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  استهالليةمالحظة     
من النظـام الـداخلي املؤقـت جمللـس      ١٢إىل  ٦ وتطبيق املواد تفسريبالفصل  هذايتعلق   
لمجلــدات لخالفــاً و. ثالثــة أجــزاء إىلهــذا الفصــل ينقســم و جبــدول األعمــال.اخلاصــة األمــن 

إىل  ٦باعتمـاد أو تعـديل املـواد     املتعلـق  زءاجلـ ال يشتمل هـذا امللحـق علـى    ، املرجعمن السابقة 
  .  املستعرضةاملواد خالل الفترة  تغيري يف تلكإجراء أي  يفينظر نظراً إىل أن اجمللس مل  ،١٢

 ،)١٢واملـــادة  ٨إىل  ٦اجلـــزء األول، جـــدول األعمـــال املؤقـــت (املـــواد      تـــرد يفو  
  ه.بجدول األعمال املؤقت واإلبالغ  إعدادبتعميم رسائل األمني العام، وب علقتتمعلومات 
مســائل  معلومــات عــن  ،)٩ اجلــزء الثــاين، إقــرار جــدول األعمــال (املــادة     تــرد يف و  
كـن  ي، مل املرجـع مـن  لمجلدات السابقة لوخالفاً  يف ما يتعلق بإقرار جدول األعمال.نوقشت 

اإلجراء املتبــع يف اجمللــس للتصــويت علــى بــفيمــا يتعلــق  عاجلــةمحتتــاج إىل هنــاك أي معلومــات 
وأثـر هـذا    إدراج بند يف جـدول األعمـال  شروط مل يناقش اجمللس كما  إقرار جدول األعمال،

    أو أي مسائل إجرائية أخرى.، اإلدراج
املسائل املعروضـة علـى جملـس األمـن (املادتـان      و اجلزء الثالث، جدول األعمالويتعلق   

قـررات  عرضـا عامـا مل  هـذا اجلـزء    تضمنوي اجمللس.ل املعروضة على بقائمة املسائ ،)١١و  ١٠
. شـطبها املعروضـة علـى جملـس األمـن و     ن املسـائل ضمبنود الباإلبقاء على املتعلقة جملس األمن 

 املرجــعمــن وتكمــل اجلــداول الــواردة يف اجلــزء الثالــث اجلــداول الــواردة يف اجمللــدات الســابقة  
  األمن.  سائل املعروضة على جملسقائمة امل على طرأت منذ ذلك احلنيالتغيريات اليت  تبنيو
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  اجلزء األول    
  )١٢ و ٨إىل  ٦جدول األعمال املؤقت (املواد     

  مالحظة  
جدول األعمـال املؤقـت، الـذي يعـده األمـني      يتضمن   
، البنـود  ٧رئيس جملس األمن، وفقـاً للمـادة   يوافق عليه العام و

ومبوجــب . ٦املــادة مبوجــب الــيت وجــه انتبــاه اجمللــس إليهــا     
ينبه األمني العام مجيع املمثلني يف جملس األمـن علـى   ” ٦ املادة

رد مــن الــدول أو مــن هيئــات الفــور إىل مجيــع الرســائل الــيت تــ
األمم املتحدة أو من األمـني العـام بشـأن أيـة مسـألة يـراد نظـر        

تطبيـق  عـادة  جيـرى  . و“جملس األمن فيها وفقاً ألحكام امليثاق
الرسـائل ضـمن جمموعـة الوثـائق     مـن خـالل توزيـع    هذه املـادة  

ــرد مــن   تعمــم أيضــا  . وS/_الــيت حتمــل الرمــز   الرســائل الــيت ت
مـن امليثـاق    ٥٤وكاالت اإلقليمية عمـال باملـادة   الترتيبات أو ال

 _/S.ضمن جمموعة الوثائق اليت حتمل الرمز 

ــادة     ــد املـ ــام ب  ٧وتعهـ ــني العـ ــدادإىل األمـ ــدول  إعـ جـ
مبوافقــة الــذي يكــون مرهونــاً  ، األعمــال املؤقــت لكــل جلســة 

ــن  ــيس جملـــس األمـ ــه رئـ ــام   . عليـ ــلطة األمـــني العـ ــر سـ وتقتصـ
الـيت  البنـود   علـى بنـود جديـدة،    يتعلق بإدراج ما يف ،التقديرية

عــالوة و .٦مبوجــب املــادة إليهــا اجمللــس جــرى توجيــه انتبــاه  
جيــب أن ، ٧املــادة الــيت تــنص عليهــا بوضــوح  األحكــام علــى 
دم طلب حمـدد  قد قُكان يف اعتباره أيضا إن ألمني العام يضع ا

  إدراج البند.ب
بتعمــيم جــدول األعمــال املؤقــت،     ٨وتتعلــق املــادة    

حالـــة بتعمـــيم اجلـــدول يف  ١٢مـــن املـــادة  ١لفقـــرة اتتعلـــق و
 ونظـراً لعـدم انعقـاد اجتماعـات دوريـة      االجتماعات الدوريـة. 

تكـن هنـاك أي معلومـات تتعلـق     مل ، املستعرضـة خالل الفتـرة  
  هبذه املادة األخرية.  

وفقــــاًً . )٦ (املــــادة األمــــني العــــام تعمــــيم رســــائل  
الرسـائل ضـمن    ، واصل األمـني العـام ممارسـة تعمـيم    ٦ للمادة

الفتــــرة خــــالل و. _/Sجمموعــــة الوثــــائق الــــيت حتمــــل الرمــــز 
تكــن هنــاك حــاالت أثــريت فيهــا مســألة تعمــيم  املستعرضــة،مل

  الرسائل.  
وفقــاً . )٧(املــادة  إعــداد جــدول األعمــال املؤقــت   
جـدول األعمـال   ممارسـة إعـداد   واصل األمني العام  ،٧للمادة 

رئـيس جملـس   مبوافقة  الذي يكون مرهوناً، جلسةاملؤقت لكل 
ــن ــه األم ــرة املستعرضــة،   و. علي ــاك أي  خــالل الفت مل تكــن هن

موضـــوع إعـــداد جـــدول األعمـــال املؤقـــت  حالـــة أثـــار فيهـــا
  .اجمللس  يف مناقشات
وفقـاً  . )٨(املـادة  اإلبالغ جبـدول األعمـال املؤقـت      
إبـالغ املمـثلني يف جملـس األمـن      واصل األمني العام .٨للمادة 

مــن  جملــس األمــنمبــا قــرره ملؤقــت. وعمــالً دول األعمــال اجبــ
جدول األعمـال املؤقـت    يومية األمم املتحدة، أدرج يف )١(قبل

ــة جللســات  مناقشــتها  املقــرروكــذلك املواضــيع اجمللــس الرمسي
  عضاء اجمللس.ألخالل املشاورات غري الرمسية 

__________ 

حزيران/يونيـــه  ٣٠مـــذكرة مـــن رئـــيس جملـــس األمـــن مؤرخـــة   )١(  
١٩٩٣ )S/26015 ــن  و)؛ ــان مــ ــبيــ ــؤرخ الــ ــرين  ٤رئيس مــ تشــ

  ).S/PRST/1994/62( ١٩٩٤الثاين/نوفمرب 



جدول األعمال - الفصل الثاين 
 

 

57 09-25531 
 

  اجلزء الثاين    
   )٩إقرار جدول األعمال (املادة     

  مالحظة  
أول بنــد يف جــدول   علــى أن يكــون  ٩ادة تــنص املــ   

األعمـال املؤقـت لكـل جلسـة مـن جلسـات جملـس األمـن هـو          
ومن الناحية العمليـة، ينـاقش اجمللـس     .)٢(إقرار جدول األعمال

عادة جدول األعمـال املؤقـت ويقـره يف إطـار مشـاورات غـري       
. بدون طرحه للتصـويت رمسية مسبقة مث يقره يف جلسة رمسية 

ــادر لل ــة ومـــن النـ ــات غايـ ــداء اعتراضـ ــات أو إبـ ــراء مناقشـ  إجـ
يف التصــويت اجمللــس  ات الــيت يتبعهــاجراءاإلتتعلــق بــألســباب 
أو بنـود  (جـدول األعمـال أو مضـمون بنـد مـدرج       على إقرار
جــدول األعمــال املؤقــت. وحتــول أيضــاً ممارســة    يف )مدرجــة
إدراج بنــد موضــوعي واحــد علــى جــدول  املتمثلــة يف اجمللــس 

كـل جلسـة دون إبـداء اعتراضـات علـى إقـرار       أعماله املؤقت ل
  جدول األعمال.

، خيصــص املرجــعمــن  اجمللــدات الســابقةوعلــى غــرار   
أبـــدي فيهـــا الـــيت  االتاجمللـــس يف احلـــ عمـــالأل اجلـــزء الثـــاين

الـــيت دارت فيهـــا علـــى إقـــرار جـــدول األعمـــال أو  اعتـــراض 
  جدول األعمال.  إقرار  مناقشات أخرى بشأن

ــبوقــائع مناقشــتني يــان التالالقســمان ويتعلــق    يف  اجرت
أثــري بشـــأن إقــرار جـــدول   خبصـــوص اعتــراض  جملــس األمــن   

 شروط إدراج بند علـى جـدول األعمـال   ما خيص األعمال يف 
__________ 

وفقـــا  ،لـــساجملكانـــت هنـــاك عـــدة حـــاالت أدىل فيهـــا رئـــيس    )٢(  
قبـل إقـرار جـدول     أوليـة  مبالحظاتاملاضي،  للممارسة املتبعة يف

، ومشلــت هــذه احلــاالت اإلعــراب عــن الشــكر والتهنئــة األعمـال 
الفئات األخرية أيضاً الوقوف دقيقـة   . ومشلتواإلشادة واملواساة

ــة  فصـــمت.  ــال، يف اجللسـ ــبيل املثـ ــودة يف  ٣٦١٧علـــى سـ املعقـ
ة بكلمـة مـوجز  لس اجملرئيس أدىل  ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٨

 فرانسوا ميتران، الرئيس الفرنسي الراحل.لتأبني 

ــة  ــوص و ،)١(احلالــ ــال   خبصــ ــدول األعمــ ــود جــ ــياغة بنــ صــ
، بأسـباب االعتـراض  وال تتعلـق الوقـائع املعروضـة    ). ٢ (احلالة

حتتـاج إىل  اك معلومـات  بإجياز. ومل تكن هن وإن تطرقت إليها
لعنــاوين الفرعيــة األخــرى الــواردة يف اجمللــدات معاجلــة بشــأن ا

