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 استهاللية ةالحظم

ويتعلـ  اجلـزء . الشـرتاك يف أعمالـه اىلإيف توجيـه دعـوات  املتمثلة يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن
بعـــد الـــدول واألفـــراد املـــدعوين إلجـــراءات املتصـــلة باشـــرتاك اويتنـــاول اجلـــزء الثـــاين . األول بأســـاس توجيـــه الـــدعوات

 .دعوة توجيه
املؤقت جمللس األمن على  داخليمن النظام ال 74و  73امليثاق واملادتان من  75و  75تنص املادتان و 

عنـدما تنبِّـه الدولـة ( أ: )ه جيوز توجيه دعوات إىل الـدول الـيت لي ـت أعضـاء يف جملـس األمـن يف الظـروي التاليـةــ  أن
 73املـادة )مـن امليثـاق  70مـن املـادة  5للفقرة وفقاً  العضو يف األمم املتحدة جملس األمن إىل وجود نزاع أو حالة

عندما تكـون الدولـة العضـو يف األمـم املتحـدة أو الدولـة الـيت لي ـت عضـواً يف ( ب)؛ (من النظام الداخلي املؤقت
عنـدما تكـون مصـاو دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة ( ج)؛ (مـن امليثـاق 75املـادة )“ يف نــزاع طرفـاً ”األمم املتحدة 

مـــوظفي ”عنــد دعــوة ( د) ؛(مــن النظــام الــداخلي املؤقــت 73ن امليثــاق واملـــادة مــ 75املــادة )متــأةرة بوجــه خــاص 
مــن النظــام الــداخلي  74املــادة )تقــدم م ــاعدة أخــر   لتقــدم معلومــات أو“ األمانــة العامــة أو أشــخاص آخــرين

 .على التزام اجمللس بتوجيه دعوة( أعاله( ب)الفئة )الفئة الثانية إال   وال تنطوي(. املؤقت
 امليثــاق صــعيد املمارســةج درج اجمللــسج عنــد توجيــه دعــواتج علــى عــدم اإلشــارة صــراحة إىل مــواد وعلــى

من امليثاق  75يف حدود معىن املادة “ نزاع”درج على عدم التمييز بني الشكاو  اليت تنطوي على و  .ذات الصلة
 وفقـاً ”جيـه دعـوات عـادة ج جـر  تو 5440-5447وخـالل الفـرتة . أو امل ـألة ذات الطبيعـة األخـر “ احلالة” و

وتتضح هذه . من النظام الداخلي املؤقت للمجلس 74لمادة لأو  73للمادة  ووفقاً “ ذات الصلة امليثاق ألحكام
وي ـــتند التصـــنيف إىل مـــواد النظـــام الـــداخلي املؤقـــت ذات . يف اجلـــزء األول الـــوارد املمارســـة يف تصـــنيف الـــدعوات

د معاجلة منفصلة للحاالت اليت قرر فيها اجمللـس توجيـه دعـوات لالشـرتاك ر  وت  . الصلة حيثما وردت إشارة إىل ذلك
ويشـمل اجلـزء الثـاينج املتعلـ  بـاإلجراءات . يف أعماله دون أن يعلن عن األساس الذي قامت عليـه تلـك الـدعوات

ة بامل ألة اليت سيناقشها قاملتعلِّ  حالتني تتعلقان على التوايل بالفرتة الزمنية لالشرتاك واحلدودذات الصلة باالشرتاكج 
 .دعوهتمجتري  نالذي املمثلون
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 الجزء األول

أساس الدعوات إلى االشتراك

 مالحظة
 يتناول هذا اجلزء ممارسة اجمللس فيما يتعل  بتوجيه دعوات يف أربعـة

 73مبوجــب املــادة  تهــجِّ وُ يت ألــف الــدعوات الــ ق ــمويتنــاول ال .أق ــام
ســتند إليــه ااألســاس الــذي  يمــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــسج وهــ

لـــــدول األعضـــــاء الـــــيت لي ـــــت أعضـــــاء يف اجمللـــــس  اىلإتوجيـــــه دعـــــوات 
ملمارسـة اجمللـس العامـة وصـفاً  ق ـمم الويقدِّ . لالشرتاك يف أعمال اجمللس

يف توجيـــه بـــاء ممارســـة اجمللـــس املتمثلـــة  ق ـــمويتنـــاول ال. يف هـــذا الصـــدد
األســاس  يمــن النظــام الــداخلي املؤقــتج وهــ 74دعــوات مبوجــب املــادة 

أشــخاص  مــوظفي األمانــة العامــة أو”دعوة إىل الــمبوجبــه  تهــجِّ الــذي وُ 
مـــوظفي ”وفئـــة  .لتقـــدم معلومـــات أو تقـــدم م ـــاعدة أخـــر “ آخـــرين

ــز  لـذلك. غنيــة عــن التف ــر “األمانـة العامــة علــى يديــد  ق ــمهــذا اليركِّ
إىل املشـاركة مبوجـب املـادة  هتمدعـو جـرت الذين “ خاص اآلخريناألش”
أجهـــــزة األمــــــم  وممثلـــــ( 5): يشـــــملون الفئـــــات التاليـــــة قـــــد كـــــانواو . 74

ممثلــــــو ( 5)؛ 5املتحــــــدةج أو هيئاهتــــــا الفرعيــــــةج أو الوكــــــاالت التابعــــــة  ــــــا
 .أفراد آخرون( 7)؛ املنظمات اإلقليمية وغرها من املنظمات الدولية

ــ ق ــمال ويتنــاول ه صــراحة مبوجــب املــادة جــيم الــدعوات الــيت مل توج 
ـــ. 74أو املـــادة  73 . ه هـــذا النـــوع مـــن الـــدعوات إىل شخصـــنيوقـــد وجِّ

دال  ق ــــميتنــــاول الو . ويــــرد وصــــف هــــذه املمارســــة يف دراســــيت حــــالتني
مل  دمت مـــن أجـــل توجيـــه دعـــوات وقوبلـــت بـــالرف  أوالطلبـــات الـــيت قُـــ

 .دراسات إفراديةج ويشمل ةالث يُتخذ إجراء بشأهنا

  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - ألف 
 (الدول األعضاء في األمم المتحدة)

 73املادة 

أيـــة دولـــة عضـــو يف األمـــم املتحـــدة لي ـــت عضـــواً يف جملـــس األمـــن 
مقـــرر يتخـــذه اجمللـــسج إىل االشـــرتاكج دون بنـــاءً علـــى  ميكـــن أن تـُــدعىج

علـــى جملـــس األمـــن مـــ  رأ  تصـــويتج يف مناقشـــة أيـــة م ـــألة معرو ـــة 
جملــس األمــن أن مصـــاو تلــك الدولـــة العضــو متـــأةرة بشــكل خـــاصج أو 

وفقـــاً  مـــ  نبهـــت إحـــد  الـــدول األعضـــاء جملـــس األمـــن إىل م ـــألة مـــا
 .امليثاق من املادة اخلام ة والثالةني من 5للفقرة 

الـــــدول األعضـــــاء يف األمـــــم  رجـــــتد  ج ة تعر ـــــيف أةنـــــاء الفـــــرتة املو 
لي ـــــت أعضـــــاء يف جملـــــس األمـــــن والـــــيت تلقـــــت دعـــــوات  املتحـــــدة الـــــيت

________ 
يف ال ـياق احلـايل بشـكل واسـش ليشـمل وكـاالت “ وكـاالت”ي تخدم مصطلح  5

واملنظمــات امل ــتقلة املرتبطـــة قــاج مــن قبيـــل األمــم املتحــدة املتخصصــة والصـــنادي  والــ ام  
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ألحكــام  وفقــاً ” تلــك الــدعوات علــى تلقــيلالشــرتاك يف أعمــال اجمللــس 
ج “مـن النظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس 73امليثاق ذات الصلة واملادة 

 .ذات الصلة دون اإلشارة صراحة إىل مواد امليثاق
عــادة بصـــورة وعلــى الصــعيد العملـــيج جيــر  توجيـــه هــذه الـــدعوات 

من الدول املعنية إىل  ردت  طلب توجيهها برسائل يُ و . تلقائية ودون مناقشة
بلـ  الــرئيس اجمللــس عنـد بدايــة اجلل ــة أو أةناءهــا يو . رئـيس جملــس األمــن

. قـــرتو توجيـــه تلـــك الـــدعوات مبوافقـــة اجمللـــسيو  جباســـتالم هـــذه الرســـائل
 املرفــ  األول ويــرد يف. وعــادة مــا يتقــرر ذلــكج مــا مل يكــن هنــاك اعــرتا 

 .73هت مبوجب املادة جِّ  ذا الفصل جدول يبني الدعوات اليت وُ 

  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - اء ــب
 (آخرون أشخاص موظفو األمانة العامة أو)

 74املادة

جمللــــــس األمــــــن أن يــــــدعو أعضــــــاء األمانــــــة العامــــــة أو غــــــرهم مــــــن 
إىل تزويده باملعلومات أو تقدم األشخاص الذين يعت هم مؤهلني لذلك 

 .امل اعدات األخر  يف دراسة امل ائل الداخلة يف اختصاصه

واصـــل جملـــس األمـــن ممارســـته املتمثلـــة يف ج امل تعر ـــة خـــالل الفـــرتة
إىل طائفـة واسـعة مـن األفـراد لالشـرتاك  74دعوات مبوجب املـادة توجيه 

الفــرتةج  تلــك اللوخــ. يف أعمالــهج لتقــدم إفــادة لــه عــن م ــائل قيــد نظــره
تقــدم لو لالشــرتاك األمانــة العامــة يف ةــالث مناســبات مــن أعضــاء عــي دُ 

النظـــر يف مشـــروع تقريـــر جملـــس ” املعنـــونالبنـــد ب تتعلـــ بيانـــات تف ـــرية 
 .5“األمن إىل اجلمعية العامة

الـذي تلقـوا دعـوة لالشـرتاك مبوجـب “ األشـخاص اآلخـرون”ومشل 
 :األشخاصالفئات التالية من  74املادة 

أو  ممثلــــــو أجهــــــزة األمــــــم املتحــــــدة أو هيئاهتــــــا الفرعيــــــة ( أ )
 ؛5وكاالهتا
غرهـــــا مـــــن املنظمـــــات  وأممثلـــــو املنظمـــــات اإلقليميـــــة  (ب)
 الدولية؛
 .أشخاص آخرون (ج)

 .الدعوات هذهاملرف  الثاين ويبني 

________ 
هـت الـدعوة إىل العضـوين التـاليني مـن األمانـة العامـة خالل الفرتة امل تعر ةج وجِّ  5

شـــعبة شـــؤون  ةمـــدير األمـــني العـــام امل ـــاعد للشـــؤون ال ياســـيةج و : لـــءدالء ببيـــان تف ـــري
 .S/PV.3593و  S/PV.3440و  S/PV.3294؛ انظر جملس األمن
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وجتدر مالحظة بع  اجلوانب العامة ملمارسة اجمللس مبوجب املـادة 
إىل ممثلي أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتـا الفرعيـة ُوجِّهـت فالدعوات . 74

وتال رئيس جملـس األمـن رسـائل . بصورة تلقائية وبدون أي مناقشة رمسية
رج يف ســجل اجلل ــة ومل تصــدر د  ُتــالطلبــات الــواردة مــن ا يئــات املعنيــة ل  

املوجهة دعوات الويف حالة . بصفتها وةائ  رمسية من وةائ  جملس األمن
مت الدولـة العضـو طلبـات قد  ثلني عن منظمات إقليمية أو دوليةج ممإىل 

 وجــرت املوافقــة علــى تلــك الطلبــات باســم اجلهــة الــيت يُقــرتو أن تشــارك؛
بنـــاًء  جأفـــراد آخـــرينإىل أيضـــاً  هـــت الـــدعوةوجِّ و . دون أي مناقشـــة رمسيـــة

ال ــيد ســايروس فــانسج  باســتثناءج إحــد  الــدول األعضــاءطلــب علــى 
جنــــة التوجيهيــــة للمــــؤينر الــــدويل املعــــ  بيوغوســــالفيا ارك لل  شــــتالــــرئيس امل

( باك ـتان)بـل الـرئيس إليـه الـدعوة مباشـرة مـن ق   تهـال ابقةج الـذي وجِّ 
 .مبوافقة اجمللس

 ه صراحة بموجب المادة الدعوات التي لم ُتوج  - جيم 
 14أو المادة  14

ـــة تعر ـــخـــالل الفـــرتة امل أعمالـــه ه اجمللـــس دعـــوة لالشـــرتاك يف ج وج 
فقـد فعـل : عـدة مناسـباتيف  74و املـادة أ 73إىل املـادة  أن يشر دون

وكيتش ال ــفر يــ؛ و (5احلالــة )الــدائم لفل ــطني  ذلــك عنــدما دعــا املمثــل
مجهوريــة يوغوســالفيا االياديــة ج وكالمهــا كانــا ميــثالن وال ــيد يوفــانوفيتش

لدولــة عضــواً يف الفــرتة الــيت مل تكـن فيهــا تلــك ا ج(صـربيا واجلبــل األســود)
 .7(5احلالة )يف األمم املتحدة 

ـ الـدعواترد يف املرف  الثالـث وت   صـراحة مبوجـب املـادة  هالـيت مل ُتوج 
 .74 أو املادة 73

 3الحالة 

ج للنظــر 5449 ف ايــر/شــبا  52ج املعقــودة يف 7795ل ــة اجليف 
ه تلقـى رسـالة ــــ  الة يف األرا ي العربية اتحمتلةج أبل  الرئيس اجمللس أناحليف 

 لــــد مــــن املراقـــب الــــدائم لفل ـــطني  5449ف ايـــر /شــــبا  51مؤرخـــة 
للممارســة ال ــابقةج أن يــدعو جملـــس وفقــاً  األمــم املتحــدة يطلــب فيهــاج

