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  مالحظة استهاللية    
يتضمن هذا الفصل مواد تتعلق مبمارسة جملس األمن يف جمال اختـاذ القـرار والتصـويت      

الفصـل املطـابق يف اجمللـدات    ترتيب أساسا تبع ترتيب املواد وي .)١(من امليثاق ٢٧مبوجب املادة 
  .رجعاملالسابقة من 

ــة. و        ــة وغــري اإلجرائي ــني املســائل اإلجرائي ــالتمييز ب ــو ويتصــل اجلــزء األول ب يســرد ه
احلاالت اليت يشـري فيهـا التصـويت إىل أن طـابع القـرار غـري إجرائـي. ومل تكـن هنـاك حـاالت           

ــى   ــرة    أي تصــويت عل ــة خــالل الفت ــة    املستعرضــة. مســألة إجرائي ــاين أي وال يتضــمن اجلــزء الث
يف اجمللـس  املستعرضة مادة ميكن إيرادهـا بشـأن ممارسـة    خالل الفترة  تكن هناكحاالت، إذ مل 

مــن  ٢إجرائيــة يف نطــاق مــدلول الفقــرة    مــا كانــت مســألة  إذا التصــويت علــى مســألة مــا    
ــادة ــث   . ٢٧ امل ــاول اجلــزء الثال ــدم     مســألة ويتن ــس عــن التصــويت أو ع ــاع عضــو يف اجملل امتن

فهـو يتنـاول   اجلزء الرابـع  أما  .٢٧من املادة  ٣ مشاركته أو غيابه يف ما يتصل مبتطلبات الفقرة
  بتوافق اآلراء أو بدون تصويت.املقررات املتخذة 

  
   ٢٧املادة   

  
  لكل عضو من أعضاء جملس األمن صوت واحد.  - ١  
  تصدر قرارات جملس األمن يف املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة من أعضائه.  ‐ ٢  
ائل األخـرى كافـة مبوافقـة أصـوات تسـعة      تصدر قرارات جملس األمن يف املس  ‐ ٣  

القـرارات املتخـذة   بشرط أنـه يف  من أعضائه يكون من بينها أصوات األعضاء الدائمني متفقة، 
ميتنـع مـن كـان طرفـا يف الـرتاع عـن        ٥٢مـن املـادة    ٣تطبيقا ألحكام الفصل السادس والفقرة 

  التصويت.
  
  
  

 
  

مــن النظــام  ١٠تــرد يف الفصــل الســادس املــادة املتعلقــة بالتصــويت املتصــل بانتخــاب قضــاة مبوجــب املــادة      )١(  
األساســي حملكمــة العــدل الدوليــة. وتــرد يف الفصــل الســابع املــادة املتعلقــة بــإجراءات التصــويت الــيت اختــذها 

 .اجمللس فيما يتصل بطلبات االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة
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  اجلزء األول    
  ائيةاملسائل اإلجرائية وغري اإلجر    

  
  مالحظة  
إن غالبية عمليات التصويت يف جملس األمن ال تبني من تلقـاء نفسـها إن كـان اجمللـس       

وهـذا هـو احلـال     /أو غـري إجرائـي   التصويت بشأهنا ذات طابع إجرائـي  يعترب املسألة اليت جيرى
علــى ســبيل املثــال عنــدما ُيعتمــد مقتــرح بإمجــاع األصــوات؛ وعنــدما يصــّوت مجيــع األعضــاء   

ئمني تأييدا ملقترح ما؛ أو عندما ال حيصل مقترح ما على األصوات املؤيدة التسـعة الالزمـة   الدا
احلــاالت الــيت يــبني فيهــا التصــويت داخــل اجمللــس الطــابع غــري األول لتمريــره. ويتضــمن اجلــزء 

مـا إذا كانـت مسـألة    بشـأن  جتـر أي مناقشـة   ومل هـذا  قيد النظر. اليت تكون اإلجرائي للمسألة 
  طابع إجرائي أو غري إجرائي.ظر ذات قيد الن

واحلكم على مسألة ما بأهنا إجرائية أو غري إجرائية يتضح على حنـو جلـي يف احلـاالت      
الــيت حيصــل فيهــا مقتــرح مــا علــى تســعة أصــوات أو أكثــر، مــع تصــويت واحــد أو أكثــر مــن   

طـابع اإلجرائـي   موافقة اجمللس يف تلك احلاالت تربهن علـى ال فاألعضاء الدائمني ضد املقترح. 
ــرة املستعرضــة،           ــا. وخــالل الفت ــي هل ــري اإلجرائ ــابع غ ــى الط ــدلل رفضــه عل ــا ي للمســألة؛ بينم

  يصوت جملس األمن على أي مسائل ذات طابع إجرائي.  مل
  

  احلاالت اليت بّين فيها التصويت الطابع غري اإلجرائي للمسألة
  

  رقم اجللسة وتارخيها  جدول األعمال بند

ع (مشاري االقتراحات
ــا إىل ــرارات ومــــ قــــ

  ذلك)
ــة   ــة املقدمـــــــ اجلهـــــــ

  لالقتراح
  التصويت

  (مل يعتمد االقتراح)
األعضاء الدائمون الذين 

  (أ)صوتوا سلبا

مســألة التوصــية بتعــيني 
األمــــني العــــام لألمــــم 

  املتحدة

، يفغلقـــــة)امل( ٣٧١٤
ــرين الثـــــاين/  ١٩  تشـــ

  ١٩٩٦نوفمرب 

S/1996/952 أملانيـا،  ،حتاد الروسـياال
ســــيا، بوتســــوانا، إندوني

 -شيلي، الصـني، غينيـا   
ــا، مصــر،    بيســاو، فرنس

  هندوراس
  

  ١  صفر- ١-١٤

أمريكا الوسطى: اجلهود 
  املبذولة من أجل السلم

  

ــانون١٠، يف ٣٧٣٠ كـ
  ١٩٩٧الثاين/يناير 

S/1997/18 ،ســـــبانيا،  إاألرجنـــــتني
ــويد،  ــال، الســـــ الربتغـــــ

ــيلي، ــال شــــــــ فرتويــــــــ
كولومبيـا،  كوستاريكا،

 املكســـــــيك، اململكـــــــة
ــدة ــرويج، ،املتحـــــ  النـــــ

  الواليات املتحدة
  

  ١  صفر- ١-١٤
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  رقم اجللسة وتارخيها  جدول األعمال بند

ع (مشاري االقتراحات
ــا إىل ــرارات ومــــ قــــ

  ذلك)
ــة   ــة املقدمـــــــ اجلهـــــــ

  لالقتراح
  التصويت

  (مل يعتمد االقتراح)
األعضاء الدائمون الذين 

  (أ)صوتوا سلبا
 

ــة يف األراضـــــي   احلالـــ
  العربية احملتلة

آذار/٧، يف٣٧٤٧
  ١٩٩٧مارس 

S/1997/199 ــال ــويد،الربتغــ ، الســ
ــا، ــة  فرنســـــ اململكـــــ
  املتحدة

  ١  صفر -١-١٤

ــة يف األراضـــــي   احلالـــ
  العربية احملتلة

آذار/٢١، يف ٣٧٥٦
  ١٩٩٧مارس 

S/1997/241 ١  ١- ١-١٣ رقطر، مص  

احلالـــــة يف مجهوريـــــة   
مقــدونيا اليوغوســالفية 

  السابقة

شـــباط/٢٥، يف ٣٩٨٢
  ١٩٩٩فرباير 

S/1999/201  ،أملانيا، إيطاليا، سلوفينيا
اململكة فرنسا، كندا،

، الواليات املتحدة
  املتحدة، هولندا

١  ١- ١- ١٣  

  
  لة من الفصل الثامن.لالطالع على سياق التصويت وتعليالته، انظر األقسام ذات الص  (أ)  

    
  الثايناجلزء     

إجراءات جملس األمن بشأن التصويت على ما إذا كانت املسألة     
  من امليثاق ٢٧من املادة  ٢إجرائية وفقا ملفهوم الفقرة 

  
ــق            ــن طري ــت، ع ــن الضــروري أن يب ــه م ــان، أن ــن، يف بعــض األحي ــس األم وجــد جمل

) مــن ٢نظــر إجرائيــا وفقــا ملفهــوم الفقــرة (التصــويت، يف مســألة مــا إذا كــان املوضــوع قيــد ال 
، وأطلق على هـذه املسـألة، وفقـا للغـة املسـتخدمة يف بيـان سـان فرانسيسـكو بشـأن          ٢٧ املادة

  “.املسألة األولية”، اسم “إجراءات التصويت”
  ومل حتدث أي عمليات تصويت على املسألة األولية خالل الفترة املستعرضة.  

    
  اجلزء الثالث    

ع عن التصويت أو عدم املشاركة أو الغياب فيما يتعلق االمتنا    
  من امليثاق ٢٧من املادة  ٣  بالفقرة

  مالحظة  
من امليثاق فإن موافقـة   ٢٧) من املادة ٣وفقا للفقرة (  

أصوات تسعة من األعضاء على القرارات املتعلقة مبسـائل غـري   
ــوات      ــها أصـ ــن بينـ ــون مـ ــوعية) جيـــب أن تكـ ــة (موضـ إجرائيـ

ائمني متفقــة. ويتعلــق اجلــزء الثالــث بتطبيــق هــذا  األعضــاء الــد
) ٣الشــرط: (أ) يف ضــوء الشــرط املنصــوص عليــه يف الفقــرة ( 

(االمتنـاع اإلجبـاري)؛ و (ب) يف حالـة امتنـاع      ٢٧من املادة 
أحد األعضاء الدائمني/املنتخبني طوعا عن التصـويت أو عـدم   

  مشاركته فيه أو تغيبه أثناء التصويت.
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  إللزاميااالمتناع  -ألف 
  على ما يلي: ٢٧) من املادة ٣تنص الفقرة (  
... بشــرط أنــه يف القــرارات املتخــذة تطبيقــا      

 ٥٢مــن املــادة  ٣ألحكــام الفصــل الســادس والفقــرة  
  ميتنع من كان طرفا يف الرتاع عن التصويت.