ترتيب مناقشة البنـود املدرجـة   تتناول اليت  ،املرجعمن السابقة 
جـــدول وأولويـــة القـــرار املتعلـــق بـــإقرار جـــدول األعمـــال يف 

  .، خالل الفترة املستعرضةاألعمال
النظـــر يف شـــروط إدراج بنـــد علـــى جـــدول    

  عمالاأل
  ١احلالة   
 يفنظــر اجمللــس يف البنــد املــدرج  ، ٣٨٦٨يف اجللســة   

 آذار/مــارس ١١رســالة مؤرخــة  ”جــدول األعمــال املعنــون   
موجهة إىل رئيس جملس األمن من نائب املمثل الدائم  ١٩٩٨

 ١٩٩٨آذار/ مــارس  ٢٧رســالة مؤرخــة وللمملكــة املتحــدة؛ 
واليــات موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لل 

ــة . )٣(“املتحــدة ــاه أعضــاء  اجللســةويف بداي ــرئيس انتب ، وجــه ال
، تشــري إىل )٤(ســالفياوممثــل يوغوجههــا إليــه اجمللــس إىل رســالة 

اعتـراض حكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة علــى إدراج      
كوســوفو وميتوهيــا علــى جــدول أعمــال اجمللــس علــى  مســألة 

  .  “ربيامجهورية صختص مسألة داخلية ”أساس أهنا 
اعتـراض  يوفـانوفتش  اجللسة، كـرر السـيد   أثناء تلك و  

النظـر يف مسـألة    علـى سـالفيا االحتاديـة   وحكومة مجهورية يوغ
كوسـوفو وميتوهيــا يف جلسـة اجمللــس علـى أســاس أهنـا مســألة     
داخلية ال ميكن أن تكون موضـوع مداولـة يف أي حمفـل دويل    

__________ 

  )٣(  S/1998/223  وS/1998/272.على التوايل ، 
  )٤(  S/1998/285. 
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أكـد  ويـة.  دون موافقة حكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاد   ب
ــه لــ كــذلك  ــزاع   أن ــة، أي ن ــاك، ومل يكــن مث مســلح يف يس هن

ومن هنا فلـيس هنـاك أي خطـر لالنتشـار،     كوسوفو وميتوهيا 
  .)٥(سالم واألمنوليس هناك هتديد لل

إقرار جـــدول  املتعلقـــة بـــ األخـــرى   ةناقشـــامل  
ــد   ــياغة بنـــــ ــال: صـــــ ــود  األعمـــــ ــن بنـــــ مـــــ

  األعمال  لجدو
  ٢ احلالة  
ــت   كيفيــة الــدول األعضــاء ل توليهــا األمهيــة الــيت   جتل
بنــود جــدول األعمــال يف املــداخالت الــيت قامــت هبــا   صــياغة 

كـانون األول/   ١٦املعقـودة يف   ٣٩٥٤ عدة وفود يف اجللسـة 
 ٢٣يف املعقــودة املســتأنفة  ٣٩٥٤و اجللســة  ١٩٩٨ديســمرب 

جملـس األمـن   فيهمـا  نظـر   تنيلال ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب 
صـون السـلم واألمـن وبنـاء     ”يف بند جـدول األعمـال املعنـون    

__________ 

  )٥(  S/PV.3868  وCorr.1  وCorr.2 ١٨و  ١٧، الصفحتان. 

إىل تـونس  والسـويد   اوفـد وأشـار  “. الصراعالسلم بعد انتهاء 
ــني       ــة ب ــد جــدول األعمــال توضــح الصــلة الوثيق أن صــياغة بن

وأن آثـار تلـك   الصـراع  حفظ السالم وبناء السالم بعد انتـهاء  
العالقــة مــن أهــم التحــديات الــيت تواجــه جملــس األمــن واألمــم 

لسة نفسها، أعرب وفد الربازيل عـن  ويف اجل .)٦(املتحدة ككل
فقـد تسـاءل    .)٧(رأي آخر بشأن صـياغة بنـد جـدول األعمـال    

مــن بنــد جــدول  “دولينيالــ”ممثــل الربازيــل عــن غيــاب لفظــة 
صـراعات  الأي متييـز بـني   مشرياً إىل أن ذلك يطمس مال، عاأل
أنــه إذا مــن داخليــة. وأعــرب عــن قلقــه الصــراعات الدوليــة وال

نــاء الســالم باعتبــاره أيضــاً نتيجــة للجهــود  الــتفكري يف بجــرى 
حلـها، فقـد    املبذولة من أجـل احتـواء الصـراعات الداخليـة أو    

جملســاً للوصــاية منبعثــاً مــن ”مييــل جملــس األمــن إىل أن يصــبح 
  ذلك.  ، وحذر من حدوث“جديد

__________ 

  )٦(  S/PV.3954 ،ــفحة ــتئناف)،  S/PV.3954، و ١٦ الصـــــــ (االســـــــ
 .١٠الصفحة 

  )٧(  S/PV.3954 ١٦، الصفحة.   
  اجلزء الثالث    

  )١١و  ١٠(املادتان  جدول األعمال واملسائل املعروضة على جملس األمن    
  مالحظة  
ــادة     ــعت املـ ــت     ١٠وضـ ــداخلي املؤقـ ــام الـ ــن النظـ مـ

لتمكني اجمللـس مـن مواصـلة النظـر، يف جلسـته التاليـة، يف أي       
بند يتعلق بأي شأن مل يكتمـل حبثـه دون إخضـاع ذلـك البنـد      

ــدة   ــإقرار جــدول األعمــال. ومل جتــر   تتعلــق ملناقشــة جدي أي ب
. ويف تعرضـة املسمناقشة بشأن تطبيق تلك املادة خـالل الفتـرة   

البنـد   حاالت عديدة، ُعقدت جلسـات متتاليـة منفصـلة بشـأن     
ويف حــاالت أخــرى، علقــت   . )٨(نفســه مــن جــدول األعمــال  

__________ 

، بشـأن إسـقاط   ٣٦٣٥و  ٣٦٣٤لى سبيل املثـال، اجللسـتان   ع  )٨(  
؛ واجللســـتان ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٤طـــائرتني مـــدنيتني يف  

مـن تلـك املرحلـة     اجللسات مث استؤنفت إىل أن انتـهى اجمللـس   
  .)٩(من نظره يف البند
__________ 

 ٣٦٥٣، بشأن احلالة يف أنغـوال؛ واجللسـتان   ٣٦٢٩و  ٣٦٢٨
 األوسط.  ، بشأن احلالة يف الشرق٣٦٥٤و 

، بشــأن احلالــة يف األراضــي ٣٦٩٨علــى ســبيل املثــال، اجللســة   )٩(  
 ٢٨/سبتمرب واملسـتأنفة يف  أيلول ٢٧تلة، املعقودة يف العربية احمل

ــة   ــبتمرب؛ واجللسـ ــنة   ٣٨٤٢أيلول/سـ ــة يف البوسـ ــأن احلالـ ، بشـ
ــودة يف   ــك، املعقـ ــمرب   ١٨واهلرسـ ــانون األول/ديسـ  ١٩٩٧كـ

ــتأنفة يف  ــانون األول/ديســـمرب  ١٩واملسـ ــة ١٩٩٧كـ ؛ واجللسـ
 ١٦، بشأن بناء السلم بعد انتهاء الصراع، املعقـودة يف  ٣٩٥٤

ــمرب   ــانون األول/ديســ ــتأنفة يف  ١٩٩٨كــ ــانون  ٢٣واملســ كــ
 .١٩٩٨األول/ديسمرب 
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على أن يرسل األمني العـام أسـبوعيا    ١١وتنص املادة   
األمــن بيانــا مــوجزا باملســائل املعروضــة  إىل املمــثلني يف جملــس 

على اجمللـس وعـن املرحلـة الـيت بلغهـا النظـر يف تلـك املسـائل.         
ويف جملدات سابقة من املرجع، أشري إىل أن البنود املدرجـة يف  

ــس ظلــ    ــال اجملل ــيت     تجــدول أعم ــوجزة ال ــات امل ضــمن البيان
يعدها األمني العام عندما تبني من مضـمون مناقشـة اجمللـس أو    

رراتــه يف شــأهنا اســتمرار االهتمــام باملســألة. ومــن الشــواهد مق
االستبقاء إعالن رئيس اجمللـس، بعـد اختتـام     األخرى على هذا 

  .عن إبقاء املسألة قيد نظر اجمللساملناقشة، 
أدنـاه) اللـذين    ١١ووفقا ملقرري اجمللس (انظـر املـادة     

سـائل  ، ُحذفت بنود من قائمـة امل املستعرضةاختذا خالل الفترة 
املعروضة على اجمللس يف احلاالت التالية: (أ) عنـد عـدم النظـر    
ــد يف الســنوات اخلمــس الســابقة وعــدم التقــدم بطلــب     يف البن
إلبقائه يف القائمة؛ (ب) عند قيام اجمللـس رمسيـا باختتـام نظـره     

  يف البند.
وتكمل اجلداول اليت أعيد تشـكيلها وتبسـيطها والـيت      
ول الواردة يف اجمللدات السابقة مـن  األخري اجلداالقسم ترد يف 

املرجع وتشري إىل التغريات الـيت طـرأت منـذ ذلـك احلـني علـى       
  قائمة املسائل املعروضة على اجمللس.

  
ــة امل   ــا مارسـ ــأن  الـــيت يتبعهـ جملـــس األمـــن بشـ

اإلبقاء على البنود يف قائمة املسائل املعروضة 
  )١١(املادة  على اجمللس وحذفها منها

ملستعرضــة، قــرر جملــس األمــن تعــديل   خــالل الفتــرة ا  
ممارســته الســابقة فيمــا يتعلــق باإلبقــاء علــى البنــود يف جــدول   

ــه.   ــذفها منــ ــه وحــ ــب فبأعمالــ ــموجــ ــؤرختني  ذكرتنياملــ املــ
أنـه اعتبـارا   قـرر اجمللـس   ، )١٠(١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٩ و ٢٢

، ُتحـــذف تلقائيـــا مـــن قائمـــة ١٩٩٦أيلول/ســـبتمرب  ١٥مـــن 
__________ 

  )١٠(  S/1996/603  وS/1996/704. 