________ 
جملـــس األمـــن ذكـــر ج 5445ســـبتم  /أيلـــول 54املـــؤر  ( 5445) 333بـــالقرار  7

باسـم مجهوريـة يوغوسـالفيا االياديـة االشـرتاكية سـابقاً  اليت كانت تعريأنه يعت  أن الدولة 
صــــربيا واجلبــــل )مجهوريــــة يوغوســــالفيا االياديــــة  ه ال ميكــــن أن تواصــــل؛ وأنــــقائمــــةمل تعــــد 
يف األمــم  ة ـابقالبصــورة تلقائيـة عضــوية مجهوريـة يوغوســالفيا االياديـة االشــرتاكية ( األسـود
مجهوريـــة يوغوســـالفيا تتقـــدم اجمللـــس بـــأن تقـــرر اجلمعيـــة العامـــة أن أوصـــى لـــذلكج . املتحـــدة

ـــــة  ـــــل األســـــود)االيادي ـــــب للعضـــــوية يف ( صـــــربيا واجلب تشـــــارك يف  ال  أاألمـــــم املتحـــــدة و بطل
اجلمعيــــــــة العامــــــــة  ختــــــــذتا ج5445 ســــــــبتم /أيلــــــــول 55ويف . اجلمعيــــــــة العامــــــــة أعمــــــــال
صــــــــربيا )مجهوريـــــــة يوغوســــــــالفيا االياديـــــــة تتقــــــــدم قــــــــررت فيـــــــه أن الـــــــذي  93/5 القـــــــرار
 تشـارك يف أعمـال اجلمعيـة ال  أ ا ينبغـيعضـويةج وأهنـحصـول علـى البطلـب لل( األسود واجلبل
 .العامة

وذكـر الـرئيس . 9ملشـاركة يف املناقشـة اىلإاألمن املراقـب الـدائم لفل ـطني 
ملشــاركة  اىلإني ه اقــرتوج مبوافقــة اجمللــسج دعــوة املراقــب الــدائم لفل ــطـــــ  أن

. يف هـذا الصـدد “للنظام الـداخلي واملمارسـة ال ـابقةوفقاً ”يف املناقشة 
 هــذه الطلبــاتمل تكــن يف ال ــاب ج و . لعـدم وجــود اعــرتا ج تقــرر ذلـكو 

نفس حقـــوق بـــج ولكـــن 74أو املـــادة  73مبوجـــب املـــادة ”صـــراحة  تُلـــى
إىل إجـــــراء  كانـــــت تـــــؤديج وهـــــي صـــــيغة  “73ملشـــــاركة مبوجـــــب املـــــادة ا

الــــــــدعوات  كانــــــــت جبعــــــــد ذلــــــــكو . تصــــــــويت إجرائــــــــي يف كــــــــل حالــــــــة
بنــاًء علــى  جج إىل املراقــب الــدائم لفل ــطنية ــر  تعطــوال الفــرتة امل توجــهج
يف  “للنظــــــــام الــــــــداخلي واملمارســــــــة ال ــــــــابقةوفقــــــــاً ” املباشــــــــر و طلبـــــــه
 .الصدد هذا

 2الحالة 

 بشــــأن 5447ف ايــــر /شــــبا  54املعقــــودة يف  7539ل ــــة اجليف 
 اً مؤرخـطلبـاً  ه تلقـىـــ  أن( املغرب)رئيس ال ذكراحلالة يف البوسنة وا رسكج 

إللقــاء كلمـــة مــن ال ـــفر دراغــومر ديـــوكيتش  5447ف ايـــر /شــبا  54
 كلمــةلقــاء  إل دعوتــهوافقــة اجمللــسج أقــرتو مب”: قــائالً  وتــابش. اجمللــس أمــام

ممثـل مجهوريـة وجلـس . 0“أمام اجمللـس أةنـاء مناقشـة البنـد املعـرو  عليـه
اللوحة اليت يمل اسم  وراء( صربيا واجلبل األسود)االيادية يوغوسالفيا 

الحقــــة هــــت دعــــوات وجِّ ج  ــــةر  تعخــــالل الفــــرتة املو . 1“يوغوســــالفيا”
ال ـــيد  ج(األســـود صـــربيا واجلبـــل)ملمثلـــي مجهوريـــة يوغوســـالفيا االياديـــة 

شــــاركة يف دراغــــومر ديوكــــوفيتش وال ــــيد فالدي ــــالي يوفــــانوفيتشج للم
ويف عــدد مــن املناســـباتج  .نف ــها مناقشــة اجمللــس علــى أســاس الصــيغة

وعدم  شكوكهموكرواتياج على التوايلج عن  البوسنة وا رسك أعرب ممثلو
ملشــــــاركة يف حــــــ  امجهوريــــــة يوغوســـــالفيا االياديــــــة  مــــــنحر ـــــاهم عــــــن 

 .3مناقشات اجمللس

________ 
9 S/1994/232. 
0 S/PV.3174 5ج الصفحة. 
أن قـــــرار ( ج املرفـــــ A/47/485)تف ـــــرية ال تهذكـــــر امل تشـــــار القـــــانوين يف رســـــال 1

فــ ن ج وعليــه. هــاقال ينهــي عضــوية يوغوســالفيا يف املنظمــة وال يعل  ” 93/5اجلمعيــة العامــة 
ج فـال ي ـتطيش معيـة العامـةيف هيئـات اجل أمـامـن قبـلج  اكمـا كانـ  قيـانباالسم يلوحة و قعد امل

 لوحــــــــةوراء اجللــــــــوس ( صـــــــربيا واجلبــــــــل األســـــــود)مجهوريــــــــة يوغوســـــــالفيا االياديــــــــة  ممثلـــــــو
جهـــــزة األي ـــــلب حـــــ  يوغوســـــالفيا يف املشـــــاركة يف أعمـــــال  والقـــــرار ال...  يوغوســـــالفيا”
 .“هيئات اجلمعية العامة غرخر  األ

البوســـــــنة ) 593إىل  590ج الصـــــــفحات (7االســـــــتئناي ) S/PV.3336انظـــــــر  3
ج S/PV.3434؛ و (البوســـــــــــنة وا رســـــــــــك) 15ج الصـــــــــــفحة S/PV/3367؛ و (وا رســـــــــــك
 (.كرواتيا) 9و  7الصفحتان 
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 طلبات توجيه الدعوات التي رفضت - دال 
 بشأنها إجراءتخذ أو لم يُ 

دعـوة  لحصـول علـىأي طلب ورد مـن دولـة عضـو ل رف  رمسياً مل يُ 
مل ه بيــد أنـــ. ة تعر ــلالشــرتاك يف أعمــال جملـــس األمــن خــالل الفـــرتة امل

جملس األمن قد ناقش  يف الطلبات يف احلاالت اليت كان تخذ إجراءاتتُ 
أو ( 7احلالة )شاورات سابقة مهذا البند من جدول األعمال أةناء فيها 
أو اتف  ( 9احلالة )طلب من دولة عضو بناًء على  عقد جل ة رمسيةيمل 

(. 1 احلالــة) أحــد البنــودأي بيانــات خــالل مناقشــة بــ عــدم اإلدالءعلــى 
للحصول على دعواتج  االدول األعضاء طلباهت مل تتابشج رويف مثال آخ

 (.0 احلالة)رئيس جملس األمن وج هه  بعد النداء الذي

 1الحالة 
ــــيس جملــــس  5449مــــايو /أيــــار 53رســــالة مؤرخــــة ب موج هــــة إىل رئ
 وال ـماوممثل أوغنـدا عقـد اجتمـاع عاجـل جمللـس األمـن طلب  ج2األمن

 7722جل ـته د اجمللـس عق ـو . بيان يتعل  باحلالة يف روانـداله باإلدالء ب
 “املتعلقـة بروانـدااحلالة ”املعنون  بشأن البند 5449 يونيه/حزيران 2 يف
عــد يف ســياق مشــاورات غــر  التصــويت علــى مشــروع قــرار كــان قــد أُ ب

ـــــس اجلل ـــــةلـــــك تويف . ال ـــــابقةاجمللـــــس  إجـــــراء  مباشـــــرة يفج شـــــرع اجملل
 اء اجمللـسج تعلـيالً ــــــأعضإال   يتحـدث ملتصويتج دون مناقشةج وبالتـايل 

الـذي ج (5449) 450مد مشروع القرار بوصفه القـرار اعتُ و . للتصويت
تقــدم ة األمــم املتحــدة لـــــــــــيف مجلــة أمــورج واليــة بعث جســــــــــــــــــاجمللد بــه مــد  
ـــ عز  و  روانـــداج ووافـــ  علـــى  إىلمل ـــاعدة ا ومل يتخـــذ إجـــراء . عةالبعثـــة املوس 

إليـه  الـدعوة لعـدم توجيـه ج وذلـكببيـان اإلدالءطلـب ممثـل أوغنـدا بشـأن 
 .مسيةالر اجمللس لمشاركة يف جل ة ل

 7الحالة 
موج هــة إىل رئــيس  5440دي ــم  /كــانون األول  5رســالة مؤرخــة ب

جملـــــس األمـــــن  علـــــى أعضـــــاءممثـــــل أفغان ـــــتان عـــــر  ج 4جملـــــس األمـــــن
 70للمــادة وفقــاً  يف مدينــة كابــل احلالــةآخر تطــورات بــ تتعلــ معلومــات 
وجـــه علـــى جمللـــس األمـــن  تمــاعاج عقـــدوطلـــب إىل الـــرئيس  جمــن امليثـــاق

________ 
2 S/1994/648. 
4 S/1995/1004. 

 72للمادة وفقاً و عالوة على ذلكج و . ةاحلرجه احلالة ملعاجلة هذال رعة 
وفـد دولـة أفغان ـتان  مُيـنح”طلب أن من النظام الداخلي جمللس األمنج 
 مل جيتمــشج ة تعر ــوخــالل الفــرتة امل. “اإلســالمية فرصــة ةاطبــة اجمللــس

ر ـتقريـالرسـالة يف لت جِّ ــــوقـد سُ . ملناقشـة هـذه امل ـألةرمسيـاً  جملس األمـن
يونيه /حزيران 51س األمن إىل اجلمعية العامة الذي يغطي الفرتة من ـجمل

 .544155يونيه /حزيران 50إىل  5440

 0الحالة 
للنظر يف  5447يونيه /حزيران 55املعقودة يف  ج7570 اجلل ة يف

ه تلقــى طلبــات للمشــاركة يف ـــــ  نأ( سـبانياإ)الــرئيس ذكــر حلالـة يف قــ صج ا
أعضاء اجمللس  باسملندائه  وااستجاب الطلبات مقدمي أن إال   .االجتماع

دون وذلــك يف تلــك املناســبةج  مطلبــاهت اإلصــرار علــى علــى عــدم واوافقــو 
ومل يكن هناك . امل اس حبقهم يف طلب املشاركة يف االجتماعات املقبلة

باعتمـــاد مشـــروع  تتمـــ اختُ يتالـــ تلـــك اجلل ـــة خـــالل اتببيانـــ إدالء أي
 .55املتحدة حلفظ ال الم يف ق ص األممقرار بشأن ينديد والية قوة 

 6الحالة 
ــــيس جملــــس  5449مــــايو /أيــــار 75رســــالة مؤرخــــة ب موج هــــة إىل رئ
ملناقشـــة اجتماعـــا  جملـــس األمـــن أن يعقـــد”ممثـــل قطـــر  طلـــب ج55األمـــن
. “يف الــيمن ومــا نــم عنهــا مــن خ ــائر فادحــة يف أرواو املــدنيني احلالــة

ممثل قطر إىل أشار ج 544957يونيه /حزيران 5ويف رسالة الحقة مؤرخة 
هــة إىل رئــيس جملــس األمــن وج  امل 5449يونيــه /حزيــران 5رسـالته املؤرخــة 

مــن  73ملشــاركةج مبوجــب املــادة لــه باال ــماو  فيهــاكــان قــد طلــب   الــيت
احلالة يف ”اخلي املؤقت جمللس األمنج يف مناقشة البند املعنون النظام الد

ويف تلك الرسالةج أحال نص البيان الذي كان ينوي اإلدالء به . “اليمن
 عــدم اإلدالءعلــى وافقــوا أعضــاء اجمللــس  ألن نظــراً ” 7721 اجلل ــةيف 
 .57“أي بيانات خالل املناقشةب

________ 
55 A/51/2. 
 (.5447) 274القرار  55
55 S/1994/639. 
57 S/1994/651. 
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 الجزء الثاني

 اإلجراءات المتعلقة باالشتراك

 مالحظة
يُعــىن اجلــزء الثــاين بــاإلجراءات املتعلقــة باشــرتاك املــدعو ين مــن الــدول أو األفــراد عقــب توجيــه دعــوة 

مســاع اجلهــات الــيت بشــأن املرحلــة الــيت ميكــن فيهــا  ةاجمللــس مناقشــ ر  جُيــج مل ة تعر ــوخــالل الفــرتة امل. إلــيهم
قيــد  الــيت تكــون النــزاع حالــةأطــراي أواًل  أن يــتكلم ممارســة اجمللــس عمومــاً اتبــش  وقــد. هــت إليهــا الــدعوةوجِّ 

قيــدان  ج هنــاكاالشــرتاك علــى ودقيــيتعلــ  مب ــألة ال وفيمــا. األعمــال مباشــرة بعــد إقــرار جــدولوذلــك النظــرج 
ميثـاق األمـم املتحـدة  مـن 75و  75 اناملادتـف .جملـس األمـنيف عضـاء األ غر الدول ا حان على اشرتاكو 

هــو اشــرتاك الــدول غــر األعضــاء  اشــرتاك علــى أن  للمجلــس تــنص املؤقــت  مــن النظــام الــداخلي 73واملــادة 
جيـوز للـدول األعضـاء يف ه ــــ  للمجلـس علـى أنمـن النظـام الـداخلي املؤقـت  72املـادة وتـنص . دون تصويتب

