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 مالحظة استهاللية

جتضاااااار  فااااااذا الفصاااااال ماظإلمااااااال تتاظااااااق  را سااااااة  ظاااااا  األماااااا  
وجااااات ترتياااا  فاااااذ  . 1مااااا  امليثاااااق 26التصااااإلجر  إلجاااا  املااااادة  حلااااق

عظااااات  ااااااا ظة الفصاااااال املقاهااااال    ظاااااادال املرجاااااال وساسااااااا   املاظإلماااااال
 . الساهقة

. وجتاظااق اجلاازء األول هااالترييز هاال املسااائل اإلجرائيااة وغااري اإلجرائيااة
ومل حيااااااااااادع وي تصاااااااااااإلجر عظااااااااااات مساااااااااااالة  جرائياااااااااااة  اااااااااااالل الفااااااااااا ة 

وترد   اجلزء األول قائرة هاحلاال الف هالت ويهاا التصاإلجر  .املستارضة
 ظارا   وا جتضار  اجلازء الثااين وي  د اجاال. قارا اإلجرائيت لظ ال اهل غري

تتااااإلاور  ااااالل الفاااا ة املستارضااااة وي ماظإلمااااال تتاظااااق  را سااااة  ه ملااااااا  أل 
 ووقاااا   حاااق التصاااإلجر هتاااان  جرائياااة وو عااادم  جرائياااة مساااالة ماااا اجملظااا 

وجاااا اجلاازء الثالااث هامتناااع عضااإل   . 262ماا  املااادة  2ملفهااإلم الفقاارة 
ماااااااا   3ملت ظبااااااااال الفقاااااااارة ووقااااااااا    ته وو غياهااااااااهاجملظااااااا  وو عاااااااادم  ااااااااا  

________ 
ماا   17تارد املاظإلماال املتاظقااة هالتصاإلجر هتااان ا تضاام القضااة  إلجاا  املاادة  1

النظام األساسيت حملكرة الادل الدولية   اجلزء الراهل م  الفصال السااد و وتارد املاظإلماال 
املتاظقاااة هاااتجراءال التصاااإلجر الاااف جساااتضدمها اجملظااا  ويراااا جتاظاااق ه ظباااال اا ضااارام    

  .الاضإلجة   الفصل الساهل
 .S/INF/51و و S/INF/50و و S/INF/49ا ظر  2

وجتناول اجلزء الراهل القرا ال املتضذة هتإلاواق اآل اء وو هادون . 263 املادة
 . تصإلجر

د املاظإلماااااااال املتناولاااااااة   األجااااااازاء األول والثالاااااااث والراهااااااال   وتااااااار 
  اجملظادال السانإلجة الاف وجضاا   وفايت تارد. اجلداول املد جة    ال قسام

قاااارا ال ومقاااار ال  ظاااا  األماااا  و ااااذل    التقااااا جر الساااانإلجة تتضاااار  
املقدمااااااة ماااااا   ظاااااا  األماااااا     اجلرايااااااة الاامااااااة الااااااف تتاااااارل الفاااااا ة 

 .املستارضة
 26املادة 

 . جكإلن لكل عضإل م  وعضاء  ظ  األم  صإلل واحد-  1
تصاااد  قااارا ال  ظاااا  األمااا    املسااااائل اإلجرائياااة  إلاوقااااة -  2

 . تساة م  وعضائه
تصد  قرا ال  ظ  األم    املسائل األ رى  اواة  إلاوقاة -  3

وصااإلال تساااة ماا  وعضااائه جكااإلن ماا  هينهااا وصااإلال األعضاااء الاادائرل 
ألحكاام الفصال السااد   متفقةو هترف و اه   القارا ال املتضاذة ت بيقاا  

 .  النزاع ع  التصإلجر ميتنل م   ان  روا   72م  املادة  3والفقرة 
________ 

 .A/51/2و و A/50/2و و A/49/2و و A/48/2ا ظر  3
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 الجزء األول

 المسائل اإلجرائية وغير اإلجرائية

 مالحظة

غالبياااة عرظياااال التصاااإلجر    ظااا  األمااا  ا تبااال مااا  تظقااااء  فساااها  ن  اااان اجملظااا  جاتااا    ن  
وفااذا فااإل احلااال عظاات ساابيل املثااال : املسااالة الااف ااارى التصااإلجر هتاااعا  ال  اااهل  جرائاايت وو غااري  جرائاايت

ملقا ح ماا  وو عنادما  عندما ج اترد مق ح هتمجاع األصاإلال  وعنادما جصاإلتل مجيال األعضااء الادائرل تاجيادا  
وجتضر  فذا اجلزء احلاال الف جبل ويها . حيصل مق ح ما عظت األصإلال املؤجدة التساة الالزمة لتررجر  ا

ومل حيادع  قااب هتاان ال ااهل اإلجرائايت . التصإلجر دا ل اجملظا  ال ااهل غاري اإلجرائايت لظرساالة قياد النظار
 . غري اإلجرائيت لظرسالة قيد النظر وو

  احلااال الاف حيصال  ا  جرائية وو غري  جرائية جتض  عظت وحاإل جظايتت كم عظت مسالة ما هاع  واحل
. ويها مق ح ما عظت تساة وصإلال وو و ثرو مل تصإلجر واحد وو و ثر م  األعضااء الادائرل ضاد املقا ح

 وضاه عظات ال ااهل غاري ل وت ف  مإلاوقة اجملظ    تظ  احلاال عظات ال ااهل اإلجرائايت لظرساالة  هينراا جادل  
 . ل  ظ  األم  عظت وي مسائل  ال  اهل  جرائيتجصإلت  و الل الف ة املستارضةو مل. اإلجرائيت هلا

بخصوص المسائل التي نظر  الحاالت التي بّين فيها التصويت الطابع غير اإلجرائي للمسألة
 الدوليين فيها مجلس األمن في إطار مسؤوليته عن صون السالم واألمن

 (ج تضذ قرا  مل)التصإلجر  م قدمة م  املق حال اجلظسة وتا جخ عقدفا بندال
األعضاء الدائرإلن الذج  صإلتإلا 

 و ا  سظب

تقرجااااار : احلالاااااة   قااااا        
األمااال الااااام عااا  عرظياااة 
األمااام املتحااادة   قااا   

(S/25492)  

ماااجإل / وجاا  11و 3211
1663  

S/25693 1 صفر -1-7 املرظكة املتحدة 

احلالاااااااااااااااااااة   مجهإل جاااااااااااااااااااة 
 البإلسنة واهلرس 

 اااااااااااااااااااااااااااااااا إلن   2و 3767
 1667دجسر  /األول

S/1994/1358  البإلسنة واهلرس 
  رواتيا
 جيبإلت
 مصر
  يجريجا
 عران

 ها ستان
  وا دا
 تر يا

13-1-1 1 
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 (ج تضذ قرا  مل)التصإلجر  م قدمة م  املق حال اجلظسة وتا جخ عقدفا بندال
األعضاء الدائرإلن الذج  صإلتإلا 

 و ا  سظب

احلالة   األ اضيت الارهياة       
 6 ساااالة مؤ  اااة : احملتظاااة

 1667ماااااااااااااااااااجإل /وجااااااااااااااااااا 
مإلج هااة     ئااي   ظاا  
األمااا  مااا  ملثظااايت املبااارم 
واإلماااااااااااااااااااا ال الارهياااااااااااااااااااة 
املتحااااااااادة لاااااااااادى األماااااااااام 

  (S/1995/367)املتحدة 

ماااجإل / وجاا  16و 3736
1667 

S/1995/394 هإلتسإلا ا 
 فندو ا 
   دو يسيا
  يجريجا

 رانع  
  وا دا

 1 صفر -17-1

__________ 
 .لال الع عظت سياق التصإلجتال وتاظيالهتاو ا ظر د اسال احلالة  ال الصظة   الفصل الثام  و

 الجزء الثاني

لمفهوم  إجراءات مجلس األمن بشأن التصويت على ما إذا كانت المسألة إجرائية وفقا  
 من الميثاق 22من المادة  2الفقرة 

 مالحظة 

و ع   رجق التصإلجرو   مسالة ه م  الضرو ي ون جبرت ااا  وجد  ظ  األم و   هاض األحيانو و 
ووقاا   و وو ظق عظت فذ  املساالةو26 م  املادة( 2)ملفهإلم الفقرة ووقا   املإلضإلع قيد النظر  جرائيا   ما   ا  ان

 . “ليةاملسالة األو  ”و اسم “ جراءال التصإلجر”بة املستضدمة   هيان سان ورا سيسكإل هتان لظ  
 . لية  الل الف ة املستارضةومل حتدع وي عرظيال تصإلجر عظت املسالة األو  

 الجزء الثالث

  3 االمتناع عن التصويت أو عدم المشاركة أو الغياب فيما يتعلق بالفقرة
 من الميثاق 22من المادة 

 مالحظة 

مإلاوقاة وصاإلال تسااة ما  األعضااء عظات القارا ال  ما  امليثااق واتن   26م  املاادة ( 3)لظفقرة  ووقا  
وجتاظاق . ا  ون تكإلن م  هينهاا وصاإلال األعضااء الادائرل متفقاة( مإلضإلعية)املتاظقة  سائل غري  جرائية 

اامتنااع ) 26م  املادة ( 3)  ضإلء الترف املنصإل  عظيه   الفقرة ( و: )اجلزء الثالث هت بيق فذا الترف
تبيباه  ع  التصإلجر وو عدم متا  ته ويه وو الة امتناع وحد األعضاء الدائرل  إلعا    ح( م)  (اإلجبا ي

 . وثناء التصإلجر
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 المتناع اإلجباريا- ألف 

 :عظت ما جظيت 26م  املادة ( 3)تنص الفقرة 
ميتنال  72م  املاادة  3ألحكام الفصل الساد  والفقرة  هترف و ه   القرا ال املتضذة ت بيقا  ... 
 .   النزاع ع  التصإلجر م   ان  روا  