جملـس  يكن األمن املسائل اليت مل املسائل املعروضة على جملس 
السـنوات اخلمـس املاضـية، وذلـك     قد نظـر فيهـا خـالل    األمن 

رهنا مبوافقة الـدول األعضـاء املعنيـة. ويقتضـي اإلجـراء الـذي       
ــه        ــام يف بيان ــراره أن حيــدد األمــني الع ــذ ق ــس لتنفي وضــعه اجملل
الســنوي املــوجز بشــأن املســائل املعروضــة علــى جملــس األمــن   

ــر  ــود املق ــدم ورود أي     البن ــة ع ــة، يف حال ــن القائم ر حــذفها م
إخطار مـن دولـة عضـو خـالل مهلـة حمـددة. ويظـل اإلخطـار         
ســاري املفعــول لســنة واحــدة مــع إمكانيــة جتديــده. ورغــم أن 
املــذكرة مل حتــل صــراحة دون اختــاذ اجمللــس قــرارات منفصــلة   
حبذف بنود خارج نطاق اإلجـراء الـوارد أعـاله، مل يتخـذ أي     

القبيل عقب قيام اجمللـس باختـاذ القـرار القاضـي      إجراء من هذا
  .)١١(بتعديل ممارسته يف هذا الصدد

وُتحذف البنـود أيضـا بنـاء علـى طلـب تقدمـه الدولـة          
ــام    ــني الع ــة إىل األم ــدم وجــود أي    ويف ،العضــو املعني ــة ع حال

تقـدم بـأي   حيـدث  اعتراض على ذلك من أعضـاء اجمللـس. ومل   
ذلـك، جيـوز حـذف البنـود     طلب من ذلك القبيـل. إضـافة إىل   

جمللـس. ومل  إحـدى جلسـات ا  بقرار من اجمللس يتخـذ يف هنايـة   
  حيدث ذلك خالل الفترة املستعرضة.

  
إضافة البنـود واإلبقـاء عليهـا وحـذفها خـالل        

  الفترة املستعرضة
ألف البنود املضافة إىل قائمة املسـائل الـيت   القسم يبني    

ــرة      ــس يف الفت ــى اجملل ــت معروضــة عل ــبني ستعرضــةاملكان ؛ وي
باء البنود اليت ظهرت يف القوائم السـابقة والـيت ورد يف   القسم 

أن جملـس   ١٩٩٩-١٩٩٦بيانات مـوجزة صـدرت يف الفتـرة    
جـيم البنـود   القسـم  بشأهنا؛ ويبني  األمن اختذ إجراءات جديدة 

__________ 

ــود مــن       )١١(   ــرار منفصــل حبــذف بن ــة اختــذ فيهــا ق وردت آخــر حال
يف مذكرة مـن  املستعرضة جدول أعمال جملس األمن يف الفترة 

 .)S/1996/55( ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢٤الرئيس مؤرخة 
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ويتــبني مــن  . )١٢(الــيت ُحــذفت مــن القائمــة خــالل تلــك الفتــرة  
بنـدا   ٣٥تـرة املستعرضـة، أدرج   اجلدول أن اجمللس، خـالل الف 

__________ 

ُجمِّعــــــت مــــــن البيانــــــات املــــــوجزة التاليـــــــة:      معلومــــــات   )١٢(  
S/1996/12/Add.1-51 ؛ وS/1997/40/Add.1-51 ؛

جديدا يف قائمة املسائل املعروضة عليه وحذف مـا يربـو علـى    
  بندا. ٥٠
  

__________ 

؛ S/1999/25/Add.1-51؛ و S/1998/44/Add.1-51 و
 .S/2000/40/Add.1-51 و

  
  عروضـــة علــــى جملــــس األمــــن خــــالل الفتــــرة املإىل قائمــــة املســــائل الــــيت أضــــيفت البنـــود    -ألف   

١٩٩٩- ١٩٩٦  
  

 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
ذه اجمللــــس حــــىتآخــــر إجــــراء اختــــ

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/  ٣١

موجهـة١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير  ٩رسالة مؤرخة
ــا ــدائم إلثيوبي ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث إىل رئ
لدى األمم املتحـدة بشـأن تسـليم املتـهمني املطلـوبني
ــة يف ــة مصــر العربي ــيس مجهوري ــال رئ ــة اغتي يف حماول

 ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦أديس أبابا بإثيوبيا يف 
(S/1996/10) 

 ٣٦٢٧اجللسة
 ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣١

S/1996/15/Add.4  
 ١٩٩٦شباط/فرباير  ٩

 )١٩٩٦( ١٠٧٠اختذ القرار 
 ٣٦٩٠اجللسة 

 ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٦

شـــــــباط/٢٤إســـــــقاط طـــــــائرتني مـــــــدنيتني يف 
 ١٩٩٦  فرباير

 ٣٦٣٤اجللسة
 ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٧

S/1996/15/Add.8 
 ١٩٩٦ذار/مارس آ ٨

 )١٩٩٦( ١٠٦٧اختذ القرار 
 ٣٦٨٣اجللسة 

 ١٩٩٦متوز/يوليه  ٢٦

موجهــة١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٦رســالة مؤرخــة
إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للواليـات

 حدة األمريكية لدى األمم املتحدةاملت
(S/1996/130)  

    

احملكمة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن
تهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل الـيت     االن

 ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة

 ٣٦٣٧اجللسة
 ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٩

S/1996/15/Add.8 
 ١٩٩٦متوز/يوليه  ٢

  )١٩٩٦( ١٠٤٧اختذ القرار 
 ٣٦٣٧اجللسة 

احملكمة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن
لك مـن االنتـهاكات   أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذ

اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف
إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن
ــهاكات ــة وغريهــا مــن االنت ــادة اجلماعي أعمــال اإلب

  املماثلة اليت ارتكبت يف أراضي الدول اجملاورة

    

      تعيني املدعي العام
ــاء منط  ــدة إنشـ ــنالتوقيـــع علـــى معاهـ ــة مـ ــة خاليـ قـ

 األســـلحة النوويـــة يف أفريقيـــا (معاهـــدة بلينـــدابا)
(S/1996/276) 

  ٣٦٥١اجللسة
 ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٢

S/1996/15/Add.14 
 ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٩

 أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1996/17) 

 ٣٦٥١اجللسة 
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
ذه اجمللــــس حــــىتآخــــر إجــــراء اختــــ

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/  ٣١

احملكمة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن
نون اإلنسـاين الـدويل الـيت    االنتهاكات اجلسيمة للقـا 

 كبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقةارت
(S/1996/319) 

 ٣٦٦٣اجللسة
 ١٩٩٦أيار/مايو  ٨

S/1996/15/Add.18 
 ١٩٩٦أيار/مايو  ١٧

ــرار )١٩٩٨( ١٢٠٧ اختــــــــذ القــــــ
   ٣٩٤٤اجللسة 

 ١٩٩٨نوفمرب تشرين الثاين/ ١٧

إزالة األلغام يف سياق عمليات األمم املتحدة حلفـظ
 م  السال

 ٣٦٨٩اجللسة
 ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٥

S/1996/15/Add.32 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٤

 أدىل الرئيس ببيان  
(S/PRST/1996/37) 

  ٣٦٩٣اجللسة 
 ١٩٩٦آب/أغسطس  ٣٠

١١و٣أيلول/ســـــبتمرب و ٢٣رســـــائل مؤرخـــــة
موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٦تشـــرين األول/أكتـــوبر 

ــا ــة كوري ــدائم جلمهوري جملــس األمــن مــن املمثــل ال
  األمم املتحدة   لدى

)S/1996/774،  وS/1996/824،  وS/1996/847( 

 ٣٧٠٤اجللسة
 ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١٥

S/1996/15/Add.41 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٥

١٩٩٦ 

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1996/42) 

 ٣٧٠٤اجللسة 

أيلول/ســــــبتمرب ٢٧و  ٢٣رســــــالتان مؤرختــــــان 
ن واألمــني موجهتـان إىل رئــيس جملــس األمــ  ١٩٩٦

 العــام مــن املمثــل الــدائم جلمهوريــة كوريــا الشــعبية
 الدميقراطية لدى األمم املتحدة

)S/1996/768 و (S/1996/800  

    

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى

ــان   ــالتان مؤرختـــ ــرين األول/ ٢٤و  ١٤رســـ  تشـــ
ــوبر ــام إىل    ١٩٩٦أكتـ ــني العـ ــن األمـ ــان مـ موجهتـ

 رئيس جملس األمن
)S/1996/875 و S/1996/878( 

 ٣٧٠٨اجللسة
 ١٩٩٦نوفمرب تشرين الثاين/ ١

S/1996/15/Add.43 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٥

١٩٩٦ 

 أدىل الرئيس ببيان  
(S/PRST/1997/24) 

 ٣٧٧٣اجللسة 
 ١٩٩٧نيسان/أبريل  ٣٠

 ألبانيااحلالة يف

موجهـة إىل   ١٩٩٧آذار/مـارس   ١٢رسالة مؤرخة
يطاليـا لـدى   دائم إلرئيس جملس األمن من املمثـل الـ  

 األمم املتحدة
(S/1997/214) 

 ٣٧٥١اجللسة
 ١٩٩٧آذار/مارس  ١٣

S/1997/40/Add. 10 
 ١٩٩٧آذار/مارس  ٢١

 أدىل الرئيس ببيان  
(S/PRST/1997/44) 

   ٣٨١٢اجللسة 
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٤

موجهـة إىل١٩٩٧آذار/مـارس  ١٣رسالة مؤرخة
ى رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم أللبانيـا لـد

 األمم املتحدة
(S/1997/215)  

    

محاية املساعدة اإلنسـانية املقدمـة لالجـئني وغريهـم
 يف حاالت الصراع

 ٣٧٧٨اجللسة
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١

S/1997/40/Add.20 
  ١٩٩٧أيار/مايو  ٣٠

 أدىل الرئيس ببيان  
(S/PRST/1997/34)  

 ١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٩

 ٣٧٨٤اجللسة لدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو ا
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٩

S/1997/40/Add.21 
ــه حزيران/يونيه ٦ /يونيــــــــــ

١٩٩٧ 

 استمع إىل بيانات
 ٤٠٨٣اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ١٦
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
ذه اجمللــــس حــــىتآخــــر إجــــراء اختــــ

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/  ٣١

 ٣٨٠١اجللسة الشرطة املدنية يف عمليات حفظ السالم
 ١٩٩٧متوز/يوليه  ١٤

S/1997/40/Add.28 
 ١٩٩٧متوز/يوليه  ٢٥

 ببيان   أدىل الرئيس
(S/PRST/1997/38) 

   ٣٨٠١اجللسة 
 ١٩٩٧متوز/يوليه  ١٤

عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ السـلم: ميداليـة داغ
 مهرشولد

 ٣٨٠٢اجللسة
 ١٩٩٧متوز/يوليه  ٢٢

S/1997/40/Add.29 
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ١

  )١٩٩٧( ١١٢١اختذ القرار 
 ٣٨٠٢اجللسة 

 حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا

 

ــالتان مت ــان  رســ ــان مؤرختــ ــه  ١٨طابقتــ متوز/يوليــ
موجهتــان إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس    ١٩٩٧

