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 األمني العام عن املسائل املعروضة على جملـس األمـن وعـن املرحلـة     منبيان موجز      
  اليت بلغها النظر يف تلك املسائل

  إضافة    
  

، ووفقـا ملـذكرة رئـيس اجمللـس          من النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن      ١١عمال باملادة     
 .البيان املوجز التايل، يقدم األمني العام )S/2010/507 (٢٠١٠يوليه /متوز ٢٦املؤرخة 
 القائمــة الكاملــة للبنــود الــيت كانــت معروضــة علــى  S/2011/10/Add.9وتــرد يف الوثيقــة  

  .٢٠١١مارس / آذار٥اجمللس حىت 
الــيت اختــذ جملــس األمــن إجــراءات بــشأهنا خــالل   لبنــود هــذه اإلضــافة قائمــة اوتتــضمن   

املبينان أمام كل بند التـاريخ الـذي   ويشري التارخيان  . ٢٠١١مارس  / آذار ١٩األسبوع املنتهي يف    
نظر فيه اجمللس ألول مرة يف البند خالل جلسة رمسية، وتاريخ آخر جلسة رمسيـة عقـدها اجمللـس              

  .بشأن ذلك البند
  

  ).٢٠١١مارس / آذار١٦ ؛١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٢ (احلالة يف ليربيا
  .٢٠١١مارس / آذار١٦، املعقودة يف ٦٤٩٥اجللسة   
  ).٢٠١١مارس / آذار١٧ ؛١٩٩٢مارس / آذار١٧ ( الصومالاحلالة يف
  .٢٠١١مارس / آذار١٧، املعقودة يف ٦٤٩٦اجللسة   

  )٢٠١١مارس / آذار١٧؛ ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٢٤(احلالة يف أفغانستان 
  .٢٠١١مارس / آذار١٧، املعقودة يف ٦٤٩٧ اجللسة  
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  )١()٢٠١١ارس م/ آذار١٧؛ ٢٠١١فرباير / شباط٢٢ (احلالة يف ليبيا
  .٢٠١١مارس / آذار١٧، املعقودة يف ٦٤٩٨اجللسة   

  

__________ 
، فإنـــه اعتبـــارا مـــن )S/2011/141 (٢٠١١مـــارس / آذار١٦عمـــال مبـــذكرة رئـــيس جملـــس األمـــن املؤرخـــة    )١(  

 “احلالــة يف ليبيــا”درج حتـت البنــد اجلديـد مــن بنــود جـدول األعمــال املعنـون     ، ســُت٢٠١١مـارس  /آذار ١٦
الـسالم واألمـن    ” اليت كان ينظر فيها سابقا يف إطـار البنـد املعنـون              ،اجلماهريية العربية الليبية  املسائل املتصلة ب  

، ٦٤٩٨ البنـد اجلديـد يف اجللـسة         يف إطـار  وكان اجمللس قد نظر للمـرة األوىل يف تلـك املـسائل             . “يف أفريقيا 
  .٢٠١١مارس / آذار١٧يف املعقودة 
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