


 
 

79 09-25531 
 

  الفصل الثالث  
  
  

  االشتراك يف أعمال جملس األمن      



 
 

09-25531 80 
 

  احملتويات
فحةالص  

.   مالحظة استهاللية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٨١
.  االشتراكأساس الدعوات إىل  -  اجلزء األول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢
.   مالحظة       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٨٢
.  )(الدول األعضاء يف األمم املتحدة ٣٧املادة  مبوجبالدعوات اليت ُوجِّهت   - ألف       . .٨٢
(موظفــــــو األمانــــــة العامــــــة ٣٩املــــــادة  مبوجــــــبالــــــدعوات الــــــيت ُوجِّهــــــت   -اء ــب      

.   رون)آخ  أشخاص  أو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
.  ٣٩أو املادة  ٣٧املادة  مبوجبالدعوات غري املوجهة صراحة   -جيم        . . . . . . . . . .٨٥
.  طلبات توجيه الدعوات اليت رفضت أو مل تتخذ إجراءات بشأهنا  -دال        . . . . . . . .٨٦
.  اإلجراءات املتعلقة باشتراك املمثلني أو األفراد املدعوين - اجلزء الثاين     . . . . . . . . . . . . . .٨٧
.   مالحظة       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٨٧

  املرفقات  
.  )١٩٩٩- ١٩٩٦( ٣٧الدعوات املوّجهة مبوجب املادة  - األول      . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
.  )١٩٩٩-١٩٩٦( ٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة  -الثاين      . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥



 

 

81 09-25531 
 

  مالحظة استهاللية    
يف للمشــاركة يف توجيــه الــدعوات املتمثلــة يتنــاول هــذا الفصــل ممارســة جملــس األمــن    

اإلجراءات املتصـلة  بـ اجلزء الثـاين   يتعلقدعوات. وأعماله. ويتعلق اجلزء األول بأساس توجيه ال
  بعد توجيه الدعوة.  باملشاركة 

من النظام الـداخلي املؤقـت    ٣٩و  ٣٧من امليثاق واملادتان  ٣٢و  ٣١وتنص املادتان   
جمللس األمن على أنه جيوز توجيه الدعوات إىل الـدول الـيت ليسـت أعضـاء يف جملـس األمـن يف       

دما تنبِّه الدولة العضو يف األمـم املتحـدة جملـس األمـن إىل وجـود نـزاع       الظروف التالية: (أ) عن
مـن النظــام الـداخلي املؤقــت)؛    ٣٧مـن امليثـاق (املــادة    ٣٥مـن املــادة   ١أو حالـة وفقـا للفقــرة   

(ب) عندما تكـون الدولـة العضـو يف األمـم املتحـدة أو الدولـة الـيت ليسـت عضـوا يف األمـم            و
(ج) عندما تكون مصاحل الدولة العضـو   ومن امليثاق)؛  ٣٢(املادة  “طرفا يف النـزاع”املتحدة 

مـن النظـام الـداخلي     ٣٧من امليثاق واملـادة   ٣١متأثرة بوجه خاص" (املادة ”يف األمم املتحدة 
لتقـدمي معلومـات أو   “ موظفي األمانة العامة أو أشـخاص آخـرين  ”(د) عند دعوة  املؤقت)؛ و

وليس على جملـس األمـن التـزام     من النظام الداخلي املؤقت). ٣٩تقدمي مساعدة أخرى (املادة 
    .  (الفئة (ب) أعاله)بتوجيه أي دعوة إال يف احلالة الثانية 

ــى عــدم اإلشــارة          ــدعوات، عل ــه ال ــد توجي ــس، عن ــى صــعيد املمارســة، درج اجملل وعل
تنطـوي   صراحة إىل املواد ذات الصلة من امليثاق. ودرج على عدم التمييز بـني الشـكاوى الـيت   

ــى  ــزاع”عل ــادة   “ ن ــىن امل ــاق و  ٣٢يف حــدود مع ــن امليث ــة” م ــة  “ احلال أو املســألة ذات الطبيع
األخــرى. غــري أنــه جــرت بعــض املناقشــات يف اجمللــس فيمــا يتعلــق حبقــوق الــدول األعضــاء يف 

  ).  السادسة(احلالة  اجللساتاملشاركة يف 
جملـس األمـن    جلسـات  يفوجهت عادة الدعوة للمشـاركة  ، املستعرضةوخالل الفترة   

مـن النظـام    ٣٩أو املـادة   ٣٧وصراحة يف إطار املادة “ وفقا لألحكام ذات الصلة من امليثاق”
تصنيف الـدعوات الـوارد يف اجلـزء األول    وتتضح هذه املمارسة يف الداخلي املؤقت للمجلس. 

جيــه دعــوات حلــاالت الــيت قــرر فيهــا اجمللــس تو أمــا اواملــرفقني األول والثــاين للفصــل الثالــث. 
فيجــري  يف أعمالــه دون أن يعلــن عــن األســاس الــذي قامــت عليــه تلــك الــدعوات للمشــاركة 

  ).  الثالثة إىل اخلامسة(احلاالت  تناوهلا بشكل مستقل
املمثلني املـدعوين،  مبشاركة تناول اإلجراءات ذات الصلة يويشمل اجلزء الثاين، الذي   

  اجمللس.إىل خماطبة ممثل ُدعي فيها  ) تتعلق باملرحلة اليتالسابعةحالة (احلالة 
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  اجلزء األول    
  االشتراكأساس الدعوات إىل     

  
  مالحظة  
يتنــاول هــذا اجلــزء ممارســة جملــس األمــن فيمــا يتعلــق      

ألـــف القســـم . ويتنـــاول أقســـامبتوجيـــه الـــدعوات يف أربعـــة  
ــة   ــدعوات املوجه ــادة مبوجــب ال ــام الــداخلي    ٣٧امل مــن النظ

ــس، وهــ   ــه    األي املؤقــت للمجل ــه توجي ــذي اســتند إلي ســاس ال
لــدول األعضــاء الــيت ليســت أعضــاء يف اجمللــس  إىل االــدعوات 
وصفا ملمارسـة  القسم يف أعمال اجمللس. ويقدم هذا لالشتراك 

ول املرفق األهذا القسم ل كّمياجمللس العامة يف هذا الصدد. و
ــة إىل       ــدعوات املوجه ــن ال ــة ع ــات مهم ــذي يتضــمن معلوم ال

  املدعوين.  أولئك 
بـاء ممارسـة اجمللـس املتمثلـة يف توجيـه       القسـم ويتناول   

ي من النظام الداخلي املؤقت، وه ٣٩املادة مبوجب الدعوات 
مـــوظفي ”إىل  اتالـــدعو اســـتند إليـــه توجيـــهاألســـاس الـــذي 

لتقدمي معلومـات أو تقـدمي   “ األمانة العامة أو أشخاص آخرين
ــس.    ــام   مســاعدة أخــرى إىل اجملل ــرض الع ــذا الع املقتضــب وه

املرفـــق الثـــاين الـــذي يتضـــمن معلومـــات مهمـــة عـــن  يكملـــه 
: (أ) أولئـك شـمل  ياملـدعوين. و أولئـك  إىل  الدعوات املوجهـة 

  أجهـــــــزة األمـــــــم املتحـــــــدة (األمانـــــــة العامـــــــة)؛  لـــــــيممث
أجهـــزة األمـــم املتحـــدة أو هيئاهتـــا القســـمية      ي(ب) ممثلـــ و
ــ ؛ واألخــــرى وكاالهتــــا أو املنظمــــات اإلقليميــــة  ي(ج) ممثلــ

ن ياحلكوميــــة الدوليــــة األخــــرى؛ و (د) املــــدعوواملنظمــــات 
  ن.  ياآلخر

جـيم بالـدعوات الـيت مل توجـه صـراحة       القسمويتعلق   
  .  ٣٩أو املادة  ٣٧يف إطار املادة 

دال الطلبــات الــيت قــدمت مــن أجــل  القســم ويتنــاول   
  مل ُيتخذ إجراء بشأهنا.  توجيه دعوات وقوبلت بالرفض أو

 ٣٧املــادة  بمبوجــالــدعوات الــيت ُوجِّهــت  - ألــف
  )(الدول األعضاء يف األمم املتحدة

الـدول األعضـاء يف   درجـت  ، املستعرضةخالل الفترة   
األمم املتحدة اليت ليست أعضاء يف جملس األمـن والـيت تلقـت    

تلـــك  يتلقـــعلـــى دعـــوات للمشـــاركة يف أعمـــال اجمللـــس    
مـن   ٣٧ذات الصـلة واملـادة   امليثـاق  وفقا ألحكـام  ”الدعوات 

، دون اإلشـارة صـراحة إىل   “ي املؤقت للمجلسالنظام الداخل
  على ما يلي: ٣٧مواد امليثاق ذات الصلة. وتنص املادة 

أيـــة دولـــة عضـــو يف األمـــم املتحـــدة ليســـت      
ــ عضــوا يف جملــس األمــن، ميكــن أن  دعى، بنــاء علــى ُت

ــس، إىل االشــتراك، دون تصــويت،     ــرار يتخــذه اجملل ق
مـىت  يف مناقشة أيـة مسـألة تعـرض علـى جملـس األمـن       

رأى جملـــس األمـــن أن مصـــاحل تلـــك الدولـــة العضـــو  
متــأثرة بشــكل خــاص، أو مــىت نبــهت إحــدى الــدول  
األعضــاء جملــس األمــن إىل مســألة مــا وفقــا للمــادة       

  ) من امليثاق.١اخلامسة والثالثني (
وعلى الصـعيد العملـي، جيـرى توجيـه هـذه الـدعوات         

 عادة بصـورة تلقائيـة ودون مناقشـة. وهـي ُتطلـب مـن خـالل       
ــة.  مــن إىل رئــيس جملــس األمــن  رســائل موجهــة   ــدول املعني ال

رئيس اجمللــس عنــد بدايــة اجللســة أو أثناءهــا باســتالم   ويبلــغ الــ
قتـرح توجيـه تلـك الـدعوات مبوافقـة اجمللـس.       يهذه الرسائل و

قرر ذلك، ما مل يكن هنـاك اعتـراض. ويف إحـدى    يتوعادة ما 
توجيه دعـوة  ) طلبت دولة عضو األوىلاحلاالت، (انظر احلالة 

  إليها مث سحبت ذلك الطلب فيما بعد.
 اســـُتؤنفتجتديـــد الـــدعوة إذا  إىل عـــادة  وال ُيشـــار  
 اجللسـة الدعوات املوجهة يف فإن . وعالوة على ذلك، اجللسة
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املتتاليـــة اجللســـات مـــن  جلســـةجتـــدد تلقائيـــا يف كـــل  األوىل
املعقــودة فيمــا يتعلــق ببنــد مــن بنــود جــدول األعمــال، مــا مل    

  الف ذلك.  يذكر خ
كانـــت بعـــض يف الســـنوات املاضـــية، حـــدث وكمـــا   

 ٣٧الدول األعضاء اليت وجهـت الـدعوة إليهـا يف إطـار املـادة      
تـــتكلم أحيانـــا بصـــفة أخـــرى، كـــأن تكـــون ممثلـــة ملنظمـــات  

ــة ــدما  ،رئــيس اجمللــس كــان احلــاالت، تلــك . ويف )١(إقليمي عن
ــدول األعضــاء أخــذ الكلمــة،     يشــري إىل صــفتها  يطلــب إىل ال

مثيليـــة. وتـــذكر الـــدول األعضـــاء بـــدورها، عنـــد بدايـــة       الت
الصـفة الـيت تـتكلم هبـا.      ، اجلهة اليت تتكلم بامسهـا أو مداخلتها

  تبع فيها هذه املمارسة.حالة مل ُت الثانيةوتربز احلالة 
__________ 

حـدى الـدول   إلمثال احلاالت التالية الـيت تكلـم فيهـا ممثـل      انظر  )١(  
، باســم كيــان ٣٧ملــادة األعضــاء وجهــت إليــه دعــوة يف إطــار ا

اليت تكلم فيها ممثل اجلزائر بصفته رئيسـا   ٣٦٩٨آخر: اجللسة 
 )resumption 1جمللــس وزراء خارجيــة جامعــة الــدول العربيــة ((

S/PV.3698 الــيت تكلــم فيهــا    ٣٦٣٩)؛ واجللســة ٨، الصــفحة
، الصـفحة  S/PV.3639ممثل تونس باسم جمموعة الدول العربيـة ( 

لـــيت تكلـــم فيهـــا ممثـــل األردن باســـم ا ٣٦٤١)؛ واجللســـة ٢٤
)؛ واجللســة ٣٤، الصــفحة S/PV.3641جمموعــة الــدول العربيــة (

ــل    ٣٦٨٩ ــا ممث ــم فيه ــيت تكل ــدا باســم االحتــاد األورويب   أال يرلن
)S/PV.3689 ــفحة ــم  ،)٣٠، الصـ ــا وتكلـ ــاراغوا  فيهـ ــل نيكـ ممثـ

