــــان عضــــــــــو و إكمــــــــــة 
 العدل الدولية

 ج3119اجللسة 
 5993مايو /أيار 51

S/25070/Add.19ج 
 5993يونيه /حزيران 3

 جأوصى مبروح مللء واغر
 3119اجللسة 

S/25070/Add.19ج 
 5993يونيه /حزيران 3

انتقــان ةســة أعضــاء حملكمــة 
 العدل الدولية

 ج3319اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 51

5993 

S/25070/Add.45ج 
نوفم  /تشرين الثاين 11

5993 

مروـــــــح  ملـــــــلء  1 ـأوصـــــــى بــــــــ
 جوواغر

 3351 و 3319اجللســــــــــــات 
 ج3355 و

نوفم  /تشرين الثاين 51
5993 

S/25070/Add.45 

موعـــــــد إجـــــــراء انتقـــــــان ملـــــــلء 
 واغر و إكمة العدل الدولية

 ج3553اجللسة 
أ توبر  /تشرين األول 15

5995 

S/1994/20/Add.41ج 
 5991ف اير /و ا  7

 ج (5995) 915 ا ذ القرار
 3553اجللسة 

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

و إكمــــــــــة  انتقــــــــــان عضــــــــــو
 العدل الدولية

 ج3593اجللسة 
 5991يناير / انون الثاين  16

S/1995/40/Add.3ج 
 5991ف اير /و ا  6

 جأوصى مبروح مللء واغر
 3593اجللسة 

S/1995/40/Add.3ج 
 5991ف اير /و ا  6

موعـــــــد إجـــــــراء انتقـــــــان ملـــــــلء 
 واغر و إكمة العدل الدولية

 ج3117اجللسة 
 5991مار  / ذار 9

S/1995/40/Add.9ج 
 5991مار  / ذار 55

 ج (5991) 979 ا ذ القرار
 3117اجللسة 

S/1995/40/Add.9ج 
 5991مار  / ذار 55

موعـــــــد إجـــــــراء انتقـــــــان ملـــــــلء 
 واغر و إكمة العدل الدولية

 ج3151اجللسة 
 5991مار  / ذار 11

S/1995/40/Add.11ج 
 5991مار  / ذار 35

 ج (5991) 981 ا ذ القرار
 3151اجللسة 

 

انتقــــــــــان عضــــــــــو و إكمــــــــــة 
 العدل الدولية

 ج3156اجللسة 
 5991يونيه /حزيران 15

S/1995/40/Add.24ج 
 5991يونيه /حزيران 31

 جأوصى مبروح مللء واغر
 3156اجللسة 

 

انتقــــــــــان عضــــــــــو و إكمــــــــــة 
 العدل الدولية

 ج3111اجللسة 
 5991يوليه / وئ 51

S/1995/40/Add.27ج 
 5996يناير /الثاين انون   55

 جأوصى مبروح مللء واغر
 3111اجللسة 

 

موعـــــــد إجـــــــراء انتقـــــــان ملـــــــلء 
 واغر و إكمة العدل الدولية

 ج3191اجللسة 
 5991نوفم  /تشرين الثاين 7

S/1995/40/Add.44ج 
نوفم  /تشرين الثاين 57

5991 

 ج(5991) 5158 ا ذ القرار
 3191اجللسة 
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 سم من مجلس األمن إلى الجمعية العامة المقد  النظر في مشروع التقرير      

النظــر و مشــروع التقريــر الــذل 
يشـــــــــــــــــــــــمل الفـــــــــــــــــــــــملة مـــــــــــــــــــــــن 

إىل  5991 يونيـــه/حزيـــران 56
  5995يونيه /حزيران 51

 ج3195اجللسة 
أ توبر /تشرين األول 59

5993 

S/25070/Add.42ج 
أ توبر /تشرين األول 19

5993 

 جاعتمد مشروع التقرير 
 3195اجللسة 

S/25070/Add.42ج 
أ توبر /تشرين األول 19

5993 

النظــــــــــر و مشــــــــــروع التقريــــــــــر 
الـــــــــذل يشـــــــــمل الفـــــــــملة مـــــــــن 

ـــــــــه /حزيـــــــــران 56  5993يوني
يونيــــــــــــــــــــه /حزيــــــــــــــــــــران 51إىل 

5995 

 ج3551اجللسة 
أ توبر /تشرين األول 58

5995 

S/1994/20/Add.41ج 
 5991ف اير /و ا  7

 جاعتمد مشروع التقرير
 3551اجللسة 

S/1995/40ج 
يناير / انون الثاين  56

5991 

النظــــــــــر و مشــــــــــروع التقريــــــــــر 
الـــــــــذل يشـــــــــمل الفـــــــــملة مـــــــــن 

ـــــــــه /حزيـــــــــران 56  5995يوني
يونيــــــــــــــــــــه /حزيــــــــــــــــــــران 51إىل 

5991 

 ج3193اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 53

5991 

S/1995/40/Add.45ج 
نوفم  /تشرين الثاين 11

5991 

 جاعتمد مشروع التقرير
 3193اجللسة 

S/1995/40/Add.45ج 
نوفم  /تشرين الثاين 11

5991 

 
__________ 

 .على إوارة مرجعية أو عدة إوارات مرجعية إىل النظر الساب  و بند متعل  بذلكأيضا   ال يان املوجز  تول أ
 .املعروضة عليهنظره و ال ند وحذ  ذلك ال ند من قائمة املسائل ( 5995) 931ا تتا ا لس بالقرار  ن
 .الفصل الساب أيضا   انظرقُدمت للحصول على العضوية؛ و  ل ات  س عةج أ مل ا لس النظر و املستعرضة الل الفملة  ا
وجز املـ يـان الو الـواردة ذلـك اإلجـراء موصـو  و املـادة ا سـتهاللية  ا لـسج فـإن  مـن ال نـود املعروضـة علـى بنـدا   ليس  مبحكمة العدل الدولية إجراء جملس األمن املتعل   أن   م  د
 .ئلتيسا على القار لدرا و هذا اجلدول أُ  قد جاألم  العاخ عن املسائل املعروضة على جملس األمن وعن املرحلة اليت بلغها النظر و تلك املسائلالصادر عن 
مـن ال نـود املعروضـة علـى جملـس األمـنج يـرد اإلجـراء الـذل ا ـذه بنـدا   بوصـفه خ إىل اجلمعيـة العامـة لـيس مـدرجا  اإلجراء املتعل  بنظر جملـس األمـن و مشـروع تقريـره املقـد   م  أن   هـ

 .درا و هذا اجلدول للتيسا على القارئا لس بشأن هذا النظر و املادة ا ستهاللية الواردة و ال يان املوجز الصادر عن األم  العاخج وقد أُ 
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 ذفت من قائمة المسائل المعروضة على مجلس األمن البنود التي ح  - جيم 
 أ 3991إلى  3991خالل الفترة من 

 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ج5988اجللسة  ن مسألة جنون أفريقيا
 5977مار  / ذار 15

S/12269/Add.12ج 
 5977مار  / ذار 35

 ج(5995) 931ا ذ القرار 
 ج3393اجللسة 

 5995يونيه /حزيران 17

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

واحلــــــد منهــــــا تنظـــــيا األســــــلحة 
 ا بصورة عامة

 ج88اجللسة 
ديسم  /  انون األول  35

5956 

S/238ج 
 5957يناير / انون الثاين  3

 جS/1995/40 جحل جلنة األسلحة التقليدية
 5991يناير / انون الثاين  56

ــــــوات األمــــــا  معلومــــــات عــــــن ق
 ا املتحدة املسلحة

 ج89اجللسة 
 5957يناير / انون الثاين  7

S/246ج 
 5957يناير /الثاين انون   51

 ج175اجللسة 
 5911يناير / انون الثاين  31

 

 ج519اجللسة  املسألة املصرية
 5957يوليه / وئ 57

S/425ج 
 5957يوليه / وئ 58

 جمل يتقذ إجراء
 5957س تم  /أيلول 51

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

إجــــراءات التصــــويت و جملــــس 
 األمن

 ج597اجللسة 
 5957أغسدس / ن 17

S/533ج 
 5957أغسدس / ن 19

 جبيانا   أصدر الرئيس
 ج511اجللسة 

أ تـــــــــــــــوبر /تشــــــــــــــرين األول 58
5959 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ج168اجللسة  املسألة السلوفا ية
 5958مار  / ذار 57