األمــن مــن القــائم باألعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة
جلمهوريــة أفريقيـــا الوســـطى لـــدى األمـــم املتحـــدة

)S/1997/561( 

 ٣٧٠٨اجللسة
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ٦

S/1997/40/Add.31 
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٥

 )١٩٩٩( ١٢٧١اختذ القرار 
   ٤٠٥٦اجللسة 

 ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٢

 ٣٨١٠اجللسة احلالة يف مجهورية الكونغو
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٣

S/1997/40/Add.32 
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٢

 أدىل الرئيس ببيان  
(S/PRST/1997/47) 

 ٣٨٢٣اجللسة 
 ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ١٦

 ٣٨١٩اجللسة احلالة يف أفريقيا
 ١٩٩٧ سبتمربأيلول/ ٢٥

S/1997/40/Add.38 
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٣

١٩٩٧ 

 استمع إىل بيانات  
 ٤٠٨١اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ١٥

موجهـة إىل١٩٩٨آذار/مـارس  ١١رسالة مؤرخة
ملكـة  مرئيس جملس األمن من نائب املمثل الدائم لل

يرلنــدا الشــمالية لــدى أاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و
 األمم املتحدة

(S/1998/223) 

 ٣٨٦٨اجللسة
 ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١

S/1998/44/Add.13 
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٩

  أدىل الرئيس ببيان
)S/PRST/1999/5(  

 ٣٩٦٧اجللسة 
 ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩

موجهــة١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٧رســالة مؤرخــة
إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للواليـات

 األمم املتحدة املتحدة األمريكية لدى
(S/1998/272)  

    

موجهـة إىل١٩٩٨آذار/مـارس  ٣١رسالة مؤرخة
ــة ــائم باألعمــال بالنياب ــيس جملــس األمــن مــن الق رئ
للبعثـــة الدائمـــة لبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة لـــدى األمـــم

 املتحدة
(S/1998/287) 

 ٣٨٧٤اجللسة
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٢

S/1998/44/Add.16 
 ١٩٩٨أيار/مايو  ١

 رئيس ببيانأدىل ال
S/1998/44 Add. 16 

)S/PRST/1998/10(  
 ٣٨٧٤اجللسة 

 ٣٨٩٥اجللسة احلالة بني إثيوبيا وإريتريا
 ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٦

S/1998/44/Add.25 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢

 )١٩٩٩( ١٢٢٦اختذ القرار 
 ٣٩٧٣اجللسة 

 ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
ذه اجمللــــس حــــىتآخــــر إجــــراء اختــــ

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/  ٣١

 ٣٨٩٦اجللسة األطفال والصراعات املسلحة
 ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٩

S/1998/44/Add.16 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٠

 )١٩٩٩( ١٢٦١اختذ القرار 
 ٤٠٣٧اجللسة 

 ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٥

موجهــة١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٩رســالة مؤرخــة
 من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

(S/1998/581) 

 ٣٩٠٣اجللسة
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٣

S/1998/44/Add.28 
 ١٩٩٨يوليه متوز/ ٢٤

 أدىل الرئيس ببيان.
)S/PRST/1998/20(  

 ٣٩٠٣اجللسة 

موجهــة١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٥رســالة مؤرخــة
إىل األمـــني العـــام مـــن املمثـــل الـــدائم جلمهوريـــة

 الكونغو الدميقراطية لدى األمم املتحدة
(S/1998/582)  

    

موجهــة١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٥رســالة مؤرخــة
ــن   ــام م ــني الع ــدى     إىل األم ــدا ل ــدائم لروان ــل ال املمث

 األمم املتحدة
(S/1998/583) 

    

احملكمة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن
أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ذلك مـن االنتـهاكات
اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل الـيت ارتكبـت يف
إقلــيم روانــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن

ــاد ــهاكات   أعمــال اإلب ــة وغريهــا مــن االنت ة اجلماعي
 املماثلة اليت ارتكبت يف أراضي الدول اجملاورة

 ٣٩٠٨اجللسة
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٥

S/1998/44/Add.28 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٤

 )١٩٩٩( ١٢٥٩اختذ القرار 
 ٤٠٣٣اجللسة 

 ١٩٩٩آب/أغسطس  ١١

موجهــة مــن ١٩٩٨متوز/يوليــه  ٨رســالة مؤرخــة
 ئيس جملس األمن  األمني العام إىل ر

(S/1998/640)  

    

أعمال اإلرهابالنامجة عن لسلم واألمن اهتديدات
 الدويل

 ٣٩١٥اجللسة
   ١٩٩٨آب/أغسطس  ١٣

S/1998/44/Add.32 
 ١٩٩٨أغسطس آب/ ١٣

 )١٩٩٨( ١١٨٩اختذ القرار 
 ٣٩١٥اجللسة 

 ٣٩٤٠اجللسة بيساو-احلالة يف غينيا
 ١٩٩٨نوفمرب تشرين الثاين/ ٦

S/1998/44/Add.44 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٣

١٩٩٨ 

 )١٩٩٩( ١٢٣٣اختذ القرار 
 ٣٩٩١اجللسة 

 ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٦

 ٣٩٥٤اجللسة صون السلم واألمن وبناء السلم بعد انتهاء الصراع
 ١٩٩٨ديسمرب كانون األول/ ١٦

S/1998/44/Add.13 
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٩

  أدىل الرئيس ببيان
)S/PRST/1999/21(  

 ٤٠٢١و  ٤٠٢٠ستان اجلل
 ١٩٩٩متوز/يوليه  ٨

ــز الســلم واألمــن: األنشــطة اإلنســانية املتصــلة تعزي
 مبجلس األمن

 ٣٩٦٨اجللسة
 ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢١

ــاير  ٢٩ ــانون الثاين/ينـــ كـــ
١٩٩٩ 

S/1999/25/Add.2 

 استمع إىل بيانات
 ٣٩٦٨اجللسة 

 ٣٩٧٧اجللسة محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة
   ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢

 ١٩٩٩شباط/فرباير ١٩
S/1999/25/Add.5 

 أدىل الرئيس ببيان
)S/PRST/1999/6(  

 ٣٩٧٨اجللسة 
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
ذه اجمللــــس حــــىتآخــــر إجــــراء اختــــ

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/  ٣١

موجهـة إىل١٩٩٩آذار/مـارس  ٢٤رسالة مؤرخة
ــاد ــدائم لالحتـ رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـ

 الروسي لدى األمم املتحدة
(S/1999/320) 

 ٣٩٨٨اجللسة
 ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤

S/1999/25/Add.11 
 ١٩٩٩نيسان/أبريل  ١

 استمع إىل بيانات
 ٣٩٨٩اجللسة 

 ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٦

ــة ــالة مؤرخـ ــايو  ٧رسـ ــة إىل ١٩٩٩أيار/مـ موجهـ
رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم للصـني لـدى

 )S/1999/523األمم املتحدة (

 ٤٠٠٠اجللسة
 ١٩٩٩أيار/مايو  ٨

S/1999/25/Add.17 
 ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤

 إىل بيانات استمع
 ٤٠٠١اجللسة 

 ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤

١١٩٩) و١٩٩٨( ١١٦٠قــرارات جملــس األمــن  
 )١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨(

 ٤٠٠٣اجللسة
 ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤

S/1999/25/Add.18 
 ١٩٩٩أيار/مايو  ٢١

 )١٩٩٩( ١٢٣٩اختذ القرار 
 ٤٠٠٣اجللسة 

١١٩٩) و١٩٩٨( ١١٦٠مـــن قـــرارات جملـــس األ
 )١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(

 ٤٠١١اجللسة
 ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٠

S/1999/25/Add.22 
 ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٨

 )١٩٩٩( ١٢٤٤اختذ القرار 
 ٤٠١١اجللسة 

 ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٠

تعزيــز الســلم واألمــن: تقــدمي املســاعدة اإلنســانية
 لالجئني يف أفريقيا

 ٤٠٢٥اجللسة
 ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٦

S/1999/25/Add.29 
 ١٩٩٩آب/أغسطس  ٦

 استمع إىل بيانات
 ٤٠٢٥اجللسة 

 ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٦

 ٤٠٤٨اجللسة األسلحة الصغرية
 ١٩٩٩سبتمرب أيلول/ ٢٤

S/1999/25/Add.37 
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ١

١٩٩٩ 

 أدىل الرئيس ببيان
)S/PRST/1999/28(  

 ٤٠٤٨اجللسة 

١١٩٩) و١٩٩٨( ١١٦٠قـــرارات جملـــس األمـــن 
 )١٩٩٩( ١٢٣٩ ) و١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨(
 )١٩٩٩( ١٢٤٤و

 ٤٠٦١اجللسة
 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ٥

S/1999/25/Add.43 
نوفمرب تشــــرين الثــــاين/ ١٢

١٩٩٩ 

 أصدر بالغا
 ٤٠٦١اجللسة 

 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ٥

 ٤٠٧٢اجللسة دور جملس األمن يف منع الصراعات املسلحة
 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ٢٩

S/1999/25/Add.47 
ــانون األول/  ١٠ كــــــــــــــــ

 ١٩٩٩ديسمرب 

  أدىل الرئيس ببيان
)S/PRST/1999/34(  

 ٤٠٧٣اجللسة 
 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ٣٠

  
البنــود الــيت ظهــرت يف القــوائم الســابقة والــيت ورد يف بيانــات مــوجزة صــدرت خــالل الفتــرة   -باء   

  بشأهنا أن جملس األمن اختذ إجراءات جديدة  ١٩٩٩- ١٩٩٦
  

 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
آخــــر إجــــراء اختــــذه اجمللــــس حــــىت

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣١

موجهـة١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير  ٩رسالة مؤرخة
ــا ــدائم إلثيوبي ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث إىل رئ
 لدى األمم املتحـدة بشـأن تسـليم املتـهمني املطلـوبني
ــة يف ــة مصــر العربي ــيس مجهوري ــال رئ ــة اغتي يف حماول

 ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦أديس أبابا بإثيوبيا يف 
(S/1996/10) 

 ٣٦٢٧اجللسة
 ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣١

S/1996/15/Add.4  
 ١٩٩٦شباط/فرباير  ٩

 )١٩٩٦( ١٠٧٠اختذ القرار 
 ٣٦٩٠اجللسة 

 ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٦
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
آخــــر إجــــراء اختــــذه اجمللــــس حــــىت

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣١

املسـؤولنياألشـخاص إنشاء حمكمـة دوليـة حملاكمـة   
عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل

 اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة

 ٣١٧٥اجللسة
 ١٩٩٣شباط/فرباير  ٢٢

S/25070/Add.8 
 ١٩٩٣آذار/مارس  ٨

 )١٩٩٧( ١١٢٦اختذ القرار 
 ٣٨١٣اجللسة 

 ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٧

 ٣٢٨٣اجللسة املتحدةأمن عمليات األمم 
 ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢٩

S/25070/Add.39 
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٧

١٩٩٣ 

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1997/13) 

 ٣٧٥٠اجللسة 
 ١٩٩٧آذار/مارس  ١٢

 ٣٤٤٨اجللسة السالمحفظ  خطة للسالم:
 ١٩٩٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٤

S/1994/20/Add.43 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١١

١٩٩٤ 

    أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1996/13)  

 ٣٦٤٥اجللسة 
 ١٩٩٦آذار/مارس  ٢٨

لالجـئني وغريهـم املقدمـة محاية املسـاعدة اإلنسـانية   
 يف حاالت الصراع

 ٣٧٧٨اجللسة
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١

S/1997/40/Add.20 
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٣٠

  استمع إىل بيانات
 ٣٩٤٢اجللسة 

 ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠

 ٢٩٤١اجللسة كمبوديااحلالة يف
 ١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٢٠

S/21100/Add.37 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٦

١٩٩٠ 

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1997/37) 

 ٣٧٩٩اجللسة 
 ١٩٩٧متوز/يوليه  ١١

 ٣٥٩٧اجللسة سرياليوناحلالة يف
 ١٩٩٥تشرين الثاين/ نوفمرب  ٢٧

S/1995/40/Add.47 
ــانون األول/ديســــمرب  ٨ كــ

١٩٩٥ 

 بياناتاستمع إىل 
 ٤٠٧٨اجللسة 

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٠

 ٣١٦٨اجللسة أنغوالاحلالة يف
 ١٩٩٣كانون الثاين/يناير  ٢٩

S/25070/Add.4 
 ١٩٩٣شباط/فرباير  ٤

) ١٩٩٩( ١٢٦٨ اختــــــذ القــــــرار
 ٤٠٥٢اجللسة 

 ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥

 ٣٢٧٥اجللسة احلالة يف كرواتيا
 ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٤

S/25070/Add.37 
 ١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٢٤

) ١٩٩٩( ١٢٥٢ اختــــــذ القــــــرار
 ٤٠٢٣اجللسة 

 ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٥

موجهــة إىل١٩٩٨آذار/مــارس  ١١رســالة مؤرخــة
ملكـة  مرئيس جملس األمن من نائـب املمثـل الـدائم لل

يرلنــدا الشــمالية لــدى   أاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و  
 األمم املتحدة

(S/1998/223) 

 ٣٨٦٨اجللسة
 ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١

S/1998/44/Add.13 
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٩

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/5) 

 ٣٩٧٤اجللسة 
 ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩

ــالة مؤرخــة آذار/مــارس موجهــة إىل رئــيس ٢٤رس
جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للواليــات املتحــدة

 األمريكية لدى األمم املتحدة
(S/1998/272)  
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
آخــــر إجــــراء اختــــذه اجمللــــس حــــىت

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣١

 ٣٢٣٩اجللسة احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١٨

S/25070/Add.24 
 ١٩٩٣متوز/يوليه  ٦

 استمع إىل بيانات
  مل يتمكن من اختاذ القرار  

(S/1999/201) 
  ٣٩٨٢اجللسة 

 ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٥

 ٣١١٣اجللسة احلالة يف البوسنة واهلرسك
 ١٩٩٢بتمرب أيلول/ س ٩

S/23370/Add.36 
 ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ١٤

 استمع إىل بيانات
 ٤٠٦٩اجللسة 

 ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن
االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت

 ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة

 ٣١٧٥اجللسة

 ١٩٩٣اير شباط/فرب ٢٢

S/25070/Add.8 

 ١٩٩٣آذار/مارس  ٨

 )١٩٩٧( ١١٢٦اختذ القرار 

  ٣٨١٣اجللسة 

 ١٩٩٧آب/أغسطس  ٢٧

 ١٣٤١اجللسة احلالة يف الشرق األوسط
 ١٩٦٧أيار/مايو  ٢٤

S/7913 
 ١٩٦٧أيار/مايو  ٢٩

 )١٩٩٩( ١٢٧٦اختذ القرار 
 أدىل الرئيس ببيان

(S/PRST/1999/33) 
 ٤٠٧١اجللسة 

 ١٩٩٩نوفمرب اين/تشرين الث ٢٤

 ١٨٥١اجللسة احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
 ١٩٧٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

S/11593/Add.42 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٩

١٩٧٥ 

 )١٩٩٩( ١٢٨٢اختذ القرار 
 ٤٠٨٠اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ١٤

 ٣١٢١اجللسة احلالة يف جورجيا
 ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٨

S/23370/Add.40 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٢

١٩٩٢ 

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/30) 

 ٤٠٦٥اجللسة 
 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ١٢

 ٣٨٩٥اجللسة احلالة بني إثيوبيا وإريتريا
 ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٦

S/1998/44/Add.25 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/9) 

 ٣٩٨٥اجللسة 
 ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٧

 ٣٨٠٨اجللسة احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ٦

S/1997/40/Add.31 
 ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٥

 )١٩٩٩( ١٢٧١اختذ القرار 
 ٤٠٥٦اجللسة 

 ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٢

احلالـــــة يف طاجيكســـــتان وعلـــــى امتـــــداد احلـــــدود
 الطاجيكية األفغانية

 ٣٢٦٦اجللسة
 ١٩٩٣آب/أغسطس  ٢٣

S/25070/Add.34 
 ١٩٩٣سبتمرب أيلول/ ٣

 )١٩٩٩( ١٢٧٤اختذ القرار 
 ٤٠٦٤اجللسة 

 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ١٢

 ٣٩٤٠اجللسة بيساو-احلالة يف غينيا
 ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٦

S/1998/44/Add.44 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٣

١٩٩٨ 

 )١٩٩٩( ١٢٣٣ اختذ القرار
 ٣٩٩١اجللسة 

 ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٦
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
آخــــر إجــــراء اختــــذه اجمللــــس حــــىت

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣١

 ٣٧٨٤اجللسة احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
 ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٩

S/1997/40/Add.21 
 ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٦

 استمع إىل بيانات
 ٤٠٨٣اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ١٦

كـــانون األول/ديســـمرب ٢٣ و ٢٠رســـائل مؤرخـــة
ــا وامل ١٩٩١ ــة امــــن فرنســ ــا ملكــ ــدة لربيطانيــ ملتحــ

ــدة  أالعظمــــى و ــات املتحــ ــمالية والواليــ ــدا الشــ يرلنــ
 األمريكية

 ٣٣١٢اجللسة
 ١٩٩٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

S/25070/Add.45 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٢

١٩٩٣ 

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/22) 

 ٤٠٢٢اجللسة 
 ١٩٩٩متوز/يوليه  ٩

 ٣١٨٣اجللسة احلالة فيما يتعلق برواندا
 ١٩٩٣آذار/مارس  ١٢

S/25070/Add.10 
 ١٩٩٣آذار/مارس  ٢٢

 )١٩٩٨( ١١٦٥ اختذ القرار
 ٣٨٧٧اجللسة 

 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٣٠

احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن
أعمال اإلبادة اجلماعيـة وغـري ذلـك مـن االنتـهاكات
اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف

ــيم رو ــديني املســؤولني عــن    إقل ــواطنني الروان ــدا وامل ان
أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغريهــا مــن االنتــهاكات

 اجملاورة الدول أراضياملماثلة اليت ارتكبت يف 

 ٣٩٠٨اجللسة
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٥

S/1998/44/Add.28 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٤

   اختذ القرار
١٩٩٩( ١٢٤١( 
 ٤٠٠٦اجللسة 

 ١٩٩٩أيار/مايو  ١٩

 ٢٩٣٢اجللسة لة بني العراق والكويتاحلا
 ١٩٩٠آب/أغسطس  ٢

S/21100/Add.30 
 ١٩٩٠آب/أغسطس  ١٠

 )١٩٩٩( ١٢٨٤ اختذ القرار
 ٤٠٨٤اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ١٧

 ٣٢٩٧اجللسة احلالة يف بوروندي
 ١٩٩٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

S/25070/Add.43 
تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب   ٤

١٩٩٣ 

 ببيان أدىل الرئيس
(S/PRST/1999/32) 

 ٤٠٦٨اجللسة 
 ١٩٩٩نوفمرب تشرين الثاين/ ١٢

 ١٨٦٤اجللسة (أ)احلالة يف تيمور
 ١٩٧٥كانون األول/ ديسمرب  ١٥

S/11593/Add.50 
ــانون األول/  ٢٣ كــــــــــــــــ

 ١٩٧٥ديسمرب 

 استمع إىل بيانات
 ٤٠٨٥اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ٢٢

 ٣٠٦٠اجللسة احلالة يف الصومال
 ١٩٩٢آذار/مارس  ١٧

S/23370/Add.11 
 ١٩٩٢آذار/مارس  ٢٧

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/31) 

 ٤٠٦٦اجللسة 
 ١٩٩٩نوفمرب ثاين/تشرين ال ١٢

 ١٧٧٩اجللسة احلالة يف قربص
 ١٩٧٤متوز/يوليه  ١٦

S/11185/Add.28 
 ١٩٧٤متوز/يوليه  ٢٤

  )١٩٩٩( ١٢٨٣ اختذ القرار
 ٤٠٨٢اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب /كانون األول ١٥

 ٣٩٥٤اجللسة صون السلم واألمن وبناء السلم بعد انتهاء الصراع
 ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٦

S/1998/44/Add.50 
كــانون األول/ديســمرب   ٢٤

١٩٩٨ 

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/21) 

  ٤٠٢١اجللسة 
 ١٩٩٩متوز/يوليه  ٨
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 أول إدراج يف البيان املوجز يف جدول األعمالأول إدراج البند
آخــــر إجــــراء اختــــذه اجمللــــس حــــىت

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب   ٣١

 ٣٢٣٨اجللسة املسألة املتعلقة هباييت
 ١٩٩٣/يونيه حزيران ١٦

S/25070/Add.24 
 ١٩٩٣متوز/يوليه  ٦

 )١٩٩٩( ١٢٧٧اختذ القرار 
 ٥٠٧٤اجللسة 

 ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

 ٣٨٩٧اجللسة األطفال والصراعات املسلحة
 ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٩

S/1998/44/Add.26 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٠

 )١٩٩٩( ١٢٦١اختذ القرار 
  ٤٠٣٧اجللسة 

 ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٥

 ٣٣٣٠اجللسة احلالة يف أفغانستان
 ١٩٩٤كانون الثاين/يناير  ٢٤

S/1994/20/Add.3 
 ١٩٩٤شباط/فرباير  ٣

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1999/29) 