ــه،     ــع نفسـ ــطى (املرجـ ــا الوسـ ــفته األمـــني املؤقـــت ألمريكـ بصـ
اليت تكلم فيها ممثل قطر باسم  ٣٧٦٩ة )؛ واجللس٣٣الصفحة 

ــيوية ( ــة اآلســ ــفحة S/PV.3769اجملموعــ ــة ١٣، الصــ )؛ واجللســ
ــة       ٣٧٩٧ ــة الرباعي ــا باســم اللجن ــل نيجريي ــا ممث ــم فيه ــيت تكل ال

، S/PV.3797الوزارية للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا ( 
ممثل زمبابوي باسـم رئـيس زمبـابوي    فيها وتكلم  ،)٢الصفحة 
ــه،   والـــرئي س احلـــايل ملنظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة (املرجـــع نفسـ

الــيت تكلــم فيهــا ممثــل الــدامنرك  ٣٨١١)؛ واجللســة ٥الصــفحة 
باســـم الـــرئيس احلـــايل ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا        

)S/PV.3811 الـيت تكلـم فيهـا     ٤٠٠٣)؛ واجللسة ٢١، الصفحة
ــالمية (   ــة اإلسـ ــفته رئـــيس اجملموعـ ــر بصـ ، S/PV.4003ممثـــل قطـ

ــم  ،)١٤صــفحة ال ــا وتكل ــران اإلســالمية   فيه ــة إي ــل مجهوري ممث
بصفته رئيسـا لفريـق االتصـال املعـين بالبوسـنة واهلرسـك التـابع        

  ).١٥ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (املرجع نفسه، الصفحة 

وتباينت املمارسة فيمـا يتعلـق بالـدعوات املوجهـة إىل       
هيئات ممثلــي الــدول األعضــاء الــذين تكلمــوا بصــفة ممــثلني للــ   

وجهـت  فقـد  الفرعية لألمم املتحـدة أو غريهـا مـن املنظمـات.     
 مبوجـب  همبعضـ إىل ، و٣٧ مبوجب املادة همبعضإىل  دعوات
ــادة  ــ، و٣٩امل ــان    اآلخــر بعضإىل ال دون أســاس صــريح. وك

 ةتوجيــه الــدعوات يسترشــد يف معظــم األحيــان بطلــب الدولــ  
إىل صـــراحة ، الـــذي كـــثريا مـــا يشـــري دعوةلتلـــك الـــ والعضـــ
  دعوة.  إليها اليف أن توجه الذي ترغب بناء عليه ساس األ

 ٣٧يف إطـار املـادة    وجهتوترد قائمة الدعوات اليت   
ــذا الفصـــل.  ــة هـ وقـــد مجعـــت تلـــك   يف املرفـــق األول يف هنايـ

الـدعوات وفقـا لبنـود جـدول األعمـال، جملـرد تيسـري الرجــوع        
  .إليها

  
  ١احلالة   
كــــــــانون  ٢٩املعقــــــــودة يف  ،٣٩٧٣يف اجللســــــــة   

، أبلــغ الــرئيس اجمللــس بأنــه تلقــى رســالتني ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
املشـاركة  من ممثلي إريتريا وإثيوبيا يطلبان فيهمـا دعوهتمـا إىل   

يف مناقشــة البنــد املــدرج يف جــدول األعمــال. وأشــار الــرئيس 
يف ممثل إريتريا قد سحب طلبه للمشـاركة يف املناقشـة،    إىل أن

مشـاورات  أثنـاء  وصـل إليـه   مت التكـان قـد   ضوء التفاهم الـذي  
، والــذي يقضــي بعــدم اإلدالء ببيانــات خــالل اجمللــس الســابقة

 ونتيجـة لـذلك، وجهـت دعـوة إىل ممثـل إثيوبيـا فقـط        اجللسة.
  يف اجللسة.للمشاركة 

  
  ٢احلالة   
ــة يف   ــودة يف ٣٦٩٨ اجللسـ ــبتمرب  ٢٧، املعقـ أيلول/سـ
، وجــــه الــــرئيس الــــدعوة إىل ممثــــل اجلزائــــر (وزيــــر   ١٩٩٦
بصـفته رئـيس جملـس    ”جية أمحد عطـاف) لـإلدالء ببيـان    اخلار

. إال أن الدعوة )٢(“جامعة الدول العربيةبلدان وزراء خارجية 
__________ 

  )٢(  S/PV. 3698  االستئناف)٨، الصفحة )١.  
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ة إىل ممثــل اجلزائــر يف بدايــة تلــك هــاملوجإىل املشــاركة الــدعوة 
  .)٣(اجللسة مل تشر إىل الصفة التمثيلية للسيد عطاف

  
ــيت ُوجِّهــت     -باء  ــدعوات ال ــادة  مبوجــبال  ٣٩امل

  آخرون)  أشخاص  ألمانة العامة أو(موظفو ا
يف دعـوة   ٥٠جـه مـا جمموعـه    ، ُواملستعرضةيف الفترة   

. وظلــت املمارســة املتعلقــة هبــذه الــدعوات     ٣٩إطــار املــادة  
ــن        ــان مـ ــابقة. وكـ ــرات السـ ــع الفتـ ــوم مـ ــى العمـ ــقة علـ متسـ

أمثـال  زيـادة مبقـدار ثالثـة    حـدوث  التطورات اجلديرة بالـذكر  
الـيت عقـدهتا األمانـة العامـة يف      يف عدد االجتماعات اإلعالميـة 

. وتــنص )٤(مقارنــة بالســنوات الــثالث الســابقة    ١٩٩٩عــام 
  على ما يلي: ٣٩املادة 

جمللس األمـن أن يـدعو أعضـاء األمانـة العامـة          
أو غريهـــم مـــن األشـــخاص الـــذين يعتـــربهم مـــؤهلني 
ــدمي املســاعدات     ــات أو تق ــده باملعلوم ــذلك إىل تزوي ل

  الداخلة يف اختصاصه.األخرى يف دراسة املسائل 
يف  ٣٩املـادة   مبوجـب الدعوات املوجهـة  بوترد قائمة   

وقـد قسـمت هـذه الـدعوات إىل     املرفق الثاين يف هناية الفصل. 
  الفئات األربع التالية، جملرد تيسري الرجوع إليها:  

ممثلــو األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وبعثــات     (أ)  
  ؛الفرعية  جملس األمن وأجهزة جملس األمن

الفرعيـة  هيئاهتـا  أو  األمم املتحدة ممثلو أجهزة  (ب)  
  أو وكاالهتا؛

ــن       (ج)   ــا مــ ــة وغريهــ ــات اإلقليميــ ــو املنظمــ ممثلــ
  املنظمات احلكومية الدولية؛

__________ 

  )٣(  S/PV. 3698 ٢، الصفحة.  
مـن الـرئيس   مقدمـة  يف مـذكرة   ا التطوررحب جملس األمن هبذ  )٤(  

  ).S/1999/1291( ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٣٠مؤرخة 

  الدعوات املوجهة إىل أشخاص آخرين.  (د)  
ــة ملمارســة    اإلشــارة إىلوجتــدر    بعــض اجلوانــب العام

ــادة   هـــة إىل ممثلـــي . فالـــدعوات املوج٣٩اجمللـــس يف إطـــار املـ
وبـدون   اأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعيـة ُوجِّهـت تلقائيـ   

ــة. وكــان رئــيس جملــس األمــن يتلــو رســائل     أي مناقشــة رمسي
الطلبات الواردة مـن اهليئـات املعنيـة لتـدرج يف سـجل اجللسـة       
ومل تكــن تصـــدر كوثـــائق رمسيـــة مــن وثـــائق جملـــس األمـــن.   

مـم املتحـدة وبراجمهـا    ووجهت الدعوات إىل ممثلي صـناديق األ 
ووكاالهتا، يف بدايـة الفتـرة املستعرضـة، علـى نفـس األسـاس.       

، املعقـودة  ٣٩٣٢وتغريت هـذه املمارسـة اعتبـارا مـن اجللسـة      
، الــيت وجهــت الــدعوة فيهــا إىل ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ٢٩يف 

ممثلي منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) ومفوضـية       
ــم املتحــدة لشــؤون الال   ــوايل، للمشــاركة  األم ــى الت  جــئني، عل

مت التوصـل إليـه يف مشـاورات    كـان قـد   وفقا للتفـاهم الـذي   ”
ــس الســابق  ــذه الصــيغة  )٥(“ةاجملل ــد  أيضــا . واســتخدمت ه عن

ــم     ــدى األمـ ــة لـ ــات الدوليـ ــود املنظمـ ــوات إىل وفـ ــه دعـ توجيـ
  .)٦(املتحدة

ــات       ــي املنظمـ ــة إىل ممثلـ ــدعوات املوجهـ ــة الـ ويف حالـ
ــة،  ــكانــت اإلقليمي ــق  تقــدم ات الطلب ــدول  عــن طري إحــدى ال
ــة عــن اجلهــة املــدعوة املقترحــة، و  األعضــاء   ظــىكانــت حتنياب

__________ 

جهـــت الـــدعوة الحقـــا إىل ممثلـــي أجهـــزة األمـــم املتحـــدة       ُو  )٥(  
جملـــس  أعمــال هيئاهتــا الفرعيــة أو وكاالهتــا للمشــاركة يف      أو

تشــرين  ١٠( ٣٩٤٢األمــن وفقــا لــنفس الصــيغة يف اجللســتني   
). ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٢( ٣٩٧٧) و ١٩٩٨الثــاين/نوفمرب 

  من املعلومات، انظر املرفق الثاين.ولالطالع على مزيد 
أيار/مــايو  ٢١، املعقــودة يف ٣٧٧٨حــدث اســتثناء يف اجللســة   )٦(  

من ممثـل مجهوريـة    ةوجهم، اليت تال فيها الرئيس رسالة ١٩٩٧
ــدرج يف ســجل اجللســة   ــا لت ــه دعــوة    ،كوري يطلــب فيهــا توجي

لنظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس إىل  ان مــ ٣٩املــادة  مبوجــب
لصـليب األمحـر الدوليـة لـدى األمـم املتحـدة.       ارئيس وفد جلنـة  

أيضـا بوصـفها وثيقـة مـن وثـائق جملـس        تلك الرسالةوصدرت 
  .)(S/1997/386األمن انظر 
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رئــيس جملــس كــان باملوافقــة دائمــا دون أي مناقشــة رمسيــة. و 
صـدر  ترسائل الطلبـات لتـدرج يف سـجل اجللسـة و    يتلو األمن 

هـذه الرســائل أيضــا بوصــفها وثـائق مــن وثــائق جملــس األمــن.   
عنـــدما حيـــدث ذه املمارســـة اخلـــروج الوحيـــد عـــن هـــكــان  و
اسـتخدام شـكل آخـر     اإلقليميـة قتضى مستوى متثيـل املنظمـة   ي

  .  )٧(من أشكال املشاركة
  

املـادة   مبوجبالدعوات غري املوجهة صراحة  -جيم 
  ٣٩أو املادة  ٣٧

كانــت جتــري  مــا غالبــا  ٣٩أو  ٣٧أن املــادتني مــع   
ــا   ــارة إليهمـ ــدعوات،   اإلشـ ــه الـ ــاس لتوجيـ ــإن كأسـ ــض فـ بعـ

بنـاء علـى املشـاورات السـابقة أو املمارسـة      وجهـت   الدعوات
أسـاس. ومشلـت   أي يف بعض احلاالت، دون ذكر  السابقة، أو

ــدعوات   ــذه ال ــدعواته ــدول؛ وإىل    ال ــاء ال ــة إىل رؤس املوجه
األمــني العــام؛ وإىل أعضــاء جملــس األمــن  نائــباألمــني العــام و

؛ )٨(الفرعيـة اجمللـس  الذين يتكلمـون بصـفتهم رؤسـاء ألجهـزة     
يف تلـك  و. ينخـر آ أشـخاص ىل ممثلي البعثات املراقبـة؛ وإىل  وإ

الـدعوة  اسـُتند إليـه يف توجيـه    احلاالت، مل يثـر األسـاس الـذي    
إىل  ٤درجت احلـاالت  إىل األفراد أي تعليق أو مناقشة. وقد أُ

ممارسـة اجمللـس يف توجيـه دعـوات ال تنـدرج      تباين لتوضيح  ٦
  .٣٩و  ٣٧يف إطار املادتني 
__________ 

ــة    )٧(   ــثال، يف اجللســ ــودة يف ٣٨١٩مــ ــبتمرب  ٢٥، املعقــ أيلول/ســ
روبـرت  وهـو  ئيسـها،  ل منظمة الوحـدة األفريقيـة ر  ، مث١٩٩٧َّ
ــابوي ،موغــايب ــها العــام، الســيد ســامل أمحــد    ،رئــيس زمب وأمين

