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  الدورة الثالثة والستون
  ** املؤقتمن جدول األعمال ١٠٤البند 

 ٢اإلخطار الوارد من األمني العام مبوجب الفقرة 
  ق األمم املتحدة من ميثا١٢من املادة 

      
 مــن ١٢ املـادة  مـن  ٢ الفقـرة  مبوجـب  العــام األمـني  مـن  الـوارد  اإلخطـار     

 املتحدة األمم ميثاق
    

  ***مذكرة من األمني العام  
  
 مـــن ٢ة العامـــة، وفقــا ألحكـــام الفقـــرة  ــــــام بإخطــار اجلمعي ــــــني العــــــيتــشرف األم  - ١

م لـس األمـن، باملـسائل املتـصلة بـصون الـسال      ميثـاق األمـم املتحـدة، ومبوافقـة جم      مـن ١٢ املـادة 
  .حاليالس اجملالدوليني اليت يتناوهلا  نــواألم
.  املعروضــة علــى اجمللــسم واألمــن الــدوليني الــسالبــصوناملــسائل املتــصلة أدنــاه وتــرد  - ٢

تاريخ اإلخطـار املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف           توقف اجمللس عن تناوهلا منذ      اليت  وحذفت البنود   
 وجــرى تــسجيل البنــود احملذوفــة، عمــال مبــذكريت رئــيس  .(A/62/300) الــستنيالثانيــة ورهتــا دو

ديــسمرب / كــانون األول١٩و ) S/2006/507 (٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٩املــؤرختني األمــن جملــس 
٢٠٠٧) S/2007/749 ( يف الوثيقةS/2008/10/Add.13.  

  
 
  

  .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  **  A/63/150 و Corr.1.  
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١يتصل هذا اإلخطار بالفترة من   ***  
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  .قضية فلسطني - ١ 
  .املسألة اهلندية الباكستانية  - ٢  
  .مسألة حيدر أباد  - ٣  
 موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل ١٩٥٨فربايــر / شــباط٢٠رســالة مؤرخــة   - ٤  

  .السودان
 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ١٩٦٠يوليــه / متــوز١١رســالة مؤرخــة   - ٥  

  .وزير خارجية كوبا
 موجهـة إىل رئــيس جملــس  ١٩٦٠ديــسمرب / كـانون األول ٣١رسـالة مؤرخــة    - ٦  

  .زير خارجية كوبااألمن من و
  .احلالة يف الشرق األوسط  - ٧  
  .احلالة يف شبه القارة اهلندية الباكستانية  - ٨  
 موجهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٧١ديــسمرب / كــانون األول٣رســالة مؤرخــة    - ٩  

األمــن مــن املمــثلني الــدائمني للجزائــر واجلمهوريــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة    
  .عراق لدى األمم املتحدةاليمن الدميقراطية الشعبية وال

  .شكوى مقدمة من كوبا  - ١٠  
  .ترتيبات ملؤمتر السالم املقترح عقده بشأن الشرق األوسط  - ١١  
  .احلالة يف قربص  - ١٢  
  .احلالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  - ١٣  
  . ليشيت-احلالة يف تيمور   - ١٤  
  .مبا يف ذلك قضية فلسطنيمشكلة الشرق األوسط،   - ١٥  
  .احلالة يف األراضي العربية احملتلة  - ١٦  
  .مسألة ممارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف  - ١٧  
  .احلالة بني إيران والعراق  - ١٨  
ــشرين األول١رســالة مؤرخــة    - ١٩   ــوبر / ت ــس   ١٩٨٥أكت ــيس جمل ــة إىل رئ  موجه

  .األمن من املمثل الدائم لتونس لدى األمم املتحدة
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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ١٩٨٦فربايــر / شــباط٤ة مؤرخــة رســال  - ٢٠  
  .املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة

ــسان١٥رســالة مؤرخــة    - ٢١   ــل / ني ــيس جملــس األمــن   ١٩٨٦أبري  موجهــة إىل رئ
عربيــة الليبيــة لــدى باألعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة للجماهرييــة ال  القــائم مــن
  . مم املتحدةاأل

 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن        ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١٥رسالة مؤرخة       
 باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبوركينا فاسو لدى األمم املتحدة؛ القائم

ــسان١٥رســالة مؤرخــة       ــل / ني ــيس جملــس األمــن   ١٩٨٦أبري  موجهــة إىل رئ
هوريـة العربيـة الـسورية لـدى     باألعمال بالنيابـة للبعثـة الدائمـة للجم        القائم من

 . تحدةاألمم امل

 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن        ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١٥رسالة مؤرخة      
  .املمثل الدائم لعمان لدى األمم املتحدة

 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن        ١٩٨٨أبريل  / نيسان ١٩رسالة مؤرخة    - ٢٢  
  .املمثل الدائم لتونس لدى األمم املتحدة