األمم املتحدة أن تقدم اقرتاحات ومشاريش قراراتج ولكن ال جيوز طرو هـذه االقرتاحـات ومشـاريش القـرارات 
 .طلب عضو من أعضاء اجمللسبناًء على  إال   للتصويت

 االشرتاك القيود على
الشــرتاك أولئــك  صــةثــر أي نقــاأ بشــأن م ــألة املــدة الزمنيــة املخصج مل يُ ة تعر ــخــالل الفــرتة امل

 ي تمر عندماقيام الرئيسج تمثلة يف وجر  العمل على وجه العموم باملمارسة امل. إىل االشرتاك دعونيُ  الذين
 .الية فور إقرار جدول األعمالتعدة جل اتج بتجديد الدعوة يف كل جل ة   النظر يف م ألة ما على مد
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 األولالمرفق 

 14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة 

 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

 5447يناير /كانون الثاين  2 7504 البوسنة وا رسكج تركيا احلالة يف البوسنة وا رسك    

 5447يناير /كانون الثاين  2 7515 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

 5447يناير /كانون الثاين  50 7519 البوسنة وا رسك وا رسك احلالة يف البوسنة

 بي اوج كوباج موزامبيـ  -أنغوالج غينيا  احلالة يف أنغوال
ال تغـــــــــالج زائـــــــــرج زمبـــــــــابويج ناميبيـــــــــاج 

 نيجريا

 5447يناير /كانون الثاين  54 7512

 5447يناير /كانون الثاين  54 7514 جورجيا احلالة يف جورجيا

 5447ف اير /شبا  53 7537 البوسنة وا رسك البوسنة وا رسكاحلالة يف 

مـني العـام عمـاًل مـن األ تقرير آخر مقد م
( 5445) 397بقــــــــرار جملــــــــس األمــــــــن 

(S/25264  وCorr.1) 

 5447ف اير /شبا  54 7539 كرواتيا

إنشاء حمكمـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص 
امل ــــــؤولني عــــــن االنتهاكــــــات اجل ــــــيمة 

اإلن ـــاين الـــدويل الـــيت ارُتكبـــت للقـــانون 
 يف إقليم يوغوسالفيا ال ابقة

 5447ف اير /شبا  55 7530 البوسنة وا رسك

 5447ف اير /شبا  59 7531 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك
 5447ف اير /شبا  50 7533 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

 5447مارس /آذار 7 7525 البوسنة وا رسك وا رسكاحلالة يف البوسنة 
 5447مارس /آذار 55 7525 أنغوال احلالة يف أنغوال

 5447مارس /آذار 55 7527 أنغوال احلالة فيما يتعل  برواندا
 5447مارس /آذار 50 7521 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

 5447مارس /آذار 51 7523 لي يا احلالة يف لي يا
 5447مارس /آذار 51 7522 الصومال احلالة يف الصومال

تقريـــــــــر األمــــــــــني العــــــــــام املقــــــــــد م عمــــــــــاًل 
( 5447) 253جملــــــــس األمــــــــن  بقــــــــرار

(S/25470  وAdd.1) 

 5447مارس /آذار 75 7524 كرواتيا

 5447مارس /آذار 75 7545 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك
 5447أبريل /ني ان 7 7545 البوسنة وا رسك البوسنة وا رسكاحلالة يف 

 5447أبريل /ني ان 55 7549 أذربيجان احلالة املتعلقة بناغورين كارابا 
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 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

 5447أبريل /ني ان 59 7542 ال تغالج موزامبي   احلالة يف موزامبي     

 5447أبريل /ني ان 51 7544 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 5447أبريل /ني ان 53 7555 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

األرجنتـــــــــــــــــــــنيج األردنج أفغان ــــــــــــــــــــــتانج  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
إكــــــــوادورج ألبانيــــــــاج أملانيــــــــاج اإلمــــــــارات 
ـــــة املتحـــــدةج إندوني ـــــياج أوكرانيـــــاج  العربي

يرلنــداج آج (اإلســالمية -مجهوريــة )إيــران 
إيطاليــــــــاج البحــــــــرينج بلغاريــــــــاج البوســــــــنة 
وا رســـكج تركيـــاج اجلزائـــرج جـــزر القمـــرج 
 الـــدا،ركج رومانيـــاج ســـلوفينياج ال ـــنغالج
ال ويدج سراليونج قطرج كرواتيـاج كنـداج 
ليتوانيــاج مالطــةج ماليزيــاج مصــرج اململكــة 

 العربية ال عوديةج النم ا

 5447أبريل /ني ان 54 7555

األرجنتـــــــــــــــــــــنيج األردنج أفغان ــــــــــــــــــــــتانج  هورية البوسنة وا رسكاحلالة يف مج
إكــــــــوادورج ألبانيــــــــاج أملانيــــــــاج اإلمــــــــارات 
ـــــة املتحـــــدةج إندوني ـــــياج أوكرانيـــــاج  العربي

 آيرلنـــداج ج(اإلســـالمية- مجهوريـــة)إيـــران 
إيطاليــــــــاج البحــــــــرينج بلغاريــــــــاج البوســــــــنة 
وا رســـكج تركيـــاج اجلزائـــرج جـــزر القمـــرج 

لــدا،ركج رومانيــاج اجلمهوريــة التشــيكيةج ا
ســلوفينياج ال ــنغالج ال ــويدج ســراليونج 
قطــــرج كرواتيــــاج كنــــداج ليتوانيــــاج مالطــــةج 
ماليزيـــــــــــــاج مصـــــــــــــرج اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

 النم ا ال عوديةج

 5447أبريل /ني ان 55 7555

 5447أبريل /ني ان 75 7550 أذربيجانج أرمينيا احلالة يف ناغورين كارابا 

 5447أبريل /ني ان 75 7551 أنغوال احلالة يف أنغوال

 5447مايو /أيار 1 7552 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 5447مــــارس /آذار 55رســـالة مؤرخــــة 
موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثـــل الــــدائم جلمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية 
الدميقراطيــــــــــــة لــــــــــــد  األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة 

(S/25405) مؤرخــــــــــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــــــــــالة ؛ و
موج هـــــــة مـــــــن  5447مـــــــارس /آذار 54

األمـــــني العـــــام إىل رئـــــيس جملـــــس األمـــــن 
(S/25445) مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام ؛ و
(S/25556) 

مجهوريـــة كوريـــاج مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 
 الدميقراطية 

 5447مايو /أيار 55 7555
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 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

مـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص كإنشاء حم    
امل ــــــؤولني عــــــن االنتهاكــــــات اجل ــــــيمة 

نون اإلن ـــاين الـــدويل الـــيت ارُتكبـــت للقـــا
تقريـــــر ؛ و يف إقلــــيم يوغوســــالفيا ال ــــابقة

مـن  5 األمني العـام املقـد م عمـاًل بـالفقرة
( 5447) 252قـــــــــرار جملـــــــــس األمـــــــــن 

(S/25704 وAdd.1) 

 5447مايو /أيار 50 7553 كرواتياج  البوسنة وا رسك

 :احلالة يف أنغوال
 عــنآخــر مقــد م مــن األمــني العــام تقريــر 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (Add.1 و S/25840)أنغوال 

 5447يونيه /حزيران 5 7551 أنغوالج ال تغال

 5447يونيه /حزيران 9 7552  البوسنة وا رسكج تركيا احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

احلالــــــة ال ــــــائدة يف كرواتيــــــا يف املنــــــاط  
واملنـاط   املشـمولة حبمايـة األمـم املتحـدة

 اجملاورة  ا

 5447يونيه /حزيران 2 7575 كرواتيا

 5447يونيه /حزيران 55 7579 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 :امل ألة املتعلقة قاييت
 5447يونيـــه /حزيـــران 3رســـالة مؤرخـــة 

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثل الـدائم  ـاييت لـد  األمـم املتحـدة 

(S/25958) 

 5447يونيه /حزيران 51 7572 زر البهاماج كنداج هاييتجُ 

 :احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
تقريـــــــــر األمــــــــــني العــــــــــام املقــــــــــد م عمــــــــــاًل 

( 5447) 271جملــــــــس األمــــــــن  بقــــــــرار
(S/25939  وCorr. 1 و Add.1) 

 5447يونيه /حزيران 52 7595 البوسنة وا رسك

 :برواندااملتعلقة احلالة 
ــــر مؤقــــت مــــن األمــــني العــــام بشــــأن  تقري

 (Add.1 و   S/25810)رواندا 

 5447يونيه /حزيران 55 7599 رواندا

الواليــــــات املتحــــــدة مــــــؤر  إخطــــــار مــــــن 
ـــــــــــران 51 ـــــــــــه /حزي ـــــــــــدابر  5447يوني بت
 51رســالة مؤرخــة  :العــراقذت  ــد اخُتــ

موج هــة إىل رئــيس  5447يونيــه /حزيـران
جملس األمن من املمثل الدائم للواليـات 
املتحـــدة األمريكيـــة لـــد  األمـــم املتحـــدة 

(S/26003) 

 5447يونيه /حزيران 53 7590 العراق
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األردنج إســــــتونياج أفغان ــــــتانج ألبانيــــــاج  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك    
ــــة املتحــــدةج إندوني ــــياج اإلمــــارات  العربي
ج (اإلســــــــــــــــالمية - مجهوريــــــــــــــــة)إيــــــــــــــــران 

بـــــنغالديشج البوســـــنة وا رســـــكج تركيـــــاج 
تــونسج اجلزائــرج جــزر القمــرج اجلماهريــة 
العربيـــــــــــة الليبيـــــــــــةج اجلمهوريـــــــــــة العربيـــــــــــة 
ال ــــوريةج ســــلوفينياج ال ــــنغالج كرواتيــــاج  

  مصر كوستاريكاج التفياج ماليزياج

 5447يونيه /حزيران 54 7593

 5447يونيه /حزيران 54 7593 أوكرانيا احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 :قوة األمم املتحدة للحماية
ـــــر مقـــــد م مـــــن األمـــــني العـــــام عمـــــاًل  تقري

( 5447) 250جملــــــــس األمــــــــن  بقــــــــرار
(S/25777 و Corr.1 وAdd.1) ؛
مـــــن األمـــــني العـــــام تقريـــــر آخـــــر مقـــــد م و 

ـــــــــــس األمـــــــــــن عمـــــــــــاًل   250بقـــــــــــرار جمل
(5447( )S/25993) 

 5447يونيه /حزيران 75 7592 كرواتيا

 :احلالة يف جورجيا
تقرير األمني العام عـن احلالـة يف أزازيـاج 

 Add.1 و S/26023)مجهوريــة جورجيــا 
 (2و 

 5447يوليه /ينوز 4 7505 جورجيا

 :احلالة يف موزامبي 
تقريــــر األمــــني العـــــام عــــن عمليــــة األمـــــم 

 (S/26034)املتحدة يف موزامبي  

 5447يوليه /ينوز 4 7507 موزامبي  

 :احلالة يف أنغوال
عــن مــن األمــني العــام تقريــر آخــر مقــد م 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (2 و Add.1 و S/26060)أنغوال 

أنغـــــــــــوالج ال تغـــــــــــالج مجهوريـــــــــــة تنزانيـــــــــــا 
 املتحدةج زامبياج زمبابويج مصرج ناميبيا

 5447يوليه /ينوز 50 7509

الشـــــكو  املقدمـــــة مـــــن أوكرانيـــــا بشـــــأن 
مرســـوم اجمللـــس األعلـــى لاليـــاد الروســـي 

رسالتان مؤرختان  :املتعل  ب يفاستوبول
هتـان موج   5447يوليه /ينوز 51 و 57

إىل رئـــــــيس جملـــــــس األمـــــــن مـــــــن املمثـــــــل 
ـــــدائم ألوكرانيـــــا لـــــد  األمـــــم املتحـــــدة  ال

(S/2607 و S/26100) رســــــــــــــــــــــــــــــــالة ؛ و
 5447ه يونيـــــــــــ/حزيـــــــــــران 54مؤرخـــــــــــة 

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثــــــل الــــــدائم لاليــــــاد الروســــــي لــــــد  

 (S/26109)األمم املتحدة 

 5447يوليه /ينوز 55 7501 أوكرانيا
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 :احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك    
 5447 يوليـــــه/ينـــــوز 54رســـــالة مؤرخـــــة 

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثــــل الــــدائم للبوســــنة وا رســــك لــــد  

 (S/26107)األمم املتحدة 

 5447يوليه /ينوز 55 7503 البوسنة وا رسك

 :احلالة يف جورجيا
 5447أغ ــطس /آب 9رســالة مؤرخــة 

موج هــــــة مــــــن األمــــــني العــــــام إىل رئــــــيس 
 (S/26254)جملس األمن 

 5447أغ طس /آب 1 7515 جورجيا

 :احلالة يف لي يا
ألمـني العـام عـن مـن اتقرير جديد مقـد م 

 (S/26200)لي يا 

 5447أغ طس /آب 55 7517 بننج لي ياج مصرج نيجريا

 :احلالة املتصلة بناغورين كارابا 
أغ ــــــــــــطس /آب 53رســــــــــــالة مؤرخــــــــــــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
من املمثل الدائم ألذربيجان لد  األمم 

رســــــالة مؤرخــــــة ؛ و (S/26318)املتحــــــدة 
موج هـــة إىل  5447أغ ـــطس /آب 53

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم 
؛ (S/26319)لرتكيا لد  األمـم املتحـدة 

أغ ـــــــــــطس /آب 52رســــــــــالة مؤرخــــــــــة و 
ج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن مو  5447

ـــا لـــد  األمـــم  مـــن املمثـــل الـــدائم ألرميني
 (S/26322)املتحدة 

 5447أغ طس /آب 52 7519 أذربيجان

احلالـــــة يف طاجيك ـــــتان وعلـــــى امتـــــداد 
 :احلدود الطاجيكية األفغانية