S/700ج 
 5958مار  / ذار 11

 جS/782نظر و مشروع القرار 
 ج311اجللسة 

 5958مايو /أيار 16

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

إ دــــــاران متدابقــــــان مؤر ــــــان 
 5958س تم  /أيلول 19

 ج361اجللسة 
أ توبر /تشرين األول 1

5958 

S/1029ج 
أ توبر /تشرين األول 7

5958 

 جمل يعتمد مشروع القرار 
S/1048 ج 371اجللسة ج 

ــــــــــــوبر / تشــــــــــــرين األول 11 أ ت
5958 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ج551اجللسة  املراق ة الدولية للداقة الذرية
 5959س تم  /أيلول 51

S/1394ج 
 5959س تم  /أيلول 15

ج ومل (5959) 75ا ــذ القــرار 
 جعتمديُ 

مشروع القرار 
S/1391/Rev.1ج 

 ج557اجللسة 
 5959س تم  /أيلول 56

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

وــــــــكو  مــــــــن الغــــــــزو املســــــــلح 
 (فرموئا)لتايوان 

 ج591اجللسة 
 5911أغسدس / ن 19

S/1774ج 
 5911س تم  /أيلول 7

 جمل يعتمد مشروعل القرارين
S/1757  وS/1921ج 
 ج131اجللسة 

نوفم  /تشرين الثاين 31
5911 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

وـــــكو  مـــــن قصـــــف بواســـــدة 
 الص  القوات اجلوية إلقليا

 ج593اجللسة 
 5911أغسدس / ن 35

S/1774ج 
 5911س تم  /أيلول 7

مل يعتمد مشروعل القرارين 
S/1752 و S/1745/Rev1ج 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ج115اجللسة 
 5911يونيه /حزيران 16

مســــــــــــــــألة مناوــــــــــــــــدة الــــــــــــــــدول 
ا نضـماخ إىل بروتو ـول جنيــف 

املعـــــــــــين حبظـــــــــــر  5911لعـــــــــــاخ 
اســــــتقداخ األســــــلحة ال كتايــــــة 

 والتصدي  عليه

 ج177اجللسة 
 5911يونيه /حزيران 58

S/2676ج 
 5911يونيه /حزيران 13

عتمـــــــــــــد مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار مل يُ 
S/2663ج 
 ج183اجللسة 

 5911يونيه /حزيران 16

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  1

ـــــــ   مســـــــألة  لـــــــب إجـــــــراء إقي
 بشأن حرن بكتاية مزعومة 

 ج185اجللسة 
 5911يونيه /حزيران 13

S/2687ج 
 5911يوليه / وئ 5

مل يعتمـــــــــــــد مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار 
S/2688 ج 191اجللســــــــــــــــــــــــــــة ج

 5911يوليه / وئ 9

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــــايو /أيـــــار 19رســـــالة مؤر ـــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5915

جملـــس األمــــن مــــن لثــــل تايلنــــد 
 الدائا بالنيابة

 ج671اجللسة 
 5915يونيه /حزيران 3

S/3224ج 
 5915يونيه /حزيران 8

مل يعتمـــــــــــــد مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار 
S/3229ج 
 ج675اجللسة 

 5915يونيه /حزيران 58

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

يونيــــه /حزيــــران 59برقيـــة مؤر ــــة 
هـــــــــــــة مـــــــــــــن وئيـــــــــــــر  5915 موج 

العالقــات اخلارجيــة و غواتيمــا  
 إىل رئيس جملس األمن

 ج671اجللسة 
 5915يونيه /حزيران 11

S/3257ج 
 5915يونيه /حزيران 19

مل يعتمـــــــــــــد مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار 
S/3236/Rev.1 وا ـــذ القــــرار ج

اجللســــــــــــــــــــــــــــة  ج(5915) 515
671 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

ســ تم  /أيلــول 8رســالة مؤر ــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5915

الــدائا جملــس األمــن مــن املمثــل 
 لو يات املتحدةل

 ج679اجللسة 
 5915س تم  /أيلول 51

S/3289ج 
 5915س تم  /أيلول 53

رف  اجللسة إىل حـ  ا جتمـاع 
 لـب أل بنـاء  علـى  مـرة أ ـر 
 ج681اجللسة ج من الوفود

 5915س تم  /أيلول 51

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ـــــــــــانون   18رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هـة إىل  5911يناير /الثاين

رئــــيس جملــــس األمــــن مــــن لثــــل 
نيوئيلنـــــدا بشـــــأن مســـــألة وقـــــوع 
أعمــال عدائيــة و ندــا  بعــج 

زر القري ــــــــة مــــــــن ســـــــــواحل اجلُــــــــ
ة؛ ورســـالة مؤر ـــة الصـــ  القاري ـــ

 5911ينـاير / انون الثـاين  31
موج هـة إىل رئــيس جملــس األمــن 
مــــــن لثــــــل اإــــــاد اجلمهوريــــــات 
الســــــوفياتية ا وــــــملا ية بشـــــــأن 

عمـــــال العدائيـــــة مـــــن مســـــألة األ
جانـــب الو يـــات املتحـــدة ضـــد 
مجهوريــــــــة الصــــــــ  الشــــــــع ية و 

 زر أ ر  و الص تايوان وجُ 

 ج689اجللسة 
 5911يناير / انون الثاين  35

S/3359ج 
 5911ف اير /و ا  7

 جأرجأ النظر و املسألة
 ج695اجللسة 

 5911ف اير /و ا  55

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

الوض  الذل ينشأ عـن اإلجـراء 
الـــذل ا ذتـــه احلكومـــة املصـــرية 
مــــن جانـــــب واحــــد  ـــــل تضـــــ  

لنظــــــاخ التشــــــغيل الــــــدو   حــــــدا  

 ج735اجللسة 
 5916س تم  /أيلول 16

S/7382ج 
 5966يوليه / وئ 1

 ج(5916) 558ا ذ القرار 
 ج753اجللسة 

أ توبر /تشرين األول 53
5916 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

لقنـــاة الســـويس الـــذل ع إقـــراره 
واستكماله مبوجـب اتفاقيـة قنـاة 

 5888السويس لعاخ 
اإلجــراءات املتقــذة ضــد مصــر 
ـــــــــدول  ـــــــــب بعـــــــــج ال مـــــــــن جان

ســــــــــــيما فرنســــــــــــا واململكــــــــــــة   
 املتحــــــدة والــــــيت تشــــــكل  دــــــرا  
علـــى الســــالخ واألمــــن الــــدولي  

مليثــــــا  انتها ــــــا   دــــــاا   عــــــدوتُ 
 داألما املتحدة

 ج735اجللسة 
 5916س تم  /أيلول 16

S/7382ج 
 5966يوليه / وئ 1

 ج درفج ا قملاا
 735اجللسة 

S/1994/20 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ج756اجللسة  احلالة و هنغاريا
أ تـــــــــــــــوبر /األول تشــــــــــــــرين 18

5916 

S/7382ج 
 5966يوليه / وئ 1

مل يعتمـــــــــــــد مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار 
S/3730/Rev.1  وا ذ القـرار ج

 ج (5916) 511
 ج715اجللسة 

 5916نوفم  /الثاين تشرين 5

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مة مـن املساعدة العسكرية املقد  
احلكومــة املصــرية للمتمــردين و 

 اجلزائر

 ج 757اجللسة 
أ تـــــــــــــــوبر /تشــــــــــــــرين األول 19

5916 

S/7382ج 
 5966يوليه / وئ 1

وافـــــــ  ا لـــــــس علـــــــى أن يـــــــمل  
القـــــــادخ لــــــرئيس جملـــــــس األمــــــن 

مهمـــــة إديـــــد موعـــــد للجلســـــة 
 جالقادمة
 757اجللسة 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تشــــــــــرين  31رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
موج هـــــة  5916أ تـــــوبر /األول