ما  املاادة  3 لتارف الفقارةووقاا   و الل الف ة املستارضةو مل حيدع ون امتنل عضاإل عا  التصاإلجر
 . ر وي مناقتة ملسالة اامتناع اإلجبا يو ومل جت26

 حاالت االمتناع الطوعي أو عدم المشاركة أو التغيب - اء ـــب
 77من المادة  1فيما يتعلق بالفقرة 

 ظر  ظ   وقد. ع  التصإلجر إلعا   د فذا القسم احلاال الف امتنل ويها األعضاء الدائرإلناد  ج  
ر عاا  حاااال لظررا سااة الااف د ي عظيهاااو   القاارا  امل ظااإلم اختااا   هبااض النظاا األماا و    اال حالااة وووقااا  

 . اامتناع
و ااااالل الفاااا ة املستارضااااةو مل حتاااادع وي حاااااال عاااادم متااااا  ة وو تبيتاااا  ماااا  جا اااا  وعضاااااء 

جإلليااه    / ااإلز 17هيااد ون الفاا ة  ااهدل عاادم  ثياال عضااإل منتضاا و فااإل  وا ااداو   اجملظاا  ماا  . دائراال
وجبال اجلادول الاإلا د ود اا  . 7عضإلا  وقط 17واختذ اجملظ  و هاة قرا ال   وجإلد . 1667سبتر  /وجظإلل 2

 . احلاال الف امتنل ويها عضإل دائم ع  التصإلجر

 الحاالت التي امتنع فيها أعضاء دائمون عن التصويت أو لم يشاركوا فيه 
 22من المادة  3بخالف تلك المنصوص عليها في شرط الفقرة 

 املرتناإلن التصإلجر مقدم م  اجلظسة وتا جخ عقدفا البند القرا  وو املق ح

/ آ ا  31و 3161 احلالة   البإلسنة واهلرس  (1663) 617      
 1663ما   

ور ساااااااااااو املبااااااااااارمو 
ها سااتانو  سااابا ياو 
املرظكاااااااة املتحااااااادةو 

 الإلاجال املتحدة 

 الصل 1-صفر  -17

 16 ساالة مؤ  اة : احلالة   البإلسنة واهلرس  (1663) 627
وهرجااال مإلج هاااة     ئاااي   ظااا  األمااا  / يساااان

ماا  املرثاال الاادائم لفر سااا لاادى األماام املتحاادة 
(S/25622) وهرجال / يسان 16  و سالة مؤ  ة

مإلج هااااة     ئااااي   ظاااا  األماااا  ماااا   1663
املرثظاااال الاااادائرل لكاااال ماااا  الاااارو  األ ضاااار 

 ساااااتان وونااااازوجال لااااادى وجيباااااإلت واملبااااارم وها 
  (S/25623)األمم املتحدة 

/  يساااااااان 16و 3277
 1663وهرجل 

الااااااااارو  األ ضااااااااارو 
جيبااااااااااإلتو ور ساااااااااااو 
املبااارمو ها ساااتانو 
 سااااااااابا ياو املرظكاااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدةو ونزوجال

الصااااااالو ااحتااااااااد  2-صفر  -13
 الروسيت

 صاارهيا)متااا  ة مجهإل جااة جإلغإلسااالويا ااحتادجااة  (1663) 621
  وعراال اجملظاا  ااقتصااادي ( واجلبال األسااإلد

 وااجتراعيت

/  يساااااااان 26و 3277
 1663وهرجل 

ور ساااااااااااو  ساااااااااابا ياو 
املرظكاااااااة املتحااااااادةو 

 الإلاجال املتحدة

الصااااااالو ااحتااااااااد  2-صفر  -13
 الروسيت

________ 
اااذل عظااات التاااإلا    اجلظساااال ( 1667) 677و ( 1667) 636و ( 1667) 636و ( 1667) 636القااارا ال  7 وقاااد . 3713و  3712و  3776 و 3776الاااف اخت 
ذ القرا    .مقاهل ا  يتء مل امتناع عضإلج  ع  التصإلجر صإلتا   12هاغظبية ( 1667) 677اخت 
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مإلج هاة  1663ماا   /آ ا  12 سالة مؤ  اة  (1663) 627      
    ئاااااي   ظااااا  األمااااا  مااااا  املرثااااال الااااادائم 
جلرهإل جااااااااااااااة  إل جاااااااااااااااا التااااااااااااااابية الدميقرا ياااااااااااااااة 

(S/25405) ماااا   /آ ا  16  و ساااالة مؤ  اااة
مإلج هااااة ماااا  األماااال الاااااام     ئاااااي   1663

  وماذ رة ما  األمال (S/25445) ظ  األم  
  (S/25556)الاام 

/ وجاااااااااااااااااااا  11و 3212
 1663ماجإل 

ور ساااااااااااو فنبا جاااااااااااو 
الياهاااااانو  يإلزجظناااااداو 
ااحتااااااااااد الروسااااااااايتو 
 سااااااااابا ياو املرظكاااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدة 

والاضاااااإل )الصااااال  2-صفر  -13
املنتضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 (ها ستان

حزجااااااااااران  26و 3276 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس   S/25997متروع القرا  
 1663جإل يه /

ووبا ساااتانو ولبا يااااو 
اجلزائاااااااااااااارو الاااااااااااااارو  
األ ضاااااااااااارو جااااااااااااز  
القراااااااااارو جيبااااااااااإلتو 
مصااااااااااارو وساااااااااااتإل ياو 
  دو يساااااياو  جاااااارانو 
األ دنو اتفيااااااااااااااااااااااو 
اجلرافريجااااااة الارهياااااااة 
الظيبياااااااااااةو ماليزجاااااااااااااو 
املبااارمو ها ساااتانو 
السااااااانبالو ساااااااإل جاو 
تاااااااااااااااإل  و تر يااااااااااااااااو 
اإلماااااااااا ال الارهياااااااااة 

 املتحدةو ونزوجال

الصااااااالو ور سااااااااو  6-صفر  -7
ااحتااااااد الروسااااايتو 

ملتحاااااادة املرظكااااااة ا
ل ج ا يااا الاظراات 
وآجرلنااادا التااارالية 

واألعضااااااااااااااااااااااااااااااااااء )
املنتضباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلن 
ال ازجاالو فنبا جاااو 
الياهانو  يإلزجظنداو 

 ( سبا يا

هاثااااااال مااااااؤ ر األماااااا  والتااااااااون   وو وهااااااا     (1663) 677
 إلساااااااااإلوإل وسااااااااااواي ووإلجفإلدجناااااااااا ومجهإل جااااااااااة 

(: صارهيا واجلبال األساإلد)جإلغإلسالويا ااحتادجة 
مإلج هاااة  1663جإللياااه / اااإلز 27 ساااالة مؤ  اااة 

    ئاااي   ظااا  األمااا  مااا  القاااائم هاألعراااال 
هالنياهااااااة لباثااااااة السااااااإلجد الدائرااااااة لاااااادى األماااااام 

 23  و ساااااااااالة مؤ  اااااااااة (S/26121)املتحااااااااادة 
مإلج هااااة     ئااااي   ظاااا   1663جإلليااااه / ااااإلز

األماااااا  ماااااا  القااااااائم هاألعرااااااال هالنياهااااااة لباثااااااة 
الساااااااااااإلجد الدائراااااااااااة لااااااااااادى األمااااااااااام املتحااااااااااادة 

(S/26148)  

/ آم 6و 3272
 1663وغس   

ور ساااااااااااو فنبا جاااااااااااو 
 سااااااااابا ياو املرظكاااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدة

 الصل 1-صفر  -17

 اااااااااااااااااااااااا إلن   23و  27 ساااااااااااااااااااااااائل مؤ  اااااااااااااااااااااااة  (1663) 663
مإلج هاااااااة مااااااا  ور ساااااااا  1661دجسااااااار  /األول

واملرظكااااة املتحاااادة ل ج ا يااااا الاظراااات وآجرلناااادا 
التااااااااااارالية والإلاجاااااااااااال املتحااااااااااادة األمرجكياااااااااااة 

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

تتاااااااااااارج   11و 3312
 1663 إلور  /الثاين

ور سااااااااااااو املرظكااااااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدة

الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  7-صفر  -11
واألعضااااااااااااااااااااااااااااااااااء )

املنتضباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإلن 
جيباااإلتو املبااارمو 

 (ها ستان

 ساالة مؤ  اة : احلالة   األ اضيت الارهية احملتظة (1667) 677
مإلج هااااة     ئااااي   1667و اجاااار / ااااباف 27

 ظاااا  األماااا  ماااا  املرثاااال الاااادائم ملصاااار لاااادى 
  و سالة مؤ  ة (S/1994/222)األمم املتحدة 

مإلج هاااة     ئاااي  و 1667و اجااار / اااباف 27
 ظ  األم  م  املرثل الادائم لبا ساتان لادى 

  (S/1994/223)األمم املتحدة 

/ آ ا  16و 3371
 1667ما   

هالنياهااااااااااة )جيبااااااااااإلت 
عااااااااااااااااا   يجريجااااااااااااااااااو 

راااااانو ها ساااااتانو ع  
و ور ساااااااااااو ( وا اااااااااادا

ااحتااااااااااد الروسااااااااايتو 
 سااااااااابا ياو املرظكاااااااااة 

 املتحدة

ااااااااااااااااااذ هاااااااااااااااااادون  اخت 
 تصإلجر 

الإلاجاااال املتحااادة 
الفقرتاااااان الثا ياااااة )

والسادسااااااااااة ماااااااااا  
 و(الدجباجة
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 16 سااااااالة مؤ  اااااااة : احلالااااااة املتاظقااااااة هروا ااااااادا (1667) 626      
مإلج هاة ما  األمال الااام  1667جإل يه /حزجران