تقريـــــــــر األمـــــــــني العـــــــــام عـــــــــن احلالـــــــــة يف 
 (S/26311)طاجيك تان 

 5447أغ طس /آب 57 7511 طاجيك تان

 5447أغ طس /آب 59 7514 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 :احلالة يف موزامبي 
تقريــــر األمــــني العـــــام عــــن عمليــــة األمـــــم 

ـــــــــــــــــــ    S/26385)املتحـــــــــــــــــــدة يف موزامبي
 (Add.1 و

 5447سبتم  /أيلول 57 7539 موزامبي 

 5447سبتم  /أيلول 59 7530 كرواتيا احلالة يف كرواتيا

 5447سبتم  /أيلول 59 7531 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
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 :احلالة يف أنغوال    
ألمــني العــام عــن آخــر مقــد م مــن اتقريــر 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (Add.1 و S/26434)أنغوال 

 5447سبتم  /أيلول 50 7533 أنغوالج ال تغالج مصرج نيجريا

 :يف جورجيا احلالة
ســــــــــبتم  /أيلــــــــــول 53رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
مـــن املمثـــل الـــدائم جلورجيـــا لـــد  األمـــم 

  (S/26462)املتحدة 

 5447سبتم  /أيلول 53 7534 جورجيا

 :احلالة يف الصومال
تقريـــــر الحـــــ  مقـــــد م مـــــن األمـــــني العـــــام 

ـــــــالفقرة  259مـــــــن القـــــــرار  52 عمـــــــاًل ب
(5447( )S/26317) 

 5447سبتم  /أيلول 55 7525 الصومال

 :احلالة يف لي يا
 S/26422)تقرير األمني العام عن لي يـا 

 (Add.1و

 5447سبتم  / أيلول 55 7525 لي يا

 :قوة األمم املتحدة للحماية
تقريـــر األمــــني العــــام املقــــد م عمــــاًل بقــــرار 

( 5445) 397جملـــــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــن 
(S/26470  وAdd.1) 

 5447أكتوبر /تشرين األول 9 7521 كرواتياج  البوسنة وا رسك

 :احلالة يف كمبوديا
تقرير الحـ  مقـد م مـن األمـني العـام عـن 

 390تنفيـــــــــــــذ قـــــــــــــرار جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 
(5445( )S/26529) 

 5447أكتوبر /تشرين األول 0 7523 أسرتالياج تايلندج كمبوديا

 :احلالة يف رواندا
ـــــــــــر األمـــــــــــني العـــــــــــام عـــــــــــن  روانـــــــــــدا تقري

(S/26488 و Add.1) 

 5447أكتوبر /تشرين األول 0 7522 رواندا

 :امل ألة املتعلقة قاييت
 (S/26573)تقرير األمني العام 

بربــــــــادوسج بليــــــــزج دومينيكــــــــاج ســــــــانت 
 5447أكتوبر /تشرين األول 57 7545  فن نت وجزر غرينادينج غريناداج هاييت

 5447أكتوبر /تشرين األول 51 7547 كنداج هاييت امل ألة املتعلقة قاييت

 :احلالة يف جورجيا
أكتــوبر /تشــرين األول 57رســالة مؤرخــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
مـــن املمثـــل الـــدائم جلورجيـــا لـــد  األمـــم 

 (S/26576)املتحدة 

 5447أكتوبر /تشرين األول 54 7540 جورجيا
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 :احلالة يف بوروندي    
أكتــوبر /تشــرين األول 50رســالة مؤرخــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
ــــــة  ــــــت للبعث مــــــن القــــــائم باألعمــــــال املؤق

ـــــو   لـــــد  األمـــــم املتحـــــدة الدائمـــــة جليب
واملمثـــــل الـــــدائم للـــــرأس األخضـــــر لـــــد  
ـــدائم للمغـــرب  األمـــم املتحـــدة واملمثـــل ال

ــــــــــد  األمــــــــــم املتحــــــــــدة  ؛ (S/26625)ل
أكتوبر /ولتشرين األ 50رسالة مؤرخة و 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
من املمثـل الـدائم لبورونـدي لـد  األمـم 

رســــــالة مؤرخــــــة ؛ و (S/26626)املتحــــــدة 
 5447أكتـــــــــــــــوبر /تشـــــــــــــــرين األول 50

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
ــــــد  األمــــــم  ــــــدائم لزمبــــــابوي ل املمثــــــل ال

 (S/26630)املتحدة 

 5447أكتوبر /تشرين األول 50 7543 بورونديج زمبابويج مايلج مصر

 5447أكتوبر /تشرين األول 54 7755 موزامبي  احلالة يف موزامبي 

 :احلالة يف أنغوال
ألمـني العـام عـن مـن اتقرير إ ايف مقد م 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (S/26644)أنغوال 

 5447نوفم  /تشرين الثاين 5 7755 أنغوال

 : احلالة يف جورجيا
تقريـــــــر األمـــــــني العـــــــام بشـــــــأن احلالـــــــة يف 

 (Add.1 و S/26646)أزازياج جورجيا 

 5447نوفم  /تشرين الثاين 9 7759 جورجيا

 :احلالة يف موزامبي 
تقريــــر األمــــني العـــــام عــــن عمليــــة األمـــــم 

ـــــــــــــــــــ    S/26666)املتحـــــــــــــــــــدة يف موزامبي
 (Add.1و

 5447نوفم  /تشرين الثاين 0 7750 موزامبي 

 5447نوفم  /تشرين الثاين 4 7752 البوسنة وا رسك مجهورية البوسنة وا رسكاحلالة يف 

 /كانون األول  57 و 55رسائل مؤرخة 
من فرن ا واململكة  5445دي م  

املتحدة ل يطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية والواليات املتحدة األمريكية 

S/23306) و S/23307 و S/23308 
 S/23317) و S/23309 و

ــــــةج ال ــــــودانج  ــــــة العربيــــــة الليبي اجلماهري
 مصر

 5447نوفم  /تشرين الثاين 55 7755
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 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

 :ة بناغورين كارابا قلعاحلالة املت    
أكتــوبر /تشــرين األول 51رســالة مؤرخــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
ــــــة  مــــــن القــــــائم ــــــة للبعث باألعمــــــال بالنياب

الدائمــة ألذربيجــان لــد  األمــم املتحــدة 
(S/26647) 53رســــــــــــــــالة مؤرخــــــــــــــــة ؛ و 

موج هــــــة  5447أكتــــــوبر /تشــــــرين األول
إىل رئـــــــيس جملـــــــس األمـــــــن مـــــــن املمثـــــــل 
الــــــــدائم لرتكيــــــــا لــــــــد  األمــــــــم املتحــــــــدة 

(S/26650) تشرين  52رسالة مؤرخة ؛ و
موج هة إىل رئـيس  5447أكتوبر /األول

جملـــس األمــــن مـــن نائــــب املمثـــل الــــدائم 
جلمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية لـــد  األمـــم 

 (S/26662) املتحدة

 - مجهوريــــة)أذربيجــــانج أرمينيــــاج إيــــران 
 ج تركيا(اإلسالمية

 5447نوفم  /تشرين الثاين 55 7757

 
 

 المرفق الثاني

 14بموجب المادة التي ُوجِّهت الدعوات 

 إلى ممثلي أجهزة األمم المتحدة،  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - ألف 
 وكاالتهاهيئاتها الفرعية أو  أو

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون
رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب    

 الفل طي  حلقوقه غر القابلة للتصري
 7795اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

 5449مارس /آذار 5

رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب 
 الفل طي  حلقوقه غر القابلة للتصري

 7050اجلل ة  

 5440ف اير /شبا  52

ـــ جنة املعنيـــة مبمارســـة ل  ـالـــرئيس بالنيابـــة ل
الشــعب الفل ــطي  حلقوقــه غــر القابلــة 

 للتصري

 7071اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

ـــــــــــار 55 ددت ُجـــــــــــ) 5440مـــــــــــايو /أي
ـــــــــــــدعوة يف اجلل  ــــــــــــــال  53ج 7072ة ــــــــ

 (5440 مايو /أيار
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 إلى ممثلي المنظمات اإلقليمية  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - اء ــــب
 أو غيرها من المنظمات الدولية

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب    
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7555اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
 5447أبريل /ني ان 54

ال ــــــيد حممــــــد بــــــرويفج نائــــــب املراقــــــب 
  الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7771اجلل ة  
 5449ف اير /شبا  59( 5االستئناي )

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7771اجلل ة  
 5449ف اير /شبا  50 (7االستئناي )

املراقـــــب ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج 
  الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7795اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة
 5449ف اير /شبا  52

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7713اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
 5449أبريل /ني ان 55

عــــــام المــــــني األال ــــــيد حامــــــد الغابــــــدج 
  نظمة املؤينر اإلسالميمل

 7735اجلل ة  
 5449أبريل /ني ان 53

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
  الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 (5االستئناي ) 7909اجلل ة  
 5449نوفم  /تشرين الثاين 4

عـــام المـــني األال ــيد ســـامل أنيـــد ســاملج 
 نظمة الوحدة األفريقيةمل

 7944اجلل ة  يف أنغوال احلالة
 5440ف اير /شبا  2

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7050اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة
 5440ف اير /شبا  52

 إلى أشخاص آخرين 14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - جيم 

 والتاريخاجلل ة  البند املدعوون
ال يد سايروس فانسج الرئيس املشـارك    

جنة التوجيهيــة للمـــؤينر الــدويل املعـــ  ل  ـلــ
 بيوغوسالفيا ال ابقة

 7555اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
 5447أبريل /ني ان 52

نائــب كبــر كينغ ــلي مــاخوبيالج ال ـيد  
 ملؤينر الوط  األفريقيي اممثل

 7754اجلل ة  أفريقيام ألة جنوب 
 5449يناير /كانون الثاين  59

عبد املينيتج مـدير احلملـة العامليـة ال يد 
ملناهضة التعاون الع كري والنووي مـش 

 جنوب أفريقيا

 7734اجلل ة  
 5449مايو /أيار 50
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 المرفق الثالث

 14أو المادة  14ه صراحة بموجب المادة لم توج  التي دعوات ال

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون

ـــــر آخـــــر مقـــــد م مـــــن األمـــــني العـــــام  ال فر دراغومر ديوكيتش    تقري
عمــــــــــــــــــاًل بقــــــــــــــــــرار جملــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــن 

397 (5445) 

 7539اجلل ة 
 5447ف اير /شبا  54

 7555اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5447أبريل /ني ان 52

  7555اجلل ة   
 5447أبريل /ني ان 54
 ج7557ددت الــــدعوة يف اجلل ــــة ُجــــ)

 (5447أبريل /ني ان 55املعقودة يف 
 7593اجلل ة   

 5447يونيه /حزيران 54

بعثــات مــؤينر األمــن والتعــاون يف أوروبــا  ال فر دراغومر ديوكيتش
يف كـــــــــل مــــــــــن كوســــــــــوفو وســــــــــاندجاك 
وفويفودينــــــــــــا ومجهوريــــــــــــة يوغوســــــــــــالفيا 

  (واجلبل األسودصربيا )االيادية 

 7515اجلل ة 
 5447أغ طس /آب 4

  7771اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
ددت ُجـــــــ) 5449ف ايـــــــر /شـــــــبا  59

 771الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوة يف اجلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ف ايـــــــر /شـــــــبا  50ج (5 االســـــــتئناي)

5449) 

 7795اجلل ة  العربية اتحمتلةاحلالة يف األرا ي  ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني
 5449ف اير /شبا  52
ج 7795ددت الــــدعوة يف اجلل ــــة ُجــــ)
اجلل ــــــــــــــــة و ؛ 5449مــــــــــــــــارس /آذار 5

؛ 5449مــــــــــــــــــــــــــــارس /آذار 5 ج7795
مــــــــــــارس /آذار 52ج 7705واجلل ــــــــــــة 

5449) 

 7713اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5449أبريل /ني ان 55

 7735اجلل ة   
 5449أبريل /ني ان 53

 7952اجلل ة   
 5449سبتم  / أيلول 57

 7979اجلل ة  قوة األمم املتحدة للحماية ال يد فالدي الي يوفانوفيتش
 5449سبتم  /أيلول 75



 المجلد األول – 3440-3441ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  67

 
 

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون

 7909اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش   
 5449نوفم  /تشرين الثاين 2

 7923اجلل ة   
 5440يناير /كانون الثاين  55

 5ستئناي واال 7050اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني
 5440ف اير /شبا  52

 7055اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5440 أبريل/ني ان 55

 7071ل ة اجل احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة القدوةج املراقب الدائم لفل طنيال يد 
 5440مايو /أيار 55
ج 7072ددت الــــدعوة يف اجلل ــــة ُجــــ)

 (5440مايو /أيار 53

 7005اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5440يوليه /ينوز 0

 7017اجلل ة  احلالة يف كرواتيا ديوكيتشال فر دراغومر 
 5440أغ طس /آب 55

 7030اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5440سبتم  / أيلول 2

 7045اجلل ة  احلالة يف يوغوسالفيا ال ابقة ال يد فالدي الي يوفانوفيتش
 5440نوفم  /تشرين الثاين 4

 7040اجلل ة   
 5440نوفم  /تشرين الثاين 55

 7153اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال يد فالدي الي يوفانوفيتش
 5440دي م  /كانون األول  50
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 استهاللية ةالحظم

ويتعلـ  اجلـزء . الشـرتاك يف أعمالـه اىلإيف توجيـه دعـوات  املتمثلة يتناول هذا الفصل ممارسة جملس األمن
بعـــد الـــدول واألفـــراد املـــدعوين إلجـــراءات املتصـــلة باشـــرتاك اويتنـــاول اجلـــزء الثـــاين . األول بأســـاس توجيـــه الـــدعوات

 .دعوة توجيه
املؤقت جمللس األمن على  داخليمن النظام ال 74و  73امليثاق واملادتان من  75و  75تنص املادتان و 