ســامل. ولالطــالع علــى الــدعوات املوجهــة إىل رؤســاء الــدول، 
  .٤يرجى الرجوع إىل احلالة 

كــــــــانون  ١٨، املعقــــــــودة يف ٣٩٥٧مــــــــثال، يف اجللســــــــة   )٨(  
، قــدم ممثــل الســويد إحاطــة إىل اجمللــس  ١٩٩٨األول/ديســمرب 

 ١١٣٢يس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       بصفته رئـ 
  ) بشأن سرياليون.١٩٩٧(

لس استخدام شكل خاص لتوجيه الـدعوة  وواصل اجمل  
ــد امل ــات   عن ــى طلب ــة عل ــاركة وافق ــن مجهوريــة   املش ــة م املقدم

ــود).      ــل األس ــة (صــربيا واجلب ــان  يوغوســالفيا االحتادي ــد ك فق
، استجابة لطلب خطـي مـن ممثـل مجهوريـة     يقوم رئيس اجمللس

دعوة إىل ذلـك املمثـل بامسـه،    بتوجيـه الـ  يوغوسالفيا االحتادية، 
اخلارجيــــة مثــــل يف كــــل مــــرة هــــو وزيــــر  وكــــان ذلــــك امل

ــة    ــانوفيتش. ويف اجللسـ ــالف يوفـ ــة)،  ٤٠٦١فالديسـ (اخلاصـ
، وجهـت الـدعوة   ١٩٩٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٥املعقودة يف 

إىل السيد برانيسالف سردانوفيتش للمشاركة بناء على طلـب  
    .)٩(يوفانوفيتش  السيد

  
   ٣احلالة   
األمــني  ئــبنااملوجهــة إىل األمــني العــام و   الــدعوات  

  العام  
خـالل الفتــرة املستعرضـة شــارك األمـني العــام ونائــب      

 وجهــت. و)١٠(األمــني العــام بشــكل متزايــد يف أعمــال اجمللــس
  أساس.  أي هما دون ذكر ليالدعوات إ

  
  ٤احلالة   
  الدعوات املوجهة إىل رؤساء الدول  
يف أربع من احلاالت اخلمس اليت شـارك فيهـا رؤسـاء      

لـــس خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، وجهـــت دول يف أعمـــال اجمل
. فمــثال، يف )١١(الــدعوة إلــيهم دون اإلشــارة إىل أســاس لــذلك

__________ 

  الصادرة بوصفها بالغا. S/PV.4061انظر الوثيقة   )٩(  
  .S/PV.4046و  S/PV.4041و  S/PV.4020انظر، على سبيل املثال   )١٠(  
  )١١(  S/PV.4047  وCorr.1 ٤٠٦٩يف اجللســـــــة و. ٢، الصـــــــفحة ،

، وجهت دعـوات  ١٩٩٩ ين/نوفمربتشرين الثا ١٥املعقودة يف 
إىل الســــيد أنــــيت يالفيــــتش، رئــــيس جملــــس رئاســــة البوســــنة  

الســيد علــي عــزت بيكــوفيتش، عضــو جملــس   إىل و ،واهلرســك
الســـيد زيفكـــو راديســـيتش، إىل رئاســـة البوســـنة واهلرســـك، و
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فيمـا  ، ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ٢١املعقودة يف ، ٤٠٤٧اجللسة 
يتعلق باحلالة يف أفريقيا، وجه الرئيس الدعوة إىل رئيس زامبيـا  

  :  )١٢(بالصيغة التالية
وفقــــا للتفــــاهم الــــذي مت التوصــــل إليــــه يف      
مـن رئـيس املراسـم     وشاورات اجمللس السابقة، أرجـ م

أن يصــــطحب فخامــــة الســــيد فريــــدريك ج. ت.    
طاولـة   حـول شيلوبا، رئيس مجهورية زامبيا إىل مقعد 

  اجمللس.  
  

  ٥احلالة   
  الدعوات املوجهة إىل املراقبني الدائمني  
. وجهت الـدعوة دائمـا إىل   املراقب الدائم لسويسرا  

دون بـ للمشاركة يف مناقشات اجمللس املراقب الدائم لسويسرا 
كـان قـد   وفقـا للتفـاهم الـذي     ،أن يكون له احلق يف التصويت

  .)١٣(مت التوصل إليه يف مشاورات اجمللس السابقة
. وجهـت الـدعوة   املراقب الدائم للكرسـي الرسـويل    

ــاركة     ــويل للمشـ ــي الرسـ ــدائم للكرسـ ــب الـ ــا ”إىل املراقـ وفقـ
__________ 

، Corr.1و  S/PV.4069عضو جملـس رئاسـة البوسـنة واهلرسـك (    
  ).٢الصفحة 

  )١٢(  S/PV.4047  وCorr.1 كانت احلالة الوحيدة اليت . و٢، الصفحة
، املعقـودة يف  ٣٦٢٤يف اجللسـة  هـي  فيهـا هـذه الصـيغة    بع مل تت
، الـيت وجهـت الـدعوة فيهـا إىل     ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢٩

ف. كرومــــا، عضــــو الرئاســــة اجلماعيــــة   الســــيد احلــــاج ج.
ــرار       ــا للق ــة للمشــاركة وفق ــة الليربي ــة الوطني ــة االنتقالي للحكوم

، ٣٦٢١. ويف اجللســـة ٣٦٢١اختــذ يف جلســة اجمللــس     الــذي 
الــدعوة قــد وجهــت إىل ليربيــا للمشــاركة وفقــا للمــادة  كانــت
، S/PV.3624مــــن النظــــام الــــداخلي املؤقــــت للمجلــــس (  ٣٧

  ).٢الصفحة 
ــر مـــــــــــــــثال   )١٣(    S/PV.4061و  S/PV.4046و  S/PV.3980انظـــــــــــــ

  .S/PV.4062 و

ه يف املشــــاورات مت التوصــــل إليــــكــــان قــــد للتفــــاهم الــــذي 
  .)١٤(“السابقة

ــدائم لفلســطني    ــا  املراقــب ال ــرئيس كــان . عــادة م ال
ــة اجمللــس يوجــه،  ــدائم لفلســطني    ،مبوافق ــوة إىل املراقــب ال دع

يف املناقشة اجلارية وفقـا للنظـام الـداخلي املؤقـت     للمشاركة ”
رئـيس جملـس   كـان  . و)١٥(“واملمارسة السابقة يف هـذا الصـدد  

من املراقب الـدائم لتـدرج    املوجهةات رسائل الطلبيتلو األمن 
بوصــفها صــدر كانــت هــذه الرســائل ت  و ،يف ســجل اجللســة 

  وثائق من وثائق جملس األمن.  
  

طلبــات توجيــه الــدعوات الــيت رفضــت أو مل   -دال 
  تتخذ إجراءات بشأهنا

  مالحظة  
قوبـل   تحـاال تكن هناك خالل الفترة املستعرضة، مل   

 أعمــال جملــس األمــن يفللمشــاركة فيهــا طلــب توجيــه دعــوة 
ب فيهــا ســتجبــرفض رمســي. ورغــم وجــود عــدة حــاالت مل ي 

، )١٦(اجمللس لطلبات مقدمـة مـن الـدول األعضـاء لعقـد جلسـة      
. للمشـــاركة طلبـــات حمـــددةمل تتضـــمن  ســـائلالرتلـــك  فـــإن

جلستني مستقلتني نوقش فيهمـا حـق الـدول     ٦وتشمل احلالة 
ــادتني      ــا للمــ ــس وفقــ ــة اجمللــ ــاء يف خماطبــ ، ٣٢ و ٣١األعضــ

  سيما يف احلاالت اليت تنطوي على تطبيق جزاءات.  وال
  
  
  __________ 

  .S/PV.4086و  S/PV.3875انظر مثال   )١٤(  
  .S/PV.4046و  S/PV.3698و  S/PV.3652انظر مثال   )١٥(  
املوجهـة إىل   ١٩٩٦أيار/مـايو   ٢٤مـثال الرسـالة املؤرخـة     انظر  )١٦(  

ــدا     ــدائم لروان  (S/1996/374)رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال
املوجهــــة إىل  ١٩٩٨آب/أغســــطس  ٢١والرســــالة املؤرخــــة 

  .(S/1998/786)رئيس جملس األمن من املمثل الدائم للسودان 
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  ٦احلالة   
تشــــــــرين  ١٢، املعقــــــــودة يف ٣٨٣١يف اجللســــــــة   

احلالــة بــني العــراق والكويــت، للنظــر يف  ١٩٩٧الثـاين/نوفمرب  
حكــام باأل الكامــل االلتــزامممثــل مصــر علــى ضــرورة    شــّدد 

لـة عضـو يف   دو ةحرمـان أيـ  وعدم الدستورية واملعايري القانونية 
ــام    مــن األمــم املتحــدة   احلــق يف التعــبري عــن وجهــة نظرهــا أم

د . وأكّــ٣٢و  ٣١ علــى النحــو الــذي تكفلــه املادتــان  اجمللــس
يتعلّـق األمـر جبـزاءات    هذا هو احلال خاصـة عنـدما    كذلك أنّ

  .)١٧(مفروضة على تلك الدولة
آذار/مــــارس  ٢٠، املعقــــودة يف ٣٨٦٤ويف اجللســــة   
ــائل  ١٩٩٨ ــر يف رســــ ــة  للنظــــ ــانون  ٢٣و  ٢٠مؤرخــــ كــــ

موجهــة مــن فرنســا واململكــة املتحــدة   ١٩٩١األول/ديســمرب 
لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية والواليـــات املتحـــدة      

__________ 

  )١٧(  S/P.V.3831 ٧، الصفحة.  

ــة      ــة العربي ــأنّ اجلماهريي ــل كوســتاريكا ب ــة، احــتج ممث األمريكي
الليبيــة وأيــة دولــة أخــرى خاضــعة لنظــام اجلــزاءات، وكــذلك   

ــة بصــو   ــأي   األطــراف األخــرى املعني ــأثرة ب رة مشــروعة أو املت
نــزاع دويل، هلــا احلــّق يف أن تتقــّدم حبججهــا اخلاصــة املتعلقــة   
باحلقائق، وبتعليلها القانوين اخلاص ودفاعهـا اخلـاص. وأردف   
قــائال إنّ علــى جملــس األمــن وجلنــة اجلــزاءات، كــل يف نطــاق   
ــتماع       ــيا يف االس ــا وسياس ــا وأخالقي ــا قانوني اختصاصــه، واجب

 يف حججهــا ومنطقهــا وحتليلــها حتلــيال كــامال  إليهــا والــتفكري
وموضــوعيا الختــاذ قــرار يّتفــق متامــا مــع املســؤوليات الســامية   
والبالغة اخلطورة املقّررة يف الفصل السابع مـن امليثـاق. وأشـار    
إىل أنّ اجللسة متثل خطـوة إىل األمـام فيمـا هـو َمطلـب جلميـع       

عمـل اجمللـس   الدول األعضاء فيمـا يتعلـق بالشـفافية يف طرائـق     
  .)١٨(ونظامه الداخلي، املكتوب منها وغري املكتوب

__________ 

  )١٨(  S/P.V.3864 و ،Corr.1 ١٥و  ١٤، الصفحتان.  
    

  اجلزء الثاين    
  اإلجراءات املتعلقة باشتراك املمثلني أو األفراد املدعوين    
  مالحظة  
املـدعّوين مـن الـدول أو األفـراد عقـب       ُيعىن اجلزء الثاين بـاإلجراءات املتعلقـة باشـتراك     

ملستعرضـة، كانـت هنـاك مناقشـة يف اجمللـس بشـأن املرحلـة        وخالل الفترة ا توجيه دعوة إليهم.
). بيـد أّنـه مل يكـن هنـاك نقـاش      ٧اليت ينبغي فيهـا االسـتماع إىل الـدول املـدعّوة (انظـر احلالـة       

وجــرى العمــل علــى وجــه العمــوم باملمارســة  .)١٩(يتعلــق مبســألة مــدة مشــاركة املــدعوين فيمــا
ر يف مسألة مـا علـى مـدار عـدة جلسـات، بتجديـد       القاضية بقيام الرئيس، يف حالة تواصل النظ

  .مباشرة إقرار جدول األعمال بعد تاليةالدعوة يف كل جلسة 
وواصــل اجمللــس تــوخي املمارســة العامــة املتمثلــة يف عــدم الســماح للممــثلني املــدعوين   

مبناقشـة املسـائل اإلجرائيـة مثــل إقـرار جـدول األعمـال، وتوجيــه الـدعوات، وإرجـاء النظــر يف         
  مسألة من املسائل.

