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بيان موجز أعده األمـ اعاـاع عـن امللـاملع املا علـ علـا جملـس األمـن
ععن امل حل اعيت بلغها اعنظ يف تلك امللاملع
إلاف
عمال باملادة  11من اعنظاع اعداخلي املؤقت جمللس األمن ععفقا ملـكر ة ئملـيس اجمللـس
املؤئخ  26متوز/يوعيه  ،)S/2010/507( 2010يقدع األم اعااع اعبيان املوجز اعتايل.
عتتضمن اعقاملم اعتاعي اعبنود املا عل حاعياً علا جملس األمن عاعيت نظ فيهـا اجمللـس
يف جلل ئمسيـ خـالا اعرتـ ة مـن  1رـانون اعاا//ينـاي  2012إىل  4نيلـان/أب يع .2015
عتبيِّن اعقاملم اعتائيخ اعكي نظ فيه اجمللس يف رع بند علمـ ة األعىل يف جللـ ئمسيـ  ،عتـائيخ
آخ جلل ئمسي عقدها اجمللس بشأن ذعك اعبند.
 - 1اعنظــــ يف مشـــ ـ عس تق يـــ ـ جملـــــس األمـــــن املقـــــدع إىل ا مايـــ ـ اعاامـــ ـ
( 6أيلوا/ســبتم 1946؛  22تش ـ ين األعا/أرتــوب 2014؛  22تش ـ ين
األعا/أرتوب .)2014
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احلاع يف اعش ق األعسط ( 18متوز/يوعيه 1960؛  2٧آذائ/مائس .)2015

-3

احلاعــ يف قــ
يناي .)2015

( 2٧رــانون األعا/ديلــم 1963؛  29رــانون اعاــا//

-4

احلاعــ فيمــا يتالــح باعاــح اة اعغ بيــ ( 20تشــ ين األعا/أرتــوب 19٧5؛
 29نيلان/أب يع .)2014

-5

احلاعـ يف تيمــوئ  -عيشــيت ( 15رــانون األعا/ديلــم 19٧5؛  19رــانون
األعا/ديلم .)2012
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عمليــاا األمــم املتحــدة حلرــ( اعلــالع ( 30أيائ/مــايو 1990؛  20تش ـ ين
اعاا//نوفم .)2014

-٧

احلاعـــ بـــ اعاـــ اق عاع ويـــت ( 2آب/أغلـــ س 1990؛  2٧حزيـــ ان/
يونيه .)2013