من لثل مصر إىل رئيس جملـس 
 األمن

 ج711اجللسة 
أ توبر /تشرين األول 31

5916 

S/3738ج 
 5916نوفم  /تشرين الثاين 6

 ج (5916) 559ا ذ القرار 
 ج715اجللسة 

أ توبر /تشرين األول 35
5916 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

وــكو  مقدمــة مــن لثــل اإــاد 
اجلمهوريـــــــــــــــــــات ا وــــــــــــــــــــملا ية 
السوفياتية و رسالة موج هة إىل 
رئـــــــيس جملـــــــس األمـــــــن مؤر ـــــــة 

 5918أبريــــــــــــــل /نيســــــــــــــان 58
إجــــــــــراءات عاجلــــــــــة ”معنونـــــــــة 

للحــــد مـــــن  لعــــات الدـــــائرات 
احلربيــــــــــة األمريكيــــــــــة املســــــــــلحة 
بقنابــــــل ذريــــــة وهيدروجينيــــــة و 
 ا اه حدود ا إاد السوفيايت

 ج853اجللسة 
 5918أبريل /نيسان 15

S/3996ج 
 5918أبريل /نيسان 18

مل يعتمـــــــد مشـــــــروعل  القـــــــرارين 
S/3995 و S/3997ج 
 ج857اجللسة 

 5918مايو /أيار 1

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تقريــر األمــ  العــاخ عــن الرســالة 
الـــــواردة مـــــن وئيـــــر اخلارجيـــــة و 
حكومـــــــة  و  امللكيـــــــة والـــــــيت 

حيلــــــــت مبـــــــــذ رة مــــــــن ال عثـــــــــة أُ 
الدائمـــــــــــــــــة لــــــــــــــــــالو  لــــــــــــــــــد  

 5املتحــــــــــــدة مؤر ــــــــــــة  األمــــــــــــا
 5919س تم  /أيلول

 ج857اجللسة 
 5919س تم  /أيلول 7

S/4220ج 
 5919س تم  /أيلول 15

 ج( 5919) 531ا ذ القرار 
 ج858اجللسة 

 5919س تم  /أيلول 7

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

مـــار  / ذار 11رســـالة مؤر ـــة 
موج هـــــــــة إىل رئـــــــــيس ج  5961

جملس األمن من لثلـل  ـل مـن 
اإـــــاد املا يـــــا وإ يوبيـــــا واألردن 
وأفغانســــــــــــــــــــتان وإندونيســـــــــــــــــــــيا 

ــــــــــة  ــــــــــران اإلســــــــــالمية ومجهوري إي
وبا ستان وبورما وتايلند وتر يـا 
وتـــــــــونس واجلمهوريــــــــــة العربيــــــــــة 
املتحــــــــدة والســــــــودان وســــــــيالن 
والعـــرا  وغانـــا وغينيـــا والفل ــــ  
و م وديــا و و  ول نــان ولي يــا 
ولي يــا واملغــرن واململكــة العربيــة 
السعودية وني ال واهلند واليابـان 

 ه واليمن

 ج815اجللسة 
 5961مار  / ذار 31

S/4301ج 
 5961أبريل /نيسان 5

 ج (5961) 535ا ذ القرار 
 ج 816اجللسة 

 5961أبريل /نيسان 5

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

مــــــايو /أيــــــار 58برقيــــــة مؤر ــــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5961

جملــس األمــن مــن وئيــر  ارجيــة 
اإــــاد اجلمهوريــــات ا وــــملا ية 

 السوفياتية

 ج817اجللسة 
 5961مايو /أيار 13

S/4329ج 
 5961مايو /أيار 35

مل يعتمـــــــــــــد مشـــــــــــــروع القـــــــــــــرار 
S/4321ج 
 ج861اجللسة 

 5961مايو /أيار 16

S/1995/40ج 
 5995يناير / انون األول  11

مـــــايو /أيـــــار 13رســـــالة مؤر ـــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5961

جملس األمن من لثلـل  ـل مـن 
األرجنتـــــــ  وإ ـــــــوادور وتـــــــونس 

 و وسيالن

 ج865اجللسة 
 5961مايو /أيار 16

S/4329ج 
 5961مايو /أيار 35

 ج (5961) 531ا ذ القرار 
 ج863اجللسة 

 5961مايو /أيار 17

S/1995/40ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

يوليــــه / ــــوئ 53رســــالة مؤر ــــة 
مـــــ  األموج هــــة مـــــن ج  5961

مــا املتحــدة إىل رئــيس لألعــاخ ال
 ئ جملس األمن

 ج873اجللسة 
 5961يوليه / وئ 55و  53

S/4391ج 
 5961يوليه / وئ 58

 ج (5965) 569ا ذ القرار 
 ج 981اجللسة 

نـــــــــــوفم  /تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين 15
5965 

S/1995/40ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

مـــــايو /أيـــــار 16رســـــالة مؤر ـــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5965

عـــاخ المـــ  األجملـــس األمـــن مـــن 
مــن لثلــل  ــل  ؛ألمــا املتحــدةل

مـــــــــن اإـــــــــاد املا يـــــــــا وإ يوبيـــــــــا 
واألردن وأفغانستان وإندونيسيا 
وإيران وبا ستان وبورمـا وتشـاد 
وتوغو وتـونس ومجهوريـة أفريقيـا 
الوســـــــدى واجلمهوريـــــــة العربيـــــــة 
املتحـــــــــدة وداهـــــــــومل وســـــــــاحل 
العـــــــــاا والســـــــــنغال والســـــــــودان 
وســـــــيالن والصــــــــومال والعــــــــرا  
وغـــابون وغانـــا وغينيـــا والفل ـــ  

لتـــــــــــــــــــا العليـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــ ع وفو 
والكــاماون و م وديــا والكونغــو 

ــــــــــــــــــــــــــــل) والكونغــــــــــــــــــــــــــــو ( برائافي
و و  ول نــــــــــان ( ليوبولــــــــــدفيل)

ولي يـــا ولي يـــا ومـــا  ومدغشـــقر 
واملغــــــــــــرن واململكــــــــــــة العربيــــــــــــة 
السعودية ون يال ونيجريا واهلنـد 

 ا واليابان واليمن ويوغوسالفيا

 ج911اجللسة 
 5965يونيه /حزيران 6

S/7382ج 
 5966يوليه / وئ 1

 ج( 5965) 563ا ذ القرار 
 911اجللسة 

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

تشــــــــــرين  15رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5965ن

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 املمثل الدائا لكوبا

 ج981اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 11

5965 

S/2008ج 
نوفم  /تشرين الثاين 31

5965 

جدول  قرر إبقاء ال ند على
 ج983 اجللسة جاألعمال

نوفم  /تشرين الثاين 18
5965 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تشــــــــــرين  11رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
موج هـــــة  5961أ تـــــوبر /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثل الدائا للو يـات املتحـدة 

 13األمريكيــة؛ ورســـالة مؤر ـــة 
 5961أ تــــــوبر /األولتشــــــرين 

موج هـة إىل رئــيس جملــس األمــن 
مـــــــــن املمثـــــــــل الـــــــــدائا لكوبـــــــــا؛ 

تشـــــــــرين  13ورســـــــــالة مؤر ـــــــــة 
موج هـــــة  5961أ تـــــوبر /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
نائـــــــب املمثـــــــل الـــــــدائا  إـــــــاد 
اجلمهوريـــــــــــــــــــات ا وــــــــــــــــــــملا ية 

 السوفياتية

 ج5111اجللسة 
أ توبر /تشرين األول 13

5961 

S/5201ج 
أ توبر /األول تشرين 35

5961 

رفـــــ  اجللســـــة و انتظـــــار نتـــــائ  
ـــــــذل وج   ـــــــداء ال هـــــــه األمـــــــ  الن

 جالعاخ
 ج5111اجللسة 

أ توبر /تشرين األول 11
5961 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

ــــــــة مؤر ــــــــة  ــــــــار 1برقي مــــــــايو /أي
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5963