  (S/1994/728)    ئاااااااااي   ظااااااااا  األمااااااااا  
 1667جإل ياااااااه /حزجاااااااران 21و ساااااااالة مؤ  اااااااة 

مإلج هاااااة     ئاااااي   ظااااا  األمااااا  مااااا  املرثااااال 
الااااااااااااادائم لفر ساااااااااااااا لااااااااااااادى األمااااااااااااام املتحااااااااااااادة 

(S/1994/738) 

 /حزجاااااران 22و 3362
 1667جإل يه 

الصل  م7-صفر -17 ور سا
واألعضاء )

املنتضبإلن 
ال ازجلو 

 يإلزجظنداو 
 يجريجاو 
 (ها ستان

تقرجاار األماال الاااام عاا  : املسااالة املتاظقااة  اااجف (1667) 677
  (S/1994/828)هاثة األمم املتحدة   فااجف 

وتقرجاااااااار األماااااااال الاااااااااام عاااااااا  مسااااااااالة فاااااااااجف 
(S/1994/871) 

/  اااااااااااااااااااإلز 31و 3713
  1667جإلليه 

األ جنتااااااالو  ناااااااداو 
ور ساااااااااو الإلاجااااااااال 

 املتحدة

-صاااااااااااااااافر  -12
 م2

والاضاااااإل )الصااااال 
 (املنتض  ال ازجل

/ وجظااااااااااااإلل 23و 3726 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس   (1667) 672
 1667سبتر  

األ جنتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالو 
اجلرهإل جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التتاايكيةو جيبااإلتو 
ور ساااااااااااااااو وملا ياااااااااااااااو 

راااااااااانو  يجريجااااااااااو ع  
ها سااااااتانو ااحتاااااااد 
الروساااااااايتو  وا ااااااااداو 
 سااااااااابا ياو املرظكاااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدة

 الصل 1-صفر  -17

 26 سااااااالة مؤ  ااااااة : املسااااااالة املتاظقااااااة  اااااااجف (1667) 677
مإلج هااااااااة     ئااااااااي   1667ساااااااابتر  /وجظااااااااإلل

 ظاااااا  األماااااا  ماااااا  املرثاااااال الاااااادائم لظإلاجااااااال 
املتحااااااااادة األمرجكياااااااااة لااااااااادى األمااااااااام املتحااااااااادة 

(S/1994/1107)  

/ وجظااااااااااااإلل 26و 3737
 1667سبتر  

األ جنتااااااالو  ناااااااداو 
ور سااااااااااااااو فااااااااااااااجفو 
 ساااااابا ياو الإلاجااااااال 

 املتحدةو ونزوجال

ااحتااااااااد الروسااااااايت  2-صفر  -13
والاضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإل )

 (املنتض  ال ازجل

  تاااااء حمكرااااة دوليااااة : احلالااااة املتاظقااااة هروا اااادا (1667) 677
حملا رة األ ضا  املسؤولل عا  اا تها اال 
اجلسيرة لظقا إلن اإل ساين الدو  الف ا ت كبر 
   قظيم  وا ادا واملاإلا نل الروا ادجل املساؤولل 

اا تها ااال املرتكبااة    قظاايم الاادول عاا  فااذ  
 اجملاو ة

تتااااااااااااااااااااارج   6و 3773
 1667 إلور  /الثاين

األ جنتاااالو ور ساااااو 
 يإلزجظناااااااداو ااحتااااااااد 
الروساااااايتو  ساااااابا ياو 
املرظكاااااااة املتحااااااادةو 

 الإلاجال املتحدة

 الصل 13-1-1

تتاااااااااااارج   26و 3767 املسالة املتاظقة  اجف  (1667) 677
 1667 إلور  /الثاين

األ جنتااااااالو  ناااااااداو 
ور ساااااااااو الإلاجااااااااال 

 املتحدةو ونزوجال

ااحتااااااااد الروسااااااايت  2-صفر  -13
والاضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإل )

 (املنتض  ال ازجل

 سااااالة : احلالااااة   مجهإل جااااة البإلساااانة واهلرساااا  (1667) 667
مإلج هاااة  1667جنااااجر / اااا إلن الثااااين  7مؤ  اااة 

ماااااا  األماااااال الاااااااام     ئااااااي   ظاااااا  األماااااا  
(S/1995/6)  

 ااااااااااااا إلن  12و 3766
 1667جناجر /الثاين

اجلرهإل جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التتااااايكيةو ور سااااااو 
وملا ياااااااااااااو  ج الياااااااااااااو 

 املرظكة املتحدة

 ااحتاد الروسيت 1-صفر  -17
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تقرجاار األماال الاااام عاا  : املسااالة املتاظقااة  اااجف (1667) 667      
 S/1995/46)املسااااااااااااااااااالة املتاظقااااااااااااااااااة  اااااااااااااااااااجف 

 (Add.1 و

 اااااااااااااااا إلن   37و 3767
 1667جناجر /الثاين

األ جنتااااااالو  ناااااااداو 
ور ساااااااااااااااو وملا ياااااااااااااااو 
فناادو ا و  ج الياااو 
 وا اااااااااااداو املرظكاااااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدةو ونزوجال

 الصل 1-صفر  -17

 سااااالة : احلالااااة   مجهإل جااااة البإلساااانة واهلرساااا  (1667) 666
مإلج هااة ماا   1667وهرجاال / يسااان 13مؤ  ااة 

األمااااااااااال الااااااااااااام     ئاااااااااااي   ظااااااااااا  األمااااااااااا  
(S/1995/302)  

/  يساااااااان 21و 3722
 1667وهرجل 

اجلرهإل جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التتااااايكيةو ور سااااااو 
وملا ياااااااااااااو  ج الياااااااااااااو 
املرظكاااااااة املتحااااااادةو 

 الإلاجال املتحدة

الصااااااالو ااحتااااااااد  2-صفر  -13
 الروسيت

تقرجر مقد م م  : قإلة األمم املتحدة لظحراجة (1667) 666
 662األمل الاام عرال  هقرا ي  ظ  األم  

( 1667) 666و ( 1667)
(S/1995/444) 6  و سالة مؤ  ة 

مإلج هة م  األمل الاام  1667جإل يه /حزجران
 S/1995/470)    ئي   ظ  األم  

 (Add.1 و

 /حزجاااااران 17و 3773
 1667جإل يه 

اجلرهإل جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التتااااايكيةو ور سااااااو 
وملا ياااااااو فناااااادو ا و 

راااااااااااانو فإللنااااااااااداو ع  
 املرظكة املتحدة

الصااااااالو ااحتااااااااد  2-صفر  -13
 الروسيت 

 سااااالة : احلالااااة   مجهإل جااااة البإلساااانة واهلرساااا  (1667) 1773
مإلج هااة ماا   1667جإل يااه /حزجااران 27مؤ  ااة 

األمااااااااااال الااااااااااااام     ئاااااااااااي   ظااااااااااا  األمااااااااااا  
(S/1995/510) 

جإللياه /  إلز 7و 3771
1667 

اجلرهإل جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التتااااايكيةو ور سااااااو 
وملا يااااااااااااااو املرظكاااااااااااااة 
املتحاااادةو الإلاجااااال 

 املتحدة

 ااحتاد الروسيت 1-صفر  -17

تتاااااااااااارج   22و 3767 احلالة   جإلغإلسالويا الساهقة (1667) 1721
 1667 إلور  /الثاين

األ جنتاااالو ور ساااااو 
وملا ياااااااو فناااااادو ا و 
  دو يسياو  ج اليااو 

رااااااااااااانو  وا ااااااااااااداو ع  
املرظكاااااااة املتحااااااادةو 

 الإلاجال املتحدة

 ااحتاد الروسيت 1-صفر  -17

__________ 
ذ القرا   و  . م  الدجباجة 7و  2وامتنار الإلاجال املتحدة ع  التصإلجر عظت الفقرتل :  كل هدون تصإلجر هاد  جراء تصإلجر عظت  ل وقرة عظت حدة( 1667) 677اخت 

 جاك  فذا  تيجة التصإلجر الذي و جري  الل الف ة الف مل تك   وا دا ملثظة ويها   اجملظ  م
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 الجزء الرابع

 اتخاذ قرارات ومقررات بتوافق اآلراء أو بدون تصويت

 مالحظة
ااذ هاااض املقاار ال . راادل غالبيااة ااق احااال اإلجرائيااة  ااالل تظاا  الفاا ة هاادون تصااإلجراعت   ووخت 

واق ح  ئي  . ولف ود ا هدون تصإلجرو  را فإل مبل   حالة القرا ال املد جة   اجلدول الإلا د   القسم 
ون جاتراااد اجملظااا  ”لظتفاااافم الاااذي ص التإلصااال  لياااه   متااااو ال سااااهقةو ووقاااا   اجملظااا    تظااا  احلااااالو

 . “متا جل القرا ال هدون تصإلجر
تصإلجر هتان املقر ال الف اختاذل  اكل هيا اال صااد ة عا  الارئي  هاسام اجملظا  وجضا   ومل ار

هاااد مإلاوقااة وعضاااء اجملظاا  عظيهااا  ااالل “ البيا ااال الرئاسااية”د ل تظاا  وقااد صاا. وو هاساام وعضاااء اجملظاا 
  واقتصار األمارو (1-القسام هااء)  هااض احلااالو  االل جظساة  مسياة لظرجظا  وو عظ  عنها متاو الو 

 (.2-القسم هاء)عظت  صدا فا هتكل مكتإلم   حاال و رىو 
ااااج   وو مااااذ رال صااااد ة عاااا   ئااااي  ظر مقاااار ال اجملظااا و    سااااائل ولكااا    حاااااال و ااارى س 

فاذ  الرساائل وو املاذ رال تصاد   ومال ون  ( القسام جايم. )اجملظ و دون   ا ة     جراء وي تصإلجر عظيهاا
و د ويراا هااد ضار   عادة هتكل مكتإلمو وثرة حالتانو  الل الف ة املستارضةو اختذ اجملظ  ويهراا مقار ا  

