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

  
  إضافة    

  
من النظام الداخلي املؤقت لس األمن ووفقاً ملـذكرة رئـيس الـس     ١١عمال باملادة   
  )، يقدم األمني العام البيان املوجز التايل.S/2010/507( ٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٦املؤرخة 

وتتضمن هذه اإلضافة قائمة تامة وحمدثة للبنـود املعروضـة علـى جملـس األمـن. ونظـراً         
، فإــا تعكــس نتيجــة االســتعراض  ٢٠١٧إىل أــا اإلضــافة األوىل الــيت تصــدر يف آذار/مــارس  

ــة      ا ــذكور يف الوثيقـ ــاإلجراء املـ ــال بـ ــن عمـ ــس األمـ ــراه جملـ ــذي أجـ ــوجز الـ ــان املـ ــنوي للبيـ لسـ
S/2010/507.  

وتتضمن القائمة التالية البنود املعروضة حاليا على جملس األمن واليت نظر فيهـا الـس     
. ٢٠١٧آذار/مــارس  ٤إىل  ٢٠١٤الثاين/ينــاير كــانون  ١يف جلســة رمسيــة خــالل الفتــرة مــن 

وتبني القائمة التاريخ الذي نظر فيه الس يف كـل بنـد للمـرة األوىل يف جلسـة رمسيـة وتـاريخ       
  آخر جلسة رمسية عقدها الس بشأن ذلك البند.

أيلـــول/   ٦النظـــر يف مشـــروع تقريـــر جملـــس األمـــن إىل اجلمعيـــة العامـــة (        - ١  
  ).٢٠١٥األول/أكتوبر  نتشري ٢٠؛ ١٩٤٦ سبتمرب

 الثــاين/ كــانون ٢٦؛ ١٩٦٣كــانون األول/ديســمرب   ٢٧احلالــة يف قــربص (   - ٢  
  ).٢٠١٧ يناير

 شــباط/ ٢٨؛ ١٩٦٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٤احلالــة يف الشــرق األوســط (  - ٣  
  ).٢٠١٧فرباير 

ــة (      - ٤   ــق بالصــحراء الغربي ــة فيمــا يتعل ؛ ١٩٧٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٠احلال
  ).٢٠١٦ان/أبريل نيس ٢٩
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ــالم (    - ٥   ــظ الســــ ــدة حلفــــ ــم املتحــــ ــات األمــــ ــايو  ٣٠عمليــــ ؛ ١٩٩٠أيار/مــــ
  ).٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١٠

 األول/ كــــانون  ٢٣؛ ١٩٩١كــــانون الثاين/ينــــاير    ٢٢احلالــــة يف ليربيــــا (    - ٦  
  ).٢٠١٦ ديسمرب

  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠؛ ١٩٩٢آذار/مارس  ١٧احلالة يف الصومال (  - ٧  

 الثـــاين/ تشـــرين ٨؛ ١٩٩٢أيلول/ســـبتمرب  ٩احلالـــة يف البوســـنة واهلرســـك (  - ٨  
  ).٢٠١٦نوفمرب 

ــاييت (   - ٩    األول/ تشــــرين ١٣؛ ١٩٩٣حزيران/يونيــــه  ١٦املســــألة املتعلقــــة ــ
  ).٢٠١٦ أكتوبر

ــدي (   - ١٠   ــة يف بورونـــ ــوبر   ٢٥احلالـــ ــرين األول/أكتـــ ــوز/ ٢٩؛ ١٩٩٣تشـــ  متـــ
  ).٢٠١٦ يوليه

 األول/ كـــانون ١٩؛ ١٩٩٤كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٤ســـتان (احلالـــة يف أفغان  - ١١  
  ).٢٠١٦ديسمرب 

ــاين/نوفمرب  ٢٧احلالـــــــة يف ســـــــرياليون (  - ١٢   ــرين الثـــــ  آذار/ ٢٦؛ ١٩٩٥تشـــــ
  ).٢٠١٤ مارس

ــهاكات اجلســيمة         - ١٣   ــن االنت ــة األشــخاص املســؤولني ع ــة حملاكم ــة الدولي احملكم
إقليم يوغوسالفيا السـابقة منـذ    للقانــون اإلنسانــي الدولــي اليت ارتكبت فــي