جملــس األمــن مــن وئيــر  ارجيــة 
 مجهورية هاييت

 ج5131اجللسة 
 5963مايو /أيار 8

S/5313ج 
 5963مايو /أيار 53

أرجأ اجللسة إىل أجل غا 
 جمسمى
 ج5136اجللسة 

 5963مايو /أيار 9

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

التقــــــارير املقدمـــــــة مـــــــن األمـــــــ  
العــــاخ إىل جملــــس األمــــن بشــــأن 

 التدورات املتعلقة باليمن

 ج5137اجللسة 
 5963يونيه /حزيران 51

S/5334ج 
 5963يونيه /حزيران 57

 ج (5963) 579ا ذ القرار 
 ج5139اجللسة 

 5963يونيه /حزيران 55

S/1944/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

املســــــــــألة املتعلقــــــــــة باحلالــــــــــة و 
األقــــــــــــاليا اخلاضــــــــــــعة لــــــــــــ دارة 

 ال تغالية

 ج5151اجللسة 
 5963يوليه / وئ 11

S/5377ج 
 5963يوليه / وئ 31

 ج (5971) 311القرار ا ذ 
 ج5675اجللسة 

نوفم  /تشرين الثاين 57
5971 

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

رقــل و جنــون مســألة النــزاع الع  
ــــاجا عــــن سياســــات  أفريقيــــا الن
الفصــــل العنصـــــرل الــــيت تت عهـــــا 
حكومــــــــــــة مجهوريــــــــــــة جنــــــــــــون 

   أفريقيا

 ج5151اجللسة 
 5963يوليه / وئ 11

S/5377ج 
 5963يوليه / وئ 31

 ج(5971) 355ا ذ القرار 
 5639و  5638اجللستان 

ف اير /و ا  5املعقودتان و 
5971 

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

 ـــــــــــانون   51رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هـة إىل  5965يناير /الثاين

رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل 
 ل الدائا ل نما

 ج5186اجللسة 
 5965يناير /الثاين انون   51

S/5513ج 
 5965يناير / انون الثاين  53

قـــــرر أن يـــــأذن للـــــرئيس بتوجيـــــه 
نـــــــداء إىل حكـــــــوميت الو يـــــــات 

 جاملتحدة وبنما
 5186اجللسة 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

أبريـــل /نيســـان 5رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5965

لقــــــــــائا اجملــــــــــس األمــــــــــن مــــــــــن 
لل عثة الدائمة  باألعمال بالنيابة

   لليمن

 ج5516اجللسة 
 5965أبريل /نيسان 1

S/5645ج 
 5965أبريل /نيسان 6

 ج (5965) 588ا ذ القرار 
 ج5555اجللسة 

 5965أبريل /نيسان 9

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

وكو  تتعل  بأعمـال عدوانيـة 
 م وديـــــــــــا   إقلـــــــــــيااســـــــــــتهدفت 

 وسكانه املدني 

 ج5558اجللسة 
 5965مايو /أيار 59

S/5716ج 
 5965مايو /أيار 11

 ج (5965) 589ا ذ القرار 
 ج5516اجللسة 

 5965يونيه /حزيران 5

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

أغسـدس / ن 5رسالة مؤر ـة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5965

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 للو يات املتحدة األمريكية

 ج5551اجللسة 
 5965أغسدس / ن 1

S/5891ج 
 5965أغسدس / ن 53

قرر أن جيرل الـرئيس مشـاورات 
مــــ  أعضــــاء ا لــــس مــــن أجــــل 

 جالتوصل إىل تفاها عاخ
 ج5555اجللسة 

 5965أغسدس / ن 7

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ــــــــــــــانون   5رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة 
ج 5965ديســـــــــــــــــــــــــــــــــــم  /األول

موج هـة إىل رئــيس جملــس األمــن 
ــــــل   ــــــاج مــــــن لثل  ــــــل مــــــن إ يوبي

وأفغانســـــــــــــــتانج وإندونيســـــــــــــــياج 
وأوغنـــداج وبورونـــدلج واجلزائـــرج 
ـــــــــــة أفريقيـــــــــــا  ـــــــــــاج ومجهوري وتنزاني
الوســــــدىج واجلمهوريــــــة العربيــــــة 
املتحــــــدةج وداهــــــوملج وئام يــــــاج 
والســـودانج والصـــومالج وغانـــاج 
وغينيــــــاج و م وديــــــاج والكونغــــــو 

ج و ينيــــــــــاج ومــــــــــا ج (برائفيــــــــــل)
ومـــــــــــــــــــالولج وموريشــــــــــــــــــــيو ج 

  9فيا؛ ورسالة مؤر ة ويوغوسال
 5965ديســـم  / ـــانون األول

موج هـة إىل رئــيس جملــس األمــن 
مـــــــن لثـــــــل مجهوريـــــــة الكونغـــــــو 

 ل الداقرا ية

 ج5571اجللسة 
ديسم  / انون األول  9

5965 

S/6107ج 
ديسم  /  انون األول  55

5965 

 ج( 5965) 599ا ذ القرار 
 ج5589اجللسة 

ديسم  /  انون األول  31
5965 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــــــايو /أيـــــــار 5رســـــــالة مؤر ـــــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5961

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 إــاد اجلمهوريــات ا وــملا ية 

 خ السوفياتية

 ج5596اجللسة 
 5961مايو /أيار 3

S/6342ج 
 5961مايو /أيار 51

 جأصدر الرئيس بيانا
 ج5133اجللسة 

 5961 يوليه/ وئ 18

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ـــــــــــانون   35رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هـة إىل  5966يناير /الثاين

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 ن للو يات املتحدة األمريكية

 ج5175اجللسة 
 5966ف اير /و ا  5

S/7117ج 
 5966ف اير /و ا  7

 جرف  اجللسة
 ج5173اجللسة 

 5966ف اير/و ا  1

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

أغسـدس / ن 1رسالة مؤر ـة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5966

جملــس األمــن مــن نائــب املمثــل 
   الدائا للمملكة املتحدة

 ج5196اجللسة 
 5966أغسدس / ن 5

S/7452ج 
 5966أغسدس / ن 8

 جأدىل الرئيس ب يان
 ج5311اجللسة 

 5966أغسدس / ن 56

S/1994/20ج 
 5995يناير /الثاين  انون  11

 ج5387اجللسة  ع احلالة و نامي يا
 5968يناير / انون الثاين  11

S/8367ج 
 5968يناير / انون الثاين  31

 ج)S/20974(بيانا   أصدر الرئيس
تشرين  11ج 1893اجللسة 
 5989نوفم  /الثاين

S/1995/20ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

 ـــــــــــانون   11رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هـة إىل  5968يناير /الثاين

رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل 
الــــــــــــدائا للو يــــــــــــات املتحــــــــــــدة 

   األمريكية

 ج5388اجللسة 
 5968يناير / انون الثاين  16

S/8367ج 
 5968يناير / انون الثاين  31

 جأجل النظر و املسألة 
 ج5389اجللسة 

ينايا / انون الثاين  17
5968 

S/1994/20ج 
 5995يناير /الثاين انون   11

مـــــايو /أيـــــار 15رســـــالة مؤر ـــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5968

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 ع هلاييت بالنيابة

 ج5517اجللسة 
 5968مايو /أيار 17

S/8612ج 
 5968يونيه /حزيران 3

 جرف  اجللسة
 5517اجللسة 

 

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

يونيه /حزيران 51رسالة مؤر ة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5968

جملس األمن من لثلـل  ـل مـن 
اإــــاد اجلمهوريــــات ا وــــملا ية 
الســــــوفياتية واململكـــــــة املتحـــــــدة 
ل يدانيــــــــــا العظمــــــــــى و يرلنــــــــــدا 
الشــــــمالية والو يـــــــات املتحـــــــدة 