وخالل الفتـرة املستعرضـة، مل حيـدث أن امتنـع عضـو        
، ومل ُتجـر  ٢٧ادة مـن املـ   ٣ عن التصويت وفقا لشرط الفقـرة 

  .اإللزاميأي مناقشة ملسألة االمتناع 
، مل تكـن مثـة حـاالت امتنـع     املستعرضةخالل الفترة و  

 ٣ فيها أعضـاء عـن التصـويت وفقـا للشـرط الـوارد يف الفقـرة       
  .)٢(، أو أية مناقشة  ملسألة االمتناع اإللزامي٢٧من املادة 

__________ 

 ٢٧مـن املـادة    ٣مع ذلـك وردت إشـارات صـرحية إىل الفقـرة       )٢(  
ــة    ــي اجللســ ــداوالت اجمللــــس. ففــ ــودة يف ٣٨٦٤يف مــ ، املعقــ

رســائل ’’، فيمــا يتصــل بالبنــد املعنــون ١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٠
، موجهة مـن  ١٩٩١األول/ديسمرب كانون  ٢٣و  ٢٠مؤرخة 

فرنســا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية   
ــدة (  ــات املتحـــــــــ  S/23308و  S/23307و  S/23306والواليـــــــــ

)، أعــاد ممثــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  S/23317و  S/23309 و

عــــدم املشــــاركة أو   االمتنــــاع الطــــوعي أو   - باء
  ٢٧من املادة  ٣يف ما يتعلق بالفقرة  ابالغي

احلـاالت الـيت امتنـع فيهـا األعضـاء      القسـم  يسرد هـذا    
يف كـل حالـة، اعتـرب جملـس     و .عـن التصـويت  طوعـا  الدائمون 

أن القـرار املعـين قـد    الـيت درج عليهـا،    ةممارسـ وفقا للاألمن، 
ــن       ــدائمني عـ ــاء الـ ــد األعضـ ــاع أحـ ــن امتنـ ــالرغم مـ ــد بـ اعُتمـ

  التصويت.
حالــة واحـدة امتنــع فيهــا  املستعرضـة  الفتــرة  وشـهدت   

ومل تكـن هنـاك حـاالت تصـويت     ، عضو دائـم عـن التصـويت   
ــوارد يف اجلــدول ومــدرج يف غيــاب أعضــاء دائمــني.   ــاه ال أدن

األعضـــاء الـــدائمني عـــن التصـــويت أو عـــدم حــاالت امتنـــاع  
  مشاركتهم فيه.
__________ 

) فيـه  ١٩٩٢( ٧٣١تأكيد رأي وفد بلده وهو أن اختاذ القـرار  
، حيث شاركت أطراف الـرتاع  ٢٧من املادة  ٣قرة انتهاك للف

يف تلك القضية يف التصويت ومل متتنع عنه وفقـا ملـا تـنص عليـه     
ــة   ــر الوثيقـ ــادة. انظـ ــة  S/PV.4128املـ ــا احلالـ ــر أيضـ يف  ١؛ وانظـ

 .للمرجعالفصل الرابع من امللحق احلادي عشر 

خبالف تلـك املنصـوص عليهـا    عن التصويت  احلاالت اليت امتنع فيها أعضاء دائمون و/أو منتخبون   -  ١  
  ٢٧من املادة  ٣الفقرة يف شرط 

  
  املمتنعون  التصويت  رقم اجللسة وتارخيها  بند جدول األعمال  أو االقتراح القرار

S/1996/292  
بســـــبب ، عتمـــــدي(مل 
احلصـــول علـــى  عـــدم

ــوات التســـــعة   األصـــ
  املؤيدة املطلوبة)

 ســــــــان/ني٣٦٥٤،١٨ احلالة يف الشرق األوسط
  ١٩٩٦أبريل 

  

 -صــــــــــفر  - ٤
١١  

ــي،  ــاد الروســ  االحتــ
ــة   ــا، اململكـــ فرنســـ

ــات  ،املتحــدة الوالي
ــدة ــاء و املتحــ أعضــ
أملانيـــا،   :منتخبـــون
ــا،  بوتســوانا، إيطالي

ــة  ــدا، مجهوريــ بولنــ
 ،، شـــــيليكوريـــــا
  هندوراس
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ــة )١٩٩٦( ١٠٥٤ ــالة مؤرخـ ــانون٩رسـ كـ
موجهة و ١٩٩٦الثاين/يناير 

مــن إىل رئــيس جملــس األمــن 
ثيوبيــا لــدى الــدائم إل املمثــل

األمم املتحـدة بشـأن تسـليم    
ــيهم   ــوبني يف واملشــتبه ف املطل

ــيس    ــال رئــــ ــة اغتيــــ حماولــــ
ــة يف   ــر العربيـ ــة مصـ مجهوريـ

ــا،   ــس أبابــ ــا، يف إأديــ ثيوبيــ
 ١٩٩٥حزيران/يونيــــه   ٢٦

)S/1996/10(  
  

 نيســــــــان/٣٦٦٠،٢٦
  ١٩٩٦أبريل 

ــي   ٢- صفر -  ١٣ ــاد الروســـ  االحتـــ
  الصنيو

مجهورية مقدونيااحلالة يف )١٩٩٦( ١٠٥٨
  اليوغوسالفية السابقة

أيار/مــــايو  ٣٦٧٠،٣٠
١٩٩٦  

  االحتاد الروسي  ١- صفر -  ١٤

إسقاط طـائرتني مـدنيتني يف )١٩٩٦( ١٠٦٧
  ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٤

)S/1996/509(  

متوز/يوليـــه ٣٦٨٣،٢٦
١٩٩٦  

ــي   ٢- صفر -  ١٣ ــاد الروســـ  االحتـــ
  الصنيو

ــة  )١٩٦( ١٠٧٠ ــالة مؤرخـ ــانون٩رسـ كـ
ــاير الثاين/ي ــة  ١٩٩٦ن موجه

مــن إىل رئــيس جملــس األمــن 
ثيوبيــا لــدى املمثــل الــدائم إل

األمم املتحـدة بشـأن تسـليم    
ــيهم   ــوبني يف واملشــتبه ف املطل

ــيس    ــال رئــــ ــة اغتيــــ حماولــــ
ــة يف   ــر العربيـ ــة مصـ مجهوريـ

ــا،   ــس أبابــ ــا، يف إأديــ ثيوبيــ
 ١٩٩٥حزيران/يونيــــه   ٢٦

)S/1996/10(  
  

 ب/آ ٣٦٩٠،١٦
    ١٩٩٦أغسطس 

ــي اال  ٢- صفر -  ١٣ ــاد الروســـ  حتـــ
  والصني

احلالة يف األراضي العربية )١٩٩٦( ١٠٧٣
  احملتلة

ــول/٣٦٩٨،٢٨  أيلـــــــ
  ١٩٩٦سبتمرب 

  الواليات املتحدة  ١- صفر -  ١٤

ــرين ٣٧٠٧،٢٢ احلالة يف جورجيا )١٩٩٦( ١٠٧٧ تشـــــــ
  ١٩٩٦كتوبر أاألول/

  

  الصني  ١- صفر -  ١٤

احلالــة يف مجهوريــة مقــدونيا )١٩٩٦( ١٠٨٢
  السابقةاليوغوسالفية 

ــرين ٣٧١٦،٢٧ تشـــــــ
  ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 

  االحتاد الروسي  ١-صفر - ١٤

S/1997/241 
ــد، يع (مل ــبب تمــــ بســــ

تصويت أحـد األعضـاء   
  )الدائمني ضده

احلالـــة يف األراضـــي العربيـــة
  احملتلة

 آذار/ ٢١، يف٣٧٥٦
  ١٩٩٧مارس 

ــو  ١-١- ١٣ ــب عضـــ : منتخـــ
  كوستاريكا

 آذار/ ٣٧٥٨،٢٨ احلالة يف ألبانيا )١٩٩٧( ١١٠١
  ١٩٩٧مارس 

  الصني  ١-صفر  - ١٤
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ــران/٣٧٩١،١٩ احلالة يف ألبانيا )١٩٩٧( ١١١٤  حزيـــــــ
  ١٩٩٧يونيه 

  الصني    ١-صفر  - ١٤

ــول/٣٨١٧،١٢ احلالة بني العراق والكويت )١٩٩٧( ١١٢٩  أيلـــــــ
  ١٩٩٧سبتمرب 

  االحتاد الروسي  ١- صفر - ١٤

تشـــرين ٢٣، يف٣٨٢٦ احلالة بني العراق والكويت )١٩٩٧( ١١٣٤
  ١٩٩٧األول/أكتوبر 

ــي   ٥-صفر  - ١٠ ــاد الروســ ، االحتــ
ــني ــا ،الصـــ ، فرنســـ

 :وعضوان منتخبـان 
  مصر وكينيا

ــة )١٩٩٨( ١١٦٠ ــالة مؤرخــ آذار/١١رســ
إىل  موجهـــة ١٩٩٨مـــارس 

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن    
نائب املمثل الدائم للمملكـة  
ــا العظمـــى   املتحـــدة لربيطانيـ

يرلنــــدا الشـــــمالية لـــــدى  أو
ة األمـــــــــــــــم املتحـــــــــــــــد 

)S/1998/223(  
  

ــة   ــالة مؤرخــ  آذار/ ٢٧رســ
موجهـــة إىل  ١٩٩٨مـــارس 

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن    
املمثــــل الــــدائم للواليــــات    
ــدى   ــة لــ ــدة األمريكيــ املتحــ

  األمم املتحدة
)S/1998/272(  

 آذار/ ٣٨٦٨،٣١
  ١٩٩٨مارس 

  

  الصني  ١-صفر  - ١٤

ــة )١٩٩٨( ١١٩٩ ــالة مؤرخــ آذار/١١رســ
موجهـــة إىل  ١٩٩٨مـــارس 

األمـــن مـــن  رئـــيس جملـــس  
نائب املمثل الدائم للمملكـة  
ــا العظمـــى   املتحـــدة لربيطانيـ