 
  

، كــل ١٩٩٩كــانون األول/ديسـمرب   ١٥، املعقـودة يف  ٤٠٨١مـع ذلـك، حــث رئـيس اجمللــس، يف اجللسـة       )١٩(  
 ائق.املتكلمني على حصر مسامهاهتم األولية يف حدود فترة زمنية أقصاها مخس دق
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  ٧احلالة   
ــه حزي ٦، املعقــودة يف ٣٨٩٠يف اجللســة    مســؤولية جملــس  للنظــر يف  ١٩٩٨ران/يوني

، أعـرب ممثـل باكسـتان عـن أسـفه الشـديد لتجاهـل        األمن عـن صـون السـلم واألمـن الـدوليني     
ــادة    ــام امل ــس أحك ــده لكــي يشــارك يف         ٣١اجملل ــد بل ــط الفرصــة لوف ــث مل يع ــاق حي ــن امليث م

الدول األطراف، مبـا فيهـا   ورغم أنّ  .)٢٠(املناقشات املتعلقة بالقرار الذي مت التصويت عليه للتّو
) اختــذ يف بدايــة ١٩٩٨( ١١٧٢باكســتان، قــد ُدعيــت إىل املشــاركة يف املناقشــة، فــإنّ القــرار 

  اجللسة، مما أتاح لغري أعضاء اجمللس أن يدلوا ببيانات عقب التصويت.
 
  

  )٢٠(  S/PV.3890 ٣٢، الصفحة. 
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  املرفق األول
  )١٩٩٩- ١٩٩٦( ٣٧الدعوات املوّجهة مبوجب املادة     

    
  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال

ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال
  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

١٩٩٦    
  ٣٦١٦ بوروندي  احلالة يف بوروندي  
  ٣٦١٧ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٦١٨ جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٦١٩ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
ريـة التشـيكية، السـنغال،    إثيوبيا، توغـو، تـونس، اجلمهو احلالة يف ليربيا

سـوازيلند، غامبيـا، غانـا، غينيـا، كـوت ديفـوار، ليربيــا،       
  نيجرييا

٣٦٢١  

  ٣٦٢٣ بوروندي وزائري  احلالة يف بوروندي  
  ٣٦٢٦ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
وموجهــة١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير ٩رســالة مؤرخــة

 ثيوبيـا لـدى  س جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم إل    إىل رئي
ــيهم األمــم املتحــدة بشــأن تســليم األشــخاص املشــتبه ف
ــر ــة مصـ ــال رئـــيس مجهوريـ ــة اغتيـ واملطلـــوبني يف حماولـ

ــا، يف     ــا، إثيوبي ــس أباب ــة يف أدي ــه  ٢٦العربي حزيران/يوني
١٩٩٥ )S/1996/10  (  

  ٣٦٢٧ إثيوبيا، باكستان، السودان

ا، أنغـــوال، الربازيـــل، الربتغـــال، تـــونس، جنـــوب أفريقيـــ احلالة يف أنغوال
  زامبيا، زمبابوي، ليسوتو، مالوي، النرويج، نيوزيلندا

٣٦٢٨  

  ٣٦٣١ أفغانستان  احلالة يف أفغانستان  
  ٣٦٣٢ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٣٦٣٣ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

  ٣٦٣٤ كوبا ١٩٩٦ فربايرشباط/ ٢٤إسقاط طائرتني مدنيتني يف 
  ٣٦٣٨ بنغالديش، كندا، هاييتاألرجنتني،  املسألة املتعلقة هباييت
  ٣٦٣٩  بوروندي، تونس، رواندا، النرويج، نيجرييا  احلالة يف بوروندي  

  ٣٦٤٠ رواندا  احلالة فيما يتعلق برواندا
، اإلسالمية) - (مجهوريةإثيوبيا، األردن، أوغندا، إيران  احلالة يف الصومال

باكستان، تونس، اجلزائـر، جيبـويت، روانـدا، زمبـابوي،     
  وازيلند، غينيا، كينيا، املغرب، اهلندس

٣٦٤١  

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٦٤٦ طاجيكستان

  ٣٦٤٧ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

 - (مجهوريـة  األرجنتني، أفغانستان، أوزبكستان، إيـران   احلالة يف أفغانستان
ــونس،   ، باكســتان، تراإلســالمية) ــا، ت كمانســتان، تركي

  طاجيكستان، ماليزيا، اهلند، اليابان

٣٦٤٨  

  ٣٦٤٩ ليربيا يااحلالة يف ليرب
ــرائيل،  احلالة يف األراضي العربية احملتلة ــدة،  األردن، إسـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــراناإلمـ  إيـ

، باكســـتان، تركيـــا، تـــونس، اإلســـالمية) - (مجهوريـــة
ــ ــة الليبي ــة العربي ــر، اجلماهريي ــة  اجلزائ ــة العربي ة، اجلمهوري

السورية، السـنغال، كوبـا، كولومبيـا، الكويـت، لبنـان،      
ــرويج،     ــة الســعودية، الن ــا، املغــرب، اململكــة العربي ماليزي

  اليابان، اليمن

٣٦٥٢  

 اإلمارات العربية املتحـدة، األردن، إسرائيل، أفغانستان،  احلالة يف الشرق األوسط
، تركيـــا، اإلســـالمية)، باكســـتان  - إيـــران (مجهوريـــة

ــا،      ــة، كوبـ ــة الليبيـ ــة العربيـ ــر، اجلماهرييـ ــونس، اجلزائـ تـ
ــا، املغــرب، اململكــة     ــان، ماليزي ــا، الكويــت، لبن كولومبي

  العربية السعودية

٣٦٥٣  

ــتان،  احلالة يف الشرق األوسط ــة املتحــدة،  األردن، أفغانس ــارات العربي ــران  اإلم إي
باكســـتان، تركيـــا، تـــونس،  اإلســـالمية)، - (مجهوريـــة

ــ ــا،    اجلزائ ــا، كولومبي ــة، كوب ــة الليبي ــة العربي ر، اجلماهريي
ــة      ــة العربيـ ــرب، اململكـ ــا، املغـ ــان، ماليزيـ ــت، لبنـ الكويـ

  السعودية

٣٦٥٤  

  ٣٦٥٦ بوروندي، رواندا، زائري  احلالة فيما يتعلق برواندا
  ٣٦٥٧ أنغوال احلالة يف أنغوال

  ٣٦٥٨ جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٦٥٩ بوروندي  احلالة يف بوروندي

وموجهــة١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير ٩رســالة مؤرخــة
ثيوبيـا لـدى   س جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم إل    إىل رئي

ــيهم األمــم املتحــدة بشــأن تســليم األشــخاص املشــتبه ف
ــر ــة مصـ ــال رئـــيس مجهوريـ ــة اغتيـ واملطلـــوبني يف حماولـ

ــا، يف     ــا، إثيوبي ــس أباب ــة يف أدي ــه  ٢٦العربي حزيران/يوني
١٩٩٥ )S/1996/10  (  

  ٣٦٦٠ إثيوبيا، أوغندا، السودان

  ٣٦٦١ ياليرب يااحلالة يف ليرب
  ٣٦٦٢ أنغوال احلالة يف أنغوال

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٦٦٥ طاجيكستان

  ٣٦٦٦ كرواتيا احلالة يف كرواتيا
يـــا، اجلزائـــر، جيبـــويت، زامبيـــا، زمبـــابوي، غانـــا، ليرب     يااحلالة يف ليرب

  نيجرييا
٣٦٦٧  

  ٣٦٧٠  سالفية السابقةومجهورية مقدونيا اليوغ سالفية السابقةواحلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغ
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٦٧٣ طاجيكستان

  ٣٦٧٦ كندا وهاييت  احلالة فيما يتعلق هباييت
  ٣٦٧٧ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٦٧٨ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
ــة    احلالة يف أنغوال ــر، مجهوري ــونس، اجلزائ ــل، الربتغــال، ت أنغــوال، الربازي

ترتانيـــا املتحـــدة، جنـــوب أفريقيـــا، الـــرأس األخضـــر،      
  زمبابوي، مالوي، موزامبيق

٣٦٧٩  

  ٣٦٨٠ جورجيا وأيرلندا  احلالة يف جورجيا
  ٣٦٨١ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

  ٣٦٨٢ بوروندي  ة يف بوروندي  احلال
ــا،      ١٩٩٦شباط/فرباير ٢٤إسقاط طائرتني مدنيتني يف  ــام، كوب ــت ن ــة الشــعبية، فيي ــة الو الدميقراطي مجهوري

  كولومبيا
٣٦٨٣  

  ٣٦٨٤ بوروندي  احلالة يف بوروندي  
  ٣٦٨٦ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

  ٣٦٨٧ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
  ٣٦٨٨ كرواتيا  ة يف كرواتيااحلال

إزالـــــة األلغـــــام يف إطـــــار عمليـــــات األمـــــم املتحـــــدة
  السالم  حلفظ

إيــــران األرجنـــتني، أســـتراليا، أوروغـــواي، أوكرانيـــا،     
أيرلنـــــدا، بنمـــــا، البوســـــنة اإلســـــالمية)  - (مجهوريـــــة

واهلرسك، كرواتيا، كندا، كولومبيا، ماليزيـا، النـرويج،   
  هنغاريا، الياباننيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند،

٣٦٨٩  

وموجهــة١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير ٩رســالة مؤرخــة
ثيوبيـا لـدى   س جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم إل    إىل رئي

ــيهم األمــم املتحــدة بشــأن تســليم األشــخاص املشــتبه ف
ــر ــة مصـ ــال رئـــيس مجهوريـ ــة اغتيـ واملطلـــوبني يف حماولـ

ــا، يف     ــا، إثيوبي ــس أباب ــة يف أدي ــه حزيران/يو ٢٦العربي ني
١٩٩٥ )S/1996/10  (  

  ٣٦٩٠ السودان

إثيوبيا، أستراليا، أوغنـدا، أيرلنـدا، بلجيكـا، بورونـدي،       احلالة يف بوروندي  
  مجهورية ترتانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، كندا، اليابان

٣٦٩٢  

  ٣٦٩٤ يا ونيجريياليرب يااحلالة يف ليرب
  ٣٦٩٧ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
 األرجنــتني، األردن، أســتراليا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة،   ااحلالة يف كرواتي

البحــــرين، الربازيــــل،  اإلســــالمية)، -إيــــران (مجهوريــــة
ــورية،      ــة الس ــة العربي ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي اجلماهريي
الســودان، عمــان، كوبــا، كوســتاريكا، اململكــة العربيــة       

  السعودية، موريتانيا، اهلند، اليمن

٣٦٩٨  

  ٣٧٠٠ البوسنة واهلرسك  سالفيا السابقةويف يوغاحلالة
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

  ٣٧٠١ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
أنغوال، أيرلنـدا، الربازيـل، الربتغـال، بورونـدي، تـونس،       احلالة يف أنغوال

ــا،    ــابوي، كوبـ ــا، زمبـ ــر، زامبيـ اجلزائـــر، الـــرأس األخضـ
ــالوي،    ــا، مـــ ــايل، ماليزيـــ ــوتو، مـــ ــتاريكا، ليســـ كوســـ

  ق، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلندموزامبي

٣٧٠٢  

اإلسـالمية)،  - أفغانستان، أوزبكستان، إيران (مجهوريـة   احلالة يف أفغانستان
أيرلندا، باكستان، تركمانسـتان، تركيـا، طاجيكسـتان،    

  قريغيزستان، كازاخستان، اهلند، اليابان

٣٧٠٥  

  ٣٧٠٧ جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٧٠٨ زائري  ربىاحلالة يف منطقة البحريات الك

  ٣٧١٠ بوروندي، رواندا، زائري  احلالة يف منطقة البحريات الكربى
  ٣٧١٢ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

ــال،      احلالة يف منطقة البحريات الكربى ــدا، الربتغــ ــرائيل، أيرلنــ ــبانيا، إســ ــتني، إســ األرجنــ
بلجيكــا، بورونــدي، روانــدا، الســويد، غــابون، فنلنــدا،  

لكونغو، لكسمربغ، مايل، النـرويج،  الكامريون، كندا، ا
  النمسا، هولندا

٣٧١٣  

  ٣٧١٦  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
  ٣٧١٧ ياليرب يااحلالة يف ليرب

  ٣٧٢٠ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٣٧٢١ هاييتاألرجنتني، فرتويال، كندا،  املسألة املتعلقة هباييت

ــا املتحــدة،      احلالة يف أنغوال ــة ترتاني ــال، مجهوري ــل، الربتغ ــوال، الربازي أنغ
ــالوي،      ــابوي، ليســوتو، م ــا، زمب ــا، زامبي ــوب أفريقي جن

  موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا

٣٧٢٢  

اجلمهوريـة  أوكرانيا، أيرلندا، البوسنة واهلرسك، تركيا،   احلالة يف البوسنة واهلرسك
  ، ماليزيا، النرويجكنداالتشيكية،

٣٧٢٣  

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٧٢٤ طاجيكستان

  ٣٧٢٧ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
١٩٩٧    

كنـــــدا، فرتويـــــال، األرجنــــتني، إســـــبانيا، غواتيمــــاال، أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم
  هولنداكولومبيا، املكسيك، النرويج،

٣٧٣٠  

  ٣٧٣١ كرواتيا احلالة يف كرواتيا
  ٣٧٣٢ غواتيماال أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم

  ٣٧٣٥ جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٧٣٦ أنغوال احلالة يف أنغوال
  ٣٧٣٧ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

  ٣٧٣٨ زائري  احلالة يف منطقة البحريات الكربى
جيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـةاحلالة يف طا

  األفغانية
  ٣٧٣٩ طاجيكستان

  ٣٧٤٠ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك  
  ٣٧٤١ زائري  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

أنغوال، الربازيل، تونس، اجلزائر، جنوب أفريقيا، الـرأس   احلالة يف أنغوال
امبيــق، ناميبيــا، األخضــر، ليســوتو، مــايل، مــالوي، موز 

  هولندا

٣٧٤٣  

  ٣٧٤٤ غواتيماال أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم
  ٣٧٤٤ مالطة أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم

ــارات     احلالة يف األراضي العربية احملتلة ــتان، اإلمـ ــرائيل، أفغانسـ ــتني، األردن، إسـ األرجنـ
 - يـــــران (مجهوريـــــةإالعربيـــــة املتحـــــدة، إندونيســـــيا،

باكســتان، البحــرين، الربازيــل، بــنغالديش، اإلســالمية)،
ــة الســورية،      ــة العربي ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــا، ت تركي
السودان، عمان، الفلبني، قطر، كندا، كوبا، كولومبيـا،  
ــة      ــة العربيـ ــرب، اململكـ ــا، املغـ ــان، ماليزيـ ــت، لبنـ الكويـ

  السعودية، النرويج، هولندا، اليمن

٣٧٤٥  

  ٣٧٤٦ كرواتيا  الة يف كرواتيااحل
  ٣٧٤٨ زائري  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

  ٣٧٤٩ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
  ٣٧٥١ ألبانيا وإيطاليا احلالة يف ألبانيا

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٧٥٢ طاجيكستان

  ٣٧٥٣ اتياكرو احلالة يف كرواتيا
  ٣٧٥٦ إسرائيل وقطر  احلالة يف األراضي العربية احملتلة

  ٣٧٥٧ وهولنداليربيا يااحلالة يف ليرب
إسبانيا، ألبانيا، أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، بلجيكـا، تركيـا،    احلالة يف ألبانيا

ــدامنرك،    ــابقة، الـ ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ
  لندا، اليونانرومانيا، فنلندا، النمسا، هو

٣٧٥٨  

  ٣٧٥٩ أنغوال احلالة يف أنغوال
  ٣٧٦٠ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٧٦٥ طاجيكستان

ــا،  احلالة يف أفغانستان ــا، إيطاليـــ ــتان، أملانيـــ ــة أفغانســـ ــران (مجهوريـــ - إيـــ
  تركيا، هولندا باكستان، اإلسالمية)،

٣٧٦٥  
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األرجنتني، أنغوال، أوروغواي، الربازيـل، بـريو، جنـوب     احلالة يف أنغوال
أفريقيا، زمبابوي، قطـر، الكـامريون، ليسـوتو، مـالوي،     

  موزامبيق، هولندا

٣٧٦٧  

األرجنتني، أوروغواي، الربازيل، بريو، جنـوب أفريقيـا،    احلالة يف أنغوال
يســـــوتو، مـــــالوي، زمبـــــابوي، قطـــــر، الكـــــامريون، ل

  موزامبيق، هولندا

٣٧٦٩  

  ٣٧٧٠  إثيوبيا، إيطاليا، تونس، الكويت، هولندا  احلالة يف الصومال
  ٣٧٧٤ جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٧٧٥ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

  ٣٧٧٦ أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
ســـانية املقدَّمـــة لالجـــئنيتـــوفري احلمايـــة للمســـاعدة اإلن

  ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت نزاع
  ٣٧٧٨ أذربيجان

تـــوفري احلمايـــة للمســـاعدة اإلنســـانية املقدَّمـــة لالجـــئني
  ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت نزاع

  

ــا،     ــا، إيطالي ــا، أوكراني ــا، أملاني ــا، ألباني ــتني، أرميني األرجن
ــنة وا  ــتان، الربازيـــل، بورونـــدي، البوسـ هلرســـك، باكسـ

روانـــدا، زمبـــابوي، ســـلوفينيا، العـــراق، كنـــدا، كوبـــا، 
  ماليزيا، النرويج، اهلند، هولندا

٣٧٧٨  

  ٣٧٨٠ غواتيماال أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم
  ٣٧٨١ سرياليون  احلالة يف سرياليون

  ٣٧٨٣  ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأملانيا، إيطاليا، مجهور سالفية السابقةواحلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغ
  ٣٧٨٥ بوروندي  احلالة يف بوروندي  

  ٣٧٨٧ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة

  األفغانية
  ٣٧٨٨ طاجيكستان

جيكـا، تركيـا،   إسبانيا، ألبانيا، أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، بل احلالة يف ألبانيا
ــدامنرك،    ــابقة، الـ ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ مجهوريـ

  رومانيا، فنلندا، النمسا، هولندا، اليونان

٣٧٩١  

  ٣٧٩٣ ياليرب يااحلالة يف ليرب
األرجنتني، أنغوال، الربازيل، زامبيا، زمبـابوي، ليسـوتو،    احلالة يف أنغوال

  موريشيوس، موزامبيق، هولندا
٣٧٩٥  

  ٣٧٩٦ أفغانستان  نستاناحلالة يف أفغا
ــا  احلالة يف سرياليون ــوت  زمبـ ــا، كـ ــا، غينيـ ــرياليون، غانـ ــوار،  بوي، سـ ديفـ

  نيجرييا
٣٧٩٧  

  ٣٨٠٠ أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٨٠٣ أنغوال احلالة يف أنغوال
  ٣٨٠٥ ياليرب يااحلالة يف ليرب
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كــــوادور، أنتيغــــوا وبربــــودا، بربــــادوس، األرجنــــتني، إ  املسألة املتعلقة هباييت
ــهاما، ســورينام،    ــاغو، جامايكــا، جــزر الب ــداد وتوب تريني

  غواتيماال، غيانا، كندا، نيكاراغوا، هاييت

٣٨٠٦  

  ٣٨٠٧ أملانيا وجورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٨٠٨ مجهورية أفريقيا الوسطى  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  ٣٨٠٩ يونسريال  احلالة يف سرياليون
  ٣٨١٠ مجهورية الكونغو  احلالة يف مجهورية الكونغو

إسبانيا، ألبانيا، أملانيا، إيطاليا، تركيا، مجهوريـة مقـدونيا    احلالة يف ألبانيا
اليوغوســـالفية الســـابقة، الـــدامنرك، رومانيـــا، ســـلوفينيا، 

  لكسمربغ، اليونان

٣٨١١  

نوب أفريقيـا، زمبـابوي،   األرجنتني، أنغوال، الربازيل، ج احلالة يف أنغوال
  غينيا، كندا، لكسمربغ، ليسوتو، مالوي، موزامبيق

٣٨١٤  

احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة
  األفغانية

  ٣٨١٦ طاجيكستان

  ٣٨١٨ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٨٢٠ أنغوال احلالة يف أنغوال

  ٣٨٢٢ سرياليون ونيجرييا  احلالة يف سرياليون
  ٣٨٢٣ مجهورية الكونغو  الة يف مجهورية الكونغواحل

  ٣٨٢٤ أملانيا، إيطاليا، كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٨٢٧ أنغوال والربازيل احلالة يف أنغوال

  ٣٨٢٩ مجهورية أفريقيا الوسطى  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  ٣٨٣٠ أملانيا و جورجيا  احلالة يف جورجيا
تان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـةاحلالة يف طاجيكسـ

  األفغانية
  ٣٨٣٣ طاجيكستان

  ٣٨٣٤ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٣٨٣٦  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

  ٣٨٣٧ كندا، هاييتفرتويال،األرجنتني،  املسألة املتعلقة هباييت
  ٣٨٣٩  أملانيا، إيطاليا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ة مقدونيا اليوغسالفية السابقةاحلالة يف مجهوري

  ٣٨٤١ أفغانستان  احلالة يف أفغانستان
األرجنتني، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، باكسـتان، البوسـنة     احلالة يف البوسنة واهلرسك

ــدا،      ــا، كنـــ ــلوفينيا، كرواتيـــ ــا، ســـ ــك، تركيـــ واهلرســـ
  غ، ماليزيا، النرويج، هنغاريالكسمرب

٣٨٤٢  

  ٣٨٤٣ أملانيا، إيطاليا، بلجيكا، كرواتيا  احلالة يف كرواتيا



 مرجع ممارسات جملس األمن
 

09-25531 96 
 

  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

١٩٩٨    
  ٣٨٤٧ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٨٥٠  أنغوال، الرأس األخضر، زمبابوي، موزامبيق، ناميبيا احلالة يف أنغوال

  ٣٨٥١ أملانيا وجورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٨٥٣ مجهورية أفريقيا الوسطى   مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف

  ٣٨٥٤ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة

  األفغانية
  ٣٨٥٦ طاجيكستان

  ٣٨٥٧ سرياليون  احلالة يف سرياليون
يزيــا، مصــر، األرجنــتني، باكســتان، بــريو، الكويــت، مال  احلالة بني العراق والكويت

  املكسيك
٣٨٥٨  

  ٣٨٥٩ كرواتيا  احلالة يف كرواتيا
  ٣٨٦٠ مجهورية أفريقيا الوسطى  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  ٣٨٦١ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٣٨٦٢ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  ٣٨٦٣ أنغوال احلالة يف أنغوال
ــة ــائل مؤرخــ ــان ٢٣و  ٢٠رســ ــمربكــ ون األول/ديســ

موجهــة مــن فرنســا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا   ١٩٩١
 العظمى وايرلندا الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة

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

 األردن، اإلمارات العربيـة املتحـدة، إندونيسـيا، أوغنـدا،    
ــة ــران (مجهوريـ ــالمية)، - إيـ ــتان، اإلسـ ــونس،  باكسـ تـ

اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة،  
ــة الســورية، ــة العربي ــا الشــعبية   اجلمهوري ــة كوري مجهوري
 الدميقراطيــــــة الشــــــعبية، الدميقراطيــــــة، مجهوريــــــة الو

زمبـابوي، الســودان، العــراق، عمــان، غانــا، فييــت نــام،  
ــا، مصــر،     ــايل، ماليزي ــان، مالطــة، م ــت، لبن قطــر، الكوي

  ، موريتانيا، ناميبيا، نيجرييا، اهلند، اليمناملغرب

٣٨٦٤  

  ٣٨٦٦ هاييت  املسألة املتعلقة هباييت
  ٣٨٦٧ مجهورية أفريقيا الوسطى والسودان  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

وموجهـــة إىل١٩٩٨آذار/مـــارس  ١١رســـالة مؤرخـــة
مملكــة رئــيس جملــس األمــن مــن نائــب املمثــل الــدائم لل

يرلنـدا الشـمالية لـدى األمـم     طانيا العظمى وأاملتحدة لربي
  )S/1998/223املتحدة (

وموجهـــة إىل  ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٢٧رســـالة مؤرخـــة
رئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للواليـات املتحـدة

  )S/1998/272األمريكية لدى األمم املتحدة (

 اإلسـالمية)، - إيـران (مجهوريـة  ألبانيا، أملانيا، أوكرانيـا،
ا، باكســتان، البوســنة واهلرســك، بولنــدا، تركيــا، إيطاليــ

  كرواتيا، كندا، مصر، هنغاريا، اليونان

٣٨٦٨  

  ٣٨٦٩ أفغانستان  احلالة يف أفغانستان
  ٣٨٧٠ أملانيا وبلجيكا احلالة يف رواندا

  ٣٨٧٢ سرياليون  احلالة يف سرياليون
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وموجهـــة إىل١٩٩٨آذار/مـــارس  ٣١رســـالة مؤرخـــة
القـائم باألعمـال املؤقـت للبعثـة     رئيس جملـس األمـن مـن    

ــابوا غ ــة لبـ ــدة     الدائمـ ــم املتحـ ــدى األمـ ــدة لـ ــا اجلديـ ينيـ
)S/1998/287(  

  ٣٨٧٤ بابوا غينيا اجلديدة

ــا، احلالة يف أفريقيا ــتني، أملاني ــا، األرجن ــة املتحــدة،  إثيوبي اإلمــارات العربي
إندونيســــيا، أوغنــــدا، أوكرانيــــا، إيطاليــــا، باكســــتان،  

ــو ــنغالديش، تـ ــا، بـ ــر،  بلجيكـ ــزر القمـ ــر، جـ نس، اجلزائـ
مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة،

مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، جنـوب   
قـــربص، الفلـــبني،  أفريقيـــا، جيبـــويت، زمبـــابوي، غيانـــا،

الكــامريون، كنــدا، كوبــا، كولومبيــا، الكويــت، لبنــان،  
ــا، مصــر، املغــرب، مــالوي، موريت  ــرويج، ماليزي ــا، الن اني