  ).٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ١٩؛ ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٩( ١٩٩١عام 

ــادة      - ١٤   ــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلب احملكمــة اجلنائي
ــدويل         ــانون اإلنســاين ال ــهاكات اجلســيمة للق ــن االنت ــك م ــري ذل ــة وغ اجلماعي

واطنني الروانـديني املسـؤولني عـن أعمـال اإلبـادة      املرتكبة يف إقليم روانـدا واملـ  
ــني        ــدول اــاورة ب ــة يف أراضــي ال ــهاكات املماثل ــن االنت ــا م ــة وغريه اجلماعي

ــاير  ١ ــانون الثاين/ينــــ ــمرب   ٣١و  ١٩٩٤كــــ ــانون األول/ديســــ  ١٩٩٤كــــ
  ).٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ٨؛ ١٩٩٦شباط/فرباير  ٢٩(

؛ ١٩٩٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١(احلالــــة يف منطقــــة الــــبحريات الكــــربى    - ١٥  
  ).٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ٢

؛ ١٩٩٧أيار/مـايو   ٢٩احلالــة فيما يتعلـــق جبمهوريـــة الكونغـو الدميقراطيـة (      - ١٦  
  ).٢٠١٧الثاين/يناير  كانون ١١
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 شــباط/ ١٥؛ ١٩٩٧آب/أغســطس  ٦احلالــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى (  - ١٧  
  ).٢٠١٧فرباير 

 ١٢٠٣، و )١٩٩٨( ١١٩٩، و )١٩٩٨( ١١٦٠قــــرارات جملــــس األمــــن   - ١٨  
ــارس  ٣١( )١٩٩٩( ١٢٤٤، و )١٩٩٩( ١٢٣٩، و )١٩٩٨( آذار/مــــــــــ

  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٧؛ ١٩٩٨

ــلح (    - ١٩   ــال والنـــــــــزاع املســــــ  آب/ ٢؛ ١٩٩٨حزيران/يونيــــــــه  ٢٩األطفــــــ
  ).٢٠١٦ أغسطس

ــا    - ٢٠   ــة يف غينيـ ــاو ( -احلالـ ــرين ٦بيسـ ــاين/نوفمرب  تشـ ــباط/ ٢٣؛ ١٩٩٨الثـ  شـ
  ).٢٠١٧ فرباير

ــلحة (    - ٢١   ـــزاعات املســــ ــدنيني يف النــــ ــة املــــ ــباط/فرباير  ١٢محايــــ ؛ ١٩٩٩شــــ
  ).٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٨

  ).٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢؛ ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢٤األسلحة الصغرية (  - ٢٢  

 شـباط/  ١١؛ ٢٠٠٠نيســـان/أبريل   ١٧مسائــل عامـة متصلـــة باجلـــزاءات (     - ٢٣  
  ).٢٠١٦فرباير 

ــة يف الشــرق األوســط، مبــا يف ذلــك قضــية فلســطني (     - ٢٤   تشــرين األول/  ٣احلال
  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ١٦؛ ٢٠٠٠أكتوبر 

 األول/ تشـرين  ٢٥؛ ٢٠٠٠تشرين األول/أكتـوبر   ٢٤املرأة والسالم واألمن (  - ٢٥  
  ).٢٠١٦أكتوبر 

ــة      - ٢٦   ــيس حمكمـ ــن رئـ ــة مـ ــة مقدمـ ــة ( إحاطـ ــدل الدوليـ ــرين األول/  ٣١العـ تشـ
  ).٢٠١٦األول/أكتوبر  تشرين ٢٦؛ ٢٠٠٠ أكتوبر

ــا          - ٢٧   ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــايل ملنظمـ ــرئيس احلـ ــن الـ ــة مـ ــة مقدمـ إحاطـ
  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٢؛ ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢١(

اجتمــــاع جملــــس األمــــن مــــع البلــــدان املســــامهة بقــــوات وبــــأفراد شــــرطة     - ٢٨  
ــ ــرار      العمـ ـــي للقـ ــق الثانـ ــن املرفـ ــاء مـ ــف وبـ ــاجلزأين ألـ  )٢٠٠١( ١٣٥٣بـ

  ).٢٠١٧الثاين/يناير  كانون ٢٧؛ ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٠(

التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان نتيجـة لألعمـال اإلرهابيـة      - ٢٩  
  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ١٣؛ ٢٠٠١رب أيلول/سبتم ١٢(

ــن        - ٣٠   ــس األم ــة ل ــة التابع ــات الفرعي ــدمها رؤســاء اهليئ ـــة يق ـــات إعالميــ إحاطـ
  ).٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ١٩؛ ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٨(
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 شـــباط/ ٨؛ ٢٠٠٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠احلالـــة يف كـــوت ديفـــوار (  - ٣١  
  ).٢٠١٧ فرباير

 الثـــــاين/ تشـــــرين ٢٣؛ ٢٠٠٣حزيران/يونيـــــه  ١٨س األمـــــن (بعثـــــة جملـــــ  - ٣٢  
  ).٢٠١٦ نوفمرب

ــدوليني        - ٣٣   ــن الــ ــالم واألمــ ــون الســ ــانون يف صــ ــيادة القــ ــز ســ ــجيع وتعزيــ تشــ
  ).٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١؛ ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٢٤(

 األول/ كـانون  ٧؛ ٢٠٠٣تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٤منطقة أفريقيا الوسطى (  - ٣٤  
  ).٢٠١٦ديسمرب 

 كـانون  ١٥؛ ٢٠٠٤نيسـان/أبريل   ٢٢عدم انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل (      - ٣٥  
  ).٢٠١٦األول/ديسمرب 

 حزيــــران/ ١١تقـــارير األمــــني العـــام عــــن الســــودان وجنـــوب الســــودان (     - ٣٦  
  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٨؛ ٢٠٠٤ يونيه

ــالم (     - ٣٧   ــى السـ ــاظ علـ ــالم واحلفـ ــاء السـ ــايو  ٢٦بنـ ــوز/ ٢٨؛ ٢٠٠٥أيار/مـ  متـ
  .)١()٢٠١٦ يوليه

  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٢؛ ٢٠٠٥أيار/مايو  ٣١احلالة فيما يتعلق بالعراق (  - ٣٨  

ــدوليني (      - ٣٩   ــن ال ــدد الســالم واألم  ــيت ــار ال ــبتمرب  ١٤األخط ؛ ٢٠٠٥أيلول/س
  ).٢٠١٤األول/ديسمرب  كانون ١٩

  ).٢٠١٧الثاين/يناير  كانون ١٨؛ ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٩عدم االنتشار (  - ٤٠  

 الثاين/ كانون ٢٠؛ ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩توطيد السالم يف غرب أفريقيا (  - ٤١  
  ).٢٠١٧يناير 

تشــرين األول/  ١٤عــدم االنتشــار/مجهورية كوريــا الشعبيـــــة الدميقراطيــة (      - ٤٢  
  ).٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ٣٠؛ ٢٠٠٦أكتوبر 

 شـــباط/ ٢١؛ ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٢٥صـــون الســـالم واألمـــن الـــدوليني (  - ٤٣  
  ).٢٠١٧فرباير 

__________ 

)، واعتبـــارا مـــن  S/2016/560( ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٢١عمـــال مبـــذكرة رئـــيس جملـــس األمـــن املؤرخـــة        )١(  
كـان  ، أُدرجت املسائل املتعلقـة ببنـاء السـالم وبنـاء السـالم بعـد انتـهاء الـرتاع الـيت          ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢

بناء السـالم  ”حتت البند املعنون “ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع”الس ينظر فيها سابقا يف إطار البند املعنون 
 “.واحلفاظ على السالم
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ــا (   - ٤٤   ــاين/ كــانون ١٢؛ ٢٠٠٧أيلول/ســبتمرب  ٢٥الســالم واألمــن يف أفريقي  الث
  ).٢٠١٧يناير 

ــة يف صــون       - ٤٥   ــة ودون اإلقليمي ــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليمي التعــاون ب
 الثـاين/  تشـرين  ١٨؛ ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦السالم واألمن الدوليني (

  ).٢٠١٦نوفمرب 

؛ ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٢٧) (S/2010/507تنفيـذ مذكرة رئيس جملس األمن (  - ٤٦  
  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨

  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٨؛ ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٢احلالة يف ليبيا (  - ٤٧  