 .7مذ رة صاد ة ع   ئي  اجملظ 
فااإل ون جنتااارو هااااد مإلاوقاااة األعضااااءو  جدجااادا   بااال تقظيااادا  ملستارضاااةو هااادو اجملظاا  جت  و ااالل الفااا ة ا

و ضاااااار  سالساااااال ساااااانإلجة تباااااادو هاااااااملق ل 1667جناااااااجر / ااااااا إلن الثاااااااين  1اعتبااااااا ا  ماااااا   البيا ااااااال الرئاساااااايةو
“S/PRST/__” و 3326هاد جظسته   ئاسيا   ووصد  اجملظ    البداجة هيا ا  . 7تظيه سنة اإلصدا  و قم البيان

احلالاااااة   مجهإل جاااااة البإلسااااانة ”لظنظااااار   البناااااد املاناااااإلن  16676جنااااااجر / اااااا إلن الثااااااين  6الاااااف ع قااااادل   
 ./Sر  الإلثائق الف حترل الرمز و ا ر البيا ال تصد  م  قبل ض  

 الحاالت التي اتخذ فيها مجلس األمن قرارات بدون تصويت- ألف 

 البند اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم القرا 

تقرجااار الظجناااة املانيااااة هقباااإلل األعضااااء اجل اااد د هتاااان  ظااا  اجلرهإل جااااة : قباااإلل وعضااااء ج اااد د 1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 3176 (1663) 677   
 (S/25066)السظإلوا ية اا ضرام    عضإلجة األمم املتحدة 

الظجناااة املانيااااة هقباااإلل األعضااااء اجل اااد د هتاااان  ظااا  اجلرهإل جااااة تقرجااار : قباااإلل وعضااااء ج اااد د 1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 3176 (1663) 671
 (S/25067)التتيكية اا ضرام    عضإلجة األمم املتحدة 

تقرجاار الظجنااة املانيااة هقبااإلل األعضاااء اجل ااد د هتااان  ظاا  اا ضاارام    : قبااإلل وعضاااء ج ااد د 1663وهرجل / يسان 6و 3167 (1663) 616
 S/25147 (S/25544)عضإلجة األمم املتحدة الإلا دة   الإلثيقة 

   
________ 

و   ظتااا احلااالتلو وهاااد اعتراااد اجملظاا  متااروع تقرجاار    اار . م ماا   ظاا  األماا     اجلرايااة الاامااةالنظاار   متااروع التقرجاار املقااد   3763و  3777جاارى  ااالل اجلظسااتل  7
 (عظت التإلا  S/1995/948و  S/1994/1176)الرئي  ون  ل  املقر  سريد   مذ رة م   ئي  اجملظ  

 (.2و الفقرة S/26015) 1663جإل يه /حزجران 37مذ رة م   ئي   ظ  األم  مؤ  ة  7
6 S/PRST/1994/1. 
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 البند اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم القرا 

  ج جاا اا ضارام تقرجر الظجنة املانية هقبإلل األعضااء اجل اد د هتاان  ظا  : قبإلل وعضاء ج د د 1663ماجإل /وجا  27و 3216 (1663) 626   
 (S/25841)   عضإلجة األمم املتحدة 

تقرجاار الظجنااة املانيااة هقبااإلل األعضاااء اجل ااد د هتااان  ظاا   مااا ة مإل ااا إل : قبااإلل وعضاااء ج ااد د 1663ماجإل /وجا  27و 3216 (1663) 626
 (S/25842)اا ضرام    عضإلجة األمم املتحدة 

تقرجار الظجنااة املانياة هقبااإلل األعضااء اجل ااد د هتاان  ظاا  مجهإل جاة و اادو ا : وعضااء ج ااد دقباإلل  1663جإلليه / إلز 6و 3271 (1663) 676
 (S/26051)اا ضرام    عضإلجة األمم املتحدة 

  تااااااء حمكراااااة دولياااااة حملا راااااة األ اااااضا  املساااااؤولل عااااا  اا تها اااااال اجلسااااايرة لظقاااااا إلن  1663و تإلهر /تترج  األول 21و 3267 (1663) 666
 تايل املدعيت الاام:  الف ا تكبر    قظيم جإلغإلسالويا الساهقةاإل ساين الدو 

  تااااااء حمكراااااة دولياااااة حملا راااااة األ اااااضا  املساااااؤولل عااااا  اا تها اااااال اجلسااااايرة لظقاااااا إلن  1667جإلليه / إلز 6و 3771 (1663) 637
 تايل املدعيت الاام: اإل ساين الدو  الف ا تكبر    قظيم جإلغإلسالويا الساهقة

 (S/1994/1188)مإلعد  جراء ا تضام مللء  اغر   حمكرة الادل الدولية  1667و تإلهر /تترج  األول 21و 3773 (1667) 671
تقرجاار الظجنااة املانيااة هقبااإلل األعضاااء اجل ااد د هتااان  ظاا  مجهإل جااة هااااو : قبااإلل وعضاااء ج ااد د 1667 إلور  /تترج  الثاين 26و 3776 (1667) 673

 (S/1994/1356)املتحدة  اا ضرام    عضإلجة األمم
 (S/1995/178)مإلعد  جراء ا تضام مللء  اغر   حمكرة الادل الدولية  1667ما   /آ ا  6و 3776 (1667) 666
 (S/1995/209)مإلعد  جراء ا تضام مللء  اغر   حمكرة الادل الدولية  1667ما   /آ ا  22و 3717 (1667) 667

 (S/1995/914)مإلعد  جراء ا تضام مللء  اغر   حمكرة الادل الدولية  1667 إلور  /الثاينتترج   6و 3767 (1667) 1716

الحاالت التي ُأعلن فيها عن مقررات مجلس األمن في بيانات رئاسية  -اء ـــب
 صدرت بعد موافقة أعضاء مجلس األمن عليها في مشاورات

 في محاضر جلسات مجلس األمن لة رسميا  البيانات المسج   - 3

 بندال اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم الإلثيقة

   S/25069  3176 (سظإلوا يا)قبإلل وعضاء ج د د  1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 
S/25071  3176 (اجلرهإل جة التتيكية)قبإلل وعضاء ج د د  1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 
S/25079  3176 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 
S/25080  3177 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 
S/25081  3171 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663جناجر / ا إلن الثاين  6و 
S/25091 3172 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  11و

1663 
 احلالة هل الاراق والكإلجر

S/25162 3177 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  27و
1663 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/25178  3177 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  26و
1663 

 احلالة السائدة    رواتيا   املنا ق املترإللة حبراجة األمم املتحدة واملنا ق اجملاو ة هلا 
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 بندال اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم الإلثيقة

   S/25184 3177 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  26و
1663 

 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم: سالم  ة لظ

S/25185 3176 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  26و
1663 

 احلالة   الترق األوسط

S/25198 3176 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  26و
1663 

 احلالة   جإل جيا

S/25257  3162 السالماجلهإلد الرامية    حتقيق :  ومرجكا الإلس ت 1663و اجر / باف 6و 
S/25302  3163 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663و اجر / باف 16و 
S/25328 3167 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663و اجر / باف 27و 
S/25334 3166 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس   1663و اجر / باف 27و 
S/25344 3166 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم: لظسالم  ة  1663و اجر / باف 27و 
S/25361 3167 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663ما   /آ ا  3و 
S/25426 3167 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663ما   /آ ا  16و 
S/25427 3167 حتقيق السالماجلهإلد الرامية    :  ومرجكا الإلس ت 1663ما   /آ ا  16و 
S/25471 3167 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663ما   /آ ا  27و 
S/25493  3167 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم:   ة لظسالم 1663ما   /آ ا  31و 
S/25520 3162 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663وهرجل / يسان 3و 
S/25530 3163 احلالة    ربإلدجا 1663وهرجل / يسان 7و 
S/25539 3167 هناغإل ين  ا اهاخ اظقةاحلالة املت 1663وهرجل / يسان 7و 
S/25545 3167 قبإلل وعضاء ج د د  1663وهرجل / يسان 6و(ال ظ  الإلا د   الإلثيقة S/25147) 
S/25578 3166 مسالة جنإلم وورجقيا 1663وهرجل / يسان 12و 
S/25696 3276 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم:   ة لظسالم 1663وهرجل / يسان 37و 
S/25746 3217 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663ماجإل /وجا  17و 
S/25822 3217 احلالة    ربإلدجا 1663ماجإل /وجا  22و 
S/25847 3216 (  ج جا)قبإلل وعضاء ج د د  1663ماجإل /وجا  27و 
S/25848 3216 (مإل ا إل)قبإلل وعضاء ج د د  1663ماجإل /وجا  27و 
S/25849 3227 احلالة   الترق األوسط 1663ماجإل /وجا  27و 
S/25859 3227 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم:   ة لظسالم 1663ماجإل /وجا  26و 
S/25896 3237 احلالة    ربإلدجا 1663جإل يه /حزجران 6و 
S/25897 3231 احلالة السائدة    رواتيا   املنا ق املترإللة حبراجة األمم املتحدة واملنا ق اجملاو ة هلا 1663جإل يه /حزجران 6و 
S/25899 3232 احلالة   و بإلا 1663جإل يه /حزجران 6و 
S/25918 3233 احلالة   لي جا 1663جإل يه /حزجران 6و 
S/25929 3237 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1663جإل يه /حزجران 11و 
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 بندال اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم الإلثيقة

   S/25970 3272 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663جإل يه /حزجران 16و 
S/26006 3277 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663جإل يه /حزجران 26و 
S/26032 3276 احلالة   جإل جيا 1663جإلليه / إلز 2و 
S/26054 3271 (و دو ا)قبإلل وعضاء ج د د  1663جإلليه / إلز 6و 
S/26084 3277 احلالة السائدة    رواتيا   املنا ق املترإللة حبراجة األمم املتحدة واملنا ق اجملاو ة هلا 1663جإلليه / إلز 17و 
S/26118 3277 اد الروساااايت املتاظاااااق التااااكإلى املقدمااااة مااااا  وو را يااااا هتاااااان مرسااااإلم اجملظااااا  األعظاااات لالحتااااا 1663جإلليه / إلز 27و