يرلنــــدا الشـــــمالية لـــــدى  أو
األمـــــــــــــــم املتحـــــــــــــــدة  

)S/1998/223(  
  

ــة   ــالة مؤرخــ  آذار/ ٢٧رســ
موجهـــة إىل  ١٩٩٨مـــارس 

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن    
املمثــــل الــــدائم للواليــــات    
ــدى   ــة لــ ــدة األمريكيــ املتحــ

ــدة   األمـــــــــــــــم ااملتحـــــــــــــ
)S/1998/272(    

ــول/أ٣٩٣٠،٢٣  يلـــــــ
  ١٩٩٨سبتمرب 

  

  الصني  ١-صفر  - ١٤

ــة )١٩٩٨( ١٢٠٣ ــالة مؤرخــ آذار/١١رســ
موجهـــة إىل  ١٩٩٨مـــارس 

رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن    
نائب املمثل الدائم للمملكـة  
ــا العظمـــى املتحـــدة لربيطانيـ

ــرين ٣٩٣٧،٢٤ تشـــــــ
  ١٩٩٨األول/أكتوبر 

  

ــفر  - ١٣  -صــــ
٢  

ــي  ــاد الروســـ  االحتـــ
  والصني
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يرلنــــدا الشـــــمالية لـــــدىأو

األمـــــــــــــــم املتحـــــــــــــــدة  
)S/1998/223(  

  
ــة   ــالة مؤرخــ  آذار/ ٢٧رســ

موجهـــة إىل  ١٩٩٨مـــارس 
س جملـــس األمـــن مـــن   رئـــي

املمثــــل الــــدائم للواليــــات    
ــدى   ــة لــ ــدة األمريكيــ املتحــ
ــدة  األمـــــــــــــــم ااملتحـــــــــــــ

)S/1998/272(  
ــة )١٩٩٨( ١٢٠٧ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ احملكمــ

األشـــخاص املســـؤولني عـــن 
ــيمة   ــهاكات اجلســــــ االنتــــــ
 للقـــــانون اإلنســـــاين الـــــيت  

ــيم  ارتكبــــــــــــت يف إقلــــــــــ
  يوغوسالفيا السابقة

ــرين ٣٩٤٤،١٧ تشـــــــ
  ١٩٩٨نوفمرب  الثاين/

  الصني  ١-صفر  - ١٤

ــرين ٣٩٤٩،٢٥ املسألة املتعلقة هباييت )١٩٩٨( ١٢١٢ تشـــــــ
  ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

ــي   ٢-صفر  - ١٣ ــاد الروســـ  االحتـــ
  والصني

S/1999/201  ــديع(مل تم
بســبب تصــويت أحــد   
األعضـــــــاء الـــــــدائمني 

  )ضده

الــة يف مجهوريــة مقــدونيااحل
  اليوغوسالفية السابقة

  

 شــــــــباط/٣٩٨٢،٢٥
  ١٩٩٩فرباير 

  االحتاد الروسي  ١-١- ١٣

قــــــرارات جملــــــس األمــــــن )١٩٩٩( ١٢٣٩
 ١١٩٩ و )١٩٩٨( ١١٦٠

 ١٢٠٣ و )١٩٩٨(
)١٩٩٨(  

أيار/مــــايو  ٤٠٠٣،١٤
١٩٩٩  

  

ــي   ٢-صفر  - ١٣ ــاد الروســـ  االحتـــ
  والصني

نرارات جملس األمــق )١٩٩٩( ١٢٤٤
١٩٩٨( ١١٦٠،( 

 )،١٩٩٨( ١١٩٩ و
) ١٩٩٨( ١٢٠٣ و
  )١٩٩٩( ١٢٣٩ و

 حزيـــــران/٤٠١١،١٠
    ١٩٩٩يونيه 

  

  الصني  ١-صفر  - ١٤

 حزيـــــران/٤٠١٧،٢٥ قبول أعضاء جدد )١٩٩٩( ١٢٤٩
  ١٩٩٩يونيه 

  الصني  ١-صفر  - ١٤

ــرين ٤٠٧٤،٣٠ املسألة املتعلقة هباييت )١٩٩٩( ١٢٧٧ تشـــــــ
  ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 

  االحتاد الروسي  ١-صفر  - ١٤

كـــــــــــــانون ٤٠٧٧،٥ احلالة بني العراق والكويت )١٩٩٩( ١٢٨٠
  ١٩٩٩األول/ديسمرب 

ــي   ٣-صفر  - ١١ ــاد الروســـ  االحتـــ
ــو و والصـــــني عضـــ
  ماليزيا منتخب:

بالصــــحراءاملتعلقــــةاحلالــــة )١٩٩٩( ١٢٨٢
  الغربية

  

ــانون ٤٠٨٠،١٤ كـــــــ
  ١٩٩٩ديسمرب  األول/

ــفر  - ١٤  -صــــ
١  

ــو  ــب:عضـــ  منتخـــ
  بيانامي
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 احلالة بني العراق والكويت )١٩٩٩( ١٢٨٤
  

ــانون ٤٠٨٤،١٧ كـــــــ
  ١٩٩٩ديسمرب  األول/

  

ــفر  - ١١  -صــــ
٤  

ــي،  ــاد الروســ  االحتــ
، وفرنســــا ،لصــــنيا
 منتخــــب:عضــــو و

  ماليزيا
    

احلــاالت الــيت مل يشــارك فيهــا أعضــاء دائمــون و/أو منتخبــون يف التصــويت أو كــانوا غــائبني فيهــا أثنــاء       - ٢  
    التصويت

  التصويت  اجللسة وتارخيهارقم   بند جدول األعمال  أو االقتراح رالقرا
ــاركة أو   ــدم املشـ عـ

  الغياب

كـــــــــــــانون ٤٠٧٧،٥ احلالة بني العراق والكويت )١٩٩٩( ١٢٨٠
  ١٩٩٩ديسمرب  األول/

 –صــــــفر  - ١١
٣  

  فرنسا

    
  ١احلالة 

ــة    ــودة يف ٤٠٧٧يف اجللســـــــ ــانون  ٣، املعقـــــــ كـــــــ
ــة ”صــل بالبنــد املعنــون   مــا يتيف، ١٩٩٩األول/ديســمرب  احلال

، قــرر ممثــل فرنســا عــدم املشــاركة يف “بــني العــراق والكويــت
الــذي اعتمــد ، S/1999/1215ر التصــويت علــى مشــروع القــرا

عضو اجمللـس  ذلك ال). وحتدث ١٩٩٩( ١٢٨٠بوصفه القرار 
عــن اعتقــاده بــأن مشــروع القــرار قــد فــأعرب قبــل التصــويت 

التــدبري الــذي ن حتقيــق بطريقــة متعمــدة جتعلــه حيــول دو صــيغ 
التصـويت  قـال إن  . وعـالوة علـى ذلـك،    القرار حتقيقـه  يقترح
بـل   أعضـاء اجمللـس،  املعـروض علـى   بشـأن اعتمـاد الـنص    ليس 

ممارسة الضغط على أعضاء جملـس األمـن فيمـا    الغرض منه هو 
ــد     ــرار آخــر. وأوضــح أن وف ــق مبمارســة أخــرى وق ــد يتعل ه بل

تصـويت باعتبـاره املوقـف    على عدم املشـاركة يف ال رأيه استقر 
هـــذه العمليـــة ’’الوحيـــد الـــذي يتســـم باملعقوليـــة، يف ســـياق  

  “.وغري العادية للغايةاالستثنائية 

يف بعـض  ينبغـي  ممثل فرنسا عقب التصويت أنـه  وقال   
نعلــم ”نصــوص أال تطــرح للتصــويت احلــاالت النــادرة جــدا، 

ال وأضـاف قـائ  . “أهنا لن تنفذ، وال تعزز بالتايل سلطة اجمللـس 
إن مـــن الضـــروري معرفـــة كيفيـــة عـــدم اختـــاذ مواقـــف جتنبـــا 

  .)٣(ةالعمليمن الناحية يف عملية غري قابلة للتطبيق للمشاركة 
وأشـــــار ممثـــــل هولنـــــدا إىل أن عـــــدم املشـــــاركة يف   

هــذا التــدبري غــري العــادي وأن جــدا، نــادرة ممارســة التصــويت 
وذكـر   .مـن األعضـاء غـري الـدائمني     لقلييلجأ إليه إال عدد  مل

فائـــدة أشـــار يف اجلمعيـــة العامـــة إىل  ة بلـــدهأن وزيـــر خارجيـــ
ن عـن  واألعضـاء الـدائم  طريقـة ميكـن أن يعـرب هبـا     البحث عـن  

مــواقفهم الســلبية متامــا دون أن يضــطروا إىل اســتخدام حــق      
أن يــرى يف التصــويت ببســاطة الــنقض. وقــال إنــه كــان يأمــل 

اء الـدائمني  احلايل مثاال لذلك اإلجراء، يعرب فيه أحد األعضـ 
  .)٤(عن الرفض بدون أن يستخدم حق النقض

__________ 

 .٧و  ٢، الصفحتني Corr.1و  S/PV.4077انظر الوثيقة   )٣(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤(  
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  اجلزء الرابع    
  اعتماد القرارات واملقررات بتوافق اآلراء أو بدون تصويت    

  
  مالحظة  
تلـك  علـى مجيـع االقتراحـات اإلجرائيـة خـالل      ُووفق   

  دون تصويت.بالفترة 
دون املقـــررات املضـــمونية بـــبعـــض أيضـــا خـــذت اُتو  

 يف حالــة أربعــة قــرارات مدرجــة يف تصــويت، كمــا هــو مــبني
اقترح رئيس اجمللس يف تلـك احلـاالت،   فقد أدناه.  ألفالقسم 
ــه يف مشــاورات  كــان قــد مت الللتفــاهم الــذي  وفقــا توصــل إلي

ــابقة،  ــد اجمللــــس’’ســ ــرار ‘‘ أن يعتمــ ــروع القــ ــدون ’’مشــ بــ
ومل تــتم أيــة عمليــة تصــويت بتوافــق اآلراء خــالل ‘‘. تصــويت

  .املستعرضةالفترة 
التصويت علـى املقـررات الـيت اختـذت شـكل      جير مل و  
أعضــاء باســم الــرئيس باســم اجمللــس، أو  صــادرة عــن بيانــات 
موافقـة  بعـد  ‘‘ البيانـات الرئاسـية  ’’تلـك  صدرت فقد اجمللس. 