  ).٢٠١٧اين/يناير الث كانون ١٨؛ ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٤احلالة يف مايل (  - ٤٨  

ــة    - ٤٩   ــباط/فرباير  ٢٨رســالة مؤرخ ــن     ٢٠١٤ش ــس األم ــة إىل رئيســة جمل موجه
ــن ــدة (     مـــ ــم املتحـــ ــدى األمـــ ــا لـــ ــدائم ألوكرانيـــ ــل الـــ ) S/2014/136املمثـــ

  ).٢٠١٧شباط/فرباير  ٢؛ ٢٠١٤ شباط/فرباير ٢٨(

موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠١٤ن/أبريل نيسا ١٣رسالة مؤرخة   - ٥٠  
) S/2014/264املمثـــــل الـــــدائم لالحتـــــاد الروســـــي لـــــدى األمـــــم املتحـــــدة ( 

  ).٢٠١٥شباط/فرباير  ١٧؛ ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٣(

ول/ كـــــانون األ ٢٢احلالـــــة يف مجهوريـــــة كوريـــــا الشـــــعبية الدميقراطيـــــة (  - ٥١  
  ).٢٠١٦األول/ديسمرب  كانون ٩؛ ٢٠١٤ ديسمرب

موجهتــان إىل  ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٩رســالتان متطابقتــان مؤرختــان   - ٥٢  
األمـــني العـــام ورئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثلـــة الدائمـــة لكولومبيـــا لـــدى   

ــدة ( األمـــــــــم ــاير  ٢٥) (S/2016/53املتحـــــــ ــانون الثاين/ينـــــــ ؛ ٢٠١٦كـــــــ
  ).٢٠١٧الثاين/يناير  كانون ١١

، بناًء على طلب الدول األعضاء S/2010/507ووفقا لإلجراء املنصوص عليه يف الوثيقة  
علـى أـا    S/2017/10من الوثيقـة   ٤ومبوافقة جملس األمن، ستظل مجيع البنود احملددة يف الفقرة 

مدرجة يف قائمة البنود املعروضـة علـى جملـس األمـن ملـدة سـنة        ٢٠١٧عرضة للحذف يف عام 
إضافية. وتبني القائمة التالية التاريخ الذي نظر فيـه الـس يف كـل بنـد مـن تلـك البنـود للمـرة         

  األوىل يف جلسة رمسية وتاريخ آخر جلسة رمسية عقدها الس بشأن ذلك البند.

 الثـاين/  تشـرين  ٥؛ ١٩٤٨كـانون الثاين/ينـاير    ٦ملسألة اهلنديـة الباكسـتانية (  ا  - ٥٣  
  ).١٩٦٥ نوفمرب

  ).١٩٤٩أيار/مايو  ٢٤؛ ١٩٤٨أيلول/سبتمرب  ١٦مسألة حيدر أباد (  - ٥٤  
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موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـل       ١٩٥٨شـباط/فرباير   ٢٠رسالة مؤرخة   - ٥٥  
  ).١٩٥٨شباط/فرباير  ٢١؛ ١٩٥٨شباط/فرباير  ٢١الدائم للسودان (

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن   ١٩٦٠متوز/يوليــه  ١١رســالة مؤرخــة   - ٥٦  
  ).١٩٦١الثاين/يناير  كانون ٥؛ ١٩٦٠متوز/يوليه  ١٨وزير خارجية كوبا (

موجهــــة إىل رئــــيس  ١٩٦٠كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١رســــالة مؤرخــــة   - ٥٧  
ــا (  جملـــس ــانون  ٤األمـــن مـــن وزيـــر خارجيـــة كوبـ ــاير كـ ؛ ١٩٦١الثاين/ينـ

  ).١٩٦١الثاين/يناير  كانون ٥

؛ ١٩٧١كـانون األول/ديسـمرب    ٤احلالة يف شـبه القـارة اهلنديـة الباكسـتانية (      - ٥٨  
  ).١٩٧١األول/ديسمرب  كانون ٢٧

ــيس جملــس   ١٩٧١كــانون األول/ديســمرب   ٣رســالة مؤرخــة    - ٥٩   موجهــة إىل رئ
مهوريــة العربيــة الليبيــة ومجهوريــة  األمــن مــن املمــثلني الــدائمني للجزائــر واجل 