  نيجرييا، اهلند، هولندا

٣٨٧٥  

  ٣٨٧٦ أنغوال احلالة يف أنغوال
احلالة يف طاجيكسـتان وعلـى طـول احلـدود الطاجيكيـة

  األفغانية
  ٣٨٧٩ طاجيكستان

  ٣٨٨٢ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٣٨٨٣ أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

  ٣٨٨٤ أنغوال  أنغوالاحلالة يف
  ٣٨٨٩ سرياليون  احلالة يف سرياليون

األرجنــــتني، أســــتراليا، اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة،      مسؤولية جملس األمن يف صون السلم واألمن الدوليني
باكســـتان،  اإلســـالمية)،- إيـــران (مجهوريـــة أوكرانيـــا،

مجهورية كوريا، كازاخستان، كندا، مصـر، املكسـيك،   
  زيلنداالنرويج، نيو

٣٨٩٠  

  ٣٨٩١ أنغوال احلالة يف أنغوال
ــا،      احلالة يف البوسنة واهلرسك   ــك، تركيـ ــنة واهلرسـ ــا، البوسـ ــا، إيطاليـ ــا، أملانيـ ألبانيـ

  كرواتيا، ماليزيا
٣٨٩٢  

  ٣٨٩٤ أنغوال احلالة يف أنغوال
  ٣٨٩٥ إثيوبيا وإريتريا  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا

جـــان، األرجنـــتني، أملانيـــا، إندونيســـيا، أوكرانيـــا،  أذربي  األطفال والرتاعات املسلحة
ــدي، ــا، بورونـ ــيكية،  إيطاليـ ــة التشـ ــا، اجلمهوريـ رومانيـ

املغـــــرب،  التفيـــــا، الســـــلفادور، ســـــلوفاكيا، كنـــــدا،
  موزامبيق، ناميبيا، النرويج

٣٨٩٦  

  ٣٨٩٩ أنغوال ومايل احلالة يف أنغوال
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

 اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسـيا، األردن، إسرائيل،  احلالة يف األراضي العربية احملتلة
ــة ــران (مجهوريـ ــنغالديش، تـــونس،  اإلســـالمية)، - إيـ بـ

اجلزائر، اجلمهورية العربية السـورية، السـودان، العـراق،    
عمان، قطر، كوبا، كولومبيا، الكويت، لبنان، ماليزيـا،  
ــا،     ــة الســعودية، موريتاني مصــر، املغــرب، اململكــة العربي

  النرويج، اليمن

٣٩٠٠  

  ٣٩٠٠  بريو  احلالة يف األراضي العربية احملتلة

  ٣٩٠١  كرواتيا  احلالة يف كرواتيا

  ٣٩٠٢  سرياليون، النمسا، نيجرييا  احلالة يف سرياليون
موجهـــة مـــن١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٢٩رســالة مؤرخـــة

  )S/1998/581األمني العام إىل رئيس جملس األمن (
  ٣٩٠٣  مجهورية الكونغو الدميقراطية، رواندا

ــة ــالة مؤرخـ ــه  ٢٥رسـ ــة إىل١٩٩٨حزيران/يونيـ موجهـ
ــني العـــام مـــن املمثـــل الـــدائم جلمهوريـــة الكونغـــو األمـ

  )S/1998/582الدميقراطية (

   

ــة ــالة مؤرخـ ــه  ٢٥رسـ ــة إىل١٩٩٨حزيران/يونيـ موجهـ
  )S/1998/583األمني العام من املمثل الدائم لرواندا (

   

  ٣٩٠٥ ية أفريقيا الوسطىمجهور  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  ٣٩٠٧ كرواتيا، أملانيا، إيطاليا احلالة يف كرواتيا

  ٣٩٠٩ أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
ــالفية     احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ــدونيا اليوغوســ ــة مقــ ــا، مجهوريــ ــا، إيطاليــ أملانيــ

  السابقة، النمسا
٣٩١١  

  ٣٩١٢ أملانيا، جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٣٩١٤ أفغانستان  احلالة يف أفغانستان

التهديــدات للســلم واألمــن الــيت تســببها أعمــال اإلرهــاب
  الدويل

  ٣٩١٥ مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٣٩١٦ أنغوال احلالة يف أنغوال
موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة

الـدائم للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا      جملس األمن من املمثـل 
  )S/1998/223العظمى وأيرلندا الشمالية (

  ٣٩١٨ أملانيا، إيطاليا

١٩٩١كـــــانون األول/ديســـــمرب ٢٣ و ٢٠رســـــائل مؤرخـــــة
موجهـة مــن فرنســا واململكــة املتحـدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا

، S/23307، و S/23306الشــمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة ( 
 )S/23317و  S/23309  ، وS/23308 و

  ٣٩٢٠ اجلماهريية العربية الليبية، هولندا

اإلسـالمية)،  - أفغانستان، أوزبكستان، إيران (مجهورية  احلالة يف أفغانستان
قريغيزســــــتان، باكســــــتان، تركيــــــا، طاجيكســــــتان، 

  كازاخستان، النمسا

٣٩٢١  
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

  ٣٩٢٢ رية الكونغو الدميقراطيةمجهو احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  ٣٩٢٥ أنغوال احلالة يف أنغوال
موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة

جملــس األمــن مــن نائــب املمثــل الــدائم للمملكــة املتحــدة
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى األمــم املتحــدة

)S/1998/223(  

  ٣٩٣٠ ألبانيا، البوسنة واهلرسك، أملانيا

موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ٢٧رسالة مؤرخة
جملس األمن من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكيـة

  )S/1998/272لدى األمم املتحدة (

   

محايــة املســاعدة اإلنســانية املقدمــة لالجــئني ولغريهــم ممــن
  يتواجدون يف حاالت نزاع

هوريـة  أذربيجان، األرجنتني، إندونيسـيا، باكسـتان، مج  
  كوريا، كندا، النرويج، النمسا،

٣٩٣٢  

  ٣٩٣٦ أنغوال احلالة يف أنغوال
موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة

جملــس األمــن مــن نائــب املمثــل الــدائم للمملكــة املتحــدة
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى األمــم املتحــدة

)S/1998/223(  

  ٣٩٣٧ ليا، بولنداأملانيا، أوكرانيا، إيطا

موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ٢٧رسالة مؤرخة
جملس األمن من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكيـة

)S/1998/272(  

   

  ٣٩٤٠ بيساو-غينيا  بيساو-احلالة يف غينيا
  ٣٩٤١ كرواتيا احلالة يف كرواتيا

ــى   ــة يف طاجيكســتان وعل ــة طــولاحلال احلــدود الطاجيكي
  األفغانية

  ٣٩٤٣ طاجيكستان

احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن
ــيت ــدويل الـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ االنتـ

  السابقة ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا

  ٣٩٤٤ أملانيا، إيطاليا

  ٣٩٤٩ األرجنتني، شيلي، فرتويال، كندا  املسألة املتعلقة هباييت
  ٣٩٥١ نغوالأ احلالة يف أنغوال

  ٣٩٥٢  باكستان، مجهورية إيران اإلسالمية  احلالة يف أفغانستان
األرجنــتني، أســتراليا، إندونيســيا، أوكرانيــا، باكســتان،  بناء السلم بعد انتهاء الرتاعو صون السلم واألمن

ــا،      ــونس، جامايكـ ــك، تـ ــنة واهلرسـ ــنغالديش، البوسـ بـ
ــودان،    ــلوفاكيا، الســ ــا، ســ ــة كوريــ ــر، مجهوريــ اجلزائــ

ــق،     كر ــا، موزامبي ــا، مصــر، منغولي ــدا، ماليزي ــا، كن واتي
  النرويج، النمسا، نيجرييا، اهلند

٣٩٥٤  

  ٣٩٥٥  العراق  احلالة بني العراق والكويت
  ٣٩٥٨ بيساو-توغو، غينيا  بيساو-احلالة يف غينيا
  ٣٩٦٠ أنغوال احلالة يف أنغوال
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

 ١٩٩٩   
  ٣٩٦٣ سرياليون  احلالة يف سرياليون

  ٣٩٦٤ توغو، سرياليون  رياليوناحلالة يف س
  ٣٩٦٥ أنغوال، الربتغال احلالة يف أنغوال
  ٣٩٦٦ أملانيا، إيطاليا، كرواتيا احلالة يف كرواتيا
موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة

جملــس األمــن مــن نائــب املمثــل الــدائم للمملكــة املتحــدة
م املتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية لــدى األمــلربيطانيــا العظمــى

)S/1998/223(  

  ٣٩٦٧ أملانيا، إيطاليا

موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ٢٧رسالة مؤرخة
جملس األمن من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكيـة

)S/1998/272(  

   

  ٣٩٦٩ أنغوال احلالة يف أنغوال
  ٣٩٧٢ أملانيا، جورجيا  احلالة يف جورجيا

  ٣٩٧٣ إرترييا، إثيوبيا  يااحلالة بني إريتريا وإثيوب
موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة

جملــس األمــن مــن نائــب املمثــل الــدائم للمملكــة املتحــدة
لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى األمــم املتحــدة

)S/1998/223(  

  ٣٩٧٤ أملانيا، إيطاليا

موجهة إىل رئـيس ١٩٩٨آذار/مارس ٢٧رسالة مؤرخة
لس األمن من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكيـة  جم

  )S/1998/272لدى األمم املتحدة (

   

  ٣٩٧٥ إثيوبيا، إريتريا  إريتريا وإثيوبيااحلالة بني
  ٣٩٧٩ مجهورية أفريقيا الوسطى  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

ــتراليا حاالت الرتاع املسلحمحاية املدنيني يف ــواي،   أذربيجــان، أس ــيا، أوروغ ــا، إندونيس ، أملاني
أوكرانيا، باكستان، بنغالديش، بوركينا فاسـو، توغـو،   
ــا،     ــة كوري ــة، مجهوري ــة الدومينيكي جامايكــا، اجلمهوري
زامبيـــا، الســـلفادور، غواتيمـــاال، كوســـتاريكا، مصـــر، 

املراقـــب النـــرويج، نيوزيلنـــدا، هـــاييت، اهلنـــد، اليابـــان، 
  الدائم لسويسرا

٣٩٨٠  

  ٣٩٨٠  إسرائيل، العراق، منظمة التحرير الفلسطينية املسلح حاالت الرتاعنيني يفمحاية املد
ــى   ــة يف طاجيكســتان وعل ــة طــولاحلال احلــدود الطاجيكي

  األفغانية
  ٣٩٨١ طاجيكستان

أملانيا، إيطاليا، بلغاريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية   احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  قةالساب

٣٩٨٢  

  ٣٩٨٣ أنغوال، زامبيا احلالة يف أنغوال
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  ة املدعوَّةالدول  بند جدول األعمال
ــرر  ــن:  مق ــس األم ــيت  لســاتاجلجمل ال

  ُجددت  دعوات أوُوجهت فيها 

كــوت توغــو، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، الســنغال،       احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
  ديفوار، كينيا، مصر، اليابان

٣٩٨٤  

  ٣٩٨٦ سرياليون  احلالة يف سرياليون
وركينـا فاسـو، بورونـدي، اجلماهرييـة     أملانيا، أوغنـدا، ب احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

ــة    ــدة، مجهوريـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــة، مجهوريـ ــة الليبيـ العربيـ
الكونغـو الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، روانــدا، زامبيــا،  

  زمبابوي، السودان، كينيا، مصر، اليابان،

٣٩٨٧  

موجهة إىل رئـيس ١٩٩٩آذار/مارس ٢٤رسالة مؤرخة
اد الروسي لـدى األمـم   جملس األمن من املمثل الدائم لالحت

  )S/1999/320املتحدة (

  ٣٩٨٨  ألبانيا، أملانيا، البوسنة واهلرسك، بيالروس، اهلند

موجهة إىل رئـيس ١٩٩٩آذار/مارس ٢٤رسالة مؤرخة
جملس األمن من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لـدى األمـم

  )S/1999/320املتحدة (

  ٣٩٨٩  روس، اهلندألبانيا، أملانيا، البوسنة واهلرسك، بيال

  ٣٩٩١ بيساو-توغو، غينيا  بيساو-احلالة يف غينيا
  ٣٩٩٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  ٣٩٩٨ إندونيسيا، الربتغال احلالة يف تيمور
  ٣٩٩٩ أنغوال، الربتغال احلالة يف أنغوال
موجهــة إىل رئــيس ١٩٩٩أيار/مــايو ٧رســالة مؤرخــة

جملس األمن من املمثل الدائم للصـني لـدى األمـم املتحـدة
)S/1999/523(  

  ٤٠٠٠  ألبانيا، أوكرانيا، بيالروس، العراق، كوبا، اهلند

ــن    ــس األمـــ ــرارات جملـــ ١١٩٩)، و١٩٩٨( ١١٦٠قـــ
  )١٩٩٨( ١٢٠٣ )، و١٩٩٨(

ــا،    ــة املتحــدة، أوكراني ــارات العربي ــا، اإلم األردن، ألباني
اإلســـالمية)، باكســـتان، البوســـنة  - (مجهوريـــةإيـــران 