ــن خــالل املشــاورات.  عليهــا أعضــاء اجمللــس   ــع  وأُعل عــن مجي
جلســات رمسيــة للمجلــس، عــدا حــالتني  يفالبيانــات الرئاســية 

اتبـاع   الفتـرة تلـك  الحظ خـالل  يومل  ؛)١ - باءالقسم (انظر 
فقــط دون شــكل خطــي إصــدار بيــان يف املتمثلــة يف مارســة امل
ــاء جلســة  عــالن رمســي إ . ويف حــالتني، وبعــد التشــاور،  يف أثن

عــالم، صــدرا إلأدىل رئــيس جملــس األمــن ببيــانني اىل وســائل ا 
  ).٢ - باءالقسم (انظر ‘‘ بيانني رئاسيني’’بوصفهما 
 حاالت أخـرى، سـجلت مقـررات جملـس األمـن      ويف  

يف مــذكرات أو رســائل مــن رئــيس اجمللــس، بــدون إشــارة إىل 
هـذه  ومـع أن  جـيم).  القسـم  (انظـر  عليهـا  تصويت إجراء أي 

عموما يف شكل خطي فقـط، فـإن   املذكرات والرسائل تصدر 

ــائل الـــيت تعكـــس   ــرار املـــذكرات والرسـ ــد اجمللـــس قـ أن يعتمـ
ان يعلن عنها، يف الفترة املستعرضـة  كمشروع تقريره السنوي 

علـى مضـمون   أيضـا  مت االتفـاق  و .)٥(يف جلسات رمسيـة سنويا 
  .)٦(رسالتني وأعلن عنهما يف جلسات رمسية

__________ 

، ١٩٩٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٣مذكرة من الرئيس، مؤرخة   )٥(  
مشـروع التقريـر السـنوي جمللـس     أن يعتمـد  اجمللس تعكس قرار 

ــن    ــرة مــــ ــن للفتــــ ــه  ١٦األمــــ  ١٥إىل  ١٩٩٥حزيران/يونيــــ
 ٣٧١١، أعلــــــن عنــــــها يف اجللســــــة ١٩٩٦حزيران/يونيــــــه 

)S/1996/935(  خـــــــــة  ؛ ومـــــــــذكرة مـــــــــن الـــــــــرئيس، مؤر
ــبتمرب  ١٢ ــرار  ،١٩٩٧أيلول/سـ ــد اجمللـــس تعكـــس قـ أن يعتمـ

ــن     ــرة مـــ ــن للفتـــ ــنوي جمللـــــس األمـــ ــر الســـ ــروع التقريـــ مشـــ
ــه  ١٦ ــه  ١٥إىل  ١٩٩٦حزيران/يونيـــ ، ١٩٩٧حزيران/يونيـــ

؛ ومــذكرة مــن  )S/1997/706( ٣٨١٥أعلــن عنــها يف اجللســة   
اجمللـس  تعكس قرار ، ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٩الرئيس، مؤرخة 

حزيــران/  ١٦التقريــر الســنوي للفتــرة مــن   مشــروعأن يعتمــد 
 )؛S/1998/843( ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ١٥إىل  ١٩٩٧يونيـــه 

، ١٩٩٩أيلول/ســــبتمرب  ٢ومــــذكرة مــــن الــــرئيس، مؤرخــــة 
مشـروع التقريـر السـنوي للفتـرة     أن يعتمـد  اجمللس تعكس قرار 

 ١٩٩٩حزيران/يونيــه ١٥إىل  ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ١٦مــن 
)S/1999/933٤٠٤٠ ا يف اجللسةأعلن عنه )؛. 

يبلــغ فيهــا  ١٩٩٨متوز/يوليــه  ١٥رســالة مــن الــرئيس مؤرخــة    )٦(  
األمني العام بقرار اجمللـس متديـد املوعـد النـهائي لترشـيح قضـاة       

، ١٩٩٨آب/أغسـطس   ٤احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا حـىت  
 ٣٩٠٨مت االتفــــــاق عليهــــــا واإلعــــــالن عنــــــها يف اجللســــــة 

)S/1998/646 متوز/يوليــه  ١٥الــرئيس مؤرخــة   ). ورســالة مــن
، يبلغ فيها األمني العام بقرار اجمللس متديد املهلة احملددة ١٩٩٨

لترشــــيح قضــــاة احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا حــــىت       
، مت االتفــاق عليهــا واإلعــالن عنــها  ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ١٤

 ).S/1998/61( ٣٩١٧يف اجللسة 
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  احلاالت اليت اختذ فيها جملس األمن قرارات بدون تصويت  -ألف   
  

  بند جدول األعمال  رقم اجللسة وتارخيها  القرار

  حلفظ السالم: ميدالية داغ مهرشولدعمليات األمم املتحدة ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٨، ٣٨٠٢  )١٩٩٧(١١٢١
  قبول أعضاء جدد (كرييبايت) ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٥، ٤٠١٦   )١٩٩٩(١٢٤٨
  قبول أعضاء جدد (تونغا) ١٩٩٩متوز/يوليه ٢٨، ٤٠٢٦   )١٩٩٩(١٢٥٣
  يخ إجراء انتخاب لشغل منصب شاغر يف حمكمة العدل الدوليةتار ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠، ٤٠٧٥   )١٩٩٩(١٢٧٨

    
احلاالت الـيت أعلـن فيهـا عـن مقـررات جملـس األمـن يف بيانـات رئاسـية صـدرت بعـد موافقـة               -باء   

  أعضاء اجمللس عليها يف مشاوراته
  

  البيانات املسجلة يف حماضر جلسات جملس األمن  -  ١  
  

  د جدول األعمالبن  رقم اجللسة وتارخيها  بيان الرئيس

S/PRST/1996/1 احلالة يف بوروندي ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٥، ٣٦١٦   
S/PRST/1996/2 احلالة يف كرواتيا  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٨، ٣٦١٧ 
S/PRST/1996/4 احلالة يف الصومال ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٢٤، ٣٦٢٠   
S/PRST/1996/5 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦ثاين/ينايركانون ال ٢٩، ٣٦٢٢  
S/PRST/1996/6 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٦شباط/فرباير ١٥، ٣٦٣١ 
S/PRST/1996/7 احلالة يف سرياليون ١٩٩٦شباط/فرباير ١٥، ٣٦٣٢ 
S/PRST/1996/8 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦شباط/فرباير ٢٣، ٣٦٣٣ 
S/PRST/1996/9 ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٤إسقاط طائرتني مدنيتني يف  ١٩٩٦شباط/فرباير ٢٧، ٣٦٣٥  

S/PRST/1996/11 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٦آذار/مارس ١٩، ٣٦٤٢  
S/PRST/1996/12 احلالة يف سرياليون ١٩٩٦آذار/مارس ١٩، ٣٦٤٣ 
S/PRST/1996/13 حفظ السالمخطة للسالم: ١٩٩٦آذار/مارس ٢٨، ٣٦٤٥  
S/PRST/1996/14 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٦آذار/مارس ٢٩، ٣٦٤٦  
S/PRST/1996/15 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٦نيسان/أبريل ٤، ٣٦٤٧  
S/PRST/1996/16 احلالة يف ليربيا ١٩٩٦نيسان/أبريل ٩، ٣٦٤٩ 
S/PRST/1996/17 ــا    التوقيـــع علـــى ١٩٩٦نيسان/أبريل ١٢، ٣٦٥١ ــة يف أفريقيـ ــلحة النوويـ ــة مـــن األسـ ــة خاليـ ــاء منطقـ ــدة إنشـ معاهـ

  بليندابا)  (معاهدة
S/PRST/1996/18 مــن فرنســا، واململكــة   ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب  ٢٣و٢٠رســائل مؤرخــة ١٩٩٦نيسان/أبريل ١٨، ٣٦٥٥

  وأيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية املتحدة لربيطانيا العظمى
S/PRST/1996/19 احلالة يف أنغوال ١٩٩٦نيسان/أبريل ٢٤، ٣٦٥٧ 
S/PRST/1996/20 احلالة يف جورجيا ١٩٩٦نيسان/أبريل ٢٥، ٣٦٥٨   
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  د جدول األعمالبن  رقم اجللسة وتارخيها  بيان الرئيس

S/PRST/1996/21 احلالة يف بوروندي ١٩٩٦نيسان/أبريل ٢٥، ٣٥٥٩   
S/PRST/1996/22 احلالة يف ليربيا ١٩٩٦أيار/مايو ٦، ٣٦٦١ 
S/PRST/1996/23 للقـانون   االنتـهاكات اجلسـيمة     عـن      املسـؤولني      األشـخاص حملاكمـةالدوليةاحملكمة ١٩٩٦أيار/مايو ٨، ٣٦٦٣