 ٤٠٥٥اجللسة 
 ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٢

 ١٩١٦اجللسة احلالة يف األراضي العربية احملتلة
 ١٩٧٦أيار/مايو  ٤

S/11935/Add.18 
 ١٩٧٦ار/مايو أي ١١

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1998/21) 

 ٣٩٠٤اجللسة 
 ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٣

 ٣٨١٩اجللسة احلالة يف أفريقيا
 ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٥

S/1997/40/Add.38 
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٣

١٩٩٧ 

  )١٩٩٩( ١٢٨٣ اختذ القرار
 ٤٠٨٢اجللسة 

 ١٩٩٩ديسمرب كانون األول/ ١٥

 ٢٩٧٤اجللسة احلالة يف ليربيا
 ١٩٩١كانون الثاين/يناير  ٢٢

S/22110/Add.3 أدىل الرئيس ببيان 
(S/PRST/1997/41) 

 ٣٨٠٥اجللسة 
 ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣٠

ــن ــن عــن صــون الســالم واألم مســؤولية جملــس األم
 الدوليني

 ٣٨٨١اجللسة
 ١٩٩٨أيار/مايو  ١٤

S/1998/44/Add.19 
 ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٢

 )١٩٩٩( ١٢٦٩ اختذ القرار
 ٤٠٥٣اجللسة 

 ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ١٩

موجهــة إىل١٩٩٨آذار/مــارس  ٣١رســالة مؤرخــة
رئيس جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثـة

 الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
(S/1998/287) 

 ٣٨٧٤اجللسة
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٢

S/1998/44/Add.16 
 ١٩٩٨أيار/مايو  ١

  أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1998/10) 

 ٣٨٧٤اجللسة 
 ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٢

 ٣٧٠٨اجللسة احلالة يف منطقة البحريات الكربى
 ١٩٩٦نوفمرب تشرين الثاين/ ١

S/1996/15/Add.43 
نوفمرب تشـــــرين الثـــــاين/  ٨

١٩٩٦ 

 أدىل الرئيس ببيان
(S/PRST/1997/24) 

 ٣٧٧٣اجللسة 
 ١٩٩٧نيسان/أبريل  ٣٠

  
ــارا مــن    (أ)   ــون    ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٣يف املعقــودة ، ٤٠٤١اجللســة اعتب ــد جــدول األعمــال املعن ــة يف تيمــور ”، أعيــدت صــياغة بن  “احلال

  .“احلالة يف تيمور الشرقية” ليصبح
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ــالل الفتـــرة            -جيم    ــن خـ ــس األمـ ــى جملـ ــة علـ ــة املســـائل املعروضـ ــن قائمـ ــذفت مـ ــيت حـ ــود الـ   البنـ
١٩٩٩- ١٩٩٦  

  

  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

النظام األساسـي والنظـام الـداخلي للجنـة األركـان
  العسكرية

 اجللسة الثانية
  ١٩٤٦كانون الثاين/يناير  ٢٥

  )١٩٤٦( ١القرار اختذ
  اجللسة الثانية

S/1997/40 

مـن٤٣مبوجـب املـادة ةاملعقـود ةاخلاصاتاقاالتف
امليثاق وتنظيم القوات املسلحة اليت ينبغـي وضـعها

  حتت تصرف جملس األمن

 ٢٣اجللسة
  ١٩٤٦شباط/فرباير  ١٦

  استمع إىل بيانات
  ١٥٧اجللسة 

  ١٩٤٧متوز/يوليه  ١٥

S/1997/40 

التقارير الواردة عمال بقرار جملـس األمـن واملتعلقـة
املشــمول االســتراتيجي حملــيط اهلــادئ ا بــإقليم جــزر
  بالوصاية

 ١١٣اجللسة
  ١٩٤٧شباط/فرباير  ٢٦

ــرار   )١٩٤٩( ٧٠اختـــذ القـ
  ٤١٥اجللسة 

  ١٩٤٩آذار/مارس  ٧

S/1997/40 

شكوى مقدمـة مـن الكويـت بشـأن احلالـة الناشـئة
عـن هتديــد العــراق لالسـتقالل اإلقليمــي للكويــت،

ــي  ــرجح أن تعـــرض صـ ــن والـــيت يـ ــلم واألمـ انة السـ
  الدوليني للخطر

وشكوى مقدمة من حكومـة العـراق بشـأن احلالـة
ــلح ــدة املســ ــة املتحــ ــد اململكــ ــئة عــــن هتديــ الناشــ
الســتقالل وأمــن العــراق، والــيت يــرجح أن تعــرض

  السلم واألمن الدوليني للخطرصيانة

 ٩٥٧اجللسة
  ١٩٦١متوز/يوليه  ٢

  استمع إىل بيانات
  ٩٦٠اجللسة 

  ١٩٦١متوز/يوليه  ٧

S/1997/40 

وموجهــة١٩٦٤أيلول/ســبتمرب ٦رســالة مؤرخــة
  س األمن من املمثل الدائم لتركياإىل رئيس جمل

 ١١٤٦اجللسة
  ١٩٦٤أيلول/سبتمرب  ١١

  استمع إىل بيانات
  ١١٤٧اجللسة 

  ١٩٦٤أيلول/سبتمرب  ١٢

S/1997/40 

  ١٤٦٣اجللسة  النظام الداخلي جمللس األمن
  ١٩٦٩كانون الثاين/يناير  ٢٤

 )١٩٦٩( ٢٦٣اختذ القرار 
  ١٤٦٣اجللسة 

S/1997/40 

 ١٨٨٦اجللسة  احلالة يف جزر القمر
  ١٩٧٦شباط/فرباير  ٤

  استمع إىل بيانات
  ١٨٨٨اجللسة 

  ١٩٧٦شباط/فرباير  ٦

S/1997/40 

شـــكوى مقدمـــة مـــن رئـــيس وزراء موريشـــيوس،
ــة، بشــأن ــة الوحــدة األفريقي ــرئيس احلــايل ملنظم ال

ــه إســر  “العمــل العــدواين ” ــذي ارتكبت ائيل ضــد ال
  مجهورية أوغندا

 ١٩٣٩اجللسة
  ١٩٧٦متوز/يوليه  ٩

  استمع إىل بيانات
  ١٩٣٩اجللسة 

S/1997/40 

 ١٩٨٦اجللسة  شكوى مقدمة من بنن
  ١٩٧٧شباط/فرباير  ٧

 )١٩٧٧( ٤١٩اختذ القرار 
  ٢٠٤٨اجللسة 

  ١٩٧٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣

S/1997/40 

وموجهـة إىل ١٩٨٤أيار/مـايو   ٢١رسالة مؤرخة
ــة رئــيس جملــس األمــن مــن ممثلــي اإلمــارات العربي
ــت ــر والكويــ ــان وقطــ ــرين وعمــ ــدة والبحــ املتحــ

  املتحدة لدى األمم واململكة العربية السعودية

 ٢٥٤٠اجللسة
  ١٩٨٤أيار/مايو  ٢١

 )١٩٨٤( ٥٥١اختذ القرار 
  ٢٥٤٤اجللسة 

  ١٩٨٤أيار/مايو  ٣٠

S/1997/40 
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  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

١٩٨٤تشـــرين األول/أكتـــوبر ٣رســـالة مؤرخـــة
موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم    و

ــة الشـــعبية لـــدى األمـــم  جلمهوريـــة الو الدميق راطيـ
  املتحدة

 ٢٥٥٨اجللسة
  ١٩٨٤تشرين األول/أكتوبر  ٩

 )١٩٨٤( ٥٥٥اختذ القرار 
  ٢٥٥٩اجللسة 

 ١٩٨٤تشرين األول/أكتوبر  ١٢

S/1997/40 

وموجهــة١٩٨٦آذار/مــارس  ٢٥رســالة مؤرخــة
ــدائم ملالطــة   إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال
  لدى األمم املتحدة

  
وموجهــة  ١٩٨٦آذار/مــارس  ٢٥رســالة مؤرخــة

إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم الحتــاد
ــم ــدى األم ــات االشــتراكية الســوفياتية ل اجلمهوري

  املتحدة
  

وموجهــة  ١٩٨٦آذار/مــارس  ٢٦رســالة مؤرخــة
للعــراق الــدائم إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل 

  لدى األمم املتحدة

 ٢٦٦٨اجللسة
  ١٩٨٦آذار/مارس  ٢٦

  استمع إىل بيانات
  ٢٦٧١اجللسة 

  ١٩٨٦آذار/مارس  ٣١

S/1997/40 

وموجهـة١٩٨٦نيسـان/أبريل   ١٢رسالة مؤرخة
باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم

  لدائمة ملالطة لدى األمم املتحدةيف البعثة ا

 ٢٦٧٢اجللسة
  ١٩٨٦نيسان/أبريل  ١٢

 )١٩٨٦( ٥٨٣اختذ القرار 
  ٢٦٨١اجللسة 

  ١٩٨٦نيسان/أبريل  ١٨

S/1997/40 

١٩٨٨كـانون األول/ديسـمرب ١٧رسالة مؤرخـة
وموجهة إىل األمني العام من املمثل الـدائم ألنغـوال

  لدى األمم املتحدة
  

 ١٩٨٨كـانون األول/ديسـمرب    ١٧رسالة مؤرخـة
ن املمثـل الـدائم لكوبـا    وموجهة إىل األمني العـام مـ  

  لدى األمم املتحدة

 ٢٨٣٤اجللسة
  ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب  ٢٠

 )١٩٨٨( ٦٢٦اختذ القرار 
  ٢٨٣٤اجللسة 

  

S/1997/40 

وموجهة١٩٩١أيلول/سبتمرب  ٣٠رسالة مؤرخة
ــدائم هلــاييت  إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل    ال

  لدى األمم املتحدة

 ٣٠١٠اجللسة
  ١٩٩١أيلول/سبتمرب  ٣٠

 )١٩٩١( ٧١٤اختذ القرار 
  ٣٠١٠اجللسة 

S/1997/40 

من النظـام الـداخلي ١٨رئاسة جملس األمن: املادة 
  املؤقت جمللس األمن

 ٣٠٢٠اجللسة
  ١٩٩٤آب/أغسطس  ٢٥

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/PRST/1994/48) 

  ٣٠٢٠اجللسة 

S/1997/40 

 ٢٩٢٥اجللسة  مليات األمم املتحدة حلفظ السالمع
  ١٩٩٠/مايو أيار ٣١

  استمع إىل بيانات
    ٢٩٢٦اجللسة 

  ١٩٩٠أيار/مايو  ٣١

S/1997/40 

وموجهــة١٩٩١نيســان/أبريل ٢رســالة مؤرخــة
إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لتركيــا