 هسيفاستإلهإلل 
S/26134 3276 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663جإلليه / إلز 22و 
S/26183 3276 احلالة   الترق األوسط 1663جإلليه / إلز 26و 
S/26199 3277 واملنا ق اجملاو ة هلا احلالة السائدة    رواتيا   املنا ق املترإللة حبراجة األمم املتحدة 1663جإلليه / إلز 37و 
S/26326 3277 هناغإل ين  ا اهاخ اظقةاحلالة املت 1663وغس   /آم 16و 
S/26341 3277 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1663وغس   /آم 23و 
S/26347 3276 مسالة جنإلم وورجقيا 1663وغس   /آم 27و 
S/26425 3263هروا دا اظقةاحلالة املت 1663سبتر  /وجظإلل 17 و 
S/26436 3267 احلالة    رواتيا 1663سبتر  /وجظإلل 17و 
S/26437 3267 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663سبتر  /وجظإلل 17و 
S/26460 3266 املسالة املتاظقة  اجف 1663سبتر  /وجظإلل 16و 
S/26463 3266 احلالة   جإل جيا 1663سبتر  /وجظإلل 16و 
S/26531 3266 و تاااااااااااااااااإلهر /تتااااااااااااااااارج  األول 7و

1663 
 احلالة    ربإلدجا

S/26567 3266 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 11و
1663 

 املسالة املتاظقة  اجف

S/26572 3267 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 13و
1663 

 (صرهيا واجلبل األسإلد) املالحة   عر الدا إلم   مجهإل جة جإلغإلسالويا ااحتادجة

S/26631 3266 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 27و
1663 

 احلالة   هإل و دي

S/26633 3266 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 27و
1663 

 املسالة املتاظقة  اجف 

S/26668 3371 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 37و
1663 

 املسالة املتاظقة  اجف 

S/26677 3372 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 1و 
1663 

 احلالة   و بإلا

S/26695 3377 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 7و 
1663 

 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت
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 بندال اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم الإلثيقة

   S/26706 3376 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 6و 
1663 

 احلالة   جإل جيا

S/26716 3376 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 6و 
1663 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/26717 3376 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 6و 
1663 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/26747 3317 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 17و 
1663 

 املسالة املتاظقة  اجف

S/26757 3317 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 17و 
1663 

 احلالة   هإل و دي

S/26785 3316 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 23و 
1663 

 مسالة جنإلم وورجقيا

S/26787 3316 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 23و 
1663 

 احلالة هل الاراق والكإلجر

S/26809 3327 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1663 

 احلالة   الترق األوسط

S/PRST/1994/1 3326 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جناجر / ا إلن الثاين  6و 
S/PRST/1994/2 3326 جنااااااااااااااجر /الثااااااااااااااين اااااااااااااا إلن   17و

1667 
 املسالة املتاظقة  اجف

S/PRST/1994/4 3337 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  27و
1667 

 احلالة   ووبا ستان

S/PRST/1994/5 3331 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  26و
1667 

 احلالة   الترق األوسط

S/PRST/1994/6 3333 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667و اجر / باف 3و 
S/PRST/1994/7 3337 احلالة   و بإلا 1667و اجر / باف 17و 
S/PRST/1994/8 3336 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667و اجر / باف 16و 
S/PRST/1994/9 3336 احلالة   لي جا 1667و اجر / باف 27و 

S/PRST/1994/10 3376 (صرهيا واجلبل األسإلد)جإلغإلسالويا ااحتادجة املالحة   عر الدا إلم   مجهإل جة  1667ما   /آ ا  17و 
S/PRST/1994/11 3376 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667ما   /آ ا  17و 
S/PRST/1994/12 3373 احلالة   ووبا ستان  1667ما   /آ ا  23و 
S/PRST/1994/13 3376 مذ رة م  األمل الاام  1667ما   /آ ا  31و(S/1994/254) مذ رة م  األمل الاام   و(S/1994/322) 
S/PRST/1994/14 3376 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667وهرجل / يسان 7و 
S/PRST/1994/15 3377 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1667وهرجل / يسان 6و 
S/PRST/1994/16 3371 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وهرجل / يسان 6و 
S/PRST/1994/17 3372 احلالة   جإل جيا 1667وهرجل / يسان 6و 
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   S/PRST/1994/19 3377 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667وهرجل / يسان 17و 
S/PRST/1994/20 3377 مسالة جنإلم وورجقيا 1667وهرجل / يسان 16و 
S/PRST/1994/21 3361 هروا دا اظقةاملتاحلالة  1667وهرجل / يسان 37و 
S/PRST/1994/22 3362 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم:   ة لظسالم 1667ماجإل /وجا  3و 
S/PRST/1994/23 3367 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667ماجإل /وجا  7و 
S/PRST/1994/25 3366 احلالة   لي جا 1667ماجإل /وجا  23و 
S/PRST/1994/26 3367 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667ماجإل /وجا  27و 
S/PRST/1994/27 3362 احلالة   الترق األوسط 1667ماجإل /وجا  27و 
S/PRST/1994/28 3363 مإلج هااة    األماال  1667ماااجإل /وجااا  26ماذ رة ماا  األماال الاااام حيياال  ااا  ساالة مؤ  ااة  1667ماجإل /وجا  37و

 (S/1994/631)الاام م  املدجر الاام لظإل الة الدولية لظ اقة الذ جة 
S/PRST/1994/29 3366 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جإل يه /حزجران 1و 
S/PRST/1994/30 3367 يةرهإل جة اليرناجلاحلالة    1667يه جإل /حزجران 37و 
S/PRST/1994/31 3366 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جإل يه /حزجران 37و 
S/PRST/1994/32 3773 املسالة املتاظقة  اجف 1667جإلليه / إلز 12و 
S/PRST/1994/33 3777 احلالة   لي جا 1667جإلليه / إلز 13و 
S/PRST/1994/34 3777 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667جإلليه / إلز 17و 
S/PRST/1994/35 3777 احلالة   مإلزامبيق 1667جإلليه / إلز 16و 
S/PRST/1994/36 3776 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم:   ة لظسالم 1667جإلليه / إلز 26و 
S/PRST/1994/37 3776 الترق األوسطاحلالة  1667جإلليه / إلز 26و   
S/PRST/1994/38 3717 احلالة   هإل و دي 1667جإلليه / إلز 26و 
S/PRST/1994/39 3711 احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1667جإلليه / إلز 26و 
S/PRST/1994/42 3717 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وغس   /آم 17و 
S/PRST/1994/43 3717 احلالة   ووبا ستان 1667وغس   /آم 11و 
S/PRST/1994/44 3717 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667وغس   /آم 11و 
S/PRST/1994/45 3716 احلالة   و بإلا 1667وغس   /آم 12و 
S/PRST/1994/46 3716 احلالة   الصإلمال 1667وغس   /آم 27و 
S/PRST/1994/47 3716 احلالة   هإل و دي 1667وغس   /آم 27و 
S/PRST/1994/48 3727 م  النظام الدا ظيت املؤقر جملظ  األم  16املادة :  ئاسة  ظ  األم  1667وغس   /آم 27و 
S/PRST/1994/50 3721 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667سبتر  /وجظإلل 2و 
S/PRST/1994/51 3722 احلالة   مإلزامبيق 1667سبتر  /وجظإلل 6و 
S/PRST/1994/52 3723 احلالة   و بإلا 1667سبتر  /وجظإلل 6و 
S/PRST/1994/53 3727 احلالة   لي جا 1667سبتر  /وجظإلل 13و 
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   S/PRST/1994/54 3727 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1667سبتر  /وجظإلل 17و 
S/PRST/1994/55 3727 م  النظام الدا ظيت املؤقر جملظ  األم  16املادة :  ئاسة  ظ  األم  1667سبتر  /وجظإلل 17و 
S/PRST/1994/56 3726 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667سبتر  /وجظإلل 22و 
S/PRST/1994/57 3733 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667سبتر  /وجظإلل 37و 
S/PRST/1994/58 3737 و تاااااااااااااااااإلهر /األولتتااااااااااااااااارج   6و

1667 
 احلالة هل الاراق والكإلجر

S/PRST/1994/59 3737 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 17و
1667 

 هروا دا اظقةاحلالة املت

S/PRST/1994/60 3771 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 21و
1667 

 احلالة   هإل و دي

S/PRST/1994/61 3777 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 21و
1667 

 احلالة   مإلزامبيق

S/PRST/1994/62 3776 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 7و 
1667 

 حفظ السالم:   ة لظسالم

S/PRST/1994/63 3777 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 7و 
1667 

 احلالة   و بإلا

S/PRST/1994/64 3771 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 7و 
1667 

املتحااااادة هااااال الإلاجاااااال  1667و تاااااإلهر /تتااااارج  األول 21املاااااؤ خ  اااااا  املتفاااااق عظياااااه اإل
 األمرجكية ومجهإل جة  إل جا التابية الدميقرا ية

S/PRST/1994/65 3772 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 6و 
1667 

 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية

S/PRST/1994/66 3777 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 13و 
1667 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/PRST/1994/67 3776 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 17و 
1667 

 احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية

S/PRST/1994/68 3776 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 17و 
1667 

 احلالة هل الاراق والكإلجر

S/PRST/1994/69 3777 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 16و 
1667 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/PRST/1994/70 3773 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 21و 
1667 

 احلالة   و بإلا

S/PRST/1994/71 3777 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 27و 
1667 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/PRST/1994/72 3776 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1667 

 احلالة   الترق األوسط

S/PRST/1994/73 3776 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1667 

 (هااو)وعضاء ج د د  قبإلل
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   S/PRST/1994/74 3761 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1667 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/PRST/1994/75 3762 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 37و 
1667 