-8

احلاع يف عي يا ( 22رانون اعاا//يناي 1991؛  2نيلان/أب يع .)2015

-9

احلاع يف اعاوماا ( 1٧آذائ/مائس 1992؛  4شباط/ف اي .)2015

 - 10احلاع ـ يف اعبوســن عا ســك ( 9أيلوا/ســبتم 1992؛  11تش ـ ين اعاــا//
نوفم .)2014
 - 11امللأع املتالق هباييت ( 16حزي ان/يونيه 1993؛  18آذائ/مائس .)2015
 - 12احلاعــــ يف بوئعنــــدي ( 25تشــــ ين األعا/أرتــــوب 1993؛  18شــــباط/
ف اي .)2015
 - 13احلاعـــــــ يف أفغانلــــــــتان ( 24رــــــــانون اعاا//ينــــــــاي 1994؛  16آذائ/
مائس .)2015
 - 14احلاعـــــ ـ يف ســـــ ـ اعيون ( 2٧تشـــــ ـ ين اعاـــــــا//نوفم 1995؛  26آذائ/
مائس .)2014
 - 15احمل مــ اعدععيــ حملارمــ األشــوا امللــؤعع عــن اينتــهاراا ا لــيم
علقانون اإلنلا /اعدعيل اعيت ائُت بت يف إقلـيم يوغوسـالفيا اعلـابق منـك عـاع
 29( 1991شباط /ف اي 1996؛  18رانون األعا/ديلم .)2014
 - 16احمل م ـ ا ناملي ـ اعدععي ـ حملارم ـ األشــوا املل ـؤعع عــن أعمــاا اإلبــادة
ا ماعيــ عغــ ذعــك مــن اينتــهاراا ا لــيم علقــانون اإلنلــا /اعــدعيل
امل ت ب يف إقليم ئعانـدا عاملـوانين اع عانـدي امللـؤعع عـن أعمـاا اإلبـادة
ا ماعي ـ عغ هــا مــن اينتــهاراا املماال ـ يف أئال ـي اعــدعا اجملــاعئة ب ـ
 1رــــــانون اعاا//ينــــــاي  1994ع  31رــــــانون األعا/ديلــــــم 1994
( 29شباط/ف اي 1996؛  18رانون األعا/ديلم .)2014
 - 1٧احلاعــ ـ يف من قــ ـ اعــــبح اا اع ــ ـ
 25متوز/يوعيه .)2013
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 - 18احلاع ـ فيمــا يتالــح ةمهوئي ـ اع ونغــو اعد ق انيي ـ ( 29أيائ/مــايو 199٧؛
 26آذائ/مائس .)2015
 - 19احلاعــ يف وهوئيــ أف يقيــا اعوســ ا ( 6آب/أغلــ س 199٧؛  26آذائ/
مائس .)2015
 - 20قــــ ـ ائاا جملــــــس األمــــــن  )1998( 1160ع  )1998( 1199ع 1203
( )1998ع  )1999( 1239ع  31( )1999( 1244آذائ/مائس 1998؛
 6شباط/ف اي .)2015
 - 21األنيرــــــــاا عاعـــــــ اس امللــــــــل ( 29حزي ان/يونيــــــــه 1998؛  25آذائ/
مائس .)2015
 - 22احلاعـ ـ يف غينيـــا  -بيلـــاع ( 6تشـ ـ ين اعاـــا//نوفم 1998؛  18شـــباط/
ف اي .)2015
 - 23محاي املدني يف اعنــزاعاا امللـلح ( 12شـباط/ف اي 1999؛  30رـانون
اعاا//يناي .)2015
 - 24األسلح اعاغ ة ( 24أيلوا/سبتم 1999؛  26أيلوا/سبتم .)2013
 - 25ملاملـــع عامـ متالــــ با ـــزاةاا ( 1٧نيلــــان/أب يع 2000؛  25تشـ ين
اعاا//نوفم )2014
 - 26احلاع ـ يف اعش ـ ق األعســط ،لــا يف ذعــك قضــي فلل ـ
أرتوب 2000؛  26آذائ/مائس .)2015