   األمريكية

 ج5531اجللسة 
 5968يونيه /حزيران 57

S/8652ج 
 5968يونيه /حزيران 11

 ج (5968) 111 ا ذ القرار
 ج5533اجللسة 

 5968يونيه /حزيران 59

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

رسالة مؤر ة 
 5968أغسدس / ن 15

موج هة إىل رئيس جملس األمن 
من لثلل  ل من باراغوال 

والدامنر  وفرنسا و ندا 
واململكة املتحدة ل يدانيا 
العظمى و يرلندا الشمالية 

 ر املتحدة األمريكيةوالو يات 

 ج5555اجللسة 
 5968أغسدس / ن 15

S/8778ج 
 5968أغسدس / ن 16

 جرف  اجللسة 
 ج5551اجللسة 

 5968أغسدس / ن 15

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ج5586اجللسة  وكو  مقدمة من ئام يا
 5969يوليه / وئ 58

S/9346ج 
 5969يوليه / وئ 11

جملـس  مذ رة مقدمـة مـن رئـيس
 ــــــــــانون  51األمــــــــــن مؤر ــــــــــة 

 ج5979ديسم  / األول
(S/13685) 

S/1995/40ج 
 5991يناير / انون الثاين  56

رسالة مؤر ة 
 5969أغسدس / ن58

موج هة إىل رئيس جملس األمن 
من املمثل الدائا للو يات 

 ج املتحدة األمريكية

 ج5111اجللسة 
 5969أغسدس / ن 17

S/9427ج 
 5969أغسدس / ن 11

قــرر ا لــس أن ينشــم جلنــة مــن 
 جاخل اء لدراسة املسألة 

 ج5116اجللسة 
 5969أغسدس / ن 19

S/1994/20ج 
 5995يناير / انون الثاين  11

ـــــــا : وـــــــكو  مقدمـــــــة مـــــــن غيني
 ــــــــــــــانون   5رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة 

موج هــة  5969ديســم  /األول
إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
القـــائا باألعمـــال بالنيابـــة ل عثـــة 

 غينيا

 ج5111اجللسة 
ديسم  / انون األول  51

5969 

9577/Sج 
 ديسم / انون األول  11

ــــــرئيس ــــــا   أصــــــدر ال اجللســــــة بيان
 ج 5613
نوفم  /تشرين الثاين 31

5975 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مســــألة بــــدء عقــــد اجتماعــــات 
للفقـرة وفقـا   دورية  لـس األمـن

 من امليثا  18من املادة  1

 ج5155اجللسة 
 5971 يونيه/ حزيران 51

9837/S ج 
 5971يونيه /حزيران 56

 جبيانا   أصدر الرئيس
 5155اجللسة 

20/1994/Sج 
/  انون الثاين  11
 5995 يناير

احلالـــــــــــة النامجـــــــــــة عـــــــــــن تزايـــــــــــد 
احلــــــواد  املتعلقــــــة با تدـــــــا  

  ائرات  ارية 

 ج5111اجللسة 
 5971س تم  /أيلول 9

9937/Sج 
 5971س تم  /أيلول 55

 ج(5971) 187 القرارا ذ 
 5111اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 لب مقد خ من منظمة الوحدة 
األفريقيــة بشــأن عقــد جلســات 
للمجلــــس و إحــــد  العواصــــا 

 األفريقية

 ج5611اجللسة 
 5971يناير / انون الثاين  55

10513/Sج 
 5971يناير / انون الثاين  58

 ج (5971) 318ا ذ قرار 
 انون   59 5616اجللسة 
 5971يناير /الثاين

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

النظـــــــــــر و املســـــــــــائل املتعلقـــــــــــة 
بأفريقيـــا املعروضـــة علـــى ا لـــس 
حاليــــــــــا  وتنفيــــــــــذ قراراتــــــــــه ذات 

 الصلة

 ج5618اجللسة 
 5971يناير / انون الثاين  18

10531/S ج 
 5971ف اير / و ا  55

اجللســـــة  جبيانـــــا   أصـــــدر الـــــرئيس
 ج 5639

 5971ف اير /و ا  5

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

ـــ لا النظـــر و تـــدابا لصـــون الس 
واألمـــــــــن الـــــــــدولي  و أمريكـــــــــا 

ألحكــاخ وم ــادئ وفقــا   الالتينيـة
 امليثا 

 ج 5691اجللسة 
 5973مار  / ذار 51

S/10855/Add.11ج 
 5973مار  / ذار 11

 ج (5973) 331ا ذ القرار 
 ج5715اجللسة 

 5973مار  / ذار 15

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

ـــــــ  األمـــــــا املتحـــــــدة  ـــــــة ب العالق
 وجنون أفريقيا

 ج5796اجللسة 
أ توبر /تشرين األول 58

5975 

S/1185/Add.41ج 
أ توبر /تشرين األول 11

5975 

 جمل يعتمد مشروع القرار 
S/11543ج 
 ج 5818اجللسة 

أ توبر / تشرين األول 31
5975 

20/1994/Sج 
 5975/ انون الثاين  11

رســـالتان مـــن فرنســـا والصـــومال 
ف ايــر /وــ ا  5تتعلقــان حباد ــة 

5976 

 ج 5889اجللسة 
 5976ف اير /و ا  58

S/11935/Add.7ج 
 5976ف اير /و ا 11

 جرف  اجللسة 
 5889اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

باسـا  وكو  مقدمـة مـن  ينيـا
جمموعــة الــدول األفريقيــة بشــأن 
العدوان الذل قامت به جنون 
أفريقيــــــا علــــــى مجهوريــــــة أنغــــــو  

 الشع ية

 ج 5911اجللسة 
 5976مار  / ذار 16

S/11935/Add.12ج 
 5976مار  / ذار 35

 ج(5976) 387ا ــــــذ القــــــرار 
 ج 5916اجللسة 

 5976مار  / ذار 35

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

ـــــــــــا ـــــــــــون أفريقي : احلالـــــــــــة و جن
ـــــيت  ـــــل والعنـــــف ال عمليـــــات القت
يقوخ هبا نظاخ الفصل العنصـرل 

 و سويتو ومنا   أ ر 

 ج5919اجللسة 
 5976يونيه /حزيران 58

S/11935/Add.24ج 
 5976يونيه /حزيران 15

 ج( 5976) 391ا ذ القرار 
 ج 5931اجللسة 

 5976يونيه /حزيران 59

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون  56

وــكو  مقدمــة مــن ئام يــا ضــد 
 جنون أفريقيا

 ج5955اجللسة 
 5976يوليه / وئ 17

S/11935/Add.30ج 
 5976أغسدس / ن 1

 ج(5981) 566ا ــــــذ القــــــرار 
 ج 1155اجللسة 

 5981أبريل /نيسان 55

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

وــــــكو  مقدمــــــة مــــــن ليســــــوتو 
 ضد جنون أفريقيا

 ج5985اجللسة 
ديســـــــــــــم  / ـــــــــــــانون األول  15

5976 

S/11935/Add.51ج 
ديســـــــــــم  /  ـــــــــــانون األول  31

5976 

 ج( 5977) 517ا ذ القرار 
 ج 1119اجللسة 

 5977مايو /أيار 11

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

مــة مـن أنغــو  ضــد وـكو  مقد  
 جنون أفريقيا

 ج 1177اجللسة 
 5976مايو /أيار 1

S/12520/Add.17ج 
 5978مايو /أيار 55

 جا ذ القرار 
616 (5987) 

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ــــــــــــــــانون   3برقيــــــــــــــــة مؤر ــــــــــــــــة 
موج هـة إىل  5979يناير /الثاين

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن نائـــب 
رئـــــــيس الـــــــوئراء املســـــــؤول عـــــــن 
الشـــــؤون اخلارجيـــــة و  م وديـــــا 

 الداقرا ية

 ج 1518اجللسة 
 5979يناير / انون الثاين  55

S/13033/Add.1ج 
 5979ف اير /و ا  5

 جمل يعتمد مشروع القرار
S/13027 ج 
 ج 1551اجللسة 

 5979ف اير /و ا  51

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون  11

احلالـــــة و جنـــــون وـــــر   ســـــيا 
و  ارهــــــا علــــــى الســــــلا واألمــــــن 