 كــانون األول/ ٩الــيمن الدميقراطيــة الشــعبية والعــراق لــدى األمــم املتحــدة (  
  ).١٩٧١األول/ديسمرب  كانون ٩؛ ١٩٧١ديسمرب 

 أيلــــول/  ١٨؛ ١٩٧٣أيلول/ســــبتمرب   ١٧شــــكوى مقدمــــة مــــن كوبــــا (     - ٦٠  
  ).١٩٧٣ سبتمرب

ــران والعــراق (    - ٦١   ــة بــني إي ــاين/ كــانون ٣١؛ ١٩٨٠أيلول/ســبتمرب  ٢٦احلال  الث
  ).١٩٩١يناير 

ــوبر   ١رســالة مؤرخــة    - ٦٢   ــس    ١٩٨٥تشــرين األول/أكت ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
 تشـــرين األول/ ٢األمــن مــن املمثـــل الــدائم لتــونس لـــدى األمــم املتحــدة (      

  ).١٩٨٥األول/أكتوبر  تشرين ٤؛ ١٩٨٥ أكتوبر

ــة    - ٦٣   ــالة مؤرخ ــن    م ١٩٨٨نيســان/أبريل  ١٩رس ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ وجه
ــدى األمــم املتحــدة (    مــن ــونس ل ــدائم لت ــل ال ؛ ١٩٨٨نيســان/أبريل  ٢١املمث
  ).١٩٨٨نيسان/أبريل  ٢٥

ــة   - ٦٤   ــالة مؤرخـ ــباط/فرباير  ٢رسـ ــن   ١٩٩٠شـ ــة إىل رئـــيس جملـــس األمـ موجهـ
؛ ١٩٩٠شـــباط/فرباير  ٩املمثـــل الـــدائم لكوبـــا لـــدى األمـــم املتحـــدة (  مـــن

  ).١٩٩٠شباط/فرباير  ٩

ــت (     - ٦٥   ــني العـــراق والكويـ ــة بـ ــطس  ٢احلالـ  حزيـــران/ ٢٧؛ ١٩٩٠آب/أغسـ
  ).٢٠١٣ يونيه
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ــران/ ١٥؛ ١٩٩٢تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٨احلالـــــة يف جورجيـــــا (  - ٦٦    حزيـــ
  ).٢٠٠٩ يونيه

ــئني          - ٦٧   ــؤون الالجـ ــامي لشـ ــدة السـ ــم املتحـ ــوض األمـ ــن مفـ ــة مـ ــة مقدمـ إحاطـ
  ).٢٠٠٩الثاين/يناير  كانون ٨؛ ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠(

  ).٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٣؛ ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥احلالة يف ميامنار (  - ٦٨  

ــهي يف         ــس األمــن إجــراًء بشــأا خــالل األســبوع املنت ــيت اختــذ جمل ــود ال ــاه البن ــرد أدن وت
لـس  . ويشري التارخيان الواردان أمام كل بند إىل التاريخ الذي نظر فيـه ا ٢٠١٧آذار/مارس  ٤

  يف البند للمرة األوىل يف جلسة رمسية وتاريخ آخر جلسة رمسية عقدها الس بشأن ذلك البند. 
    

ــن   ــرارات جملـــــس األمـــ ، )١٩٩٨( ١٢٠٣، و )١٩٩٨( ١١٩٩، و )١٩٩٨( ١١٦٠قـــ

 شـــــــــــــباط/ ٢٧؛ ١٩٩٨آذار/مـــــــــــــارس  ٣١( )١٩٩٩( ١٢٤٤، و )١٩٩٩( ١٢٣٩  و
  )٢٠١٧  فرباير

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٧املعقودة يف  ٧٨٩١اجللسة  
  

؛ ٢٠٠٨آب/أغســــــطس  ٢٧( )S/2010/507( األمــــــنتنفيـــــــذ مــــــذكرة رئــــــيس جملــــــس  
  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨املعقودة يف  ٧٨٩٢اجللسة  
  

  )٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨؛ ١٩٦٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٤( احلالة يف الشرق األوسط

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٨املعقودة يف  ٧٨٩٣اجللسة  

  

 