عنـدما تنبِّـه الدولـة ( أ: )ه جيوز توجيه دعوات إىل الـدول الـيت لي ـت أعضـاء يف جملـس األمـن يف الظـروي التاليـةــ  أن
 73املـادة )مـن امليثـاق  70مـن املـادة  5للفقرة وفقاً  العضو يف األمم املتحدة جملس األمن إىل وجود نزاع أو حالة

عندما تكـون الدولـة العضـو يف األمـم املتحـدة أو الدولـة الـيت لي ـت عضـواً يف ( ب)؛ (من النظام الداخلي املؤقت
عنـدما تكـون مصـاو دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة ( ج)؛ (مـن امليثـاق 75املـادة )“ يف نــزاع طرفـاً ”األمم املتحدة 

مـــوظفي ”عنــد دعــوة ( د) ؛(مــن النظــام الــداخلي املؤقــت 73ن امليثــاق واملـــادة مــ 75املــادة )متــأةرة بوجــه خــاص 
مــن النظــام الــداخلي  74املــادة )تقــدم م ــاعدة أخــر   لتقــدم معلومــات أو“ األمانــة العامــة أو أشــخاص آخــرين

 .على التزام اجمللس بتوجيه دعوة( أعاله( ب)الفئة )الفئة الثانية إال   وال تنطوي(. املؤقت
 امليثــاق صــعيد املمارســةج درج اجمللــسج عنــد توجيــه دعــواتج علــى عــدم اإلشــارة صــراحة إىل مــواد وعلــى

من امليثاق  75يف حدود معىن املادة “ نزاع”درج على عدم التمييز بني الشكاو  اليت تنطوي على و  .ذات الصلة
 وفقـاً ”جيـه دعـوات عـادة ج جـر  تو 5440-5447وخـالل الفـرتة . أو امل ـألة ذات الطبيعـة األخـر “ احلالة” و

وتتضح هذه . من النظام الداخلي املؤقت للمجلس 74لمادة لأو  73للمادة  ووفقاً “ ذات الصلة امليثاق ألحكام
وي ـــتند التصـــنيف إىل مـــواد النظـــام الـــداخلي املؤقـــت ذات . يف اجلـــزء األول الـــوارد املمارســـة يف تصـــنيف الـــدعوات

د معاجلة منفصلة للحاالت اليت قرر فيها اجمللـس توجيـه دعـوات لالشـرتاك ر  وت  . الصلة حيثما وردت إشارة إىل ذلك
ويشـمل اجلـزء الثـاينج املتعلـ  بـاإلجراءات . يف أعماله دون أن يعلن عن األساس الذي قامت عليـه تلـك الـدعوات

ة بامل ألة اليت سيناقشها قاملتعلِّ  حالتني تتعلقان على التوايل بالفرتة الزمنية لالشرتاك واحلدودذات الصلة باالشرتاكج 
 .دعوهتمجتري  نالذي املمثلون



 المجلد األول – 3440-3441ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  05

 
 

 الجزء األول

أساس الدعوات إلى االشتراك

 مالحظة
 يتناول هذا اجلزء ممارسة اجمللس فيما يتعل  بتوجيه دعوات يف أربعـة

 73مبوجــب املــادة  تهــجِّ وُ يت ألــف الــدعوات الــ ق ــمويتنــاول ال .أق ــام
ســتند إليــه ااألســاس الــذي  يمــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــسج وهــ

لـــــدول األعضـــــاء الـــــيت لي ـــــت أعضـــــاء يف اجمللـــــس  اىلإتوجيـــــه دعـــــوات 
ملمارسـة اجمللـس العامـة وصـفاً  ق ـمم الويقدِّ . لالشرتاك يف أعمال اجمللس

يف توجيـــه بـــاء ممارســـة اجمللـــس املتمثلـــة  ق ـــمويتنـــاول ال. يف هـــذا الصـــدد
األســاس  يمــن النظــام الــداخلي املؤقــتج وهــ 74دعــوات مبوجــب املــادة 

أشــخاص  مــوظفي األمانــة العامــة أو”دعوة إىل الــمبوجبــه  تهــجِّ الــذي وُ 
مـــوظفي ”وفئـــة  .لتقـــدم معلومـــات أو تقـــدم م ـــاعدة أخـــر “ آخـــرين

ــز  لـذلك. غنيــة عــن التف ــر “األمانـة العامــة علــى يديــد  ق ــمهــذا اليركِّ
إىل املشـاركة مبوجـب املـادة  هتمدعـو جـرت الذين “ خاص اآلخريناألش”
أجهـــــزة األمــــــم  وممثلـــــ( 5): يشـــــملون الفئـــــات التاليـــــة قـــــد كـــــانواو . 74

ممثلــــــو ( 5)؛ 5املتحــــــدةج أو هيئاهتــــــا الفرعيــــــةج أو الوكــــــاالت التابعــــــة  ــــــا
 .أفراد آخرون( 7)؛ املنظمات اإلقليمية وغرها من املنظمات الدولية

ــ ق ــمال ويتنــاول ه صــراحة مبوجــب املــادة جــيم الــدعوات الــيت مل توج 
ـــ. 74أو املـــادة  73 . ه هـــذا النـــوع مـــن الـــدعوات إىل شخصـــنيوقـــد وجِّ

دال  ق ــــميتنــــاول الو . ويــــرد وصــــف هــــذه املمارســــة يف دراســــيت حــــالتني
مل  دمت مـــن أجـــل توجيـــه دعـــوات وقوبلـــت بـــالرف  أوالطلبـــات الـــيت قُـــ

 .دراسات إفراديةج ويشمل ةالث يُتخذ إجراء بشأهنا

  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - ألف 
 (الدول األعضاء في األمم المتحدة)

 73املادة 

أيـــة دولـــة عضـــو يف األمـــم املتحـــدة لي ـــت عضـــواً يف جملـــس األمـــن 
مقـــرر يتخـــذه اجمللـــسج إىل االشـــرتاكج دون بنـــاءً علـــى  ميكـــن أن تـُــدعىج

علـــى جملـــس األمـــن مـــ  رأ  تصـــويتج يف مناقشـــة أيـــة م ـــألة معرو ـــة 
جملــس األمــن أن مصـــاو تلــك الدولـــة العضــو متـــأةرة بشــكل خـــاصج أو 

وفقـــاً  مـــ  نبهـــت إحـــد  الـــدول األعضـــاء جملـــس األمـــن إىل م ـــألة مـــا
 .امليثاق من املادة اخلام ة والثالةني من 5للفقرة 

الـــــدول األعضـــــاء يف األمـــــم  رجـــــتد  ج ة تعر ـــــيف أةنـــــاء الفـــــرتة املو 
لي ـــــت أعضـــــاء يف جملـــــس األمـــــن والـــــيت تلقـــــت دعـــــوات  املتحـــــدة الـــــيت

________ 
يف ال ـياق احلـايل بشـكل واسـش ليشـمل وكـاالت “ وكـاالت”ي تخدم مصطلح  5

واملنظمــات امل ــتقلة املرتبطـــة قــاج مــن قبيـــل األمــم املتحــدة املتخصصــة والصـــنادي  والــ ام  
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ألحكــام  وفقــاً ” تلــك الــدعوات علــى تلقــيلالشــرتاك يف أعمــال اجمللــس 
ج “مـن النظـام الـداخلي املؤقـت للمجلـس 73امليثاق ذات الصلة واملادة 

 .ذات الصلة دون اإلشارة صراحة إىل مواد امليثاق
عــادة بصـــورة وعلــى الصــعيد العملـــيج جيــر  توجيـــه هــذه الـــدعوات 

من الدول املعنية إىل  ردت  طلب توجيهها برسائل يُ و . تلقائية ودون مناقشة
بلـ  الــرئيس اجمللــس عنـد بدايــة اجلل ــة أو أةناءهــا يو . رئـيس جملــس األمــن

. قـــرتو توجيـــه تلـــك الـــدعوات مبوافقـــة اجمللـــسيو  جباســـتالم هـــذه الرســـائل
 املرفــ  األول ويــرد يف. وعــادة مــا يتقــرر ذلــكج مــا مل يكــن هنــاك اعــرتا 

 .73هت مبوجب املادة جِّ  ذا الفصل جدول يبني الدعوات اليت وُ 

  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - اء ــب
 (آخرون أشخاص موظفو األمانة العامة أو)

 74املادة

جمللــــــس األمــــــن أن يــــــدعو أعضــــــاء األمانــــــة العامــــــة أو غــــــرهم مــــــن 
إىل تزويده باملعلومات أو تقدم األشخاص الذين يعت هم مؤهلني لذلك 

 .امل اعدات األخر  يف دراسة امل ائل الداخلة يف اختصاصه

واصـــل جملـــس األمـــن ممارســـته املتمثلـــة يف ج امل تعر ـــة خـــالل الفـــرتة
إىل طائفـة واسـعة مـن األفـراد لالشـرتاك  74دعوات مبوجب املـادة توجيه 

الفــرتةج  تلــك اللوخــ. يف أعمالــهج لتقــدم إفــادة لــه عــن م ــائل قيــد نظــره
تقــدم لو لالشــرتاك األمانــة العامــة يف ةــالث مناســبات مــن أعضــاء عــي دُ 

النظـــر يف مشـــروع تقريـــر جملـــس ” املعنـــونالبنـــد ب تتعلـــ بيانـــات تف ـــرية 
 .5“األمن إىل اجلمعية العامة

الـذي تلقـوا دعـوة لالشـرتاك مبوجـب “ األشـخاص اآلخـرون”ومشل 
 :األشخاصالفئات التالية من  74املادة 

أو  ممثلــــــو أجهــــــزة األمــــــم املتحــــــدة أو هيئاهتــــــا الفرعيــــــة ( أ )
 ؛5وكاالهتا
غرهـــــا مـــــن املنظمـــــات  وأممثلـــــو املنظمـــــات اإلقليميـــــة  (ب)
 الدولية؛
 .أشخاص آخرون (ج)

 .الدعوات هذهاملرف  الثاين ويبني 

________ 
هـت الـدعوة إىل العضـوين التـاليني مـن األمانـة العامـة خالل الفرتة امل تعر ةج وجِّ  5

شـــعبة شـــؤون  ةمـــدير األمـــني العـــام امل ـــاعد للشـــؤون ال ياســـيةج و : لـــءدالء ببيـــان تف ـــري
 .S/PV.3593و  S/PV.3440و  S/PV.3294؛ انظر جملس األمن
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وجتدر مالحظة بع  اجلوانب العامة ملمارسة اجمللس مبوجب املـادة 
إىل ممثلي أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتـا الفرعيـة ُوجِّهـت فالدعوات . 74

وتال رئيس جملـس األمـن رسـائل . بصورة تلقائية وبدون أي مناقشة رمسية
رج يف ســجل اجلل ــة ومل تصــدر د  ُتــالطلبــات الــواردة مــن ا يئــات املعنيــة ل  

املوجهة دعوات الويف حالة . بصفتها وةائ  رمسية من وةائ  جملس األمن
مت الدولـة العضـو طلبـات قد  ثلني عن منظمات إقليمية أو دوليةج ممإىل 

 وجــرت املوافقــة علــى تلــك الطلبــات باســم اجلهــة الــيت يُقــرتو أن تشــارك؛
بنـــاًء  جأفـــراد آخـــرينإىل أيضـــاً  هـــت الـــدعوةوجِّ و . دون أي مناقشـــة رمسيـــة

ال ــيد ســايروس فــانسج  باســتثناءج إحــد  الــدول األعضــاءطلــب علــى 
جنــــة التوجيهيــــة للمــــؤينر الــــدويل املعــــ  بيوغوســــالفيا ارك لل  شــــتالــــرئيس امل

( باك ـتان)بـل الـرئيس إليـه الـدعوة مباشـرة مـن ق   تهـال ابقةج الـذي وجِّ 
 .مبوافقة اجمللس

 ه صراحة بموجب المادة الدعوات التي لم ُتوج  - جيم 
 14أو المادة  14

ـــة تعر ـــخـــالل الفـــرتة امل أعمالـــه ه اجمللـــس دعـــوة لالشـــرتاك يف ج وج 
فقـد فعـل : عـدة مناسـباتيف  74و املـادة أ 73إىل املـادة  أن يشر دون

وكيتش ال ــفر يــ؛ و (5احلالــة )الــدائم لفل ــطني  ذلــك عنــدما دعــا املمثــل
مجهوريــة يوغوســالفيا االياديــة ج وكالمهــا كانــا ميــثالن وال ــيد يوفــانوفيتش

لدولــة عضــواً يف الفــرتة الــيت مل تكـن فيهــا تلــك ا ج(صـربيا واجلبــل األســود)
 .7(5احلالة )يف األمم املتحدة 

ـ الـدعواترد يف املرف  الثالـث وت   صـراحة مبوجـب املـادة  هالـيت مل ُتوج 
 .74 أو املادة 73

 3الحالة 

ج للنظــر 5449 ف ايــر/شــبا  52ج املعقــودة يف 7795ل ــة اجليف 
ه تلقـى رسـالة ــــ  الة يف األرا ي العربية اتحمتلةج أبل  الرئيس اجمللس أناحليف 

 لــــد مــــن املراقـــب الــــدائم لفل ـــطني  5449ف ايـــر /شــــبا  51مؤرخـــة 
للممارســة ال ــابقةج أن يــدعو جملـــس وفقــاً  األمــم املتحــدة يطلــب فيهــاج

________ 
جملـــس األمـــن ذكـــر ج 5445ســـبتم  /أيلـــول 54املـــؤر  ( 5445) 333بـــالقرار  7

باسـم مجهوريـة يوغوسـالفيا االياديـة االشـرتاكية سـابقاً  اليت كانت تعريأنه يعت  أن الدولة 
صــــربيا واجلبــــل )مجهوريــــة يوغوســــالفيا االياديــــة  ه ال ميكــــن أن تواصــــل؛ وأنــــقائمــــةمل تعــــد 
يف األمــم  ة ـابقالبصــورة تلقائيـة عضــوية مجهوريـة يوغوســالفيا االياديـة االشــرتاكية ( األسـود
مجهوريـــة يوغوســـالفيا تتقـــدم اجمللـــس بـــأن تقـــرر اجلمعيـــة العامـــة أن أوصـــى لـــذلكج . املتحـــدة

