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بيــان مــوجز مــن األمــني العــام عــن املــسائل املعروضــة علــى جملــس األمــن وعــن        
  املرحلة اليت بلغها النظر يف تلك املسائل

  
  إضافة    

 مــن النظــام الــداخلي املؤقــت جمللــس األمــن، ووفقــا ملــذكرة رئــيس    ١١عمــال باملــادة   
  .البيان املوجز التايل، يقدم األمني العام (S/2010/507) ٢٠١٠يوليه / متوز٢٦اجمللس املؤرخة 

ســبتمرب / أيلــول٣تــرد القائمــة الكاملــة للبنــود الــيت عرضــت علــى جملــس األمــن حــىت     
  .S/2011/10/Add.35 يف الوثيقة ٢٠١١

وتتــضمن هــذه اإلضــافة قائمــة البنــود الــيت اختــذ جملــس األمــن إجــراءات بــشأهنا خــالل   
ان الــواردان أمــام كــل بنــد إىل ويــشري التارخيـ . ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٧األسـبوع املنتــهي يف  

التاريخ الذي نظر فيه اجمللس ألول مرة يف البنـد يف جلـسة رمسيـة، وتـاريخ انعقـاد آخـر جلـسة                     
  .رمسية للمجلس بشأن ذلك البند

  
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤؛ ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ (احلالة يف سرياليون

 املعقـودة يف    ٦٦١١؛ واجللـسة    ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٢ املعقودة يف    ٦٦٠٩اجللسة    
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤
  

احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري                   
ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني            

 اجلماعية وغريها من االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة         الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة    
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١ و   ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ١يف أراضي الدول اجملاورة بني      

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤؛ ١٩٩٦فرباير / شباط٢٩( ١٩٩٤
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ املعقودة يف ٦٦١٢اجللسة   
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املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين           احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص     

فربايــر / شــباط٢٩ (١٩٩١الــدويل الــيت ارُتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الــسابقة منــذ عــام 
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤؛ ١٩٩٦

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ املعقودة يف ٦٦١٣اجللسة   
  

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤؛ ١٩٩٢مارس / آذار١٧ (احلالة يف الصومال
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤ املعقودة يف ٦٦١٤اجللسة   

  
اجتماع جملس األمن مع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة عمال بـاجلزأين ألـف وبـاء                

سـبتمرب  / أيلـول  ١٤؛  ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١٠ ()٢٠٠١ (١٣٥٣من املرفق الثاين للقرار     
٢٠١١(  

  .٢٠١١سبتمرب /ول أيل١٤املعقودة يف ) املغلقة (٦٦١٥اجللسة   
، )١٩٩٨ (١٢٠٣، و )١٩٩٨ (١١٩٩، و )١٩٩٨ (١١٦٠قــرارات جملــس األمــن  

ســبتمرب / أيلــول١٥؛ ١٩٩٨مــارس / آذار٣١() ١٩٩٩ (١٢٤٤، و )١٩٩٩ (١٢٣٩ و
٢٠١١(  

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٥ يف تاناملعقود) املغلقة( ٦٦١٧جللسة ا و٦٦١٦اجللسة    
  

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦؛ ١٩٩٣يونيه / حزيران١٦ (املسألة املتعلقة هباييت
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ املعقودة يف ٦٦١٨جللسة ا    

  
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦؛ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٢ (احلالة يف ليربيا

 ٦٦١٩جللـــسة ا؛ و٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول١٣ املعقـــودة يف ٦٦١٠جللـــسة ا    
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦املعقودة يف 

  
  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦؛ ٢٠١١فرباير / شباط٢٢ ( ليبيايفاحلالة 

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ املعقودة يف ٦٦٢٠جللسة ا  
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	إضافة
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	المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير 1994 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 (29 شباط/فبراير 1996؛ 14 أيلول/سبتمبر 2011)
	الجلسة 6612 المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2011.
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	المسألة المتعلقة بهايتي (16 حزيران/يونيه 1993؛ 16 أيلول/سبتمبر 2011)
	الجلسة 6618 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011.
	الحالة في ليبريا (22 كانون الثاني/يناير 1991؛ 16 أيلول/سبتمبر 2011)
	الجلسة 6610 المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2011؛ والجلسة 6619 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011.
	الحالة في ليبيا (22 شباط/فبراير 2011؛ 16 أيلول/سبتمبر 2011)
	الجلسة 6620 المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011.