  يوغوسالفيا السابقة ارتكبت يف إقليم اإلنساين الدويل اليت
S/PRST/1996/24 احلالة يف بوروندي ١٩٩٦أيار/مايو ١٥، ٣٦٦٤   
S/PRST/1996/25 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٦يار/مايوأ ٢١، ٣٦٦٥  
S/PRST/1996/26 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦أيار/مايو ٢٢، ٣٦٦٦ 
S/PRST/1996/27 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦أيار/مايو ٣٠، ٣٦٦٩  
S/PRST/1996/28 ويتاحلالة بني العراق والك ١٩٩٦حزيران/يونيه ١٤، ٣٦٧٤  
S/PRST/1996/29 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦متوز/يوليه ٣، ٣٦٧٧ 
S/PRST/1996/30 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦متوز/يوليه ٣، ٣٦٧٨ 
S/PRST/1996/31 احلالة يف بوروندي ١٩٩متوز/يوليه ٢٤، ٣٦٨٢   
S/PRST/1996/32 احلالة يف بوروندي ١٩٩٦متوز/يوليه ٢٩، ٣٦٨٤   
S/PRST/1996/33 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦متوز/يوليه ٣٠، ٣٦٨٥  
S/PRST/1996/34 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٦آب/أغسطس ٨، ٣٦٨٧  
S/PRST/1996/35 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦آب/أغسطس ١٥، ٣٦٨٨ 
S/PRST/1996/36 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٦آب/أغسطس ٢٣، ٣٦٩١  
S/PRST/1996/37 إزالة األلغام يف سياق عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ١٩٩٦آب/أغسطس ٣٠، ٣٦٩٣  
S/PRST/1996/38 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٢٠، ٣٦٩٦  
S/PRST/1996/39 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٢٠، ٣٦٩٧ 
S/PRST/1996/40 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٢٨، ٣٦٩٩ 
S/PRST/1996/41 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ١٠، ٣٧٠١  
S/PRST/1996/42 موجهـة   ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١١و  ٣أيلول/سبتمرب و ٢٣رسائل مؤرخة ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ١٥، ٣٧٠٤

ــدائمإىل رئــيس جملــس األمــن مــن ا  ــا لــدى األمــم املتحــدة    ملمثــل ال ــة كوري جلمهوري
)S/1996/774  وS/1996/824  وS/1996/847(رســــــــالتان إحــــــــدامها مؤرخــــــــة ؛ و

وموجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــن واألخـــرى مؤرخـــة  ١٩٩٦أيلول/ســـبتمرب  ٢٣
مــن املمثــل الــدائم جلمهوريــة   وموجهــة إىل األمــني العــام ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٧

  )S/1996/800 و S/1996/768( الدميقراطية لدى األمم املتحدةكوريا الشعبية
S/PRST/1996/43 احلالة يف جورجيا ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ٢٢، ٣٧٠٧   
S/PRST/1996/44 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ١، ٣٧٠٨    
S/PRST/1996/45 احلالة يف الشرق األوس ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧، ٣٧١٥  
S/PRST/1996/46 احلالة يف سرياليون ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب ٤، ٣٧٢٠ 
S/PRST/1996/47 احلالة يف الصومال ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب ٢٠، ٣٧٢٦   
S/PRST/1996/48 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب ٢٠، ٣٧٢٧ 
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S/PRST/1996/49 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٦انون األول/ديسمربك ٣٠، ٣٧٢٩  
S/PRST/1997/1 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٢٨، ٣٧٣٣  
S/PRST/1997/2 مــن فرنســا، واململكــة   ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب  ٢٣و٢٠رســائل مؤرخــة ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٢٩، ٣٧٣٤

  وأيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية املتحدة لربيطانيا العظمى
S/PRST/1997/3 احلالة يف أنغوال ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٣٠، ٣٧٣٦ 
S/PRST/1997/4 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٣١، ٣٧٣٧ 
S/PRST/1997/5 منطقة البحريات الكربىاحلالة يف ١٩٩٧شباط/فرباير ٧، ٣٧٣٨  
S/PRST/1997/6 األفغانية -طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية احلالة يف ١٩٩٧شباط/فرباير ٧، ٣٧٣٩  
S/PRST/1997/7 احلالة يف البوسنة واهلرسك   ١٩٩شباط/فرباير ١٤، ٣٧٤٠  

S/PRST/1997/8  احلالة يف الصومال ١٩٩٧شباط/فرباير ٢٧، ٣٧٤٢   
S/PRST/1997/9 املبذولة من أجل السلمهود اجلأمريكا الوسطى: ١٩٩٧آذار/مارس ٥، ٣٧٤٤  

S/PRST/1997/10 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧آذار/مارس ٧، ٣٧٤٦ 
S/PRST/1997/11 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٧آذار/مارس ٧، ٣٧٤٨    
S/PRST/1997/12 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٧آذار/مارس ١١، ٣٧٤٩  
S/PRST/1997/13 أمن عمليات األمم املتحدة ١٩٩٧آذار/مارس ١٢، ٣٧٥٠  
S/PRST/1997/14 احلالة يف ألبانيا ١٩٩٧آذار/مارس ١٣، ٣٧٥١ 
S/PRST/1997/15 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧آذار/مارس ١٩، ٣٧٥٣ 
S/PRST/1997/16 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٧آذار/مارس ١٩، ٣٧٥٤  
S/PRST/1997/17 احلالة يف أنغوال ١٩٩٧آذار/مارس ٢١، ٣٧٥٥ 
S/PRST/1997/18 مــن فرنســا، واململكــة   ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب  ٢٣و٢٠رســائل مؤرخــة ١٩٩٧نيسان/أبريل ٤، ٣٧٦١

  وأيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية املتحدة لربيطانيا العظمى
S/PRST/1997/19 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٧نيسان/أبريل ٤، ٣٧٦٢    
S/PRST/1997/20 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٧نيسان/أبريل ١٦، ٣٧٦٦ 
S/PRST/1997/21 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧نيسان/أبريل ١٦، ٣٧٦٨  
S/PRST/1997/22 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٧نيسان/أبريل ٢٤، ٣٧٧١    
S/PRST/1997/23 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧نيسان/أبريل ٢٥، ٣٧٧٢ 
S/PRST/1997/24 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٧نيسان/أبريل ٣٠، ٣٧٧٣    
S/PRST/1997/25 احلالة يف جورجيا ١٩٩٧أيار/مايو ٨، ٣٧٧٤   
S/PRST/1997/26 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧أيار/مايو ٨، ٣٧٧٥ 
S/PRST/1997/27 موجهـــة مـــن فرنســـا  ١٩٩١كـــانون األول/ديســمرب   ٢٣و٢٠رســائل مؤرخـــة ١٩٩٧أيار/مايو ٢٠، ٣٧٧٧

  وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
S/PRST/1997/28 مطى: اجلهود املبذولة من أجل السلأمريكا الوس ١٩٩٧أيار/مايو ٢٢، ٣٧٨٠  
S/PRST/1997/29 احلالة يف سرياليون ١٩٩٧أيار/مايو ٢٧، ٣٧٨١ 
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S/PRST/1997/30 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧أيار/مايو ٢٨، ٣٧٨٢  
S/PRST/1997/31 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية ١٩٩٧أيار/مايو ٢٩، ٣٧٨٤    
S/PRST/1997/32 يف بوروندياحلالة ١٩٩٧أيار/مايو ٣٠، ٣٧٨٥   
S/PRST/1997/33 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧حزيران/يونيه ١٣، ٣٧٨٩  
S/PRST/1997/34 تــوفري احلمايــة للمســاعدة اإلنســانية املقدمــة لالجــئني ولغريهــم ممــن يتواجــدون يف    ١٩٩٧حزيران/يونيه ١٩، ٣٧٩٠

  حاالت نزاع
S/PRST/1997/35 يف أفغانستاناحلالة ١٩٩٧متوز/يوليه ٩، ٣٧٩٦ 
S/PRST/1997/36 احلالة يف سرياليون ١٩٩٧متوز/يوليه ١١، ٣٧٩٨ 
S/PRST/1997/37 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٧متوز/يوليه ١١، ٣٧٩٩ 
S/PRST/1997/38 الشرطة املدنية يف عمليات حفظ السالم ١٩٩٧متوز/يوليه ١٤، ٣٨٠١  
S/PRST/1997/39 ة يف أنغوالاحلال ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٣، ٣٨٠٣ 
S/PRST/1997/40 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٩، ٣٨٠٤  
S/PRST/1997/41 احلالة يف ليربيا ١٩٩٧متوز/يوليه ٣٠، ٣٨٠٥ 
S/PRST/1997/42 احلالة يف سرياليون ١٩٩٧آب/أغسطس ٦، ٣٨٠٩ 
S/PRST/1997/43 احلالة يف مجهورية الكونغو   ١٩٩٧آب/أغسطس ١٣، ٣٨١٠  
S/PRST/1997/44 احلالة يف ألبانيا ١٩٩٧آب/أغسطس ١٤ ،٣٨١٢ 
S/PRST/1997/45 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ١٨، ٣٨١٨ 
S/PRST/1997/46 احلالة يف أفريقيا ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ٢٥، ٣٨١٩ 
S/PRST/1997/47 احلالة يف مجهورية الكونغو   ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ١٦، ٣٨٢٣  
S/PRST/1997/48 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ٢٠، ٣٨٢٤ 
S/PRST/1997/49 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ٢٩، ٣٨٢٨  
S/PRST/1997/50 احلالة يف جورجيا  ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ٦، ٣٨٣٠   
S/PRST/1997/51 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٣، ٣٨٣٢  
S/PRST/1997/52 احلالة يف سرياليون ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٤، ٣٨٣٤ 
S/PRST/1997/53 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢١، ٣٨٣٥  
S/PRST/1997/54 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ٣، ٣٨٣٨  
S/PRST/1997/55 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ١٦، ٣٨٤١ 
S/PRST/1997/56 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ٢٢، ٣٨٤٤  
S/PRST/1997/57 احلالة يف الصومال ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ٢٣، ٣٨٤٥   

S/PRST/1998/1 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٨كانون الثاين/يناير ١٤، ٣٨٤٨  
S/PRST/1998/2 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨كانون الثاين/يناير ٣٠، ٣٨٥٢  
S/PRST/1998/3 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٨شباط/فرباير ١٣، ٣٨٥٤ 
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S/PRST/1998/4 كستانياحلالة يف طاج ١٩٩٨شباط/فرباير ٢٤، ٣٨٥٦ 
S/PRST/1998/5 احلالة يف سرياليون ١٩٩٨شباط/فرباير ٢٦، ٣٨٥٧ 
S/PRST/1998/6 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٨آذار/مارس ٦، ٣٨٥٩ 
S/PRST/1998/7 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٨آذار/مارس ١٩، ٣٨٦٢  
S/PRST/1998/8 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٨آذار/مارس ٢٥، ٣٨٦٦   
S/PRST/1998/9 أفغانستاناحلالة يف ١٩٩٨نيسان/أبريل ٦، ٣٨٦٩ 