ـــــة  ـــــل األســـــود)االيادي ـــــب للعضـــــوية يف ( صـــــربيا واجلب تشـــــارك يف  ال  أاألمـــــم املتحـــــدة و بطل
اجلمعيــــــــة العامــــــــة  ختــــــــذتا ج5445 ســــــــبتم /أيلــــــــول 55ويف . اجلمعيــــــــة العامــــــــة أعمــــــــال
صــــــــربيا )مجهوريـــــــة يوغوســــــــالفيا االياديـــــــة تتقــــــــدم قــــــــررت فيـــــــه أن الـــــــذي  93/5 القـــــــرار
 تشـارك يف أعمـال اجلمعيـة ال  أ ا ينبغـيعضـويةج وأهنـحصـول علـى البطلـب لل( األسود واجلبل
 .العامة

وذكـر الـرئيس . 9ملشـاركة يف املناقشـة اىلإاألمن املراقـب الـدائم لفل ـطني 
ملشــاركة  اىلإني ه اقــرتوج مبوافقــة اجمللــسج دعــوة املراقــب الــدائم لفل ــطـــــ  أن

. يف هـذا الصـدد “للنظام الـداخلي واملمارسـة ال ـابقةوفقاً ”يف املناقشة 
 هــذه الطلبــاتمل تكــن يف ال ــاب ج و . لعـدم وجــود اعــرتا ج تقــرر ذلـكو 

نفس حقـــوق بـــج ولكـــن 74أو املـــادة  73مبوجـــب املـــادة ”صـــراحة  تُلـــى
إىل إجـــــراء  كانـــــت تـــــؤديج وهـــــي صـــــيغة  “73ملشـــــاركة مبوجـــــب املـــــادة ا

الــــــــدعوات  كانــــــــت جبعــــــــد ذلــــــــكو . تصــــــــويت إجرائــــــــي يف كــــــــل حالــــــــة
بنــاًء علــى  جج إىل املراقــب الــدائم لفل ــطنية ــر  تعطــوال الفــرتة امل توجــهج
يف  “للنظــــــــام الــــــــداخلي واملمارســــــــة ال ــــــــابقةوفقــــــــاً ” املباشــــــــر و طلبـــــــه
 .الصدد هذا

 2الحالة 

 بشــــأن 5447ف ايــــر /شــــبا  54املعقــــودة يف  7539ل ــــة اجليف 
 اً مؤرخـطلبـاً  ه تلقـىـــ  أن( املغرب)رئيس ال ذكراحلالة يف البوسنة وا رسكج 

إللقــاء كلمـــة مــن ال ـــفر دراغــومر ديـــوكيتش  5447ف ايـــر /شــبا  54
 كلمــةلقــاء  إل دعوتــهوافقــة اجمللــسج أقــرتو مب”: قــائالً  وتــابش. اجمللــس أمــام

ممثـل مجهوريـة وجلـس . 0“أمام اجمللـس أةنـاء مناقشـة البنـد املعـرو  عليـه
اللوحة اليت يمل اسم  وراء( صربيا واجلبل األسود)االيادية يوغوسالفيا 

الحقــــة هــــت دعــــوات وجِّ ج  ــــةر  تعخــــالل الفــــرتة املو . 1“يوغوســــالفيا”
ال ـــيد  ج(األســـود صـــربيا واجلبـــل)ملمثلـــي مجهوريـــة يوغوســـالفيا االياديـــة 

شــــاركة يف دراغــــومر ديوكــــوفيتش وال ــــيد فالدي ــــالي يوفــــانوفيتشج للم
ويف عــدد مــن املناســـباتج  .نف ــها مناقشــة اجمللــس علــى أســاس الصــيغة

وعدم  شكوكهموكرواتياج على التوايلج عن  البوسنة وا رسك أعرب ممثلو
ملشــــــاركة يف حــــــ  امجهوريــــــة يوغوســـــالفيا االياديــــــة  مــــــنحر ـــــاهم عــــــن 

 .3مناقشات اجمللس

________ 
9 S/1994/232. 
0 S/PV.3174 5ج الصفحة. 
أن قـــــرار ( ج املرفـــــ A/47/485)تف ـــــرية ال تهذكـــــر امل تشـــــار القـــــانوين يف رســـــال 1

فــ ن ج وعليــه. هــاقال ينهــي عضــوية يوغوســالفيا يف املنظمــة وال يعل  ” 93/5اجلمعيــة العامــة 
ج فـال ي ـتطيش معيـة العامـةيف هيئـات اجل أمـامـن قبـلج  اكمـا كانـ  قيـانباالسم يلوحة و قعد امل

 لوحــــــــةوراء اجللــــــــوس ( صـــــــربيا واجلبــــــــل األســـــــود)مجهوريــــــــة يوغوســـــــالفيا االياديــــــــة  ممثلـــــــو
جهـــــزة األي ـــــلب حـــــ  يوغوســـــالفيا يف املشـــــاركة يف أعمـــــال  والقـــــرار ال...  يوغوســـــالفيا”
 .“هيئات اجلمعية العامة غرخر  األ

البوســـــــنة ) 593إىل  590ج الصـــــــفحات (7االســـــــتئناي ) S/PV.3336انظـــــــر  3
ج S/PV.3434؛ و (البوســـــــــــنة وا رســـــــــــك) 15ج الصـــــــــــفحة S/PV/3367؛ و (وا رســـــــــــك
 (.كرواتيا) 9و  7الصفحتان 
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 طلبات توجيه الدعوات التي رفضت - دال 
 بشأنها إجراءتخذ أو لم يُ 

دعـوة  لحصـول علـىأي طلب ورد مـن دولـة عضـو ل رف  رمسياً مل يُ 
مل ه بيــد أنـــ. ة تعر ــلالشــرتاك يف أعمــال جملـــس األمــن خــالل الفـــرتة امل

جملس األمن قد ناقش  يف الطلبات يف احلاالت اليت كان تخذ إجراءاتتُ 
أو ( 7احلالة )شاورات سابقة مهذا البند من جدول األعمال أةناء فيها 
أو اتف  ( 9احلالة )طلب من دولة عضو بناًء على  عقد جل ة رمسيةيمل 

(. 1 احلالــة) أحــد البنــودأي بيانــات خــالل مناقشــة بــ عــدم اإلدالءعلــى 
للحصول على دعواتج  االدول األعضاء طلباهت مل تتابشج رويف مثال آخ

 (.0 احلالة)رئيس جملس األمن وج هه  بعد النداء الذي

 1الحالة 
ــــيس جملــــس  5449مــــايو /أيــــار 53رســــالة مؤرخــــة ب موج هــــة إىل رئ
 وال ـماوممثل أوغنـدا عقـد اجتمـاع عاجـل جمللـس األمـن طلب  ج2األمن

 7722جل ـته د اجمللـس عق ـو . بيان يتعل  باحلالة يف روانـداله باإلدالء ب
 “املتعلقـة بروانـدااحلالة ”املعنون  بشأن البند 5449 يونيه/حزيران 2 يف
عــد يف ســياق مشــاورات غــر  التصــويت علــى مشــروع قــرار كــان قــد أُ ب

ـــــس اجلل ـــــةلـــــك تويف . ال ـــــابقةاجمللـــــس  إجـــــراء  مباشـــــرة يفج شـــــرع اجملل
 اء اجمللـسج تعلـيالً ــــــأعضإال   يتحـدث ملتصويتج دون مناقشةج وبالتـايل 

الـذي ج (5449) 450مد مشروع القرار بوصفه القـرار اعتُ و . للتصويت
تقــدم ة األمــم املتحــدة لـــــــــــيف مجلــة أمــورج واليــة بعث جســــــــــــــــــاجمللد بــه مــد  
ـــ عز  و  روانـــداج ووافـــ  علـــى  إىلمل ـــاعدة ا ومل يتخـــذ إجـــراء . عةالبعثـــة املوس 

إليـه  الـدعوة لعـدم توجيـه ج وذلـكببيـان اإلدالءطلـب ممثـل أوغنـدا بشـأن 
 .مسيةالر اجمللس لمشاركة يف جل ة ل

 7الحالة 
موج هــة إىل رئــيس  5440دي ــم  /كــانون األول  5رســالة مؤرخــة ب

جملـــــس األمـــــن  علـــــى أعضـــــاءممثـــــل أفغان ـــــتان عـــــر  ج 4جملـــــس األمـــــن
 70للمــادة وفقــاً  يف مدينــة كابــل احلالــةآخر تطــورات بــ تتعلــ معلومــات 
وجـــه علـــى جمللـــس األمـــن  تمــاعاج عقـــدوطلـــب إىل الـــرئيس  جمــن امليثـــاق

________ 
2 S/1994/648. 
4 S/1995/1004. 

 72للمادة وفقاً و عالوة على ذلكج و . ةاحلرجه احلالة ملعاجلة هذال رعة 
وفـد دولـة أفغان ـتان  مُيـنح”طلب أن من النظام الداخلي جمللس األمنج 
 مل جيتمــشج ة تعر ــوخــالل الفــرتة امل. “اإلســالمية فرصــة ةاطبــة اجمللــس

ر ـتقريـالرسـالة يف لت جِّ ــــوقـد سُ . ملناقشـة هـذه امل ـألةرمسيـاً  جملس األمـن
يونيه /حزيران 51س األمن إىل اجلمعية العامة الذي يغطي الفرتة من ـجمل

 .544155يونيه /حزيران 50إىل  5440

 0الحالة 
للنظر يف  5447يونيه /حزيران 55املعقودة يف  ج7570 اجلل ة يف

ه تلقــى طلبــات للمشــاركة يف ـــــ  نأ( سـبانياإ)الــرئيس ذكــر حلالـة يف قــ صج ا
أعضاء اجمللس  باسملندائه  وااستجاب الطلبات مقدمي أن إال   .االجتماع

دون وذلــك يف تلــك املناســبةج  مطلبــاهت اإلصــرار علــى علــى عــدم واوافقــو 
ومل يكن هناك . امل اس حبقهم يف طلب املشاركة يف االجتماعات املقبلة

باعتمـــاد مشـــروع  تتمـــ اختُ يتالـــ تلـــك اجلل ـــة خـــالل اتببيانـــ إدالء أي
 .55املتحدة حلفظ ال الم يف ق ص األممقرار بشأن ينديد والية قوة 

 6الحالة 
ــــيس جملــــس  5449مــــايو /أيــــار 75رســــالة مؤرخــــة ب موج هــــة إىل رئ
ملناقشـــة اجتماعـــا  جملـــس األمـــن أن يعقـــد”ممثـــل قطـــر  طلـــب ج55األمـــن
. “يف الــيمن ومــا نــم عنهــا مــن خ ــائر فادحــة يف أرواو املــدنيني احلالــة

ممثل قطر إىل أشار ج 544957يونيه /حزيران 5ويف رسالة الحقة مؤرخة 
هــة إىل رئــيس جملــس األمــن وج  امل 5449يونيــه /حزيــران 5رسـالته املؤرخــة 

مــن  73ملشــاركةج مبوجــب املــادة لــه باال ــماو  فيهــاكــان قــد طلــب   الــيت
احلالة يف ”اخلي املؤقت جمللس األمنج يف مناقشة البند املعنون النظام الد

ويف تلك الرسالةج أحال نص البيان الذي كان ينوي اإلدالء به . “اليمن
 عــدم اإلدالءعلــى وافقــوا أعضــاء اجمللــس  ألن نظــراً ” 7721 اجلل ــةيف 
 .57“أي بيانات خالل املناقشةب

________ 
55 A/51/2. 
 (.5447) 274القرار  55
55 S/1994/639. 
57 S/1994/651. 
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 الجزء الثاني

 اإلجراءات المتعلقة باالشتراك

 مالحظة
يُعــىن اجلــزء الثــاين بــاإلجراءات املتعلقــة باشــرتاك املــدعو ين مــن الــدول أو األفــراد عقــب توجيــه دعــوة 

مســاع اجلهــات الــيت بشــأن املرحلــة الــيت ميكــن فيهــا  ةاجمللــس مناقشــ ر  جُيــج مل ة تعر ــوخــالل الفــرتة امل. إلــيهم
قيــد  الــيت تكــون النــزاع حالــةأطــراي أواًل  أن يــتكلم ممارســة اجمللــس عمومــاً اتبــش  وقــد. هــت إليهــا الــدعوةوجِّ 

قيــدان  ج هنــاكاالشــرتاك علــى ودقيــيتعلــ  مب ــألة ال وفيمــا. األعمــال مباشــرة بعــد إقــرار جــدولوذلــك النظــرج 
ميثـاق األمـم املتحـدة  مـن 75و  75 اناملادتـف .جملـس األمـنيف عضـاء األ غر الدول ا حان على اشرتاكو 

هــو اشــرتاك الــدول غــر األعضــاء  اشــرتاك علــى أن  للمجلــس تــنص املؤقــت  مــن النظــام الــداخلي 73واملــادة 
جيـوز للـدول األعضـاء يف ه ــــ  للمجلـس علـى أنمـن النظـام الـداخلي املؤقـت  72املـادة وتـنص . دون تصويتب

األمم املتحدة أن تقدم اقرتاحات ومشاريش قراراتج ولكن ال جيوز طرو هـذه االقرتاحـات ومشـاريش القـرارات 
 .طلب عضو من أعضاء اجمللسبناًء على  إال   للتصويت

 االشرتاك القيود على
الشــرتاك أولئــك  صــةثــر أي نقــاأ بشــأن م ــألة املــدة الزمنيــة املخصج مل يُ ة تعر ــخــالل الفــرتة امل