 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ١٩٩٠فربايــر / شــباط٢رســالة مؤرخــة   - ٢٣  
  .املمثل الدائم لكوبا لدى األمم املتحدة

  .احلالة بني العراق والكويت  - ٢٤  
  .احلالة يف ليربيا  - ٢٥  
  .احلالة يف الصومال  - ٢٦  
  .احلالة يف البوسنة واهلرسك  - ٢٧  
  .احلالة يف جورجيا  - ٢٨  
  .يتعلق برواندااحلالة فيما   - ٢٩  
  .املسألة املتعلقة هباييت  - ٣٠  
الشكوى املقدمة من أوكرانيا بـشأن مرسـوم اجمللـس األعلـى لالحتـاد الروسـي                 - ٣١  

  .املتعلق بسيفاستوبول
  .احلالة يف بوروندي  - ٣٢  
  .احلالة يف أفغانستان  - ٣٣  
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  .احلالة يف سرياليون  - ٣٤  
ــة األشــخاص      - ٣٥   ــة حملاكم ــة الدولي ــهاكات اجلــسيمة    احملكم ــن االنت ــسؤولني ع امل

ــذ       ــسابقة من ــيم يوغوســالفيا ال ــدويل الــيت ارُتكبــت يف إقل ــساين ال ــانون اإلن للق
  .١٩٩١ عام

 .احلالة يف منطقة البحريات الكربى  - ٣٦  

 .احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية - ٣٧ 

 .احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - ٣٨ 

 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن            ١٩٩٨مـارس   / آذار ٣١مؤرخـة   رسالة   - ٣٩ 
 .باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبابوا غينيا اجلديدة لدى األمم املتحدة القائم

 .احلالة بني إريتريا وإثيوبيا  - ٤٠ 

 .األطفال والرتاعات املسلحة - ٤١ 

ــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني   - ٤٢  ــة الدولي ــادة  احملكمــة اجلنائي  عــن أعمــال اإلب
ــدويل         ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ اجلماعي

روانـدا واملـواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة               املرتكبة يف إقليم  
االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اجملـاورة              اجلماعية وغريها من  

 .١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١  و١٩٩٤يناير / كانون الثاين١بني 

 . بيساو-احلالة يف غينيا  - ٤٣ 

 .محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة - ٤٤ 

 .األسلحة الصغرية - ٤٥ 

ــن   - ٤٦  ــرارات جملـــــــس األمـــــ  ١٢٠٣، )١٩٩٨ (١١٩٩، )١٩٩٨ (١١٦٠قـــــ
)١٩٩٩ (١٢٤٤، )١٩٩٩ (١٢٣٩، )١٩٩٨.( 

اد املرتبطني هبا والعاملني يف جمال املـساعدة        محاية موظفي األمم املتحدة واألفر     - ٤٧ 
 .اعرتاإلنسانية يف مناطق ال

 .مسائل عامة متصلة باجلزاءات - ٤٨ 

فــريوس نقــص  :مــسؤولية جملــس األمــن عــن صــون الــسالم واألمــن الــدوليني  - ٤٩ 
  .اإليدز وعمليات حفظ السالم الدولية/املناعة البشرية

 .احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني - ٥٠  
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  .املرأة والسالم واألمن - ٥١  
 .إحاطة مقدمة من رئيس حمكمة العدل الدولية - ٥٢  

 .إحاطة مقدمة من الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا - ٥٣ 

 .املناقشة اخلتامية بشأن أعمال جملس األمن خالل الشهر احلايل - ٥٤  

اجتماع جملس األمن مـع البلـدان املـسامهة بقـوات عمـال بـاجلزأين ألـف وبـاء                    - ٥٥ 
  ).٢٠٠١ (١٣٥٣الثانـي للقرار  من املرفق

  .م واألمن الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابيةالتهديدات اليت يتعرض هلا السال  - ٥٦  
  .إحاطة مقدمة من مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  - ٥٧  
 .أزمة الغذاء يف أفريقيا كتهديد للسالم واألمن - ٥٨  

 .احلالة يف كوت ديفوار - ٥٩ 

  .نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ - ٦٠ 
التهديـدات الـيت    :انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وأنشطة املرتزقـة  - ٦١ 

 .تواجه السالم واألمن يف غرب أفريقيا

 .من يف فض املنازعات بالطرق السلميةدور جملس األ - ٦٢ 

  .االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق - ٦٣ 
 .بعثة جملس األمن - ٦٤ 

 .دور األمم املتحدة :العدالة وسيادة القانون - ٦٥ 

ــشرين األول٥رســالة مؤرخــة   - ٦٦  ــوبر / ت ــس   ٢٠٠٣أكت ــيس جمل ــة إىل رئ  موجه
ــة    ــة العربي ــدائم للجمهوري ــسورية لــدى األمــم املتحــدة   األمــن مــن املمثــل ال ال