واهلرســك، بــيالروس، تركيــا، الســنغال، قطــر، كوبــا،   
ــة الســعودية،    الكويــت، مصــر، املغــرب، اململكــة العربي

  اليمن

٤٠٠٣  

ــى   ــة يف طاجيكســتان وعل ــة طــولاحلال احلــدود الطاجيكي
  األفغانية

  ٤٠٠٤ طاجيكستان

  ٤٠٠٥ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٤٠١٠ إيطاليا  يف الصومالاحلالة

ــرارات جملــــس األمــــن   )،١٩٩٨(١١٩٩)، و١٩٩٨( ١١٦٠قــ
  )١٩٩٩( ١٢٣٩)، و ١٩٩٨( ١٢٠٣  و

اإلسـالمية)،  - ألبانيا، أملانيا، أوكرانيا، إيران (مجهوريـة 
إيطاليــا، بلغاريــا، بــيالروس، تركيــا، مجهوريــة مقــدونيا 
اليوغوســالفية الســابقة، كرواتيــا، كوبــا، كوســتاريكا،  

  ملكسيك، النرويج، هنغاريا، اليابانا

٤٠١١  

  ٤٠١٢ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٤٠١٣  أستراليا، إندونيسيا، الربتغال، نيوزيلندا احلالة يف تيمور

  ٤٠١٤ أملانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك
  ٤٠١٩ إندونيسيا، الربتغال احلالة يف تيمور
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ــا،    بعد انتهاء الرتاع السلماألمن وبناء صون السلم و ــة كوريـ ــنغالديش، مجهوريـ ــيا، بـ ــتراليا، إندونيسـ أسـ
ــدا،      ــاال، فنلنــ ــلفادور، غواتيمــ ــا، الســ ــوب أفريقيــ جنــ

  كرواتيا، موزامبيق، نيوزيلندا، اليابان

٤٠٢٠  

  ٤٠٢٩ أملانيا، جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٤٠٣٠ البوسنة واهلرسك  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  ٤٠٣٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية
ــى   ــة يف طاجيكســتان وعل ــة طــولاحلال احلــدود الطاجيكي

  األفغانية
  ٤٠٣٤ طاجيكستان

  ٤٠٣٥ سرياليون  احلالة يف سرياليون
  ٤٠٣٦ أنغوال احلالة يف أنغوال

ندونيســـيا، أنغـــوال، أوغنـــدا، الربتغـــال،    أفغانســـتان، إ  والرتاعات املسلحةاألطفال
ــنة واهلرســـك، بـــيالروس، اجلزائـــر،   بـــنغالديش، البوسـ
مجهوريــة ترتانيـــا املتحـــدة، مجهوريـــة كوريـــا، جنـــوب  
أفريقيا، رواندا، زامبيـا، سـلوفاكيا، السـودان، العـراق،     
غيانا، الفلـبني، فنلنـدا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا،      

ــا، موزامبيـــــق، مو  رويج، نـــــاكو، النـــــمصـــــر، منغوليـــ
  نيوزيلندا، اهلند، اليابان

٤٠٣٧  

ــيا، الربتغــــال، مجهوريــــة كوريــــا،   احلالة يف تيمور أســــتراليا، إندونيســ
  نيوزيلندا

٤٠٣٨  

اإلسـالمية)، باكسـتان،   -أفغانستان، إيـران (مجهوريـة  احلالة يف أفغانستان
ــتان، فنلنـــــــدا،   ــا، طاجيكســـــ تركمانســـــــتان، تركيـــــ

  اهلند، اليابان كازاخستان، مصر، النرويج،

٤٠٣٩  

  ٤٠٤١ إندونيسيا، الربتغال  احلالة يف تيمور الشرقية
  ٤٠٤٢ إندونيسيا، الربتغال  احلالة يف تيمور الشرقية
إسبانيا، أستراليا، إكوادور، أملانيـا، إندونيسـيا، أنغـوال،      احلالة يف تيمور الشرقية

يرلنــدا، أاإلســالمية)، - أوروغــواي، إيــران (مجهوريــة  
ــا ــال،   إيطاليـ ــتان، الربتغـ ــدة، باكسـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ، بـ

بلجيكا، بيالروس، اجلماهريية العربية الليبيـة، مجهوريـة   
ــعبية، جنـــوب    ــة الشـ ــة الو الدميقراطيـ ــا، مجهوريـ كوريـ
أفريقيــــا، الـــــدامنرك، الـــــرأس األخضـــــر، ســـــنغافورة،  

ــا     ــراق، غيني بيســاو،  -الســودان، الســويد، شــيلي، الع
كمبوديـــــا، كوبـــــا، الفلـــــبني، فنلنـــــدا، فييـــــت نـــــام، 

ــا،   ــرويج، النمســ ــر، موزامبيــــق، النــ لكســــمربغ، مصــ
  اليوناناهلند، نيوزيلندا، 

٤٠٤٣  

  ٤٠٤٥  أستراليا، إندونيسيا، الربتغال، فنلندا، نيوزيلندا، اليابان  احلالة يف تيمور الشرقية
، إســـرائيل، أوكرانيـــا، باكســـتان، بوتســـوانا، تـــونس     الرتاع املسلح حاالتمحاية املدنيني يف

ــالفية      ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــا، مجهوريـ ــة كوريـ مجهوريـ
الســابقة، جنــوب أفريقيــا، روانــدا، ســلوفاكيا، العــراق، 
  الفلبني، فنلندا، مصر، منغوليا، النرويج، اهلند، اليابان،

٤٠٤٦  
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ــيا،     احلالة يف أفريقيا ــدة، إندونيســ ــة املتحــ ــارات العربيــ ــتراليا، اإلمــ أســ
كــــا، توغــــو، أوروغــــواي، أوكرانيــــا، الربتغــــال، بلجي

اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، مجهوريـــة ترتانيـــا 
ــو    ــة الكونغـــ ــا، مجهوريـــ ــة كوريـــ ــدة، مجهوريـــ املتحـــ
الدميقراطية، جنـوب أفريقيـا، جيبـويت، روانـدا، زامبيـا،      
ســـلوفاكيا، الســـنغال، ســـوازيلند، الســـودان، الفلـــبني، 
 فنلنـــدا، كوبـــا، مصـــر، املغـــرب، مـــالوي، موزامبيـــق، 

  ند، اليابان، اليمنالنرويج، اهل

٤٠٤٩  

  ٤٠٤٩  أوغندا، باكستان، جزر القمر، غانا، نيجرييا احلالة يف أفريقيا
  ٤٠٤٩ مجهورية ترتانيا املتحدة احلالة يف أفريقيا

  ٤٠٥١  أفغانستان، مجهورية إيران اإلسالمية  احلالة يف أفغانستان
  ٤٠٥٢ أنغوال احلالة يف أنغوال

  ٤٠٥٤ ون، نيجريياسريالي  احلالة يف سرياليون
  ٤٠٥٥ أفغانستان  احلالة يف أفغانستان

  ٤٠٥٦ مجهورية أفريقيا الوسطى  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
أستراليا، إندونيسيا، الربتغال، مجهورية كوريا، فنلنـدا،    احلالة يف تيمور الشرقية

  النرويج، نيوزيلندا، اليابان
٤٠٥٧  

  ٤٠٦٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية لكونغو الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية ا
الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املســـؤولني عـــناحملكمـــة

ــانون اإلنســـاين الـــدويل ــيمة للقـ الـــيت  االنتـــهاكات اجلسـ
  ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة

  ٤٠٦٣ رواندا

حملاكمة األشخاص املسـؤولني عـن أعمـالاحملكمة الدولية
ــادة اجل ــهاكات  اإلب ــة وغــري ذلــك مــن االنت اجلســيمة  ماعي

ــدا ــانون اإلنســــاين الــــدويل املرتكبــــة يف إقلــــيم روانــ للقــ
املســـؤولني عـــن أعمـــال اإلبـــادة   واملـــواطنني الروانـــديني

اجلماعيـــة وغريهـــا مـــن االنتـــهاكات املماثلـــة يف أراضـــي
  اجملاورة الدول

   

ــى   ــة يف طاجيكســتان وعل ــة طــولاحلال احلــدود الطاجيكي
  األفغانية

  ٤٠٦٤ طاجيكستان

  ٤٠٦٥ جورجيا  احلالة يف جورجيا
  ٤٠٦٧  بوروندي، مجهورية ترتانيا املتحدة، فنلندا، النرويج  احلالة يف بوروندي

ــران     وقوع نزاعات مسلحةدور جملس األمن يف منع  ــا، إي ــة املتحــدة، أوكراني أســتراليا، اإلمــارات العربي
اإلســـــالمية)، باكســـــتان، بـــــنغالديش،  - (مجهوريــــة 

يالروس، اجلماهريية العربيـة الليبيـة، مجهوريـة كوريـا،     ب
ــا، الســنغال، الســودان، العــراق،    ــا، زامبي جنــوب أفريقي
فنلندا، كرواتيا، ليختنشتاين، مصر، النـرويج، نيجرييـا،   

  نيوزيلندا، اليابان

٤٩٧٢  

  ٤٠٧٤ فرتويال، هاييت  املسألة املتعلقة هباييت
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  ٤٠٧٦ مجهورية الكونغو الدميقراطية الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو 
  ٤٠٧٨ سرياليون  احلالة يف سرياليون
يرلنـدا،  أإسبانيا، أملانيـا، إندونيسـيا، أوغنـدا، أوكرانيـا،      احلالة يف أفريقيا

ــدي،    ــنغالديش، بورونـ ــا، بـ ــال، بلجيكـ ــا، الربتغـ إيطاليـ
ــة،      ــة الليبيـ ــة العربيـ ــهاما، اجلماهرييـ ــزر البـ ــر، جـ اجلزائـ

ــ ــة   مجهوري ــا، مجهوري ــة كوري ــا املتحــدة، مجهوري ة ترتاني
الكونغـو الدميقراطيــة، جنــوب أفريقيــا، روانــدا، زامبيــا،  
السويد، سرياليون، غانا، فنلنـدا، كمبوديـا، كولومبيـا،    
كينيا، مصر، موزامبيـق، النـرويج، نيجرييـا، نيوزيلنـدا،     

  اهلند، اليابان

٤٠٨١  

  ٤٠٨٤ الكويت  احلالة بني العراق والكويت

  



جملس األمناالشتراك يف أعمال  - الفصل الثالث 
 

 

105 09-25531 
 

  املرفق الثاين
    )١٩٩٩- ١٩٩٦( ٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة     

  التاريخ  اجللسة جدول األعمالبند  األشخاص املدعوون
١٩٩٦      

    إىل ممثلي أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتا٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة 
يناللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب الفلســــطي

   (أ)حلقوقه غري القابلة للتصرف
  ١٩٩٦ نيسان/أبريل ١٥  ٣٦٥٢ احلالة يف األراضي العربية احملتلة

  ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٧  ٣٦٩٨   السيد إبرا ديغني كا، الرئيس
    إىل ممثلي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة 

  املؤمتر اإلسالميمنظمة
  السيد أ. إجنني أنساي، املراقب الدائم

  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٩  ٣٦٤٨ احلالة يف أفغانستان

  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ٩  ٣٦٥٠    

 أكتــــوبر األول/تشــــرين  ١٦  ٣٧٠٥    
١٩٩٦  

  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٥  ٣٦٥٢ احلالة يف األراضي العربية احملتلة 
  ١٩٩٦ أيلول/سبتمرب ٢٧  ٣٦٩٨  

     إىل أشخاص آخرين٣٩عوات اليت ُوجهت مبوجب املادة الد
إزالة األلغام يف إطار عمليات األمم املتحدة حلفـظ    جلنة الصليب األمحر الدولية

  السالم
  ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٥  ٣٦٨٩

ــم ــدى األم ــد ل ــيس الوف ــغ، رئ ــر كون الســيد بيت
  املتحدة

     

  ١٩٩٧     
ثلي األمانة العامـة لألمـم املتحـدة وبعثـات جملـس األمـن وأجهـزة جملـس         إىل مم٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة 

  األمن الفرعية
  

ــام ــل األمــني الع الســيد ياسوشــي أكاشــي، وكي
ــة يف حــاالت للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاث

  الطوارئ

ــئني    ــة لالجـ ــانية املقدمـ ــاعدة اإلنسـ ــة للمسـ ــوفري احلمايـ تـ
  ولغريهم ممن يتواجدون يف حاالت نزاع

  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١  ٣٧٧٨

    إىل ممثلي أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتا ٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة 
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه

  غري القابلة للتصرف
  ١٩٩٧آذار/مارس  ٥  ٣٧٤٥ احلالة يف األراضي العربية احملتلة

       ديغني كا الرئيس: السيد إبرا
ــانية املقدمــــة   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تــــوفري احلمايــــة للمســــاعدة اإلنســ

  يف حاالت نزاعممن يتواجدون لالجئني وغريهم
  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١  ٣٧٧٨

بيترسـن، مـدير مكتـب -السيد سورين جيسـن  
  االتصال
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  التاريخ  اجللسة جدول األعمالبند  األشخاص املدعوون
ــانية املقدمــــة  تــــوفري احلم منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ايــــة للمســــاعدة اإلنســ

يف حـــاالت ممـــن يتواجـــدون غريهـــم للالجـــئني و
  نزاع

  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١  ٣٧٧٨

      السيد ستيفن لويس، نائب املدير التنفيذي
    إىل ممثلي املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية٣٩مبوجب املادة  اليت ُوجهتالدعوات

  األفريقيةمنظمة الوحدة
السيد إبـراهيم سـي، املراقـب الـدائم لـدى األمـم

  املتحدة

  ١٩٩٧متوز/يوليه  ١١  ٣٧٩٧ احلالة يف سرياليون

  منظمة املؤمتر اإلسالمي
  السيد أ. إجنني أنساي، املراقب الدائم

  ١٩٩٧آذار/مارس  ٥  ٣٧٤٥ احلالة يف األراضي العربية احملتلة

  
نيســـــــــان/أبريل  ١٥ و ١٤  ٣٧٦٥ احلالة يف أفغانستان

١٩٩٧  
   إىل أشخاص آخرين٣٩مبوجب املادة  اليت ُوجهتالدعوات

  اللجنة الدولية للصليب األمحر
الســيد بيتــر كونــغ، رئــيس الوفــد لــدى األمــم

  املتحدة

ــانية املقدمــــة   تــــوفري احلمايــــة للمســــاعدة اإلنســ
يف حـــاالت ممـــن يتواجـــدون غريهـــم لالجـــئني ول

  نزاع

  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢١  ٣٧٧٨

سيدة سيلفي جونـو، رئيسـة الوفـد لـدى األمـمال
  املتحدة

  ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٤  ٣٨١١ احلالة يف ألبانيا

١٩٩٨      
إىل ممثلي األمانة العامة لألمم املتحدة وبعثـات جملـس األمـن وأجهـزة جملـس      ٣٩الدعوات اليت ُوجهت مبوجب املادة 

  األمن الفرعية
  

ونالســيد برنــار مييــه، وكيــل األمــني العــام لشــؤ
  عمليات حفظ السالم

كــانون األول/ديســمرب   ١٨  ٣٩٥٧ احلالة يف سرياليون
١٩٩٨  

السيد أوالرا أوتونو، املمثل اخلاص لألمـني العـام
  املعين باألطفال والرتاع املسلح

  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٩  ٣٨٩٦ والرتاعات املسلحةاألطفال

  مم املتحدة أو هيئاهتا الفرعية أو وكاالهتاإىل ممثلي أجهزة األ٣٩الدعوات اليت وجهت مبوجب املادة 
اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه

  غري القابلة للتصرف
  الرئيس، السيد إبرا ديغني كا

  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٣٠  ٣٩٠٠ احلالة يف األراضي العربية احملتلة

  ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٤  ٣٨٧٥ احلالة يف أفريقيا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

السيدة ساداكو أوغاتا، املفوضة السامية لشـؤون
  الالجئني

ــانية املقدمــــة   تــــوفري احلمايــــة للمســــاعدة اإلنســ
  يف حاالت نزاعممن يتواجدون لالجئني وغريهم

ــاين/نوفمرب   ١٠  ٣٩٤٢ ــرين الثــ تشــ
١٩٩٨  

ــانية املقدمــــة تــــوفري احلمايــــة للمســــاعدة اإل السيد كويف أسوماين، مدير مكتب االتصال نســ
  يف حاالت نزاعممن يتواجدون لالجئني وغريهم

  ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٩  ٣٩٣٢
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  التاريخ  اجللسة جدول األعمالبند  األشخاص املدعوون
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  السيد ستيفن لويس، نائب املدير التنفيذي
ــانية املقدمــــة   تــــوفري احلمايــــة للمســــاعدة اإلنســ

  يف حاالت نزاعممن يتواجدون لالجئني وغريهم
  ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٩  ٣٩٣٢

    إىل املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدولية٣٩مبوجب املادة اليت ُوجهت الدعوات
  جامعة الدول العربية

  السيد حسني حسون، املراقب الدائم
كانون األول/ديسمرب ٢٣و٢٠رسالة مؤرخة

موجهة من فرنسا إىل اململكة املتحدة  ١٩٩١
والواليات الشمالية  اوأيرلند لربيطانيا العظمى
  املتحدة األمريكية

  ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٠  ٣٨٦٤

ورحلـة  Pan American١٠٣تأبني ضحايا رحلة 
UTA ٧٧٢  

    

السيد علي السلفي، القائم بأعمال جامعة الدول
  العربية

  ١٩٩٨/يونيه حزيران ٣٠  ٣٩٠٠ يف األراضي العربية احملتلةاحلالة

  منظمة الوحدة األفريقية
  أمادو كبه، املراقب الدائم السيد

كانون األول/ديسمرب ٢٣و٢٠رسالة مؤرخة
موجهة من اململكة املتحدة لربيطانيا  ١٩٩١

العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة 
  األمريكية

ــحايا ــأبني ضــ ــة تــ  ١٠٣ Pan Americanرحلــ
  ٧٧٢ UTAورحلة

  ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٠  ٣٨٦٤

  منظمة املؤمتر اإلسالمي
  سيد حممدو أبو، نائب املراقب الدائمال

كـانون األول/ديسـمرب   ٢٣و٢٠رسالة مؤرخـة
ــدة    ١٩٩١ ــة املتحـ ــا واململكـ ــن فرنسـ ــة مـ موجهـ

ــات     ــدا الشــمالية والوالي ــا العظمــى وأيرلن لربيطاني
  املتحدة األمريكية
 ١٠٣ Pan Americanرحلة تأبني ضحايا

  ٧٧٢ UTAورحلة

  ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٠  ٣٨٦٤

  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٣٠  ٣٩٠٠ احلالة يف األراضي العربية احملتلة  ر ملاين، املراقب الدائمالسيد خمتا
   إىل أشخاص آخرين٣٩مبوجب املادة  اليت وجهتالدعوات

  الدولية لصليب األمحراجلنة
  رئيسة الوفد لدى األمم املتحدة سيلفي جونو،

  ١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٤  ٣٨٧٥ احلالة يف أفريقيا

١٩٩٩ 

 الفرعية  جملس األمن وأجهزة جملس األمن األمانة العامة لألمم املتحدة وبعثاتممثليإىل٣٩مبوجب املادة  اليت وجهتالدعوات
لألمـمالسيد هادي العنايب، األمني العـام املسـاعد

  املتحدة لعمليات حفظ السالم،
ــانون األول/ديســـمرب  ٢٢  ٤٠٨٥ احلالة يف تيمور الشرقية كـ

١٩٩٩  
ــرار  ــنقــــ ) و ١٩٩٨(١١٦٠ات جملــــــس األمــــ

) و ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩
  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩

ــانون األول/ديســـمرب  ٣٠  ٤٠٨٦ كـ
١٩٩٩  

الســـيد ابراهيمـــا فـــال، األمـــني العـــام املســـاعد
  للشؤون السياسية

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٢  ٤٠٦٧ احلالة يف بوروندي
١٩٩٩    
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  التاريخ  اجللسة جدول األعمالبند  األشخاص املدعوون
اص لألمـنيالسيد جـاك بـول كاليـن، املمثـل اخلـ     

العام ومنسق عمليـات األمـم املتحـدة يف البوسـنة
  واهلرسك

تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٦  ٤٠٥٨ احلالة يف البوسنة واهلرسك
١٩٩٩  

السيد برنار كوشنري، املمثل اخلاص لألمـني العـام
بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف     ورئــيس

  كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

) ١٩٩٨(١١٦٠جملـــــــس األمـــــــنقـــــــرارات
) ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ و
  )١٩٩٩( ١٢٤٤) و ١٩٩٩( ١٢٣٩ و

ــاين/نوفمرب   ٥  ٤٠٦١ ــرين الثــــ تشــــ
١٩٩٩  

السيد برنار مييه، األمني العـام املسـاعد لعمليـات
ــانون األول/ديســـمرب  ١٠  ٤٠٧٨  احلالة يف سرياليون  حفظ السالم كـ

١٩٩٩  
ــانون األول/ديســـمرب  ١٦  ٤٠٨٣  و الدميقراطيةاحلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغ  كـ

١٩٩٩  
ــين ــام املع ــني الع ــل األم ــو، ممث الســيد أوالرا أوتون

  حبماية األطفال والرتاع املسلح
  ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢  ٣٩٧٧ محاية املدنيني يف حاالت الرتاع املسلح

  ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٥  ٤٠٣٧  األطفال والرتاعات املسلحة 
تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٢٢  ٤٠٥٤  احلالة يف سرياليون 

١٩٩٩  
ــارال ــيدة كــ ــةالســ ــة العامــ ــونيت، املدعيــ ديــــل بــ

ــة األشــخاص ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
ــانون املســـؤولني عـــن االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـ
ــيم ــت يف إقلـــ ــيت ارتكبـــ ــدويل الـــ ــاين الـــ اإلنســـ
يوغوســالفيا الســابقة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة

ؤولني عــن االنتــهاكات حملاكمــة األشــخاص املســ 
اجلســـيمة للقـــانون اإلنســـاين الـــدويل املرتكبـــة يف
إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسـؤولني عـن
أعمال اإلبادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات

  املماثلة املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورة

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن  
ــهاكات اجل ــدويل   االنت ــانون اإلنســاين ال ســيمة للق

  اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا
احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن  
ــدويل     ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق االنت
ــديني      ــواطنني الروان ــدا وامل ــيم روان ــة يف إقل املرتكب
ــة يف     ــة املرتكب ــهاكات املماثل املســؤولني عــن االنت

  جملاورة  أراضي الدول ا

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٠  ٤٠٦٣
١٩٩٩    

كريان بريندرغاسـت، وكيـل األمـني العـامالسيد
  للشؤون السياسية

    ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٧  ٤٠٣٩ احلالة يف أفغانستان

ــل األمــني ــو، وكي ــيريا دي ميلل الســيد ســريجيو ف
  منسق اإلغاثة الطارئةالعام للشؤون اإلنسانية و

نشطـــة اإلنسانيــــة ذات  تعزيز السالم واألمن: األ
  الصلة مبجلس األمن

كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير  ٢١  ٣٩٦٨
١٩٩٩    

  أو وكاالهتاالفرعيةاهيئاهتممثلي أجهزة األمم املتحدة أوإىل٣٩مبوجب املادة  اليت وجهتالدعوات
  منظمة األمم املتحدة للطفولة  

  السيدة كارول بيالمي، املديرة التنفيذية
    ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢  ٣٩٧٧ الرتاع املسلححاالتيفمحاية املدنيني

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
الســيدة ســاداكو أوغاتــا، مفوضــة األمــم املتحــدة

  السامية لشؤون الالجئني
  

تعزيــز الســلم واألمــن: تقــدمي املســاعدة اإلنســانية  
  لالجئني يف أفريقيا

    ١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٦  ٤٠٢٥
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  التاريخ  اجللسة جدول األعمالبند  األشخاص املدعوون
  املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات احلكومية الدوليةممثليإىل٣٩مبوجب املادة  وجهتاليتالدعوات

 االحتاد األورويب
ــريتش، املمثــل الســامي املعــين   الســيد فولفغــانغ بت

  بتنفيذ اتفاق السالم بشأن البوسنة واهلرسك

ــاين/نوفمرب   ٨  ٤٠٦٢ احلالة يف البوسنة واهلرسك ــرين الثــــ تشــــ
١٩٩٩    

  
  املؤمتر اإلسالميمنظمة

  السيد خمتار ملاين
    ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٧  ٤٠٣٩ احلالة يف البوسنة واهلرسك

ــرارات جملــــــس األمــــــن السيد أمحد حاج حسيين، نائب املراقب الدائم  ) و١٩٩٨(١١٦٠قــــ
  )١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩

    ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤  ٤٠٠٣

  خرينإىل أشخاص آ٣٩مبوجب املادة  اليت وجهتالدعوات
  الدولية لصليب األمحراجلنة

  سوماروغا، الرئيسالسيد كورنيليو
    ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢  ٣٩٧٧ الرتاع املسلححاالتمحاية املدنيني يف

السيدة سـيلفي جونـو، رئيسـة الوفـد لـدى األمـم
  املتحدة

  ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٦  ٤٠٤٦ الرتاع املسلححاالتمحاية املدنيني يف

 
  هي جلنة من جلان اجلمعية العامة. املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف اللجنة  (أ)  

  
  