 ي تمر عندماقيام الرئيسج تمثلة يف وجر  العمل على وجه العموم باملمارسة امل. إىل االشرتاك دعونيُ  الذين
 .الية فور إقرار جدول األعمالتعدة جل اتج بتجديد الدعوة يف كل جل ة   النظر يف م ألة ما على مد
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 األولالمرفق 

 14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة 

 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

 5447يناير /كانون الثاين  2 7504 البوسنة وا رسكج تركيا احلالة يف البوسنة وا رسك    

 5447يناير /كانون الثاين  2 7515 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

 5447يناير /كانون الثاين  50 7519 البوسنة وا رسك وا رسك احلالة يف البوسنة

 بي اوج كوباج موزامبيـ  -أنغوالج غينيا  احلالة يف أنغوال
ال تغـــــــــالج زائـــــــــرج زمبـــــــــابويج ناميبيـــــــــاج 

 نيجريا

 5447يناير /كانون الثاين  54 7512

 5447يناير /كانون الثاين  54 7514 جورجيا احلالة يف جورجيا

 5447ف اير /شبا  53 7537 البوسنة وا رسك البوسنة وا رسكاحلالة يف 

مـني العـام عمـاًل مـن األ تقرير آخر مقد م
( 5445) 397بقــــــــرار جملــــــــس األمــــــــن 

(S/25264  وCorr.1) 

 5447ف اير /شبا  54 7539 كرواتيا

إنشاء حمكمـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص 
امل ــــــؤولني عــــــن االنتهاكــــــات اجل ــــــيمة 

اإلن ـــاين الـــدويل الـــيت ارُتكبـــت للقـــانون 
 يف إقليم يوغوسالفيا ال ابقة

 5447ف اير /شبا  55 7530 البوسنة وا رسك

 5447ف اير /شبا  59 7531 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك
 5447ف اير /شبا  50 7533 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

 5447مارس /آذار 7 7525 البوسنة وا رسك وا رسكاحلالة يف البوسنة 
 5447مارس /آذار 55 7525 أنغوال احلالة يف أنغوال

 5447مارس /آذار 55 7527 أنغوال احلالة فيما يتعل  برواندا
 5447مارس /آذار 50 7521 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

 5447مارس /آذار 51 7523 لي يا احلالة يف لي يا
 5447مارس /آذار 51 7522 الصومال احلالة يف الصومال

تقريـــــــــر األمــــــــــني العــــــــــام املقــــــــــد م عمــــــــــاًل 
( 5447) 253جملــــــــس األمــــــــن  بقــــــــرار

(S/25470  وAdd.1) 

 5447مارس /آذار 75 7524 كرواتيا

 5447مارس /آذار 75 7545 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك
 5447أبريل /ني ان 7 7545 البوسنة وا رسك البوسنة وا رسكاحلالة يف 

 5447أبريل /ني ان 55 7549 أذربيجان احلالة املتعلقة بناغورين كارابا 
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 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

 5447أبريل /ني ان 59 7542 ال تغالج موزامبي   احلالة يف موزامبي     

 5447أبريل /ني ان 51 7544 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 5447أبريل /ني ان 53 7555 البوسنة وا رسك احلالة يف البوسنة وا رسك

األرجنتـــــــــــــــــــــنيج األردنج أفغان ــــــــــــــــــــــتانج  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
إكــــــــوادورج ألبانيــــــــاج أملانيــــــــاج اإلمــــــــارات 
ـــــة املتحـــــدةج إندوني ـــــياج أوكرانيـــــاج  العربي

يرلنــداج آج (اإلســالمية -مجهوريــة )إيــران 
إيطاليــــــــاج البحــــــــرينج بلغاريــــــــاج البوســــــــنة 
وا رســـكج تركيـــاج اجلزائـــرج جـــزر القمـــرج 
 الـــدا،ركج رومانيـــاج ســـلوفينياج ال ـــنغالج
ال ويدج سراليونج قطرج كرواتيـاج كنـداج 
ليتوانيــاج مالطــةج ماليزيــاج مصــرج اململكــة 

 العربية ال عوديةج النم ا

 5447أبريل /ني ان 54 7555

األرجنتـــــــــــــــــــــنيج األردنج أفغان ــــــــــــــــــــــتانج  هورية البوسنة وا رسكاحلالة يف مج
إكــــــــوادورج ألبانيــــــــاج أملانيــــــــاج اإلمــــــــارات 
ـــــة املتحـــــدةج إندوني ـــــياج أوكرانيـــــاج  العربي

 آيرلنـــداج ج(اإلســـالمية- مجهوريـــة)إيـــران 
إيطاليــــــــاج البحــــــــرينج بلغاريــــــــاج البوســــــــنة 
وا رســـكج تركيـــاج اجلزائـــرج جـــزر القمـــرج 

لــدا،ركج رومانيــاج اجلمهوريــة التشــيكيةج ا
ســلوفينياج ال ــنغالج ال ــويدج ســراليونج 
قطــــرج كرواتيــــاج كنــــداج ليتوانيــــاج مالطــــةج 
ماليزيـــــــــــــاج مصـــــــــــــرج اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

 النم ا ال عوديةج

 5447أبريل /ني ان 55 7555

 5447أبريل /ني ان 75 7550 أذربيجانج أرمينيا احلالة يف ناغورين كارابا 

 5447أبريل /ني ان 75 7551 أنغوال احلالة يف أنغوال

 5447مايو /أيار 1 7552 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 5447مــــارس /آذار 55رســـالة مؤرخــــة 
موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثـــل الــــدائم جلمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية 
الدميقراطيــــــــــــة لــــــــــــد  األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة 

(S/25405) مؤرخــــــــــــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــــــــــالة ؛ و
موج هـــــــة مـــــــن  5447مـــــــارس /آذار 54

األمـــــني العـــــام إىل رئـــــيس جملـــــس األمـــــن 
(S/25445) مـــذكرة مـــن األمـــني العـــام ؛ و
(S/25556) 

مجهوريـــة كوريـــاج مجهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 
 الدميقراطية 

 5447مايو /أيار 55 7555
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 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

مـة دوليـة تحماكمـة األشـخاص كإنشاء حم    
امل ــــــؤولني عــــــن االنتهاكــــــات اجل ــــــيمة 

نون اإلن ـــاين الـــدويل الـــيت ارُتكبـــت للقـــا
تقريـــــر ؛ و يف إقلــــيم يوغوســــالفيا ال ــــابقة

مـن  5 األمني العـام املقـد م عمـاًل بـالفقرة
( 5447) 252قـــــــــرار جملـــــــــس األمـــــــــن 

(S/25704 وAdd.1) 

 5447مايو /أيار 50 7553 كرواتياج  البوسنة وا رسك

 :احلالة يف أنغوال
 عــنآخــر مقــد م مــن األمــني العــام تقريــر 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (Add.1 و S/25840)أنغوال 

 5447يونيه /حزيران 5 7551 أنغوالج ال تغال

 5447يونيه /حزيران 9 7552  البوسنة وا رسكج تركيا احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

احلالــــــة ال ــــــائدة يف كرواتيــــــا يف املنــــــاط  
واملنـاط   املشـمولة حبمايـة األمـم املتحـدة

 اجملاورة  ا

 5447يونيه /حزيران 2 7575 كرواتيا

 5447يونيه /حزيران 55 7579 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 :امل ألة املتعلقة قاييت
 5447يونيـــه /حزيـــران 3رســـالة مؤرخـــة 

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثل الـدائم  ـاييت لـد  األمـم املتحـدة 

(S/25958) 

 5447يونيه /حزيران 51 7572 زر البهاماج كنداج هاييتجُ 

 :احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
تقريـــــــــر األمــــــــــني العــــــــــام املقــــــــــد م عمــــــــــاًل 

( 5447) 271جملــــــــس األمــــــــن  بقــــــــرار
(S/25939  وCorr. 1 و Add.1) 

 5447يونيه /حزيران 52 7595 البوسنة وا رسك

 :برواندااملتعلقة احلالة 
ــــر مؤقــــت مــــن األمــــني العــــام بشــــأن  تقري

 (Add.1 و   S/25810)رواندا 

 5447يونيه /حزيران 55 7599 رواندا

الواليــــــات املتحــــــدة مــــــؤر  إخطــــــار مــــــن 
ـــــــــــران 51 ـــــــــــه /حزي ـــــــــــدابر  5447يوني بت
 51رســالة مؤرخــة  :العــراقذت  ــد اخُتــ

موج هــة إىل رئــيس  5447يونيــه /حزيـران
جملس األمن من املمثل الدائم للواليـات 
املتحـــدة األمريكيـــة لـــد  األمـــم املتحـــدة 

(S/26003) 

 5447يونيه /حزيران 53 7590 العراق
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 التاريخ اجلل ة الدول املدعوة البند

األردنج إســــــتونياج أفغان ــــــتانج ألبانيــــــاج  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك    
ــــة املتحــــدةج إندوني ــــياج اإلمــــارات  العربي
ج (اإلســــــــــــــــالمية - مجهوريــــــــــــــــة)إيــــــــــــــــران 

بـــــنغالديشج البوســـــنة وا رســـــكج تركيـــــاج 
تــونسج اجلزائــرج جــزر القمــرج اجلماهريــة 
العربيـــــــــــة الليبيـــــــــــةج اجلمهوريـــــــــــة العربيـــــــــــة 
ال ــــوريةج ســــلوفينياج ال ــــنغالج كرواتيــــاج  

  مصر كوستاريكاج التفياج ماليزياج

 5447يونيه /حزيران 54 7593

 5447يونيه /حزيران 54 7593 أوكرانيا احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 :قوة األمم املتحدة للحماية
ـــــر مقـــــد م مـــــن األمـــــني العـــــام عمـــــاًل  تقري

( 5447) 250جملــــــــس األمــــــــن  بقــــــــرار
(S/25777 و Corr.1 وAdd.1) ؛
مـــــن األمـــــني العـــــام تقريـــــر آخـــــر مقـــــد م و 

ـــــــــــس األمـــــــــــن عمـــــــــــاًل   250بقـــــــــــرار جمل
(5447( )S/25993) 

 5447يونيه /حزيران 75 7592 كرواتيا

 :احلالة يف جورجيا
تقرير األمني العام عـن احلالـة يف أزازيـاج 

 Add.1 و S/26023)مجهوريــة جورجيــا 
 (2و 

 5447يوليه /ينوز 4 7505 جورجيا

 :احلالة يف موزامبي 
تقريــــر األمــــني العـــــام عــــن عمليــــة األمـــــم 

 (S/26034)املتحدة يف موزامبي  

 5447يوليه /ينوز 4 7507 موزامبي  

 :احلالة يف أنغوال
عــن مــن األمــني العــام تقريــر آخــر مقــد م 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (2 و Add.1 و S/26060)أنغوال 

أنغـــــــــــوالج ال تغـــــــــــالج مجهوريـــــــــــة تنزانيـــــــــــا 
 املتحدةج زامبياج زمبابويج مصرج ناميبيا

 5447يوليه /ينوز 50 7509

الشـــــكو  املقدمـــــة مـــــن أوكرانيـــــا بشـــــأن 
مرســـوم اجمللـــس األعلـــى لاليـــاد الروســـي 

رسالتان مؤرختان  :املتعل  ب يفاستوبول
هتـان موج   5447يوليه /ينوز 51 و 57

إىل رئـــــــيس جملـــــــس األمـــــــن مـــــــن املمثـــــــل 
ـــــدائم ألوكرانيـــــا لـــــد  األمـــــم املتحـــــدة  ال

(S/2607 و S/26100) رســــــــــــــــــــــــــــــــالة ؛ و
 5447ه يونيـــــــــــ/حزيـــــــــــران 54مؤرخـــــــــــة 

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثــــــل الــــــدائم لاليــــــاد الروســــــي لــــــد  

 (S/26109)األمم املتحدة 

 5447يوليه /ينوز 55 7501 أوكرانيا
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 :احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك    
 5447 يوليـــــه/ينـــــوز 54رســـــالة مؤرخـــــة 

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
املمثــــل الــــدائم للبوســــنة وا رســــك لــــد  

 (S/26107)األمم املتحدة 

 5447يوليه /ينوز 55 7503 البوسنة وا رسك

 :احلالة يف جورجيا
 5447أغ ــطس /آب 9رســالة مؤرخــة 

موج هــــــة مــــــن األمــــــني العــــــام إىل رئــــــيس 
 (S/26254)جملس األمن 

 5447أغ طس /آب 1 7515 جورجيا

 :احلالة يف لي يا
ألمـني العـام عـن مـن اتقرير جديد مقـد م 

 (S/26200)لي يا 

 5447أغ طس /آب 55 7517 بننج لي ياج مصرج نيجريا

 :احلالة املتصلة بناغورين كارابا 
أغ ــــــــــــطس /آب 53رســــــــــــالة مؤرخــــــــــــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
من املمثل الدائم ألذربيجان لد  األمم 

رســــــالة مؤرخــــــة ؛ و (S/26318)املتحــــــدة 
موج هـــة إىل  5447أغ ـــطس /آب 53

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم 
؛ (S/26319)لرتكيا لد  األمـم املتحـدة 

أغ ـــــــــــطس /آب 52رســــــــــالة مؤرخــــــــــة و 
ج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن مو  5447

ـــا لـــد  األمـــم  مـــن املمثـــل الـــدائم ألرميني
 (S/26322)املتحدة 

 5447أغ طس /آب 52 7519 أذربيجان

احلالـــــة يف طاجيك ـــــتان وعلـــــى امتـــــداد 
 :احلدود الطاجيكية األفغانية

تقريـــــــــر األمـــــــــني العـــــــــام عـــــــــن احلالـــــــــة يف 
 (S/26311)طاجيك تان 