  لدى األمم املتحدة

 ٢٩٨٢اجللسة
  ١٩٩١نيسان/أبريل  ٥

 )١٩٩١( ٦٨٨اختذ القرار 
  ٢٩٨٢اجللسة 

S/1998/44 

وموجهــة١٩٩١نيســان/أبريل ٤خــةرســالة مؤر
باألعمـال بالنيابـة للبعثـة     القائم إىل األمني العام من

  الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة
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  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

وموجهـة إىل ١٩٩١أيار/مـايو   ١٧رسالة مؤرخة
باألعمــال بالنيابــة بالبعثــة   القــائم األمــني العــام مــن

  الدائمة ألنغوال لدى األمم املتحدة
  

العام عن بعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق     تقرير األمني
ــة األمــم املتحــدة  ( يف أنغــوال للتحقــق يف األوىل بعث

  )أنغوال

 ٢٩٩١اجللسة
  ١٩٩١أيار/مايو  ٣٠

 )١٩٩١( ٦٩٦اختذ القرار 
  ٢٩٩١اجللسة 

  ١٩٩١أيار/مايو  ٣٠

S/1998/44 

وموجهة١٩٩١أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة
دائم للنمســا إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــ

  لدى األمم املتحدة  
  

وموجهة  ١٩٩١أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة
ــدائم لكنــدا إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال

  لدى األمم املتحدة
  

وموجهة  ١٩٩١أيلول/سبتمرب  ٢٠رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم هلنغاريـا

  لدى األمم املتحدة
  

وموجهة  ١٩٩١لول/سبتمرب أي ٢٤رسالة مؤرخة
ــدائم ــل الــ ــن املمثــ ــن مــ ــس األمــ ــيس جملــ إىل رئــ

  ليوغوسالفيا لدى األمم املتحدة

 ٣٠٠٩اجللسة
  ١٩٩١أيلول/سبتمرب  ٢٥

 )١٩٩١( ٧١٣اختذ القرار 
  ٣٠٠٩اجللسة 

  

S/1998/44 

ــاين/نوفمرب ٢٤رســالة مؤرخــة ١٩٩١تشــرين الث
  موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن

ــاين/نوفمرب   ٢١ة مؤرخــة رســال  ١٩٩١تشــرين الث
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم

  ألملانيا لدى األمم املتحدة
ــاين/نوفمرب   ٢٦رســالة مؤرخــة  ١٩٩١تشــرين الث

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم
  لفرنسا لدى األمم املتحدة

 ٣٠١٨اجللسة
  ١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧

 )١٩٩١( ٧٢١ذ القرار اخت
  ٣٠١٨اجللسة 

S/1998/44 

تقريــر مقــدم مــن األمــني العــام عمــال بقــرار جملــس
  )١٩٩١( ٧٢١األمن

 ٣٠٢٣اجللسة
  ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ١٥

 )١٩٩١( ٧٢٤اختذ القرار 
  ٣٠٢٣اجللسة 

S/1998/44 

ــة ــالة مؤرخ ــبتمرب ٥رس ــة١٩٦٤أيلول/س موجه
 الـدائم لليونــان  إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل     

  لدى األمم املتحدة  
ــة ــالة مؤرخ ــبتمرب  ٨رس ــة  ١٩٦٤أيلول/س موجه

 إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم لليونــان
  لدى األمم املتحدة  

 ١١٤٦اجللسة
  ١٩٦٤أيلول/سبتمرب  ١١

  استمع إىل بيانات
  ١١٤٧اجللسة 

S/1999/25 

 ١٩٤٩اجللسة شكوى مقدمة من اليونان ضد تركيا
  ١٩٧٦آب/أغسطس  ١٢

 )١٩٧٦( ٣٩٥اختذ القرار 
  ١٩٥٣اجللسة 

 ١٩٧٦آب/أغسطس  ٢٥

S/1999/25 
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  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

تقرير شفوي مقدم من األمني العـام إحلاقـا بتقريـره
  ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٥املؤرخ

 ٣٠٢٧اجللسة
  ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٧

أدىل الـــــــــــرئيس ببيـــــــــــان 
(S/23389)  

  ٣٠٢٧اجللسة 

S/1999/25 

قة مقدمة من األمـني العـام عمـال بقـرارتقارير الح
  )١٩٩١( ٧٢١جملس األمن

 ٣٠٢٨اجللسة
  ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٨

 )١٩٩٢( ٧٤٠اختذ القرار 
  ٣٠٤٩اجللسة 

  ١٩٩١شباط/فرباير  ٧

S/1999/25 

ــة ــالة مؤرخـ ــاير ٢٠رسـ ــانون الثاين/ينـ ١٩٩٢كـ
ــن ــن مـــــ ــيس جملـــــــس األمـــــ ــة إىل رئـــــ موجهـــــ

بعثــة الدائمــة للصــومال  باألعمــال بالنيابــة لل القــائم
  لدى األمم املتحدة

 ٣٠٣٩اجللسة
  ١٩٩٢كانون الثاين/يناير  ٢٣

 )١٩٩٢( ٧٣٣اختذ القرار 
  ٣٠٣٩اجللسة 

  

S/1999/25 

مـني العـام عـن بعثـة األمـم املتحـدةالحق لألتقرير
ــوال ــدة  ( للتحقـــق يف أنغـ ــة األمـــم املتحـ ــة بعثـ الثانيـ
  )للتحقق يف أنغوال

 ٣٠٦٢اجللسة
  ١٩٩٢رس آذار/ما ٢٤

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/25002) 

  ٣١٥٢اجللسة 
 ١٩٩٢كانون األول/ديسمرب  ٢٢

S/1999/25 

تقريــر مقــدم مــن األمــني العــام عمــال بقــرار جملــس
  )١٩٩٢( ٧٤٣األمن

 ٣٠٦٦اجللسة
  ١٩٩٢نيسان/أبريل  ٧

 )١٩٩٢( ٧٤٩اختذ القرار 
  ٣٠٦٦اجللسة 

S/1999/25 

موجهــة١٩٩٢نيســان/أبريل  ٢٣رســالة مؤرخــة
باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم

  لدائمة للنمسا لدى األمم املتحدةللبعثة ا
  

موجهــة  ١٩٩٢نيســان/أبريل  ٢٤رســالة مؤرخــة
الــدائم لفرنســا إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل 

  لدى األمم املتحدة

 ٣٠٧٠اجللسة
  ١٩٩٢نيسان/أبريل  ٢٤

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/23842) 

  ٣٠٧٠اجللسة 

S/1999/25 

تقريــر الحــق مقــدم مــن األمــني العــام عمــال بقــرار
  )١٩٩٢( ٧٤٩جملس األمن

 ٣٠٧٥اجللسة
  ١٩٩٢أيار/مايو  ١٥

 )١٩٩٢( ٧٥٢اختذ القرار 
  ٣٠٧٥اجللسة 

S/1999/25 

تقريــر مقــدم مــن األمــني العــام عمــال بقــرار جملــس
  )١٩٩٢( ٧٥٢األمن

جهــة إىل مو ١٩٩٢أيار/مــايو  ٢٦رســالة مؤرخــة
رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم لكنـدا لـدى

  األمم املتحدة
موجهــة إىل  ١٩٩٢أيار/مــايو  ٢٧رســالة مؤرخــة

ــيس جملــس األمــن  ــة البوســنة    رئ ــر خارجي مــن وزي
  واهلرسك

 ٣٠٨٢اجللسة
  ١٩٩٢أيار/مايو  ٣٠

 )١٩٩٢( ٧٥٧اختذ القرار 
  ٣٠٨٢اجللسة 

S/1999/25 

عمــال بقــرار جملــستقريــر مقــدم مــن األمــني العــام 
  )١٩٩٢( ٧٥٧األمن

 ٣٠٨٣اجللسة
  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ٨

  اختذ القرار  
١٩٩٢( ٧٥٨(  

  ٣٠٨٣اجللسة 

S/1999/25 

مـن١٥فقرةتقرير مقدم من األمني العام عمال بـال 
 ١٠) والفقـــرة ١٩٩٢( ٧٥٧قـــرار جملـــس األمـــن 

  )١٩٩٢( ٧٥٨من قرار جملس األمن 

 ٣٠٨٦اجللسة
  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ١٨

 )١٩٩٢( ٧٦٩اختذ القرار 
  ٣٠٨٦اجللسة 

S/1999/25 
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  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

و٢٦تقارير شفوية مقدمة من األمني العام يـومي
عمـــال بقـــرار جملـــس    ١٩٩٢حزيران/يونيـــه  ٢٩
  )١٩٩٢( ٧٥٨األمن

 ٣٠٨٧اجللسة
  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ٢٩

 )١٩٩٢( ٧٦١اختذ القرار 
  ٣٠٨٧اجللسة 

S/1999/25 

ام عمــال بقــرارتقريــر الحــق مقــدم مــن األمــني العــ 
  )١٩٩٢( ٧٥٢جملس األمن

 ٣٠٨٨اجللسة
  ١٩٩٢حزيران/يونيه  ٣٠

 )١٩٩٢( ٧٦٢اختذ القرار 
  ٣٠٨٨اجللسة 

S/1999/25 

تقرير الحق مقدم من األمني العام عمـال بقـرارات
) و ١٩٩٢( ٥٨ ) و١٩٩٢( ٧٥٧جملـــس األمـــن

١٩٩٢( ٧٦١(  

 ٣٠٩٣اجللسة
  ١٩٩٢متوز/يوليه  ١٣

 )١٩٩٢( ٧٦٤اختذ القرار 
  ٣٠٩٣اجللسة 

S/1999/25 

موجهـة إىل ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١١رسالة مؤرخـة
  رئيس جملس األمن من وزير خارجية كرواتيا

  
موجهـة إىل   ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١٢رسالة مؤرخـة

  رئيس جملس األمن من وزير خارجية كرواتيا
  

موجهـة إىل   ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١٣رسالة مؤرخـة
ثــل الــدائم للبوســنة   رئــيس جملــس األمــن مــن املم   
  واهلرسك لدى األمم املتحدة  

موجهـة إىل   ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١٣رسالة مؤرخـة
باألعمــال بالنيابــة  رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم 

  للبعثة الدائمة لسلوفينيا لدى األمم املتحدة
  

موجهـة إىل   ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١٧رسالة مؤرخـة
جيكـا  رئيس جملس األمن مـن املمـثلني الـدائمني لبل

ــا العظمــــى ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ ــا واململكــ وفرنســ
  لندا الشمالية لدى األمم املتحدةأيرو

 ٣٠٩٧اجللسة
  ١٩٩٢متوز/يوليه  ١٧

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/24307) 