( 3تش ـ ين األعا/

 - 2٧املـ ـ أة عاعلـــالع عاألمـــن ( 24تشـ ـ ين األعا/أرتـــوب 2000؛  28تشـ ـ ين
األعا/أرتوب .)2014
 - 28إحانيـ ـ مقدمـــ مـــن ئملـــيس ل مـ ـ اعاـــدا اعدععيـــ ( 31تشـــ ين األعا/
أرتوب 2000؛  29تش ين األعا/أرتوب .)2014
 - 29إحانيـــ مقدمـــ مـــن اعـــ مليس احلـــايل ملنظمـــ األمـــن عاعتاـــاعن يف أعئعبـــا
( 21رانون اعاا//يناي 2001؛  24شباط/ف اي .)2015
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 - 30اجتمــاس جملــس األمــن مــن اعبلــدان امللــاف بقــواا عبــأف اد ش ـ ني عمــال
بـــــاعر ع أعـــــا عبـــــاة مـــــن امل فـــــح اعاانــــــي علقـــ ـ ائ )2001( 1353
( 10أيلوا/سبتم 2001؛  1٧آذائ/مائس .)2015
 - 31األخ ــائ اعــيت اــدد اعلــالع عاألمــن اعــدععي مــن ج ـ اة األعمــاا اإلئهابي ـ
( 12أيلوا/سبتم 2001؛  30آذائ/مائس .)2015
 - 32إحانيـــــاا إعالميــــــ يقـــدمها ئتســـاة هيبـــاا ف عيـ ـ تاباـ ـ جمللـــس األمـــن
( 18رانون األعا /ديلم 2002؛  9رانون األعا/ديلم .)2014
 - 33احلاع ـ يف رــوا ديرــوائ ( 20رــانون األعا/ديلــم 2002؛  13رــانون
اعاا//يناي .)2015
 - 34باا جملس األمن ( 18حزي ان/يونيه 2003؛  18آذائ/مائس .)2015
 - 35اعنهوض بلـيادة اعقـانون عتازيزهـا يف سـياق اـون اعلـالع عاألمـن اعـدععي
( 24أيلوا/سبتم 2003؛  21شباط/ف اي .)2014
 - 36من قــ ـ عســــط أف يقيــــا ( 24تشــ ـ ين اعاــــا//نوفم 2003؛  10رــــانون
األعا/ديلم .)2014
 - 3٧عدع انتشـائ أسـلح اعـدمائ اعشـامع ( 22نيلـان/أب يع 2004؛  24تشـ ين
اعاا//نوفم .)2014
 - 38تقــــائي األمـــ اعاــــاع عــــن اعلــــودان عجنــــوب اعلــــودان ( 11حزيـــ ان/
يونيه 2004؛  24آذائ/مائس .)2015
 - 39بنــاة اعلــالع باــد انتــهاة اع ـ اس ( 26أيائ/مــايو 2005؛  14رــانون اعاــا//
يناي .)2015
 - 40احلاع فيما يتالح باعا اق ( 31أيائ/مايو 2005؛  1٧شباط /ف اي .)2015
 - 41األخ ــائ اعــيت اــدد اعلــالع عاألمــن اعــدععي ( 14أيلوا/ســبتم 2005؛
 19رانون األعا/ديلم .)2014
 - 42عدع اينتشائ ( 29آذائ/مائس 2006؛  24آذائ/مائس .)2015
 - 43تونييد اعلالع يف غ ب أف يقيـا ( 9آب/أغلـ س 2006؛  8رـانون اعاـا//
يناي .)2015
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 - 44عـــدع اينتشـــائ/وهوئي روئيـــا اعشـــابي اعد ق انييـ ـ ( 14رـــانون األعا/
أرتوب 2006؛  4آذائ/مائس .)2015
 - 45اـــون اعلـــالع عاألمـــن اعـــدععي ( 25حزي ان/يونيـــه 200٧؛  23شـــباط/
ف اي .)2015
 - 46اعلــالع عاألمــن يف أف يقيــا ( 25أيلوا/ســبتم 200٧؛  11رــانون األعا/
ديلم .)2014
 - 4٧اعتاــاعن ب ـ األمــم املتحــدة عاملنظمــاا اإلقليمي ـ عدعن اإلقليمي ـ يف اــون
اعلـــــالع عاألمـــــن اعـــــدععي ( 6تشـــ ـ ين اعاـــــا//نوفم 200٧؛  9آذائ/
مائس .)2015
 - 48تنريك مكر ة ئمليس جملس األمـن ) 2٧( (S/2010/507آب/أغلـ س 2008؛
 30آذائ/مائس .)2015
 - 49احلاع يف عيبيا ( 22شباط/ف اي 2011؛  2٧آذائ/مائس .)2015
 - 50احلاع يف مايل ( 4نيلان/أب يع 2012؛  6شباط/ف اي .)2015
 - 51ئساع مؤئخ  28شباط/ف اي  2014موجهـ إىل ئمليلـ جملـس األمـن مـن
املماـــع اعـــداملم ألعر انيـــا عـــد األمـــم املتحـــدة ) 28( (S/2014/136شـــباط/
ف اي 2014؛  6آذائ/مائس .)2015
 - 52ئساع مؤئخ  13نيلان/أب يع  2014موجه إىل ئمليلـ جملـس األمـن مـن
املماـــــع اعـــــداملم عال ـــــاد اع عســـــي عـــــد األمـــــم املتحـــــدة )(S/2014/264
( 13نيلان/أب يع 2014؛  1٧شباط/ف اي .)2015
 - 53احلاعــــ يف وهوئيــــ روئيـــــا اعشـــــابي اعد ق انييــــ ( 22رـــــانون األعا/
ديلم 2014؛  22رانون األعا/ديلم .)2014
عتتضمن اعقاملم اعتاعي اعبنود اعـيت رانـت ما علـ علـا جملـس األمـن ع ينظـ فيهـا
اجمللـــس يف جللـ ـ ئمسيـ ـ خـــالا اعرتـ ـ ة مـــن  1رـــانون اعاا//ينـــاي  2012إىل  4نيلـــان/
أب يع  .2015عتبيِّن اعقاملم اعتائيخ اعكي نظ فيه اجمللس يف رـع بنـد علمـ ة األعىل يف جللـ
ئمسي  ،عتائيخ آخ جلل ئمسي عقدها اجمللس بشأن ذعك اعبند.
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 - 54امللأع ا نديـ اعبارلـتاني ( 6رـانون اعاا//ينـاي 1948؛  5تشـ ين اعاـا//
نوفم .)1965
 - 55ملأع حيدئ أباد ( 16أيلوا/سبتم 1948؛  24أيائ/مايو .)1949
 - 56ئساع مؤئخ  20شـباط/ف اي  1958موجهـ إىل األمـ اعاـاع مـن املماـع
اعداملم عللودان عـد األمـم املتحـدة ( 21شـباط/ف اي 1958؛  21شـباط/
ف اي .)1958
 - 5٧ئســـاع مؤئخـ ـ  11متوز/يوعيـــه  1960املوجهـ ـ إىل ئملـــيس جملـــس األمـــن
مــ ـن عزيــ ـ خائجيــ ـ روبــــا ( 18متوز/يوعيــــه 1960؛  5رــــانون اعاــــا//
يناي .)1961
 - 58ئسـاع مؤئخـ  31رــانون األعا/ديلـم  1960موجهـ إىل ئملـيس جملــس
األمــن مــن عزي ـ خائجي ـ روبــا ( 4رــانون اعاا//ينــاي 1961؛  5رــانون
اعاا//يناي .)1961
 - 59احلاعـ يف شــبه اعقــائة ا ندي /اعبارلــتاني ( 4رــانون األعا/ديلــم 19٧1؛
 2٧رانون األعا/ديلم .)19٧1
 - 60ئســاع مؤئخ ـ  3رــانون األعا/ديلــم
األمــن مــن املمــال اعــداملم علجلزامل ـ عا
اعــيمن اعد ق انيي ـ اعشــابي عاعا ـ اق عــد
ديلم 19٧1؛  9رانون األعا/ديلم