 5447أغ طس /آب 57 7511 طاجيك تان

 5447أغ طس /آب 59 7514 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك

 :احلالة يف موزامبي 
تقريــــر األمــــني العـــــام عــــن عمليــــة األمـــــم 

ـــــــــــــــــــ    S/26385)املتحـــــــــــــــــــدة يف موزامبي
 (Add.1 و

 5447سبتم  /أيلول 57 7539 موزامبي 

 5447سبتم  /أيلول 59 7530 كرواتيا احلالة يف كرواتيا

 5447سبتم  /أيلول 59 7531 البوسنة وا رسك احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
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 :احلالة يف أنغوال    
ألمــني العــام عــن آخــر مقــد م مــن اتقريــر 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (Add.1 و S/26434)أنغوال 

 5447سبتم  /أيلول 50 7533 أنغوالج ال تغالج مصرج نيجريا

 :يف جورجيا احلالة
ســــــــــبتم  /أيلــــــــــول 53رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
مـــن املمثـــل الـــدائم جلورجيـــا لـــد  األمـــم 

  (S/26462)املتحدة 

 5447سبتم  /أيلول 53 7534 جورجيا

 :احلالة يف الصومال
تقريـــــر الحـــــ  مقـــــد م مـــــن األمـــــني العـــــام 

ـــــــالفقرة  259مـــــــن القـــــــرار  52 عمـــــــاًل ب
(5447( )S/26317) 

 5447سبتم  /أيلول 55 7525 الصومال

 :احلالة يف لي يا
 S/26422)تقرير األمني العام عن لي يـا 

 (Add.1و

 5447سبتم  / أيلول 55 7525 لي يا

 :قوة األمم املتحدة للحماية
تقريـــر األمــــني العــــام املقــــد م عمــــاًل بقــــرار 

( 5445) 397جملـــــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــن 
(S/26470  وAdd.1) 

 5447أكتوبر /تشرين األول 9 7521 كرواتياج  البوسنة وا رسك

 :احلالة يف كمبوديا
تقرير الحـ  مقـد م مـن األمـني العـام عـن 

 390تنفيـــــــــــــذ قـــــــــــــرار جملـــــــــــــس األمـــــــــــــن 
(5445( )S/26529) 

 5447أكتوبر /تشرين األول 0 7523 أسرتالياج تايلندج كمبوديا

 :احلالة يف رواندا
ـــــــــــر األمـــــــــــني العـــــــــــام عـــــــــــن  روانـــــــــــدا تقري

(S/26488 و Add.1) 

 5447أكتوبر /تشرين األول 0 7522 رواندا

 :امل ألة املتعلقة قاييت
 (S/26573)تقرير األمني العام 

بربــــــــادوسج بليــــــــزج دومينيكــــــــاج ســــــــانت 
 5447أكتوبر /تشرين األول 57 7545  فن نت وجزر غرينادينج غريناداج هاييت

 5447أكتوبر /تشرين األول 51 7547 كنداج هاييت امل ألة املتعلقة قاييت

 :احلالة يف جورجيا
أكتــوبر /تشــرين األول 57رســالة مؤرخــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
مـــن املمثـــل الـــدائم جلورجيـــا لـــد  األمـــم 

 (S/26576)املتحدة 

 5447أكتوبر /تشرين األول 54 7540 جورجيا
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 :احلالة يف بوروندي    
أكتــوبر /تشــرين األول 50رســالة مؤرخــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
ــــــة  ــــــت للبعث مــــــن القــــــائم باألعمــــــال املؤق

ـــــو   لـــــد  األمـــــم املتحـــــدة الدائمـــــة جليب
واملمثـــــل الـــــدائم للـــــرأس األخضـــــر لـــــد  
ـــدائم للمغـــرب  األمـــم املتحـــدة واملمثـــل ال

ــــــــــد  األمــــــــــم املتحــــــــــدة  ؛ (S/26625)ل
أكتوبر /ولتشرين األ 50رسالة مؤرخة و 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
من املمثـل الـدائم لبورونـدي لـد  األمـم 

رســــــالة مؤرخــــــة ؛ و (S/26626)املتحــــــدة 
 5447أكتـــــــــــــــوبر /تشـــــــــــــــرين األول 50

موج هــــــة إىل رئــــــيس جملــــــس األمــــــن مــــــن 
ــــــد  األمــــــم  ــــــدائم لزمبــــــابوي ل املمثــــــل ال

 (S/26630)املتحدة 

 5447أكتوبر /تشرين األول 50 7543 بورونديج زمبابويج مايلج مصر

 5447أكتوبر /تشرين األول 54 7755 موزامبي  احلالة يف موزامبي 

 :احلالة يف أنغوال
ألمـني العـام عـن مـن اتقرير إ ايف مقد م 

بعثــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة للتحقــــ  يف 
 (S/26644)أنغوال 

 5447نوفم  /تشرين الثاين 5 7755 أنغوال

 : احلالة يف جورجيا
تقريـــــــر األمـــــــني العـــــــام بشـــــــأن احلالـــــــة يف 

 (Add.1 و S/26646)أزازياج جورجيا 

 5447نوفم  /تشرين الثاين 9 7759 جورجيا

 :احلالة يف موزامبي 
تقريــــر األمــــني العـــــام عــــن عمليــــة األمـــــم 

ـــــــــــــــــــ    S/26666)املتحـــــــــــــــــــدة يف موزامبي
 (Add.1و

 5447نوفم  /تشرين الثاين 0 7750 موزامبي 

 5447نوفم  /تشرين الثاين 4 7752 البوسنة وا رسك مجهورية البوسنة وا رسكاحلالة يف 

 /كانون األول  57 و 55رسائل مؤرخة 
من فرن ا واململكة  5445دي م  

املتحدة ل يطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية والواليات املتحدة األمريكية 

S/23306) و S/23307 و S/23308 
 S/23317) و S/23309 و

ــــــةج ال ــــــودانج  ــــــة العربيــــــة الليبي اجلماهري
 مصر

 5447نوفم  /تشرين الثاين 55 7755
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 :ة بناغورين كارابا قلعاحلالة املت    
أكتــوبر /تشــرين األول 51رســالة مؤرخــة 

موج هــة إىل رئــيس جملــس األمــن  5447
ــــــة  مــــــن القــــــائم ــــــة للبعث باألعمــــــال بالنياب

الدائمــة ألذربيجــان لــد  األمــم املتحــدة 
(S/26647) 53رســــــــــــــــالة مؤرخــــــــــــــــة ؛ و 

موج هــــــة  5447أكتــــــوبر /تشــــــرين األول
إىل رئـــــــيس جملـــــــس األمـــــــن مـــــــن املمثـــــــل 
الــــــــدائم لرتكيــــــــا لــــــــد  األمــــــــم املتحــــــــدة 

(S/26650) تشرين  52رسالة مؤرخة ؛ و
موج هة إىل رئـيس  5447أكتوبر /األول

جملـــس األمــــن مـــن نائــــب املمثـــل الــــدائم 
جلمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية لـــد  األمـــم 

 (S/26662) املتحدة

 - مجهوريــــة)أذربيجــــانج أرمينيــــاج إيــــران 
 ج تركيا(اإلسالمية

 5447نوفم  /تشرين الثاين 55 7757

 
 

 المرفق الثاني

 14بموجب المادة التي ُوجِّهت الدعوات 

 إلى ممثلي أجهزة األمم المتحدة،  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - ألف 
 وكاالتهاهيئاتها الفرعية أو  أو

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون
رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب    

 الفل طي  حلقوقه غر القابلة للتصري
 7795اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

 5449مارس /آذار 5

رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب 
 الفل طي  حلقوقه غر القابلة للتصري

 7050اجلل ة  

 5440ف اير /شبا  52

ـــ جنة املعنيـــة مبمارســـة ل  ـالـــرئيس بالنيابـــة ل
الشــعب الفل ــطي  حلقوقــه غــر القابلــة 

 للتصري

 7071اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة

ـــــــــــار 55 ددت ُجـــــــــــ) 5440مـــــــــــايو /أي
ـــــــــــــدعوة يف اجلل  ــــــــــــــال  53ج 7072ة ــــــــ

 (5440 مايو /أيار
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 إلى ممثلي المنظمات اإلقليمية  14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - اء ــــب
 أو غيرها من المنظمات الدولية

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب    
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7555اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
 5447أبريل /ني ان 54

ال ــــــيد حممــــــد بــــــرويفج نائــــــب املراقــــــب 
  الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7771اجلل ة  
 5449ف اير /شبا  59( 5االستئناي )

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7771اجلل ة  
 5449ف اير /شبا  50 (7االستئناي )

املراقـــــب ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج 
  الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7795اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة
 5449ف اير /شبا  52

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7713اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
 5449أبريل /ني ان 55

عــــــام المــــــني األال ــــــيد حامــــــد الغابــــــدج 
  نظمة املؤينر اإلسالميمل

 7735اجلل ة  
 5449أبريل /ني ان 53

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
  الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 (5االستئناي ) 7909اجلل ة  
 5449نوفم  /تشرين الثاين 4

عـــام المـــني األال ــيد ســـامل أنيـــد ســاملج 
 نظمة الوحدة األفريقيةمل

 7944اجلل ة  يف أنغوال احلالة
 5440ف اير /شبا  2

ال ـــــيد أنيـــــد إنـــــني أن ـــــايج املراقـــــب 
 الدائم ملنظمة املؤينر اإلسالمي

 7050اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة
 5440ف اير /شبا  52

 إلى أشخاص آخرين 14الدعوات التي ُوجِّهت بموجب المادة - جيم 

 والتاريخاجلل ة  البند املدعوون
ال يد سايروس فانسج الرئيس املشـارك    

جنة التوجيهيــة للمـــؤينر الــدويل املعـــ  ل  ـلــ
 بيوغوسالفيا ال ابقة

 7555اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك
 5447أبريل /ني ان 52

نائــب كبــر كينغ ــلي مــاخوبيالج ال ـيد  
 ملؤينر الوط  األفريقيي اممثل

 7754اجلل ة  أفريقيام ألة جنوب 
 5449يناير /كانون الثاين  59

عبد املينيتج مـدير احلملـة العامليـة ال يد 
ملناهضة التعاون الع كري والنووي مـش 

 جنوب أفريقيا

 7734اجلل ة  
 5449مايو /أيار 50

 
 
 



 61 مناالشتراك في أعمال مجلس األ –الفصل الثالث 

    
 

 المرفق الثالث

 14أو المادة  14ه صراحة بموجب المادة لم توج  التي دعوات ال

 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون

ـــــر آخـــــر مقـــــد م مـــــن األمـــــني العـــــام  ال فر دراغومر ديوكيتش    تقري
عمــــــــــــــــــاًل بقــــــــــــــــــرار جملــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــن 

397 (5445) 

 7539اجلل ة 
 5447ف اير /شبا  54

 7555اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5447أبريل /ني ان 52

  7555اجلل ة   
 5447أبريل /ني ان 54
 ج7557ددت الــــدعوة يف اجلل ــــة ُجــــ)

 (5447أبريل /ني ان 55املعقودة يف 
 7593اجلل ة   

 5447يونيه /حزيران 54

بعثــات مــؤينر األمــن والتعــاون يف أوروبــا  ال فر دراغومر ديوكيتش
يف كـــــــــل مــــــــــن كوســــــــــوفو وســــــــــاندجاك 
وفويفودينــــــــــــا ومجهوريــــــــــــة يوغوســــــــــــالفيا 

  (واجلبل األسودصربيا )االيادية 

 7515اجلل ة 
 5447أغ طس /آب 4

  7771اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
ددت ُجـــــــ) 5449ف ايـــــــر /شـــــــبا  59

 771الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوة يف اجلل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ف ايـــــــر /شـــــــبا  50ج (5 االســـــــتئناي)

5449) 

 7795اجلل ة  العربية اتحمتلةاحلالة يف األرا ي  ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني
 5449ف اير /شبا  52
ج 7795ددت الــــدعوة يف اجلل ــــة ُجــــ)
اجلل ــــــــــــــــة و ؛ 5449مــــــــــــــــارس /آذار 5

؛ 5449مــــــــــــــــــــــــــــارس /آذار 5 ج7795
مــــــــــــارس /آذار 52ج 7705واجلل ــــــــــــة 

5449) 

 7713اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5449أبريل /ني ان 55

 7735اجلل ة   
 5449أبريل /ني ان 53

 7952اجلل ة   
 5449سبتم  / أيلول 57

 7979اجلل ة  قوة األمم املتحدة للحماية ال يد فالدي الي يوفانوفيتش
 5449سبتم  /أيلول 75
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 اجلل ة والتاريخ البند املدعوون

 7909اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش   
 5449نوفم  /تشرين الثاين 2

 7923اجلل ة   
 5440يناير /كانون الثاين  55

 5ستئناي واال 7050اجلل ة  احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة ال يد القدوةج املراقب الدائم لفل طني
 5440ف اير /شبا  52

 7055اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5440 أبريل/ني ان 55

 7071ل ة اجل احلالة يف األرا ي العربية اتحمتلة القدوةج املراقب الدائم لفل طنيال يد 
 5440مايو /أيار 55
ج 7072ددت الــــدعوة يف اجلل ــــة ُجــــ)

 (5440مايو /أيار 53

 7005اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5440يوليه /ينوز 0

 7017اجلل ة  احلالة يف كرواتيا ديوكيتشال فر دراغومر 
 5440أغ طس /آب 55

 7030اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال فر دراغومر ديوكيتش
 5440سبتم  / أيلول 2

 7045اجلل ة  احلالة يف يوغوسالفيا ال ابقة ال يد فالدي الي يوفانوفيتش
 5440نوفم  /تشرين الثاين 4

 7040اجلل ة   
 5440نوفم  /تشرين الثاين 55

 7153اجلل ة  احلالة يف مجهورية البوسنة وا رسك ال يد فالدي الي يوفانوفيتش
 5440دي م  /كانون األول  50

 
 