S/PRST/1998/10 اتفاق السالم واألمن والتنمية املتعلق ببوغانفيل ١٩٩٨نيسان/أبريل ٢٢، ٣٨٧٤  
S/PRST/1998/11 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٨أيار/مايو ١٤، ٣٨٨٠  
S/PRST/1998/12 مسؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني ١٩٩٨أيار/مايو ١٤، ٣٨٨١  
S/PRST/1998/13 احلالة يف سرياليون ١٩٩٨أيار/مايو ٢٠، ٣٨٨٢ 
S/PRST/1998/14 احلالة يف أنغوال ١٩٩٨أيار/مايو ٢٢، ٣٨٨٤ 
S/PRST/1998/15 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨أيار/مايو ٢٧، ٣٨٨٥  
S/PRST/1998/16 احلالة يف جورجيا ١٩٩٨أيار/مايو ٢٨، ٣٨٨٧   
S/PRST/1998/17 مسؤولية جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني ١٩٩٨أيار/مايو ٢٩، ٣٨٨٨  
S/PRST/1998/18 عات املسلحةارتاألطفال وال ١٩٩٨حزيران/يونيه ٢٩، ٣٨٩٧  
S/PRST/1998/19 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٨متوز/يوليه ٢، ٣٩٠١ 
S/PRST/1998/20 ــالة مؤرخــة ١٩٩٨متوز/يوليه ١٣، ٣٩٠٣ ــه حزي٢٩رس ــيس     ١٩٩٨ران/يوني ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م موجه

موجهــة  ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٥رســالة مؤرخــة و)؛ S/1998/581جملــس األمــن (
ــدى األمــم       ــة ل ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدائم جلمهوري ــل ال ــام مــن املمث إىل األمــني الع

ــه  ٢٥رســالة مؤرخــة  و)؛ S/1998/582املتحــدة ( ــة إىل  ١٩٩٨حزيران/يوني موجه
  )S/1998/583( العام من املمثل الدائم لرواندا لدى األمم املتحدة األمني

S/PRST/1998/21 احلالة يف األراضي العربية احملتلة ١٩٩٨متوز/يوليه ١٣، ٣٩٠٤  
S/PRST/1998/22 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٨متوز/يوليه ١٤، ٣٩٠٦ 
S/PRST/1998/23 األوسطاحلالة يف الشرق ١٩٩٨متوز/يوليه ٣٠، ٣٩١٣  
S/PRST/1998/24 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٨آب/أغسطس ٦، ٣٩١٤ 
S/PRST/1998/25 موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن نائـب   و ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة ١٩٩٨آب/أغسطس ٢٤، ٣٩١٨

لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية لــدى األمــم  للمملكــة املتحــدة املمثــل الــدائم
ــدة ( ــة   ؛)S/1998/223املتحـ ــالة مؤرخـ ــارس  ٢٧ورسـ ــة إىل  ١٩٩٨آذار/مـ موجهـ

رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم للواليــات املتحــدة األمريكيــة لــدى األمــم    
  )S/1998/272املتحدة (

S/PRST/1998/26 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية ١٩٩٨آب/أغسطس ٣١، ٣٩٢٢    
S/PRST/1998/27 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٨أيلول/سبتمرب ١٥، ٣٩٢٦ 
S/PRST/1998/28 احلالة يف أفريقيا ١٩٩٨أيلول/سبتمرب ١٦، ٣٩٢٧ 
S/PRST/1998/29 احلالة يف أفريقيا ١٩٩٨أيلول/سبتمرب ٢٤، ٣٩٣١ 
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S/PRST/1998/30 جـدون يف  اوتوغريهـم ممـن ي   توفري احلماية للمساعدة اإلنسانية املقدمة إىل الالجئني ١٩٩٨أيلول/سبتمرب ٢٩، ٣٩٣٣
  حاالت الرتاع

S/PRST/1998/31 بيساو-احلالة يف غينيا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ٦، ٣٩٤٠    
S/PRST/1998/32 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ٦، ٣٩٤١ 
S/PRST/1998/33 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥، ٣٩٤٧  
S/PRST/1998/34 احلالة يف جورجيا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥، ٣٩٤٨   
S/PRST/1998/35 احلالة يف أفريقيا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠، ٣٩٥٠ 
S/PRST/1998/36 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ١١، ٣٩٥٣    
S/PRST/1998/37 احلالة يف أنغوال ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ٢٣، ٣٩٦٠ 
S/PRST/1998/38 الرتاعصون السلم واألمن وبناء السالم بعد انتهاء ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ٢٩، ٣٩٦١  

S/PRST/1999/1 احلالة يف سرياليون ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٧، ٣٩٦٣ 
S/PRST/1999/2 باحلالة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  املتعلقةبنودال ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ١٩، ٣٩٦٧  
S/PRST/1999/3 احلالة يف أنغوال ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٢١، ٣٩٦٩ 
S/PRST/1999/4 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٢٨، ٣٩٧٠  
S/PRST/1999/5 باحلالة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتاديةاملتعلقةدبنوال ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٢٩، ٣٩٧٤  
S/PRST/1999/6 املسلححاالت الرتاع محاية املدنيني يف ١٩٩٩شباط/فرباير ١٢، ٣٩٧٨  
S/PRST/1999/7 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ١٩٩٩شباط/فرباير ١٨، ٣٩٧١    
S/PRST/1999/8 احلدود الطاجيكية األفغانيةطول احلالة يف طاجيكستان وعلى  ١٩٩٩شباط/فرباير ٢٣، ٣٩٨١  
S/PRST/1999/9 احلالة بني إثيوبيا وإريتريا   ١٩٩٩شباط/فرباير ٢٧، ٣٩٨٥  

S/PRST/1999/10 مــن فرنســا واململكــة    ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب   ٢٣و٢٠رســائل مؤرخــة ١٩٩٩نيسان/أبريل ٨، ٣٩٩٢
  يرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكيةاملتحدة لربيطانيا العظمى وأ

S/PRST/1999/11 احلالة يف جورجيا ١٩٩٩أيار/مايو ٧، ٣٩٩٧   
S/PRST/1999/12 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل و ١٩٩٩أيار/مــايو ٧رســالة مؤرخــة ١٩٩٩أيار/مايو ١٤، ٤٠٠١

    )S/1999/523الدائم للصني لدى األمم املتحدة (
S/PRST/1999/13 احلالة يف سرياليون ١٩٩٩أيار/مايو ١٥، ٤٠٠٥ 
S/PRST/1999/14 احلالة يف أنغوال ١٩٩٩أيار/مايو ١٩، ٤٠٠٧ 
S/PRST/1999/15 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٩أيار/مايو ٢٧، ٤٠٠٩  
S/PRST/1999/16 احلالة يف الصومال ١٩٩٩أيار/مايو ٢٧، ٤٠١٠   
S/PRST/1999/17 مهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلق جباحلالة ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٤، ٤٠١٥    
S/PRST/1999/18 قبول أعضاء جدد ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٥، ٤٠١٦ 
S/PRST/1999/19 قبول أعضاء جدد ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٥، ٤٠١٧ 
S/PRST/1999/20 احلالة يف تيمور ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٩، ٤٠١٩ 
S/PRST/1999/21 الرتاعصون السلم واألمن وبناء السلم بعد انتهاء  ١٩٩٩متوز/يوليه ٨، ٤٠٢١  



 مرجع ممارسات جملس األمن
 

09-25531 128 
 

  د جدول األعمالبن  رقم اجللسة وتارخيها  بيان الرئيس

S/PRST/1999/22 مــن فرنســا، واململكــة ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب  ٢٣و٢٠رسـائل مؤرخــة ١٩٩٩متوز/يوليه ٩، ٤٠٢٢ ،
  مريكيةالشمالية، والواليات املتحدة األ وأيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى 

S/PRST/1999/23 قبول أعضاء جدد ١٩٩٩متوز/يوليه ٢٨، ٤٠٢٦ 
S/PRST/1999/24 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٩متوز/يوليه ٣٠، ٤٠٢٨  
S/PRST/1999/25 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٩آب/أغسطس ١٩، ٤٠٣٤  
S/PRST/1999/26 احلالة يف أنغوال ١٩٩٩آب/أغسطس ٢٤، ٤٠٣٦ 
S/PRST/1999/27 (أ)احلالة يف تيمور الشرقية ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ٣، ٤٠٤٢  
S/PRST/1999/28 األسلحة الصغرية ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ٢٤، ٤٠٤٨ 
S/PRST/1999/29 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ٢٢، ٤٠٥٥ 
S/PRST/1999/30 احلالة يف جورجيا ١٩٩٩/نوفمربتشرين الثاين ١٢، ٤٠٦٥   
S/PRST/1999/31 احلالة يف الصومال ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٢، ٤٠٦٦   
S/PRST/1999/32 احلالة يف بوروندي ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٢، ٤٠٦٨   
S/PRST/1999/33 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤، ٤٠٧١  
S/PRST/1999/34 وقوع نزاعات مسلحةدور جملس األمن يف منع  ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠، ٤٠٧٣  

  
ليصـبح   “احلالـة يف تيمـور  ”، أعيدت صياغة بند جدول األعمال املعنـون  ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٣، املعقودة يف ٤٠٤١اعتبارا من اجللسة   (أ)  

  .“احلالة يف تيمور الشرقية”
      

  أعضاء اجمللس باسم أصدرها رئيس جملس األمن إىل وسائط اإلعالم البيانات اليت  -  ٢  
  

  بند جدول األعمال  التاريخ  بيان الرئيس

S/PRST/1996/3 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٢٢  
S/PRST/1996/10 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦آذار/مارس ٤  