 الدولي 

 ج1555اجللسة 
 5979ف اير /و ا  13

S/13033/Add.7ج 
 5979مار  / ذار 1

 جمل يعتمد مشروع القرار
S/13162 ج 
 ج 1519اجللسة 

 5979مار  / ذار 56

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 53رسالتان مؤر تان 
موجهتان  5979يونيه /حزيران

إىل رئيس جملس األمن من 
 املمثل الدائا للمغرن

 ج1515اجللسة 
 5979يونيه /حزيران 11

S/13033/Add.24ج 
 5979يونيه /حزيران 16

 جأرجأ مواصلة النظر و ال ند 
 ج1515اجللسة 

 5979يونيه /حزيران 11

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تشــــــــــرين  11رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5979ن

مـــــــن األمـــــــ  العـــــــاخ إىل رئـــــــيس 
 جملس األمن

 ج 1571اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 17

5979 

S/13033/Add.48ج 
ديسم  /  انون األول  51

5979 

 ج( 5979) 517ا ذ القرار 
 ج 1578اجللسة 

ديسم  / انون األول  5
5979 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ـــــــــــانون   11رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هــة  5979ديســم  /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 املمثل الدائا للو يات املتحدة

 ج1581اجللسة 
ديسم  / انون األول  19

5979 

S/13033/Add.50ج 
ديسم  /  انون األول  18

5979 

 جعتمـــــــــــد مشـــــــــــروع القــــــــــــرارمل يُ 
S/13735 ج 
 ج 1595اجللسة 

/  انون الثاين  53
 5981 يناير

S/1994/20ج 
/  انون الثاين  11
 5995 يناير

 ــــــــــــــانون   3رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة 
موج هـة إىل  5981يناير /الثاين

األمـــن مـــن لثلـــل رئـــيس جملـــس 
 ــــــل مــــــن إســــــ انياج وأســــــملالياج 

 -مجهوريــة )وإ ــوادورج وأملانيــا 
ج وإندونيســــــــــــــــــياج (ا إاديــــــــــــــــــة

 و يســـــــــــــــــــــلنداج وأوروغـــــــــــــــــــــوالج
وإيداليـاج وبـابوا غينيـا اجلديـدةج 
وبا ســــــــــــــــــــــتانج وال حــــــــــــــــــــــرينج 
وال تغــــــالج وبلجيكــــــاج وبنمــــــاج 
وبــــنغالدينج وتايلنــــدج وتر يـــــاج 
وجـــــــــزر ال هامــــــــــاج واجلمهوريــــــــــة 

كيـــــــــــــــــــةج والـــــــــــــــــــدامنر ج الدوميني
وســـــــــــامواج وســـــــــــانت لوســــــــــــياج 
والســـــــــــــــــلفادورج وســـــــــــــــــنغافورةج 
والسنغالج وسوريناخج والسويدج 
ووـــيللج والصــــومالج والصــــ ج 

 ج 1581اجللسة 
 5981يناير / انون الثاين  1

S/13737ج 
 5981يناير / انون الثاين  55

 ج( 5981) 561ا ذ القرار 
 ج 1591اجللسة املستأنفة 

 5981يناير / انون الثاين  9

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

وعمــــــانج والفل ــــــ ج وفنــــــزويالج 
وفيجــــلج و نــــداج و وســــتاريكاج 
و ولوم ياج ولكسـم غج ولي يـاج 
وماليزيـــــــــاج ومصـــــــــرج واململكـــــــــة 
العربيــــــــة الســــــــعوديةج واململكــــــــة 

ل يدانيــــــــا العظمــــــــىج  املتحــــــــدة
و يرلنـــــدا الشــــــماليةج والنــــــروي ج 
ونيوئيلنداج وهاييتج وهندورا ج 
وهولنــــــداج والو يــــــات املتحـــــــدة 

 .األمريكيةج واليابان واليونان

ـــــــــــــول 5رســـــــــــــالة مؤر ـــــــــــــة  / أيل
موج هــــــــــة إىل  5981ســــــــــ تم  

رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل 
 الدائا ملالدة

 ج 1156اجللسة 
 5981س تم  /أيلول 5

S/13737/Add.35ج 
 5981 س تم /أيلول 51

أرجـــــأ مواصـــــلة النظـــــر و ال نـــــد 
ريثمـــــــا  ـــــــرل مشـــــــاورات بـــــــ  

 جأعضاء ا لس 
 1156اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ج1355اجللسة  وكو  مقدمة من سيشيل
ديســـــــــــــم  / ـــــــــــــانون األول  51

5985 

S/1432/Add.50ج 
ديســـــــــــم  /  ـــــــــــانون األول  19

5985 

مــذ رة مــن رئــيس جملــس األمــن 
تشـــــــــــــــــــــــــــــــرين  35مؤر ـــــــــــــــــــــــــــــــة 

 ج 5981أ توبر /األول
S/15473 

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

مـــار  / ذار 59رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــة إىل األمــــــــــــ   5981

العـــــــــــاخ مـــــــــــن املمثـــــــــــل الـــــــــــدائا 
 لنيكاراغوا

 ج1331اجللسة 
 5981مار  / ذار 11

S/14840/Add.12ج 
 5981أبريل /نيسان 1

 جمل يعتمد مشروع القرار 
S/14941ج 
 ج 1357اجللسة 

 5981أبريل /نيسان 1

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

أبريـــل /نيســـان 5 رســـالة مؤر ـــة
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5981

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
للمملكـــــــــة املتحـــــــــدة ل يدانيـــــــــا 

 العظمى و يرلندا الشمالية

 ج 1351اجللسة 
 5981أبريل /نيسان 5

S/14840/Add.13ج 
 5981أبريل /نيسان 51

 ج( 5981) 111ا ذ القرار 
 ج 1311اجللسة 

 5981أبريل /نيسان 3

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــار  / ذار 35رســـالة مؤر ـــة 
موج هـــــــــة مـــــــــن رئـــــــــيس  5981

جملس األمن إىل رئيس مجهورية  
 ينيـــا مرفـــ  هبـــا رســـالة مؤر ــــة 

 5981مـــــــــــــــــــــــــــــــــار  / ذار 58
موج هـــــــة مـــــــن رئـــــــيس مجهوريـــــــة 
 تشاد إىل رئيس جملس األمن

 ج1318اجللسة 
 5981أبريل /نيسان 31

S/1480/Add.17ج 
 5981ماير /أيار 6

 ج( 5981) 115ا ذ القرار 
 1318اجللسة 

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

املســــــــــألة املتعلقــــــــــة باحلالــــــــــة و 
زر فو النــــــــــــــــــد مندقــــــــــــــــــة ُجــــــــــــــــــ

 (مالفينا )

 ج1361اجللسة 
 5981مايو /أيار 15

S/14840/Add.20ج 
 5981يونيه /حزيران 5

 جمل يعتمـــــــــــد مشـــــــــــروع القــــــــــــرار
S/15156/Rev.2ج 

 ج 1373اجللسة 
 5981يونيه /حزيران 5

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

مـــار  / ذار 56رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5983

الــدائا  جملــس األمــن مــن املمثــل
 لتشاد

 ج 1559اجللسة 
 5983مار  / ذار 11

S/15560/Add.12ج 
 5983مار  / ذار 35

 جبيانــــــــــــــــــا   أصــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــرئيس
S/15688ج 
 ج 1531اجللسة 

 5983أبريل /نيسان 6

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

مـــار  / ذار 11رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5983

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لنيكاراغوا

 ج 1511اجللسة 
 5983مار  / ذار 13

S/15560/Add.12ج 
 5983مار  / ذار 35

اجللســـــة  جبيانـــــا   أصـــــدر الـــــرئيس
 ج1517
 5983مار  / ذار 19

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــــــايو /أيـــــــار 1رســـــــالة مؤر ـــــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5983

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لنيكاراغوا

 ج 1535اجللسة 
 5983مايو /أيار 9

S/15560/Add.19ج 
 5983مايو /أيار 11

 ج( 5983) 131ا ذ القرار 
 ج 1537اجللسة 

 5983مايو /أيار 59

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

أغسـدس / ن 1رسالة مؤر ـة 
موجه إىل رئيس جملـس  5983

 األمن من املمثل الدائا لتشاد

 ج 1561اجللسة 
 5983أغسدس / ن 3

S/15560/Add.31ج 
 5983أغسدس / ن 51

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 ج1569اجللسة 
 5983 أغسدس/  ن 35