 هروا دا اظقةاحلالة املت

S/PRST/1994/77 3767 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 37و 
1667 

 احلالة   ووبا ستان

S/PRST/1994/78 3767 دجساااااااااااااااار  / ااااااااااااااااا إلن األول  2و
1667 

 احلالة   جإل جيا

S/PRST/1994/79 3766 دجسااااااااااار  / اااااااااااا إلن األول  13و
1667 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/PRST/1994/80 3766 دجسااااااااااار  / اااااااااااا إلن األول  17و
1667 

 احلالة   مإلزامبيق

S/PRST/1994/81 3763 دجسااااااااااار  /األول اااااااااااا إلن   17و
1667 

 عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي 

S/PRST/1994/82 3767 دجسااااااااااار  / اااااااااااا إلن األول  27و
1667 

 احلالة   هإل و دي

S/PRST/1995/1 3767 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جناجر / ا إلن الثاين  7و 
S/PRST/1995/2 3761 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  16و

1667 
 السائدة    رواتيا   املنا ق املترإللة حبراجة األمم املتحدة واملنا ق اجملاو ة هلااحلالة 

S/PRST/1995/4 3767 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  37و
1667 

 احلالة   الترق األوسط

S/PRST/1995/5 3766 جنااااااااااااااجر / اااااااااااااا إلن الثااااااااااااااين  31و
1667 

 احلالة   هإل و دي

S/PRST/1995/6 3766 احلالة    رواتيا 1667و اجر / باف6و 
S/PRST/1995/7 3777 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667و اجر / باف 17و 
S/PRST/1995/8 3771 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667و اجر / باف 16و 
S/PRST/1995/9 3773 ة لظسالم 1667و اجر / باف 22و   

S/PRST/1995/10 3777 احلالة   هإل و دي 1667ما   /آ ا  6و 
S/PRST/1995/11 3776 احلالة   و بإلا 1667ما   /آ ا  17و 
S/PRST/1995/12 3776 احلالة   جإل جيا 1667ما   /آ ا  16و 
S/PRST/1995/13 3711 احلالة   هإل و دي 1667ما   /آ ا  26و 
S/PRST/1995/15 3713 احلالة   الصإلمال 1667وهرجل / يسان 7و 
S/PRST/1995/16 3717 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667وهرجل / يسان 12و 
S/PRST/1995/17 3717 احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1667وهرجل / يسان 12و 
S/PRST/1995/18 3716 احلالة   و بإلا 1667وهرجل / يسان 13و 
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   S/PRST/1995/19 3727 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667وهرجل / يسان 17و 
S/PRST/1995/20 3723 املسالة املتاظقة  اجف 1667وهرجل / يسان 27و 
S/PRST/1995/21 3727 هناغإل ين  ا اهاخ اظقةاحلالة املت 1667وهرجل / يسان 27و 
S/PRST/1995/22 3727 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وهرجل / يسان 26و 
S/PRST/1995/23 3726 احلالة    رواتيا 1667ماجإل /وجا  1و 
S/PRST/1995/24 3737 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667ماجإل /وجا  3و 
S/PRST/1995/25 3737 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667ماجإل /وجا  3و 
S/PRST/1995/26 3731 احلالة    رواتيا 1667ماجإل /وجا  7و 
S/PRST/1995/27 3737 احلالة   و بإلا 1667ماجإل /وجا  11و 
S/PRST/1995/28 3736 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667ماجإل /وجا  16و 
S/PRST/1995/29 3771 احلالة   الترق األوسط 1667ماجإل /وجا  37و 
S/PRST/1995/30 3777 احلالة    رواتيا 1667جإل يه /حزجران 17و 
S/PRST/1995/31 3776 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جإل يه /حزجران 23و 
S/PRST/1995/32 3777 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جإلليه / إلز 17و 
S/PRST/1995/33 3777 البإلسنة واهلرس احلالة   مجهإل جة  1667جإلليه / إلز 27و 
S/PRST/1995/34 3776 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667جإلليه / إلز 27و 
S/PRST/1995/35 3776 احلالة   الترق األوسط 1667جإلليه / إلز 26و 
S/PRST/1995/37 3777 احلالة    رواتيا 1667وغس   /آم 3و 
S/PRST/1995/38 3771 رواتيااحلالة  1667وغس   /آم 7و    
S/PRST/1995/39 3776 احلالة   جإل جيا 1667وغس   /آم 16و 
S/PRST/1995/40 3776 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667وغس   /آم 16و 
S/PRST/1995/41 3776 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وغس   /آم 23و 
S/PRST/1995/42 3767 وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا يةاحلالة    اجيكستان  1667وغس   /آم 27و 
S/PRST/1995/43 3762 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667سبتر  /وجظإلل 6و 
S/PRST/1995/44 3763 احلالة    رواتيا 1667سبتر  /وجظإلل 6و 
S/PRST/1995/45 3767 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667سبتر  /وجظإلل 6و 
S/PRST/1995/46 3766 (1663) 616متاهاة القرا   1667سبتر  /وجظإلل 17و 
S/PRST/1995/47 3767 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667سبتر  /وجظإلل 16و 
S/PRST/1995/48 3763 الذ رى السنإلجة اخلرسإلن إل تاء األمم املتحدة 1667سبتر  /وجظإلل 27و 
S/PRST/1995/49 3767 و تاااااااااااااااااإلهر /تتااااااااااااااااارج  األول 3و

1667 
 احلالة    رواتيا

S/PRST/1995/50 3767 و تاااااااااااااااااإلهر /تتااااااااااااااااارج  األول 7و
1667 

 احلالة   جإلغإلسالويا الساهقة
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 بندال اجلظسة وتا جخ عقدفا  قم الإلثيقة

   S/PRST/1995/51 3767 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 12و
1667 

 احلالة   و بإلا

S/PRST/1995/52 3766 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 12و
1667 

 البإلسنة واهلرس احلالة   مجهإل جة 

S/PRST/1995/53 3766 و تاااااااااااااإلهر /تتااااااااااااارج  األول 16و
1667 

 هروا دا اظقةاحلالة املت

S/PRST/1995/54 3766 اااااااااااااإلور  /تتااااااااااااارج  الثااااااااااااااين 7و 
1667 

 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية

S/PRST/1995/55 3767 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 17و 
1667 

 املتاظقة  اجفاملسالة 

S/PRST/1995/57 3766 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1667 

 احلالة   سرياليإلن

S/PRST/1995/58 3766 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1667 

 احلالة   و بإلا

S/PRST/1995/59 3766 ااااااااااإلور  /تتاااااااااارج  الثاااااااااااين 26و 
1667 

 احلالة   الترق األوسط

S/PRST/1995/60 3773 دجساااااااااااااااار  /األول ااااااااااااااااا إلن   6و
1667 

 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس 

S/PRST/1995/61 3776 دجسااااااااااار  / اااااااااااا إلن األول  16و
1667 

 الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم:   ة لظسالم

S/PRST/1995/62 3717 دجسااااااااااار  / اااااااااااا إلن األول  21و
1667 

 احلالة   و بإلا

S/PRST/1995/63 3717 دجسااااااااااار  /ألول اااااااااااا إلن ا  22و
1667 

 احلالة    رواتيا

 البيانات الصادرة بوصفها وثائق لمجلس األمن فقط-  7

 بندال التا جخ  قم الإلثيقة

   S/25157 6  البنإلد املتاظقة هاحلالة هل الاراق والكإلجر 1663جناجر / ا إلن الثاين 
S/25478 27  احلالة   ق   1663ما   /آ ا 
S/25480 26  هاحلالة هل الاراق والكإلجر  املتاظقة بنإلدال 1663ما   /آ ا 
S/25554 6 البند املتاظق هاجلرافريجة الارهية الظيبية 1663وهرجل / يسان 
S/25645 21 هاحلالة   جإلغإلسالويا الساهقة اظقةاملت بنإلدال 1663وهرجل / يسان 
S/25830 27  البنإلد املتاظقة هاحلالة هل الاراق والكإلجر  1663ماجإل /وجا 

S/26126 21 احلالة هل الاراق والكإلجر  1663جإلليه / إلز 
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 بندال التا جخ  قم الإلثيقة

   
S/26303 13 البند املتاظق هاجلرافريجة الارهية الظيبية 1663وغس   /آم 

S/26474 27 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663سبتر  /وجظإلل 

S/26661 26 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663و تإلهر /تترج  األول 

S/26768 16 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663 إلور  /تترج  الثاين 

S/26861 17  البند املتاظق هاجلرافريجة الارهية الظيبية 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/PRST/1994/3 16  احلالة هل الاراق والكإلجر 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/PRST/1994/18 6 اجلرافريجة الارهية الظيبيةالبند املتاظق ه 1667وهرجل / يسان 

S/PRST/1994/24 11  املسالة املتاظقة  اجف 1667ماجإل /وجا 

S/PRST/1994/40 26 مسؤولية  ظ  األم    صإلن السالم واألم  1667جإلليه / إلز 

S/PRST/1994/41 7 ومإلج هااااااااااة ماااااااااا  ور سااااااااااا 1661دجساااااااااار  / ااااااااااا إلن األول  23 و 27 سااااااااااائل مؤ  ااااااااااة  1667وغس   /آم 
دة اااااااااااال املتحاااااااااااوالإلاج وراليةااااااااااادا التااااااااااات وآجرلناااااااااا الاظرااااااااااايادة ل ج ا احااااااااااااملت كةاااااااااااواملرظ

 ةاااااااألمرجكي

S/PRST/1994/49 37 املسالة املتاظقة  اجف 1667وغس   /آم 
S/PRST/1994/76 37 ومإلج هااااااااااة ماااااااااا  ور سااااااااااا 1661دجساااااااااار   / ااااااااااا إلن األول  23 و 27 سااااااااااائل مؤ  ااااااااااة  1667إلور   /تترج  الثاين 