      
ها مقـررات جملـس األمـن يف رسـائل أو مـذكرات صـادرة عـن رئـيس         ُسجلت فياحلاالت اليت   -جيم   

  جملس األمن
  
  بند جدول األعمال  التاريخ  (أ)الرسالة أو املذكرة

S/1996/27 احلالة يف بوروندي ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ١٢   
S/1996/780 احلالة يف بوروندي ١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٢٤   

S/1996/7 احلالة يف أنغوال ١٩٩٦ايركانون الثاين/ين ٥ 
S/1996/31 احلالة يف أنغوال ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ١٥ 
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S/1996/32 احلالة يف أنغوال ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ١٥ 
S/1996/378 احلالة يف أنغوال ١٩٩٦أيار/مايو  ٢٢ 
S/1996/379 احلالة يف أنغوال ١٩٩٦أيار/مايو  ٢٢ 

S/1996/39 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦/ينايركانون الثاين ١٧ 
S/1996/102 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦شباط/فرباير ١٣ 
S/1996/113 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦شباط/فرباير ١٥ 
S/1996/143 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦شباط/فرباير ٢٨ 
S/1996/191 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦آذار/مارس ١٤ 
S/1996/958 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٦نوفمربتشرين الثاين/ ١٩ 

S/1996/18 احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ١١  
S/1996/80 احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك ١٩٩٦شباط/فرباير ١  

S/1996/113 احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك ١٩٩٦شباط/فرباير ١٥  
S/1996/174 احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك ١٩٩٦آذار/مارس ٧  
S/1996/214 احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرسك ١٩٩٦آذار/مارس ٢٢  

S/1996/76 احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١٩٩٦شباط/فرباير ١  
S/1996/119 قةاحلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الساب ١٩٩٦شباط/فرباير ١٦  
S/1996/726 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٦أيلول/سبتمرب ٦  
S/1996/882 احلالة يف ليربيا ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ٢٨ 
S/1996/917 احلالة يف ليربيا ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ٨ 
S/1996/972 احلالة يف ليربيا ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥ 
S/1996/160 بالصحراء الغربيةةتعلقاملاحلالة ١٩٩٦آذار/مارس ٤  
S/1996/929 بالصحراء الغربيةةتعلقاملاحلالة ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٢  

S/1996/93 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      و ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٩رسالة مؤرخة ١٩٩٦شباط/فرباير ٨
املشـتبه فـيهم   األشـخاص  املمثـل الـدائم إلثيوبيـا لـدى األمـم املتحـدة بشـأن تسـليم         

املطلوبني يف حماولة اغتيال رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة يف أديـس أبابـا، إثيوبيـا،       و
  ١٩٩٥حزيران/يونيه  ٢٦يف

S/1996/103 احلالة املتعلقة برواندا ١٩٩٦شباط/فرباير ١٣ 
S/1996/104 احلالة املتعلقة برواندا ١٩٩٦شباط/فرباير ١٣ 
S/1996/400 احلالة املتعلقة برواندا ١٩٩٦يو أيار/ما ٣١ 
S/1996/817 احلالة املتعلقة برواندا ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ١ 
S/1996/683 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٦آب/أغسطس ٢٢ 

S/1996/1051 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب ١٧ 
S/1996/1050 اليوناحلالة يف سري ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب ١٧ 
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S/1996/156 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٦آذار/مارس ٤   
S/1996/158 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٦آذار/مارس ٤   
S/1996/522 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٦متوز/يوليه  ٥   
S/1996/619 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٦آب/أغسطس ٢   
S/1996/912 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٦مربتشرين الثاين/نوف ٥   
S/1996/150 العالقات بني مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتاديةئل فيما يتعلق برسا ١٩٩٦شباط/فرباير ٢٩  
S/1996/391 العالقات بني مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتاديةئل فيما يتعلق برسا ١٩٩٦أيار/مايو  ٢٩  
S/1996/892 العالقات بني مجهورية الكامريون ومجهورية نيجرييا االحتاديةئل فيما يتعلق برسا ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ٣١  
S/1996/183 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٦آذار/مارس ١٢  
S/1996/247 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٦نيسان/أبريل ٤  
S/1996/365 ة بني العراق والكويتاحلال ١٩٩٦أيار/مايو  ٢٣  
S/1996/840 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ٩  
S/1996/327 احلدود الطاجيكية األفغانية طولاحلالة يف طاجيكستان وعلى  ١٩٩٦أيار/مايو  ٢  
S/1996/276 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٦نيسان/أبريل ١١ 
S/1996/948 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ 
S/1996/321 احلالة يف قربص ١٩٩٦نيسان/أبريل ٢٥   
S/1996/876 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ٢٥    
S/1996/889 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر ٣٠    
S/1996/917 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب ٨    

S/1996/1064 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب ٢٣    
S/1996/54 جملس األمن وإجراءاتأساليب عمل ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٢٤  
S/1996/55 جملس األمن وإجراءاتأساليب عمل ١٩٩٦كانون الثاين/يناير ٢٤  

S/1996/603 جملس األمن وإجراءاتأساليب عمل ١٩٩٦أغسطس/آب ٢٢  
S/1997/22 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ١٠  

S/1997/389 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٢  
S/1997/661 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٧آب/أغسطس ٢٥  

S/1997/92 أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٣٠  
S/1997/107 أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم ١٩٩٧شباط/فرباير ٤  
S/1997/128 أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم ١٩٩٧شباط/فرباير ١٤  

S/1997/26 احلالة يف قربص ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ١٣   
S/1997/321 احلالة يف قربص ١٩٩٧نيسان/أبريل ٢١   
S/1997/577 احلالة يف قربص ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٤   
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S/1997/67 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٢٣ 
S/1997/579 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٤ 
S/1997/103 سكاحلالة يف البوسنة واهلر ١٩٩٧شباط/فرباير ٤  
S/1997/119 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٧شباط/فرباير ١١  
S/1997/939 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ١  
S/1997/467 احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١٩٩٧حزيران/يونيه ١٧  
S/1997/891 هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةاحلالة يف مج ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٤  

S/1997/74 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٢٤    
S/1997/995 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ١٩    

S/1997/77 لطاجيكية األفغانيةاحلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود ا ١٩٩٧كانون الثاين/يناير ٢٧  
S/1997/971 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ١٢  
S/1997/292 احلالة يف جورجيا ١٩٩٧نيسان/أبريل ٨ 
S/1997/450 احلالة يف جورجيا ١٩٩٧حزيران/يونيه ١٢ 
S/1997/756 لصومالاحلالة يف ا ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ٣٠ 
S/1997/221 ــة        ١٩٩٧آذار/مارس ١٤ ــيس جملــس األمــن بشــأن املســألة اهلندي ــام ورئ ــني األمــني الع ــة ب الرســائل املتبادل

  الباكستانية
S/1997/583 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٥  
S/1997/722 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ١٨  

S/1997/1024 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ٣٠  
S/1997/313 ة يف ليربيااحلال ١٩٩٧نيسان/أبريل ١٥ 
S/1997/286 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧نيسان/أبريل ٧  
S/1997/773 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ٦  
S/1997/842 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧ين الثاين/نوفمربتشر ٣  
S/1997/889 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب ١٤  
S/1997/308 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٧نيسان/أبريل ١٤ 
S/1997/427 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٧حزيران/يونيه ٣ 
S/1997/788 الة يف كمبوديااحل ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ١٣ 
S/1997/999 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر ٣٠ 
S/1997/366 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٧أيار/مايو  ١٣ 
S/1997/597 احلالة يف أفغانستان ١٩٩٧متوز/يوليه ٣١ 
S/1997/681 احلالة يف سرياليون ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ٣ 
S/1997/980 احلالة يف سرياليون ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ١٦ 
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S/1997/572 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلقاحلالة ١٩٩٧متوز/يوليه ٢٢  
S/1997/618 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلقاحلالة ١٩٩٧آب/أغسطس ٦  
S/1997/634 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلقاحلالة ١٩٩٧آب/أغسطس ١٢  
S/1997/620 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٧آب/أغسطس ٦ 
S/1997/622 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٧آب/أغسطس ٦ 
S/1997/736 املتعلقة هباييتاملسألة ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ٢٤ 
S/1997/755 املتعلقة هباييتاملسألة ١٩٩٧أيلول/سبتمرب ٣٠ 

S/1997/1007 املتعلقة هباييتاملسألة ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ٢٣ 
S/1997/1022 املتعلقة هباييتاملسألة ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب ٣٠ 

S/1997/451 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٧حزيران/يونيه ١٢  
S/1998/30 احلالة يف كرواتيا ١٩٩٨كانون الثاين/يناير ١٣ 

S/1998/564 تيااحلالة يف كروا ١٩٩٨حزيران/يونيه ٢٤ 
S/1998/967 وموجهة إىل رئيس جملس األمن مـن نائـب    ١٩٩٨آذار/مارس ١١رسالة مؤرخة ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ١٩

ــا الع   مامل ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ ــدائم للمملكـ ــل الـ ــدى   ثـ ــمالية لـ ــدا الشـ ــى وأيرلنـ ظمـ
  املتحدة  األمم

مثـل  وموجهة إىل رئيس جملس األمن من امل ١٩٩٨آذار مارس ٢٧رسالة مؤرخة   
  لدى األمم املتحدةللواليات املتحدة األمريكية الدائم

S/1998/854 سالفية السابقةواحلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغ ١٩٩٨أيلول/سبتمرب ١٥  
S/1998/1192 سالفية السابقةواحلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغ ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ١٨  
S/1998/214 الة بني العراق والكويتاحل ١٩٩٨آذار/مارس ٩  
S/1998/296 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٨نيسان/أبريل ٣  
S/1998/768 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٨آب/أغسطس ١٨  
S/1998/769 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٨آب/أغسطس ١٨  
S/1998/925 احلالة بني العراق والكويت ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ٧  
S/1998/357 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٨نيسان/أبريل ٣٠  
S/1998/282 احلالة يف أنغوال ١٩٩٨آذار/مارس ٣٠ 
S/1998/731 احلالة يف أنغوال ١٩٩٨آب/أغسطس ٧ 
S/1998/633 احلالة يف جورجيا ١٩٩٨متوز/يوليه ١٠ 