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

 51رسالة مؤر ة 
موج هة  5983س تم  /أيلول

إىل رئيس جملس األمن من 
 املمثل الدائا لنيكاراغوا

 ج 1577اجللسة 
 5983س تم  /أيلول 53

S/15560/Add.37ج 
 5983س تم  /أيلول 17

أقر جدول األعمال واستم  
  جإىل بيانات
 1577اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ج 1587اجللسة  احلالة و غرينادا
أ تـــــــــــــــوبر /تشــــــــــــــرين األول 11

5983 

S/15560/Add.43ج 
 5983نوفم  /تشرين الثاين 5

 جيعتمـــــــــــد مشـــــــــــروع القــــــــــــرارمل 
S/16077/Rev.1ج 

 ج1595اجللسة 
أ توبر / تشرين األول 17

5983 

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

ف ايـــر /وـــ ا  3 رســـالة مؤر ـــة
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5985

جملــــــــــس األمــــــــــن مــــــــــن القــــــــــائا 
باألعمال بالنيابة لل عثة الدائمة 

 لنيكارغوا

 ج1153اجللسة 
 5985ف اير /و ا  3

S/16270/Add.4ج 
 5985ف اير /و ا  7

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
  جإىل بيانات
 1153اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــار  / ذار 58رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5985

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 للسودان

 ج1111اجللسة 
 5985مار  / ذار 17

S/16270/Add.12ج 
 5985أبريل /نيسان 5

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 ج 1115اجللسة 
 5985مار  / ذار 17

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــار  / ذار 19رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5985

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لنيكاراغوا

 ج1111اجللسة 
 5985مار  / ذار 31

S/16270/Add.12ج 
 5985أبريل /نيسان 5

 جمل يعتمـــــــــــد مشـــــــــــروع القــــــــــــرار
S/16463 ج 
 ج 1119اجللسة 

 5985أبريل /نيسان 5

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

ســ تم  /أيلــول 5رســالة مؤر ــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5985

جملــــــــــس األمــــــــــن مــــــــــن القــــــــــائا 
باألعمال بالنيابة لل عثة الدائمة 

 لنيكاراغوا

 ج1117اجللسة 
  5985س تم  /أيلول 7

S/16270/Add.35ج 
 5985س تم  /أيلول 17

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
  جإىل بيانات
 1117اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تشـــــــــــــرين  9رســـــــــــــالة مؤر ـــــــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5985ن

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 املمثل الدائا لنيكاراغوا

 ج 1161اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 51

5985 

S/16270/Add.44ج 
نوفم  /تشرين الثاين 51

5985 

أقر جدول األعمال واستم  
  جإىل بيانات
 1161اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ـــــــــــانون   18رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هـة إىل  5985يناير /الثاين

رئــيس جملــس األمــن مــن القــائا 
باألعمال بالنيابة لل عثة الدائمة 

 لتشاد

 ج1167اجللسة 
 5981يناير / انون الثاين  31

S/16880/Add.4ج 
 5981ف اير /و ا  53

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 1167اجللسة 

40/1995/Sج 
 5991يناير / انون الثاين  56

مـــــــايو /أيـــــــار 6رســـــــالة مؤر ـــــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5981
األمــن مــن املمثــل الــدائا جملــس 

 لنيكاراغوا

 ج 1177اجللسة 
 5981مايو /أيار 8

S/16880/Add.18ج 
 5981مايو /أيار 11

 ج( 5981) 161ا ذ القرار 
 ج 1181اجللسة 

 5981مايو /أيار 51

20/1994/Sج 
/  انون الثاين  11
 5995 يناير

يونيه /حزيران 57رسالة مؤر ة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5981

مــن املمثــل الــدائا  جملــس األمــن
 ل وتسوانا

 ج1198اجللسة 
  5981يونيه /حزيران 15

S/16880/Add.24ج 
 5981يونيه /حزيران 9

 ج( 5981) 168ا ذ القرار 
 ج 1199اجللسة 

 5981يونيه /حزيران 15

40/1995/Sج 
/  انون الثاين  56
 5991 يناير

رسالة مؤر ة 
 5981س تم  /أيلول 16

األمن موج هة إىل رئيس جملس 
 من املمثل الدائا ل وتسوانا

 ج1619اجللسة 
 5981س تم  /أيلول 31

S/16880/Add.39ج 
 5981نوفم  /تشرين الثاين 6

 ج( 5981) 171ا ذ القرار 
 1619اجللسة 

40/1995/Sج 
/  انون الثاين  56
 5991 يناير

 ــــــــــــــانون   6رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة 
موج هــة  5981ديســم  /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
القـــائا باألعمـــال بالنيابـــة ل عثـــة 

 نيكاراغوا

 ج1633اجللسة 
ديسم  / انون األول  51

5981 

S/16880/Add.49ج 
ديسم  /  انون األول  59

5981 

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 1633اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ـــــــــــانون   56رســـــــــــالة مؤر ـــــــــــة 
موج هــة  5981ديســم  /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثل الدائا للو يـات املتحـدة 

 األمريكية

 ج1637اجللسة 
ديسم  / انون األول  58

5981 

S/16880/Add.50ج 
ديسم  / انون األول  35

5981 

 ج(5981) 179ا ذ القرار 
 1637اجللسة 

20/1994/Sج 
/  انون الثاين  11
 5995 يناير
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ج1611اجللسة  احلالة و اجلنون األفريقل
 5986ف اير /و ا  1

S/17725/Add.5ج 
 5986ف اير /و ا  58

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 ج 1686اجللسة 
 5986مايو / يار 13

40/1995/Sج 
/  انون الثاين  56
 5991 يناير

يونيه /حزيران 17رسالة مؤر ة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5986

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لنيكاراغوا

 1695اجللسة 
 5986يوليه / وئ 5

S/17725/Add.26 
 5986يوليه / وئ 56

أقر جدول األعمال واستم  
 1695إىل بيانات اجللسة 

20/1994/S 
 5995يناير / انون الثاين  11

يوليــــه / ــــوئ 11رســــالة مؤر ــــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5986

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لنيكاراغوا

 ج1711اجللسة 
 5986يوليه / وئ 19

S/17725/Add.30ج 
 5986أغسدس / ن 55

 جمل يعتمـــــــــــد مشـــــــــــروع القــــــــــــرار
S/18250 ج 
 ج 1713اجللسة 

 5986يوليه / وئ 35

40/1995/Sج 
/  انون الثاين  56
 5991 يناير

تشــــــــــرين  57رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
موج هــة  5986أ تــوبر / األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 لنيكاراغوااملمثل الدائا 

 ج1751اجللسة 
/ تشرين األول 15

 5986 أ توبر

S/17725/Add.42ج 
أ توبر / تشرين األول 35

5986 

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات
 ج 1758اجللسة 

أ توبر / تشرين األول 18
5986 

40/1995/Sج 
/  انون الثاين  56
 5991 يناير

تشــــــــــرين  53رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5986ن

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 املمثل الدائا لتشاد

 ج 1715اجللسة 
نوفم  /تشرين الثاين 58

5986 

S/17725/Add.46ج 
نوفم  /تشرين الثاين 16

5986 

أقر جدول األعمال واستم  
 جإىل بيانات
 1715اجللسة 

40/1995/Sج 
/  انون الثاين  56
 5991 يناير

 ــــــــــــــانون   9رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة 
موج هــة  5986ديســم  /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 املمثل الدائا لنيكاراغوا

 ج 1718اجللسة 
ديسم  / انون األول  51

5986 

S/17725/Add.49ج 
ديسم  /  انون األول  13

5986 

 جمل يعتمد مشروع القرار
S/18428 ج 
 ج 1758اجللسة 

أ توبر / تشرين األول 18
5986 

20/1994/Sج 
 5995يناير /ثاين انون ال  11

مـــار  / ذار 55رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5988

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لألرجنت  

 ج1811اجللسة 
 5988مار  / ذار 57

S/19420/Add.11ج 
 5988مار  / ذار 11

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 1811اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مـــار  / ذار 57رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5988

