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 اليت املرحل  وعن األمن جملس على املعروضاا  املسااا   عن العام األمني أعّده موجز بيان  
 املسا   تلك يف النظر بلغها

  
 إضاف   

 
 املؤريــ  اجمل س رئيس ملــرة ة ووفقـــةا  األمن جمل س املؤقــ  الــداي   النظـــة  من 11 ابملــة ة عملا  

 التةيل. املوجز البيةن العة  األمني يقد ِّ  (،S/2017/507) 2017 آب/أغسطس 30
 2019 أي ول/ســـبتمر 7 حىت األمن جم س ع ى مع وضـــ  ةةن   اليت ل بنو  الكةم   القةئم  وت   

 .S/2019/10/Add.36 الوثيق  يف
 يف املنته  األســـــــــــــــبو  يلل األمن جم س فيهـــة بـــ    اليت البنو  اإلضــــــــــــــــــةفـــ  هـــر  وتتضـــــــــــــــمن 

 ألول اجمل س فيه نظ  الري التةريخ إىل بند ةل  أمة  املرةوران التةرخيةن ويشــر .2019 أي ول/ســبتمر 14
 البند. ذلك بشأن ل مج س رمسي  ج س  آي  انعقة  واتريخ رمسي ، ج س  يف البند يف م ة
 

 ( 2019 أي ول/سبتمر 9 ؛1990 أاير/مةيو 30) السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات
  .2019 أي ول/سبتمر 9 يف املعقو ة ،8612 اجل س  

 
 (2019 أي ول/سبتمر 10 ؛1994 الثةين/ينةي  ةةنون  24) أفغانستان يف احلال 

 .2019 أي ول/سبتمر 10 يف املعقو ة ،8613 اجل س  
 

 (2019 أي ول/سبتمر 10 ؛1998 الثةين/نوفمر تش ين 6) بيساو - غينيا يف احلال 
 .2019 أي ول/سبتمر 10 يف املعقو ة ،8614 اجل س  

 
 (2019 أي ول/سبتمر 12 ؛2011 شبةط/فراي  22) ليبيا يف احلال 

 .2019 أي ول/سبتمر 12 يف املعقو ة ،8615 اجل س  
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 العام األمني إىل موجهتان 2016 الثاين/يناير كانون  19 مؤرختان متطابقتان رساااااااااااالتان  
 املااتااحاااااادة األماام لااااااد  لاالااولااومااباايااااااا الاااااادا ااماااااا  املاامااثاالاااااا  ماان األماان جماالااس ور اايااس

(S/2016/53) (25  2019 أيلول/سبتمرب 12 ؛2016 الثاين/يناير كانون) 
 

 .2019 أي ول/سبتمر 12 يف املعقو ة ،8616 اجل س  
 

 (2019 أي ول/سبتمر 12 ؛1997 آب/أغسطس 6) الوسطى أفريقيا مجهوري  فاي احلال 
  .2019 أي ول/سبتمر 12 يف املعقو ة ،8617 اجل س  

 
 (2019 أي ول/سبتمر 12 ؛2003 الثةين/نوفمر تش ين 24) الوسطى أفريقيا منطق 

 .2019 أي ول/سبتمر 12 يف املعقو ة ،8618 اجل س  
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