دة ااااااااال املتحااااااااااااوالإلاج وراليةااااااااااادا التاااااااااااات وآجرلنااااااااااا الاظرااااااااااااتحدة ل ج ا ياااااااااااامل ظكةااااااااااواملر
 األمرجكية 

S/PRST/1995/3 27  األوسطاحلالة   الترق  1667جناجر / ا إلن الثاين 
S/PRST/1995/14 37  ومإلج هااااااااااة ماااااااااا  ور سااااااااااا 1661دجساااااااااار   / ااااااااااا إلن األول  23 و 27 سااااااااااائل مؤ  ااااااااااة  1667ما   /آ ا 

دة ااااااااال املتحااااااااااااوالإلاج وراليةااااااااااادا التاااااااااااات وآجرلنااااااااااا الاظرااااااااااااتحدة ل ج ا ياااااااااااامل ظكةااااااااااواملر
 األمرجكية

S/PRST/1995/36   ومإلج هااااااااااة ماااااااااا  ور سااااااااااا 1661دجساااااااااار   / ااااااااااا إلن األول  23 و 27 سااااااااااائل مؤ  ااااااااااة 
دة ااااااااال املتحااااااااااااوالإلاج وراليةااااااااااادا التاااااااااااات وآجرلنااااااااااا الاظرااااااااااااتحدة ل ج ا ياااااااااااامل ظكةااااااااااواملر

 األمرجكية

S/PRST/1995/56 22 ومإلج هااااااااااة ماااااااااا  ور سااااااااااا 1661دجساااااااااار   / ااااااااااا إلن األول  23 و 27 سااااااااااائل مؤ  ااااااااااة  1667 إلور  /تترج  الثاين 
دة ااااااااال املتحااااااااااااوالإلاج وراليةااااااااااادا التاااااااااااات وآجرلنااااااااااا الاظرااااااااااااتحدة ل ج ا ياااااااااااامل ظكةااااااااااواملر

 األمرجكية
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لت فيها مقررات مجلس األمن في رسائل أو مذكرات الحاالت التي ُسج   -جيم 
 صادرة عن رئيس مجلس األمن

 بندال التا جخ الرسالة وو املذ رة

   S/25122 16  احلالة   مإلزامبيق 1663جناجر / ا إلن الثاين 
S/25212 1 احلالة   مإلزامبيق 1663و اجر / باف 
S/25286 12 احلالة   مإلزامبيق 1663و اجر / باف 
S/25296 17 احلالة   الصإلمال 1663و اجر / باف 
S/25315 16 جنإلم وورجقيااحلالة    1663و اجر / باف 
S/25337 27 قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1663و اجر / باف 
S/25343 27 احلالة   و بإلا 1663و اجر / باف 
S/25369 7  احلالة   مإلزامبيق 1663ما   /آ ا 
S/25452 22  اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1663ما   /آ ا 
S/25533 7 احلالة   الصإلمال 1663 وهرجل/ يسان 
S/25568 17 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663وهرجل / يسان 
S/25588 13 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663وهرجل / يسان 
S/25592 13 هروا دا اظقةاحلالة املت 1663وهرجل / يسان 
S/25649 21 واهلرس احلالة   مجهإل جة البإلسنة  1663وهرجل / يسان 
S/25656 23 احلالة   مإلزامبيق 1663وهرجل / يسان 
S/25674 26 احلالة   الصإلمال 1663وهرجل / يسان 
S/25698 26 احلالة    اجيكستان 1663وهرجل / يسان 
S/25706 37 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663وهرجل / يسان 
S/25757 11  جإل جيااحلالة    1663ماجإل /وجا 
S/25771 13  احلالة    ربإلدجا 1663ماجإل /وجا 
S/25807 16  احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663ماجإل /وجا 
S/25817 21  احلالة    ربإلدجا 1663ماجإل /وجا 
S/25825 22  احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663ماجإل /وجا 
S/25833 27  ق  احلالة    1663ماجإل /وجا 
S/25861 26  احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1663ماجإل /وجا 
S/25883 7 احلالة   و بإلا 1663 جإل يه/حزجران 
S/25965 16 احلالة   مإلزامبيق 1663 جإل يه/حزجران 
S/26001 27 قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1663 جإل يه/حزجران 
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 بندال التا جخ الرسالة وو املذ رة

   S/26015 37 متروع التقرجر الاذي جقدماه  ظا  األما     اجلراياة الااماة وماا جتصال هاذل  ما  النظر  1663 جإل يه/حزجران  
 مسائل

S/26020 37 هروا دا اظقةاحلالة املت 1663 جإل يه/حزجران 

S/26049 6 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1663جإلليه / إلز 

S/26050 6 احلالة   ق   1663جإلليه / إلز 

S/26056 7 يثااااااق  تيجاااااة لتنفياااااذ التاااااداهري املفروضاااااة ضاااااد املمااااا   77ال ظباااااال املقدماااااة     اااااا  املاااااادة  1663جإلليه / إلز
 جإلغإلسالويا الساهقة

S/26065 17 املسالة املتاظقة  اجف 1663جإلليه / إلز 

S/26071 12 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1663جإلليه / إلز 
S/26077 13 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1663جإلليه / إلز 
S/26089 17 (1663) 616متاهاة القرا   1663جإلليه / إلز 
S/26096 17 احلالة    ربإلدجا 1663جإلليه / إلز 
S/26130 22 احلالة   مجهإل جة مقدو يا اليإلغإلسالوية الساهقة 1663جإلليه / إلز 
S/26150 27 احلالة    ربإلدجا 1663جإلليه / إلز 
S/26179 26 احلالة   ق   1663جإلليه / إلز 
S/26176 26 النظر   متروع التقرجر الاذي جقدماه  ظا  األما     اجلراياة الااماة وماا جتصال هاذل  ما   1663جإلليه / إلز

 مسائل

S/26224 2 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1663وغس   /آم 

S/26226 2 احلالة   الترق األوسط  1663وغس   /آم 

S/26239 7 احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1663وغس   /آم 

S/26282 6 يثااااااق  تيجاااااة لتنفياااااذ التاااااداهري املفروضاااااة ضاااااد املمااااا   77ال ظباااااال املقدماااااة     اااااا  املاااااادة  1663وغس   /آم
 جإلغإلسالويا الساهقة

S/26292 12 مإلزامبيق احلالة   1663وغس   /آم 

S/26336 27 قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1663وغس   /آم 

S/26376 26 احلالة   لي جا 1663وغس   /آم 

S/26374 26 احلالة السائدة    رواتيا   املنا ق املترإللة حبراجة األمم املتحدة واملنا ق اجملاو ة هلا 1663وغس   /آم 

S/26375 26 الصإلمال احلالة   1663وغس   /آم 

S/26389 31 النظر   متروع التقرجر الاذي جقدماه  ظا  األما     اجلراياة الااماة وماا جتصال هاذل  ما   1663وغس   /آم
 مسائل

S/26392 31 احلالة   جإل جيا 1663وغس   /آم 



 67 التصويت -الفصل الرابع 

 

 بندال التا جخ الرسالة وو املذ رة

   
S/26405 3 احلالة   جإل جيا 1663سبتر  /وجظإلل 

S/26466 16 ل اجملظا  ااقتصاادي اعراو  ( صرهيا واجلبل األساإلد)متا  ة مجهإل جة جإلغإلسالويا ااحتادجة  1663سبتر  /وجظإلل
 وااجتراعيت

S/26475 27 احلالة   ق   1663سبتر  /وجظإلل 
S/26527 1 احلالة   الصإلمال 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26533 7 احلالة   لي جا 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26536 7 املسالة املتاظقة  اجف 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26538 7 املسالة املتاظقة  اجف 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26540 7 املسالة املتاظقة  اجف 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26555 6 احلالة   لي جا 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26559 6 مسالة جنإلم وورجقيا 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26566 11احلالة هل الاراق والكإلجر 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26570 12 احلالة    ربإلدجا 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26580 13 املسالة املتاظقة  اجف 1663و تإلهر /تترج  األول 

S/26594 16 هروا دا اظقةاحلالة املت 1663و تإلهر /تترج  األول 

S/26596 16 النظر   متروع التقرجر الاذي جقدماه  ظا  األما     اجلراياة الااماة وماا جتصال هاذل  ما   1663و تإلهر /تترج  األول
 مسائل

S/26620 22 قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26622 22 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26652 26 تبادل لظرسائل هل األمل الاام و ئي   ظ  األم  هتان احلالة هل الاراق والكإلجر 1663و تإلهر /تترج  األول 
S/26700 7 هروا دا اظقةاحلالة املت 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26709 6 احلالة   هإل و دي 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26731 12 هروا دا اظقةاحلالة املت 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26736 12 احلالة هل الاراق والكإلجر 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26776 16 احلالة   هإل و دي 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26774 16 احلالة    ربإلدجا 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26779 16 احلالة   لي جا 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26794 23 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26812 26 لنظر   متروع التقرجر الاذي جقدماه  ظا  األما     اجلراياة الااماة وماا جتصال هاذل  ما  ا 1663 إلور  /تترج  الثاين

 مسائل
S/26824 37 احلالة   الصإلمال 1663 إلور  /تترج  الثاين 
S/26839 2  قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1663دجسر  / ا إلن األول 
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 بندال التا جخ الرسالة وو املذ رة

   
S/26841 3  احلالة هل الاراق والكإلجر 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26848 7  احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26851 6  هروا دا اظقةاملتاحلالة  1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26858 6  احلالة   لي جا 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26864 17  املسالة املتاظقة  اجف 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26866 17  اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26884 17  جنإلم وورجقيامسالة  1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26886 17  احلالة   لي جا 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26890 16  قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26905 27  م  ميثاق األمم املتحادة  تيجاة لتنفياذ التاداهري املفروضاة  77مة     ا  املادة ال ظبال املقد   1663دجسر  / ا إلن األول
 ضد جإلغإلسالويا الساهقة