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 لنيكاراغوا

 ج 1811اجللسة 
 5988مار  / ذار 58

S/19420/Add.11ج 
 5988مار  / ذار 11

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
 جإىل بيانات 

 1811اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

 ج 1818اجللسة  بأفغانستاناحلالة املتعلقة 
أ توبر /تشرين األول 35

5988 

S/19420/Add.44ج 
/ تشرين الثاين 8

 5988 نوفم 

 ج( 5988) 611ا ذ القرار 
 1818اجللسة 

20/1994/Sج 
/  انون الثاين  11
 5995 يناير

أبريـل /نيسان 11رسالة مؤر ة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5989

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
 ل نما

 ج1865اجللسة 
 5989أبريل /نيسان 18

S/20370/Add.16ج 
 5989مايو /أيار 1

أقــــر جــــدول األعمــــال واســــتم  
إىل بيانــاتج ورفــ  اجللســة دون 

 جإديد موعد جلسة تالية 
 5989أغسدس / ن 55

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

مسألة أ ذ الرهائن 
 وا  تدا  

 ج 1871اجللسة 
 5989يوليه / وئ 35

S/20370/Add.30ج 
 5989أغسدس / ن 3

 جبيانا   أصدر الرئيس
ا لس القرار  وا ذ
 ج(5989) 638

 1871اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تشــــــــــرين  17رســــــــــالة مؤر ــــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5989ن

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثــــــــــل الــــــــــدائا للســــــــــلفادور؛ 

تشـــــــــرين  18ورســـــــــالة مؤر ـــــــــة 
ــــاين ــــوفم  /الث موج هــــة  5989ن

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 املمثل الدائا لنيكاراغوا

 ج 1896اجللسة 
نـــــــــــوفم  /تشـــــــــــرين الثـــــــــــاين 31

5989 

S/20370/Add.47ج 
ديســـــــــــم  /  ـــــــــــانون األول  55

5989 

 جبيانــــــــــــــــــا   أصــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــرئيس
S/21011 ج 
 ج 1897اجللسة 

/  انون األول8
 5989 ديسم 

20/1994/Sج 
 5995يناير /الثاين  انون  11

 ج 1899اجللسة  احلالة و بنما
ديسم  / انون األول  11

5989 

S/20370/Add.50ج 
 5991يناير / انون الثاين  51

 جمل يعتمد مشروع القرار
S/21048 ج 
 ج1911اجللسة 

ديسم  /  انون األول  13
5989 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

 ــــــــــــــانون   7رســــــــــــــالة مؤر ــــــــــــــة 
موج هــة  5991ديســم  /األول

إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
 رئيس جملس الوصاية

 ج 1971اجللسة 
ديسم  / انون األول  11

5991 

S/21100/Add.50ج 
ديسم  /  انون األول  11

5991 

 ج( 5991) 683ا ذ القرار 
 1971اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

  13و  11 رسالتان مؤر تان
ديسم  / انون األول

 ت5995

 ج 3133اجللسة 
 5991يناير / انون الثاين  15

S/23370/Add.3ج 
 5991ف اير /و ا  7

 ج(5991) 735ا ذ القرار 
تشرين  55ج  3351اجللسة 
 5993نوفم  /الثاين

20/1994/Sج 
/  انون الثاين  11
 5995 يناير

  13و 11رســـــــائل مؤر ـــــــة ( أ)
ديســـــــــــــــــــــم  /  ــــــــــــــــــــانون األول

 ت 5995

 ج 3163اجللسة 
 5991مار  / ذار 35

S/23370/Add.13ج 
 5991أبريل /نيسان 15

 ج( 5991) 758ا ذ القرار 
 3163اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

تقريــــر مقــــد خ مــــن األمــــ  ( ن)
مــن قــرار  5 العــاخ عمــال  بــالفقرة

 (5991) 735جملس األمن 
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 و ال يان املوجز أول إدراا و جدول األعمال أول إدراا ال ند

  35  ر إجراء ا ذه ا لس حىت 
 5991ديسم   / انون األول

األ ا و ال يان املوجز  اإلدراا
ديسم  / انون األول  35حىت 

5991 

إضـــــاو مقـــــد خ مـــــن تقريـــــر ( ا)
 5األمــــ  العــــاخ عمــــال  بــــالفقرة 
 735مـــــن قـــــرار جملـــــس األمـــــن 

(5991) 

    

أبريـــل /نيســـان 1رســـالة مؤر ـــة 
موج هــــــــــــــة إىل رئــــــــــــــيس  5991

جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائا 
   لفنزويال

 ج3165اجللسة 
 5991أبريل /نيسان 1

S/23370/Add.13ج 
 5991أبريل /نيسان 15

 جبيانــــــــــــــــــا   أصــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــرئيس
S/23772 ج 
 3165اجللسة 

20/1994/Sج 
 5995يناير / انون الثاين  11

__________ 

 .حذفت هذه ال نود باستثناء مسألة جنون أفريقيا من جهود ا لس الرامية إىل إس  و ائ  ا لس أ
 (.ن)انظر اجلدول باءج احلاوية  ن
 .ملقرر جملس األمن بشأن التعامل م  ال ندين معا  وفقا   (S/279) 5957ف اير /و ا  55أدم  و ال يان املوجز املؤر   ا
 . ل ينظر و هذا ال ند بالتزامن م  ال ند املتعل  بقناة السويس أعاله د
 .“املسألة املتعلقة باحلالة و اإاد جنون أفريقيا”نُظر و هذه املسألة و إ ار ال ند املعنون  هـ
 .“الدول الك   مسألة العالقات ب ”عنوان أيضا   إمل و
 .“مسألة الكونغو”عنوان أيضا   إمل ئ
 .“املتعلقة بأنغو املسألة ”نُظر و هذه املسألة و إ ار ال ند املعنون  ا
 .“املسألة املتعلقة بسياسات الفصل العنصرل اليت تت عها حكومة جنون أفريقيا” ل إت عنوان  انت مدرجة من ق    
 .“املتعلقة مبندقة قناة بنمااملسألة ”عنوان أيضا   إمل ل
 .“وكو  مقدمة من اليمن”عنوان أيضا   إمل  
 .“املسألة املتعلقة ومهورية الكونغو الداقرا ية”عنوان أيضا   إمل ل
 .“مينيكيةاحلالة و اجلمهورية الدو ”عنوان أيضا   إمل خ
 .“املسألة املتعلقة باحلالة و فييت ناخ”عنوان أيضا   إمل ن
 .“اليمن واإاد اجلنون العريب املسألة املتعلقة باحلدود ب ”عنوان أيضا   لإم  
 .“املسألة و اإاد اجلنون العريب”عنوان   انت إمل سابقا   ع
 .“U.S.S. Puebloوكو  مقدمة من الو يات املتحدة األمريكية بشأن ”عنوان أيضا   إمل  
 .“وكو  مقدمة من هاييت”عنوان أيضا   إمل ع
 .“ة من أجل محاية الدول األ را  و معاهدة عدخ انتشار األسلحة النووية غا احلائزة لألسلحة النوويةذاملسألة املتعلقة بالتدابا املتق”عنوان أيضا   إمل  
 .“املسألة املتعلقة بتشيكوسلوفا يا”عنوان أيضا   إمل ر
 .“الدول الصغاة”مسألة  ج
موج هــة مــن فرنســاج واململكـة املتحــدة ل يدانيــا العظمــى و يرلنــدا الشــماليةج والو يــات  5995ديســم  / ــانون األول  13و 11رســائل مؤر ـة ”ون بنـود مدرجــة إــت ال نــد املعنــ ت

 .“املتحدة
 .هة من املمثل الدائا لفنزويالاملوج   5993س تم  /أيلول 51حذ  األم  العاخ هذا ال ند من القائمة مبوافقة جملس األمنج عمال  بالدلب الوارد و الرسالة املؤر ة   

 
 