S/1998/1053 رجيااحلالة يف جو ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٠ 
S/1998/184 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨آذار/مارس ٢  
S/1998/364 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨أيار/مايو  ١  
S/1998/680 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨متوز/يوليه ٢٢  
S/1998/874 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨أيلول/سبتمرب ٢١  
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S/1998/976 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ٢٠  
S/1998/298 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ١٩٩٨نيسان/أبريل ٣  
S/1998/321 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ١٩٩٨نيسان/أبريل ١٤  
S/1998/274 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٨آذار/مارس ٢٧  
S/1998/408 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٨يار/مايو أ ١٩  
S/1998/818 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٨آب/أغسطس ٢٨  
S/1998/429 احلالة يف سرياليون ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٦ 
S/1998/674 احلالة يف سرياليون ١٩٩٨متوز/يوليه ٢١ 
S/1998/715 احلالة يف سرياليون ١٩٩٨آب/أغسطس ٥ 
S/1998/212 ــة       املرســائلال ١٩٩٨آذار/مارس ٩ ــيس جملــس األمــن بشــأن املســألة اهلندي ــام ورئ ــني األمــني الع ــة ب تبادل

  الباكستانية
S/1998/646 قـانون  احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة لل       ١٩٩٨متوز/يوليه ١٥

ــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن      ــيم روان ــة يف إقل اإلنســاين الــدويل املرتكب
  املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورةاملماثلة االنتهاكات

S/1998/761 احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون         ١٩٩٨آب/أغسطس ١٨
ــدا واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن    اإلنســاين الــدويل املر ــيم روان ــة يف إقل تكب

  املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورةاملماثلة االنتهاكات
S/1998/323 احلالة يف قربص ١٩٩٨نيسان/أبريل ١٤ 
S/1998/389 احلالة يف قربص ١٩٩٨أيار/مايو  ١٣ 
S/1998/411 احلالة يف قربص ١٩٩٨أيار/مايو  ١٩ 
S/1998/507 القـائم  من وموجهة إىل رئيس جملس األمن  ١٩٩٨آذار/مارس ٣١رسالة مؤرخة ١٩٩٨حزيران/يونيه ١٥

  باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
S/1998/1157 عن القـائم   وموجهة إىل رئيس جملس األمن ١٩٩٨آذار/مارس ٣١رسالة مؤرخة ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب ١١

  باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
S/1998/591 احلالة يف بوروندي ١٩٩٨حزيران/يونيه ٣٠ 
S/1998/969 احلالة يف بوروندي ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ١٩ 

S/1998/1085 احلالة يف بوروندي ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٧ 
S/1998/987 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر ٢٢ 

S/1998/1087 احلالة يف كمبوديا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٧ 
S/1998/1081 احلالة يف ليربيا ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ 

S/1998/354 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٨نيسان/أبريل ٣٠  
S/1998/1016 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٨/أكتوبرتشرين األول ٣٠  

S/1999/919 احلالة يف سرياليون ١٩٩٩آب/أغسطس ٢٧ 
S/1999/1187 احلالة يف سرياليون ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٩ 
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S/1999/1200 احلالة يف سرياليون ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦ 
S/1999/527 وموجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثـل   ١٩٩٩آذار/مارس ٢٤رسالة مؤرخة ١٩٩٩أيار/مايو  ٧

  الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة
S/1999/675 ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملـس األمـن ١٩٩٩حزيران/يونيه ١٤ (

  )١٩٩٩( ١٢٣٩ و
S/1999/689 ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملـس األمـن ١٩٩٩حزيران/يونيه ١٧ (

  )١٩٩٩( ١٢٣٩ و
S/1999/749 ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملـس األمـن ١٩٩٩متوز/يوليه  ٦ (

  )١٩٩٩( ١٢٣٩ و
S/1999/1119 ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملـس األمـن ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٥ (

  )١٩٩٩( ١٢٣٩ و
S/1999/1287 سالفية السابقةويف مجهورية مقدونيا اليوغةاحلال ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ٢٣  

S/1999/288 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٩آذار/مارس ١٧  
S/1999/775 احلالة يف البوسنة واهلرسك ١٩٩٩متوز/يوليه ١٢  
S/1999/728 اكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون        احملكمة الدولية حمل ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٨

  اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة
S/1999/1305 احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون         ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ٢٩

  م يوغوسالفيا السابقةاإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقلي
S/1999/1168 احلالة يف الشرق األوسط ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٥  
S/1999/591 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٩أيار/مايو  ٢١  

S/1999/1110 احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١  
S/1999/1080 احلالة يف جورجيا ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ٢١ 

S/1999/149 رســائل متبادلــة بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن بشــأن املســألة اهلنديــة            ١٩٩٩شباط/فرباير ١٢
  الباكستانية

S/1999/1236 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ١٠  
S/1999/255 وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانيةاحلالة يف طاجيكستان ١٩٩٩آذار/مارس ٩  
S/1999/986 احلالة يف طاجيكستان وعلى طول احلدود الطاجيكية األفغانية ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ١٧  
S/1999/233 بيساو-احلالة يف غينيا ١٩٩٩آذار/مارس ٣  
S/1999/495 بيساو-احلالة يف غينيا ١٩٩٩نيسان/أبريل ٣٠  
S/1999/738 بيساو-احلالة يف غينيا ١٩٩٩/يونيهحزيران ٣٠  

S/1999/1092 بيساو-احلالة يف غينيا ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ٢٦  
S/1999/1253 بيساو-احلالة يف غينيا ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ١٤  

S/1999/380 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلقاحلالة ١٩٩٩نيسان/أبريل ٥  
S/1999/921 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلقاحلالة ١٩٩٩آب/أغسطس ٢٧  

S/1999/1172 جبمهورية الكونغو الدميقراطيةفيما يتعلقاحلالة ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٦  
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S/1999/312 مــن فرنســا واململكــة    ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب   ٢٣و٢٠رســائل مؤرخــة ١٩٩٩آذار/مارس ٢٣
  نيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكيةاملتحدة لربيطا

S/1999/340 احلالة املتعلقة برواندا ١٩٩٩آذار/مارس ٢٦ 
S/1999/449 احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون         ١٩٩٩نيسان/أبريل ٢٠

ــدا    ــيم روان ــة يف إقل واملــواطنني الروانــديني املســؤولني عــن  اإلنســاين الــدويل املرتكب
  املرتكبة يف أراضي الدول اجملاورةاملماثلة االنتهاكات

S/1999/384 احلالة بني الكويت والعراق ١٩٩٩نيسان/أبريل ٦  
S/1999/1033 احلالة بني الكويت والعراق ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ٦  
S/1999/1155 ة بني الكويت والعراقاحلال ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٠  
S/1999/426 احلالة يف بوروندي ١٩٩٩نيسان/أبريل ١٥ 

S/1999/1137 احلالة يف بوروندي ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٥ 
S/1999/1139 احلالة يف بوروندي ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٥ 
S/1999/603 احلالة يف تيمور ١٩٩٩أيار/مايو  ٢٥ 
S/1999/680 احلالة يف تيمور ١٩٩٩ونيهحزيران/ي ١٥ 
S/1999/710 احلالة يف تيمور ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٣ 
S/1999/736 احلالة يف تيمور ١٩٩٩حزيران/يونيه ٣٠ 
S/1999/751 احلالة يف تيمور ١٩٩٩متوز/يوليه  ٦ 
S/1999/946 (ب)احلالة يف تيمور الشرقية ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ٥  
S/1999/972 احلالة يف تيمور الشرقية ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ٦  

S/1999/1094 احلالة يف تيمور الشرقية ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ٢٦  
S/1999/1135 احلالة يف الصومال ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٥ 
S/1999/723 احلالة يف قربص ١٩٩٩حزيران/يونيه ٢٥ 

S/1999/1044 احلالة يف قربص ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ١١ 
S/1999/1112 احلالة يف قربص ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١ 
S/1999/1234 احلالة يف قربص ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ١٠ 

S/1999/905 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٩آب/أغسطس ٢٠ 
S/1999/970 املسألة املتعلقة هباييت ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ١٤ 
S/1999/984 ة يف األراضي العربية احملتلةاحلال ١٩٩٩أيلول/سبتمرب ١٦  

S/1999/1227 احلالة يف األراضي العربية احملتلة ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ٨  
S/1999/1133 احلالة يف أفريقيا ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ٥ 
S/1999/1065 احلالة يف ليربيا ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر ١٥ 
S/1999/1153 وموجهة إىل رئيس جملس األمن من القـائم   ١٩٩٨آذار/مارس ٣١رسالة مؤرخة ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١٠

  باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة
S/1999/1297 احلالة يف منطقة البحريات الكربى ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ٣٠  

S/1999/8 ل وإجراءات جملس األمنأساليب عم ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٥  
S/1999/92 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٢٩  
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S/1999/100 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٩كانون الثاين/يناير ٣٠  
S/1999/165 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٩شباط/فرباير ١٧  
S/1999/685 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٩حزيران/يونيه ١٦  

S/1999/1160 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب ١١  
S/1999/1291 أساليب عمل وإجراءات جملس األمن ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب ٣٠  

  
ملستعرضة؛ وترد الرسائل واملذكرات، يف إطار كل بند من بنـود  الوثائق مرتبة وفقا للتاريخ الذي تناوهلا فيه اجمللس للمرة األوىل يف السنة ا  (أ)  

  جدول األعمال، مرتبة وفقا للترتيب الزمين.
احلالــة يف تيمــور ”ليصــبح “ مــورياحلالــة يف ت” ، أعيــدت صــياغة بنــد جــدول األعمــال  ســبتمربأيلــول/ ٣، املعقــودة يف ٢٠٤١اعتبــارا مــن اجللســة    (ب)  

  “.الشرقية
  