 19٧1موجه ـ إىل ئملــيس جملــس
مهوئي ـ اعا بي ـ اعليبي ـ عوهوئي ـ
األمــم املتحــدة ( 9رــانون األعا/
.)19٧1

 - 61شــــ و مقدمــــ مــــن روبـــــا ( 1٧أيلوا/ســــبتم 19٧3؛  18أيلـــــوا/
سبتم .)19٧3
 - 62احلاع ـ ب ـ إي ـ ان عاعا ـ اق ( 26أيلوا/ســبتم 1980؛  31رــانون اعاــا//
يناي .)1991
 - 63ئســاع مؤئخ ـ  1تش ـ ين األعا/أرتــوب  1985موجه ـ مــن املماــع اعــداملم
عتـــونس عـــد األمـــم املتحـــدة إىل ئملـــيس جملـــس األمـــن ( 2تشـ ـ ين األعا/
أرتوب 1985؛  4تش ين األعا/أرتوب .)1985
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 - 64ئســاع مؤئخ ـ  19نيلــان/أب يع  1988موجه ـ مــن املماــع اعــداملم عتــونس
عـــد األمـــم املتحـــدة إىل ئملـــيس جملـــس األمـــن ( 21نيلـــان/أب يع 1988؛
 25نيلان/أب يع .)1988
 - 65ئســاع مؤئخـ  2شــباط/ف اي  1990موجهـ إىل ئملــيس جملــس األمــن مــن
املماع اعداملم ع وبا عـد األمـم املتحـدة ( 9شـباط/ف اي 1990؛  9شـباط/
ف اي .)1990
 - 66احلاعـــ ـ يف جوئجيـــــا ( 8تشـــ ـ ين األعا/أرتـــــوب 1992؛  15حزيـــ ـ ان/
يونيه .)2009
 - 6٧إ حانيـــ مقدمـــ مـــن مرـــوض األمـــم املتحـــدة اعلـــامي عشـــؤعن اعالجـــب
( 10تش ين اعاا//نوفم 2000؛  8رانون اعاا//يناي .)2009
 - 68احلاع يف ميامنائ ( 15أيلوا/سبتم 2006؛  13متوز/يوعيه .)2009
عتـ د أدنــاه اعبنــود اعــيت األــك جملــس األمــن إج ـ اةاا بشــأ ا خــالا األســبوس املنت ـهي
يف  4نيلان/أب يع  .2015عيب اعتائخيان اعوائدان أماع رع بنـد تـائيخ نظـ اجمللـس يف اعبنـد
علم ة األعىل يف جلل ئمسي عتائيخ آخ جلل ئمسي عقدها اجمللس بشأن ذعك اعبند.
األخ ـــــائ اعـــــيت اـــــدد اعلـــــالع عاألمـــــن اعـــــدععي مـــــن جـــ ـ اة األعمـــــاا اإلئهابيـــ ـ
( 12أيلوا/سبتم 2001؛  30آذائ/مائس )2015
ا لل  ٧421املاقودة يف  30آذائ/مائس .2015
تنريــك مــكر ة ئملــيس جملــس األمــن ) 2٧( (S/2010/507آب /أغل ـ س 2008؛  30آذائ/
مائس )2015
ا لل  ٧422املاقودة يف  30آذائ/مائس .2015
احلاع يف عي يا ( 22رانون اعاا//يناي 1991؛  2نيلان/أب يع )2015
ا لل  ٧423املاقودة يف  2نيلان/أب يع .2015
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