(S/2003/939)؛ 

ــشرين األول٥رســالة مؤرخــة      ــوبر / ت ــس   ٢٠٠٣أكت ــيس جمل ــة إىل رئ  موجه
 .(S/2003/943)األمن من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة 

ــشرين األول٢رســالة مؤرخــة   - ٦٧  ــوبر / ت ــس   ٢٠٠٣أكت ــيس جمل ــة إىل رئ  موجه
 .(S/2003/934) لدى األمم املتحدة األمن من املمثل الدائم للسودان

 .أمهية األعمال املتعلقة باأللغام يف عمليات حفظ السالم - ٦٨ 

 .منطقة أفريقيا الوسطى - ٦٩ 
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 .إحاطات مقدمة من رؤساء اهليئات الفرعية جمللس األمن - ٧٠ 

 .دور األمم املتحدة: املصاحلة الوطنية يف مرحلة ما بعد الرتاع - ٧١ 

 .ا العابرة للحدود يف غرب أفريقياالقضاي - ٧٢ 

عات وحفظ الـسالم وبنـاء الـسالم يف     الرتادور قطاع األعمال يف منع نشوب        - ٧٣ 
 .اعرتمرحلة ما بعد ال

قــرار اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة بــالتخلي عــن براجمهــا املتعلقــة بأســلحة الــدمار  - ٧٤ 
  .الشامل

 .عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل - ٧٥ 

 .عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - ٧٦ 

 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن  ٢٠٠٤مــايو / أيــار٢٥رســالة مؤرخــة  - ٧٧ 
 .(S/2004/425)املمثل الدائم للسودان لدى األمم املتحدة 

 .األزمات املعقّدة واستجابة األمم املتحدة هلا - ٧٨ 

 .تقارير األمني العام عن السودان - ٧٩ 

 .تمع املدين يف بناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاعدور اجمل - ٨٠ 

 .اجلوانب املدنية الحتواء الرتاعات وبناء السالم - ٨١ 

 .العالقة املؤسسية مع االحتاد األفريقي - ٨٢ 

 .بناء السالم يف مرحلة ما بعد الرتاع - ٨٣ 

 .احلالة فيما يتعلق بالعراق - ٨٤ 

 -دور جملــس األمــن يف األزمــات اإلنــسانية  :صــون الــسالم واألمــن الــدوليني - ٨٥ 
 .التحديات، والدروس املستفادة، والطريق إىل املستقبل

 إىل رئـيس جملـس األمـن        تـان  موجه ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٢٦رسالتان مؤرختان    - ٨٦ 
من املمثل الدائم للمملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية لـدى                

 ).S/2005/489 و S/2005/485(األمم املتحدة 

 .األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني - ٨٧ 

ــع نـــشوب ال  - ٨٨  ــدين يف منـ ــع املـ ــالطرق   رتدور اجملتمـ ــات بـ ــات وفـــض املنازعـ اعـ
 .السلمية
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 .عدم االنتشار - ٨٩ 

 .احلالة يف تشاد والسودان - ٩٠ 

  .إحاطة مقدمة من رئيس االحتاد األفريقي - ٩١ 
  .سيادة القانون وصون السالم واألمن الدوليني :الدويلتعزيز القانون   - ٩٢  
ــه / متــوز٤رســالة مؤرخــة    - ٩٣   ــيس جملــس األمــن مــن   ٢٠٠٦يولي  موجهــة إىل رئ

  .(S/2006/481)املمثل الدائم لليابان لدى األمم املتحدة 
  .توطيد السالم يف غرب أفريقيا  - ٩٤  
  .احلالة يف ميامنار  - ٩٥  
  . كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية/عدم االنتشار  - ٩٦  
 موجهـة مـن األمـني العـام إىل     ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢رسالة مؤرخة    - ٩٧  

  .(S/2006/920)رئيس جملس األمن 
دور جملــس األمــن يف دعــم إصــالح قطــاع   :صــون الــسالم واألمــن الــدوليني   - ٩٨  

  .األمن
جملـس األمـن مـن       موجهـة إىل رئـيس       ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٥رسالة مؤرخـة      - ٩٩  

املمثل الدائم للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لـدى األمـم            
  ).S/2007/186(املتحدة 

  .صون السالم واألمن الدوليني  - ١٠٠  
  .احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية - ١٠١  
  .السالم واألمن يف أفريقيا - ١٠٢  
  .دور املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني - ١٠٣  
إحاطة مقدمة من وكيل األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية ومنـسق اإلغاثـة يف                  - ١٠٤  

  .حاالت الطوارئ
  .(S/2006/507) تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن - ١٠٥  

  
  