S/26913 22  احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/26921 26  احلالة   مإلزامبيق 1663دجسر  / ا إلن األول 

S/1994/10 7  هروا دا اظقةاحلالة املت 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1994/14 7   هروا دا اظقةاحلالة املت 1667جناجر /الثاين ا إلن 

S/1994/22 11  احلالة   الصإلمال 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1994/24 11  احلالة   جإل جيا 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1994/51 16  احلالة   لي جا 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1994/61 27  الدهظإلماسية الإلقائية وصنل السالم وحفظ السالم: لظسالم  ة  1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1994/104 31  اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1994/122 7 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667و اجر / باف 

S/1994/217 27 واهلرس احلالة   مجهإل جة البإلسنة  1667و اجر / باف 

S/1994/230 26 عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667و اجر / باف 

S/1994/260 7  احلالة   مإلزامبيق 1667ما   /آ ا 

S/1994/289 6  اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1667ما   /آ ا 

S/1994/331 23  قإلة األمم املتحدة لظحراجة  1667ما   /آ ا 

S/1994/369 37  احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667ما   /آ ا 
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S/1994/390 7 تبادل لظرسائل هل األمل الاام و ئي   ظ  األم  هتان  ربإلدجا 1667وهرجل / يسان 

S/1994/411 6 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667وهرجل / يسان 

S/1994/414 11 ق  احلالة    1667وهرجل / يسان 

S/1994/415 11 (1663) 616متاهاة القرا   1667وهرجل / يسان 
S/1994/445 17 احلالة   و بإلا 1667وهرجل / يسان 

S/1994/485 21 احلالة   مإلزامبيق 1667وهرجل / يسان 
S/1994/494 22 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667وهرجل / يسان 
S/1994/521 26 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667وهرجل / يسان 
S/1994/546 7  هروا دا اظقةاحلالة املت 1667ماجإل /وجا 
S/1994/573 13  تبادل لظرسائل هل األمل الاام و ئي   ظ  األم  هتان  ربإلدجا 1667ماجإل /وجا 
S/1994/597 16  اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا يةاحلالة    1667ماجإل /وجا  
S/1994/604 23  احلالة   لي جا 1667ماجإل /وجا 
S/1994/652 27  احلالة   الصإلمال 1667ماجإل /وجا 
S/1994/665 3 يةرهإل جة اليرناجلاحلالة    1667 جإل يه/حزجران 
S/1994/679 6 (1663) 616متاهاة القرا   1667 جإل يه/حزجران 
S/1994/708 17 احلالة   الصإلمال 1667 جإل يه/حزجران 
S/1994/710 17 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667 جإل يه/حزجران 
S/1994/714 17 احلالة   جإل جيا 1667 جإل يه/حزجران 
S/1994/799 7 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667جإلليه / إلز 
S/1994/800 6 مجهإل جة البإلسنة واهلرس احلالة  1667جإلليه / إلز   
S/1994/838 16 يةرهإل جة اليرناجلاحلالة    1667جإلليه / إلز 

S/1994/847 16 املسالة املتاظقة  اجف 1667جإلليه / إلز 
S/1994/908 21 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667جإلليه / إلز 

S/1994/849 27 اااااضا  املسااااؤولل عااااا  اا تها اااااال اجلسااااايرة لظقاااااا إلن األ  تاااااء حمكراااااة دولياااااة حملا راااااة  1667جإلليه / إلز 
  اإل ساين الدو  الف ا تكبر    قظيم جإلغإلسالويا الساهقة

S/1994/896 26 عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667جإلليه / إلز 
S/1994/898 26 احلالة   الصإلمال 1667جإلليه / إلز 
S/1994/930 7 جإل جيااحلالة    1667وغس   /آم 
S/1994/931 7 احلالة   مإلزامبيق 1667وغس   /آم 
S/1994/936 7 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667وغس   /آم 
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S/1994/964 12 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وغس   /آم 

S/1994/966 12 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وغس   /آم 

S/1994/972 17 ق  احلالة    1667وغس   /آم 

S/1994/979 16 (1663) 616متاهاة القرا   1667وغس   /آم 

S/1994/991 23 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وغس   /آم 

S/1994/1018 31 احلالة   جإل جيا 1667وغس   /آم 

S/1994/1090 23 اجلسااااايرة لظقاااااا إلن  اااااضا  املسااااؤولل عااااا  اا تها اااااال أل  تاااااء حمكراااااة دولياااااة حملا راااااة ا 1667سبتر  /وجظإلل
 اإل ساين الدو  الف ا تكبر    قظيم جإلغإلسالويا الساهقة

S/1994/1105 26 املسالة املتاظقة  اجف 1667سبتر  /وجظإلل 

S/1994/1113 26 تباااادل لظرساااائل هااال األمااال الااااام و ئاااي   ظااا  األمااا  هتاااان ورجاااق مراقباااايت األمااام املتحااادة  1667سبتر  /وجظإلل
 اهلند وها ستان الاسكرجل  

S/1994/1118 26 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667سبتر  /وجظإلل 

S/1994/1141 6 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1994/1147 17 األمااا  هتاااان ورجاااق مراقباااايت األمااام املتحااادة تباااادل لظرساااائل هااال األمااال الااااام و ئاااي   ظااا   1667و تإلهر /تترج  األول
 الاسكرجل   اهلند وها ستان

S/1994/1176 16 عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1994/1183 16 تبادل لظرسائل هل األمل الاام و ئي   ظ  األم  هتان  ربإلدجا 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1994/1256 7 احلالة   ق   1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1994/1341 27 احلالة   لي جا 1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1994/1381 7  قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667دجسر  / ا إلن األول 

S/1994/1393 6  احلالة   الصإلمال 1667دجسر  / ا إلن األول 

S/1994/1432 16  احلالة   الترق األوسط 1667دجسر  / ا إلن األول 

S/1994/1456 26  احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667دجسر  / ا إلن األول 

S/1995/32 12  املسالة املتاظقة  اجف 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1995/37 13  احلالة   و بإلا 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1995/42 17  قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1995/61 16  املسالة املتاظقة  اجف 1667جناجر / ا إلن الثاين 

S/1995/68 23  املسالة املتاظقة  اجف 1667جناجر / ا إلن الثاين 
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S/1995/109 7 األوبا ية احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية 1667و اجر / باف 

S/1995/121 6 احلالة   سرياليإلن 1667و اجر / باف 

S/1995/125 6 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667و اجر / باف 

S/1995/130 17 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667و اجر / باف 

S/1995/144 16 اجلهإلد الرامية    حتقيق السالم: ومرجكا الإلس ت 1667و اجر / باف 

S/1995/180 7  احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667ما   /آ ا 

S/1995/205 16  احلالة   و بإلا 1667ما   /آ ا 

S/1995/218 23  احلالة   الترق األوسط 1667ما   /آ ا 

S/1995/234 26  عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667ما   /آ ا 

S/1995/269 7 احلالة    ربإلدجا 1667وهرجل / يسان 

S/1995/280  17 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667وهرجل / يسان 

S/1995/323 21 احلالة   الصإلمال 1667وهرجل / يسان 

S/1995/332 27 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667وهرجل / يسان 

S/1995/387 11  احلالة    رواتيا 1667ماجإل /وجا 

S/1995/431 37  احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1667ماجإل /وجا 

S/1995/438 31  عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667ماجإل /وجا 

S/1995/440 31  عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667ماجإل /وجا 

S/1995/452 2 احلالة   الصإلمال 1667 جإل يه/حزجران 

S/1995/487 17 احلالة   و بإلا 1667 جإل يه/حزجران 

S/1995/507 23 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667 جإل يه/حزجران 

S/1995/562 11 احلالة   ق   1667جإلليه / إلز 

S/1995/586 16 قإلة األمم املتحدة لظحراجة 1667جإلليه / إلز 

S/1995/649 7 احلالة   و بإلا 1667وغس   /آم 

S/1995/669 6 احلالة   و بإلا 1667وغس   /آم 

S/1995/736 27 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667وغس   /آم 

S/1995/748 26 احلالة    رواتيا 1667وغس   /آم 

S/1995/773 6 احلالة   الترق األوسط 1667سبتر  /وجظإلل 
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   S/1995/774 6 هروا دا اظقةاحلالة املت 1667سبتر  /وجظإلل 

S/1995/826 26 احلالة   هإل و دي 1667سبتر  /وجظإلل 

S/1995/840 7 احلالة   جإل جيا 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/847 7 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/859 17 احلالة    رواتيا 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/870 13 احلالة    ربإلدجا 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/880 27 هروا دا اظقةحلالة املتا 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/886 27 احلالة هل الاراق والكإلجر 1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/899 37 احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس   1667و تإلهر /تترج  األول 

S/1995/913 1 احلالة   و بإلا 1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1995/925 7 احلالة ويرا جتاظق هالصحراء البرهية 1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1995/932 6 احلالة   هإل و دي 1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1995/946 17 هروا دا اظقةحلالة املتا 1667  إلور /تترج  الثاين 

S/1995/948 13 م م   ظ  األم     اجلراية الاامةالتقرجر املقد  النظر   متروع  1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1995/955 17 احلالة    اجيكستان وعظت امتداد احلدود ال اجيكية األوبا ية 1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1995/958 17   عرل  ظ  األم  و جراءاته وسالي  1667 إلور  /الثاينتترج 

S/1995/960 17 احلالة   لي جا 1667 إلور  /تترج  الثاين 

S/1995/1023 6  احلالة   الترق األوسط 1667دجسر  / ا إلن األول 

S/1995/1053 21  احلالة   مجهإل جة البإلسنة واهلرس  1667دجسر  / ا إلن األول 

S/1995/1057 22  احلالة   هإل و دي 1667دجسر  / ا إلن األول 

 
 