  ٣٠٩٧اجللسة 

S/1999/25 

موجهــة١٩٩٢آب/أغســطس ٤رســالة مؤرخــة
باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم

  اليات املتحدة لدى األمم املتحدة  لبعثة الو
  

ــة  ١٩٩٢آب/أغســطس  ٤رســالة مؤرخــة موجه
دائم لفرتويـال  إىل رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـ    

  (S/23370/Add.31) لدى األمم املتحدة

 ٣١٠٣اجللسة
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ٤

أدىل الـــــــــــرئيس ببيـــــــــــان 
(S/24378)  

  ٣١٠٣اجللسة 

S/1999/25 

مــال بقــرار جملــستقريــر مقــدم مــن األمــني العــام ع
  (S/23370/Add.31) )١٩٩٢( ٧٦٢األمن

 ٣١٠٤اجللسة
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ٧

 )١٩٩٢( ٧٦٩اختذ القرار 
  ٣١٠٤اجللسة 

S/1999/25 

موجهــة١٩٩٢آب/أغســطس ٧رســالة مؤرخــة
باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم

  للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة
  

موجهـة إىل   ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١٣رخـة  رسالة مؤ
باألعمــال بالنيابــة  رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم 

  للبعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة
 

 ٣١٠٥اجللسة
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ١١

  استمع إىل بيانات
  ٣١٠٥اجللسة 

S/1999/25 



 مرجع ممارسات جملس األمن
 

09-25531 74 
 

  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

موجهــة١٩٩٢آب/أغســطس ٧رســالة مؤرخــة
إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للمملكـة

يرلنـدا الشـمالية لـدى    أاملتحدة لربيطانيـا العظمـى و  
  دة  األمم املتح

  
ــة  ١٩٩٢آب/أغســطس  ٧رســالة مؤرخــة موجه

باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم
  اليات املتحدة لدى األمم املتحدةلبعثة الو

موجهـة١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة
ملمثـل الـدائم للبوسـنة    إىل رئيس جملـس األمـن مـن ا   
  واهلرسك لدى األمم املتحدة  

  
موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة

باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم
  للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة

  
موجهـة إىل   ١٩٩٢متوز/يوليـه   ١٣رسالة مؤرخـة

بــة باألعمــال بالنيا رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم 
ــدى ــالمية ل ــران اإلس ــة إي ــة جلمهوري ــة الدائم للبعث

  األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة
إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم ملاليزيــا

  لدى األمم املتحدة  
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١١رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للسـنغال

  تحدة  لدى األمم امل
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١١رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابـة
للبعثــة الدائمــة للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى

  األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة
باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم

  دى األمم املتحدة  للبعثة الدائمة للكويت ل
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١١رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لباكسـتان

  لدى األمم املتحدة  
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٢رسالة مؤرخة
ــدائم ملصــر ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث إىل رئ

  لدى األمم املتحدة  
 

 ٣١٠٦اجللسة
  ١٩٩٢آب/أغسطس  ١٣

 )١٩٩٢( ٧٧٠اختذ القرار 
  ٣١٠٦اجللسة 

S/1999/25 



جدول األعمال - الفصل الثاين 
 

 

75 09-25531 
 

  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

موجهــة١٩٩٢آب/أغسطس  ١٣رسالة مؤرخة
رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لإلمـارات    إىل

  العربية املتحدة لدى األمم املتحدة  
موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٣رسالة مؤرخة

إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للبحـرين
  لدى األمم املتحدة  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٣رسالة مؤرخة
ــدائم جلــزر ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث إىل رئ

  قمر لدى األمم املتحدة  ال
موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٣رسالة مؤرخة

ــيس جملــس األمــن مــن املمثــ   ــدائم لقطــر  إىل رئ ل ال
  لدى األمم املتحدة

موجهـة١٩٩٢آب/أغسـطس   ٢٨رسالة مؤرخة
   العامإىل رئيس جملس األمن من األمني

 ٣١١١اجللسة
  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ٢

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/24510) 

  ٣١١١اجللسة 

S/1999/25 

موجهـة١٩٩٢آب/أغسـطس   ٢٤رسالة مؤرخة
  رئيس جملس األمن من األمني العامإىل

 ٣١١٢اجللسة
  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ٢

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/24511) 

  ٣١١٢اجللسة 

S/1999/25 

 ٣١١٣اجللسة  البوسنة واهلرسكاحلالة يف
  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ٩

  استمع إىل بيانات
  ٤٠٦٩اجللسة 

  ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

S/1999/25 

األمني العام عـن احلالـة يف البوسـنةمقدم منتقرير
  واهلرسك

 ٣١١٤اجللسة
  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ١٤

  اختذ القرار
١٩٩٢( ٧٧٦(  

  ٣١١٤اجللسة 

S/1999/25 

 ٣١١٦اجللسة S/24570ع القرار الوارد يف الوثيقة مشرو
  ١٩٩٢أيلول/سبتمرب  ١٩

 )١٩٩٢( ٧٧٧اختذ القرار 
  ٣١١٦اجللسة 

S/1999/25 

ألمـني العـام عمـال بقـراريمن امقدمالحقتقرير
  )١٩٩٢( ٧٦٢  ) و١٩٩٢( ٧٤٣جملس األمن

 ٣١١٨اجللسة
  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٦

 )١٩٩٢( ٧٧٩اختذ القرار 
  ٣١١٨لسة اجل

S/1999/25 

موجهـة١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم للبوسـنة

  واهلرسك لدى األمم املتحدة
موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة

باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم
  للبعثة الدائمة لتركيا لدى األمم املتحدة

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠مؤرخة رسالة
باألعمال بالنيابـة   إىل رئيس جملس األمن من القائم

ــدى ــالمية ل ــران اإلس ــة إي ــة جلمهوري ــة الدائم للبعث
  األمم املتحدة

 ٣١١٩اجللسة
  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٦

 )١٩٩٢( ٧٨٠اختذ القرار 
  ٣١١٩اجللسة 

S/1999/25 



 مرجع ممارسات جملس األمن
 

09-25531 76 
 

  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

موجهـة١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة
إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم ملاليزيــا

  لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢طس آب/أغسـ  ١١رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للسـنغال

  لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١١رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن من القائم باألعمال بالنيابـة
للبعثــة الدائمــة للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى

  األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٠رسالة مؤرخة
باألعمال بالنيابـة   ىل رئيس جملس األمن من القائمإ

  للبعثة الدائمة للكويت لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١١رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لباكسـتان

  لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٢رسالة مؤرخة
ــد ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث ائم ملصــر إىل رئ

  لدى األمم املتحدة
  

موجهــة   ١٩٩٢آب/أغسطس  ١٣رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن من املمثل الـدائم لإلمـارات

  العربية املتحدة لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٣رسالة مؤرخة
إىل رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للبحـرين

  لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٣رسالة مؤرخة
ــدائم جلــزر ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث إىل رئ

  القمر لدى األمم املتحدة
  

موجهـة   ١٩٩٢آب/أغسـطس   ١٣رسالة مؤرخة
ــدائم لقطــر ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث إىل رئ

  لدى األمم املتحدة
  

 ١٩٩٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥رســـالة مؤرخـــة
لـي باكسـتان   موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممث

ــنغال ــالمية والسـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــا ومجهوريـ وتركيـ
ومصـــر واململكـــة العربيـــة الســـعودية لـــدى األمـــم

  املتحدة



جدول األعمال - الفصل الثاين 
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  آخر إجراء اختذه اجمللس  يف جدول األعمالأول إدراج   البند

ــوجز ــان املـ ــري يف البيـ اإلدراج األخـ
ــىت  ــمرب ٣١حـ ــانون األول/ديسـ كـ
١٩٩٩  

ــم ــة األم ــام عــن بعث ــر شــفوي مــن األمــني الع تقري
ــة    ــق يف أنغــوال (بعث ــم امل املتحــدة للتحق تحــدة األم

  الثانية للتحقق يف أنغوال)

  ٣١٢٠اجللسة
  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٦

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/24623) 

  ٣١٢٠اجللسة 

S/1999/25 

١٩٩٢تشــرين األول/أكتــوبر ٢٧رســالة مؤرخــة
  موجهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام

 ٣١٢٦اجللسة
  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٢٧

  الرئيس ببيان  أدىل
(S/24720) 

  ٣١٢٦اجللسة 

S/1999/25 

١٩٩٢تشــرين األول/أكتــوبر ٢٩رســالة مؤرخــة
  من األمني العامموجهة إىل رئيس جملس األمن 

 ٣١٣٠اجللسة
  ١٩٩٢تشرين األول/أكتوبر  ٣٠

  اختذ القرار  
١٩٩٢( ٧٨٥(  

  ٣١٣٠اجللسة 

S/1999/25 

 ٣١٣١اجللسة  احلالة يف طاجيكستان
  ١٩٩٢األول/أكتوبر تشرين  ٣٠

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/24742) 

  ٣١٣١اجللسة 

S/1999/25 

  (أ) احلالة بني العراق والكويت
ــة  ــالة مؤرخـــ ــان/أبريل  ٢(ب) رســـ  ١٩٩١نيســـ

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم
  لتركيا لدى األمم املتحدة

  
موجهـة إىل   ١٩٩٢نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة
باألعمــال بالنيابــة  ألمــن مــن القــائمرئــيس جملــس ا

  للبعثة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة
  

موجهــة إىل  ١٩٩٢آذار/مــارس  ٥رســالة مؤرخــة
باألعمــال بالنيابــة  رئــيس جملــس األمــن مــن القــائم 

  للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة
  

ــة  ١٩٩٢آب/أغســطس  ٣رســالة مؤرخــة موجه
باألعمال بالنيابـة   القائمإىل رئيس جملس األمن من 

  للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى األمم املتحدة
  

ــاين/نوفمرب   ١٩رســالة مؤرخــة  ١٩٩٢تشــرين الث
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن املمثـل الـدائم

  لبلجيكا لدى األمم املتحدة

 ٣١٣٩اجللسة
  ١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤و  ٢٣

  أدىل الرئيس ببيان  
(S/24839) 

  ٣١٣٩ اجللسة
  ١٩٩٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

S/1999/25 

ــن مجهور   ــام عــ ــني العــ ــر األمــ ــدونياتقريــ ــة مقــ يــ
  اليوغوسالفية السابقة

 ٣١٤٧اجللسة
  ١٩٩٢كانون األول/ديسمرب  ١١

 )١٩٩٢( ٧٩٥اختذ القرار 
  ٣١٤٧اجللسة 

S/1999/25 

  




