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  الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي

  
  املواد الواردة يف امليثاق -أوال

    

  الفصل األول (املقاصد واملبادئ)

  ١٥٢٤، ١٤٧٩، ١٤٧٨ :١املادة   

، ٨٧٧ ،٨٧١، ٨٦٩، ٧٤٣، ٧٤٢ :٢املادة   

١١٨٥، ١١٣٩، ١١٣٦، ١٠١١، ٨٩٦ ،

١٤٨٥، ١٤٨٤، ١٢٥٧، ١١٩١ ،

١٤٩٦، ١٤٩٣، ١٤٨٩، ١٤٨٨ ،

١٥٠٠، ١٤٩٩، ١٤٩٨ ،  

  الفصل الثاين (العضوية)

  ٣٥٨، ٢٨٩ ،٢٨٨ :٤املادة   

  ٣٥٨، ٢٨٩، ٢٨٨ :٥املادة   

  ٣٥٨، ٢٨٩، ٢٨٨ :٦املادة   

  الفصل الثالث (فروع اهليئة)

  ٢٩٧، ٢٧٣ :٧املادة   

  الفصل الرابع (اجلمعية العامة)

  ١٢٠٨، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣ :١٠املادة   

، ١٢٠٨، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣ :١١ة ملادا  

١٢٩٢، ١٢٨٧، ١٢٨٤  

، ٣٢٤، ٢٩٧، ٢٨٨ ،٢٨٧، ٢٨٣ :١٢املادة   

١٥١٧، ١٢٨٥  

  ١٥١٧، ١٢٠٨، ٢٨٨ :١٣املادة   

  ٢٨٨ :١٤املادة   

  ٢٩٢، ٢٨٦ :١٥املادة   

  ٢٩٧، ٢٧٣ :٢٢املادة   

  الفصل اخلامس (جملس األمن)

  ٢٨٣، ٢٧٥ :٢٣املادة   

، ١٠٤٩، ٣١٥، ٢٩٢، ٢٨٦ ،٢٨٥: ٢٤املادة   

١٢٠٣، ١١٨٨،١٢٠٢، ١٠٧٣ ،

١٥٠٨، ١٥٠٧، ١٥٠٥، ١٤٩٩ ،

١٥١٦، ١٥١٤، ١٥١٣، ١٥١٠ ،

١٥٢٠، ١٥١٧  

، ١١٨٤، ١١٨٢، ١١٧٦، ٨٩٦ :٢٥املادة   

١٥٢٢، ١٤٣٨، ١٤٢٥، ١١٩١ ،

١٥٢٦، ١٥٢٥، ١٥٢٤، ١٥٢٣  

  ١٥٢٦، ١١٢٢ :٢٦املادة   

  ١٦٥، ١٦٤، ١٥٩، ٤٢ :٢٧املادة   

  ٤٥ ،٤٤، ٤٣، ٤٢ :٢٨املادة   

  ٢٩٧، ٢٧٣ ،١٧١ ،٤٢ :٢٩املادة   

  ٤١ :٣٠املادة   

  ٨٩ :٣١املادة   

  ٨٩ :٣٢املادة   

  الفصل السادس (حل املنازعات حالً سلمياً)

، ١٢٩٩، ١٢٨٥، ١٢٨٤ ،٧٤٣ :٣٣املادة   

١٣٤٧، ١٣٣٨، ١٣٣٦، ١٣٢٨  

، ١٣٣٩، ١٢٩٣، ١٢٨٥، ٧٤٣ :٣٤املادة   

١٥٢٧، ١٣٤٧، ١٣٤١، ١٣٤٠  

، ١٢٨٤، ١٢٨٣، ٢٨٨، ٨٩، ٤٤ :٣٥املادة   

١٣٤١، ١٢٨٩، ١٢٨٧، ١٢٨٥ ،

١٥٢٧  

، ١٣٣٥، ١٢٩٩، ١٢٨٥ ،١٢٣٣ :٣٦املادة   

١٣٤٢  

  ١٢٩٩، ١٢٨٧، ١٢٨٥ :٣٧املادة   

  ١٢٩٩، ١٢٨٦ :٣٨املادة   
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الفصل السابع (ما يتخذ من األعمال يف حاالت ديد 
  السلم واإلخالل به ووقوع العدوان)

، ٧٤٦، ٧٤٤، ٧٤٢، ٧٤١، ١٩٤ :٣٩املادة   

١٣٥٤، ١١٩٤، ١١٨٢، ١١٧٦ ،

١٣٧٠، ١٣٦٤، ١٣٦٢، ١٣٥٥ ،

١٤٩٩، ١٤٠٤، ١٣٧٥  

، ١٣٥٣، ١٣٥٢، ١١٨٤، ١١٨٢ :٤٠املادة   

١٣٨٩، ١٣٨٨، ١٣٧٦، ١٣٧٥ ،

١٥٢٥، ١٤٥٤، ١٤١٩  

، ٥٧٠، ١٨٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧١ :٤١املادة   

١٠٨٨، ١٠٧٨، ٧٤٦، ٧٤٤، ٥٧٧ ،

١١٨٢، ١١٣٩ ،١١٢٨، ١١١٩ ،

١١٨٧، ١١٨٥، ١١٨٤، ١١٨٣ ،

١٣٧٦، ١٣٥٣، ١٣٥٢، ١١٩١ ،

١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٧، ١٣٨٦ ،

١٤٠١، ١٣٩٦، ١٣٩٣، ١٣٩٢ ،

١٤١٩، ١٤١٣، ١٤٠٤، ١٤٠٣ ،

١٤٢٣، ١٤٢٢، ١٤٢١، ١٤٢٠ ،

١٤٤١، ١٤٣٨، ١٤٢٧، ١٤٢٥ ،

١٤٥٧، ١٤٥٥، ١٤٥٤، ١٤٤٢ ،

١٥٧٠ ،١٤٩٣، ١٤٦٠، ١٤٥٩  

، ١٤٢٨، ١٤٢٧، ١٣٥٤، ١١٧٦ :٤٢املادة   

١٤٥٤، ١٤٤٠، ١٤٣٨، ١٤٣٦ ،

١٤٦٠، ١٤٥٩، ١٤٥٦  

  ١٥٣١، ١٤٤٣، ١٤٤٢، ١٤٤١ :٤٣املادة   

  ١٤٥١، ١٤٤٢، ١٤٤١، ١١٩٨ :٤٤املادة   

  ١٤٥٣، ١٤٤٢، ١٤٤١ ،٢٨٢ :٤٥املادة   

، ١٤٤٢، ١٤٤١، ١٢٤٩ ،٢٨٢ :٤٦املادة   

١٤٥٣  

، ١٤٤١ ،١٢٤٩ ،١١٩٨ ،٢٨٢ :٤٧املادة   

١٥٢٦، ١٤٥٣، ١٤٤٢  

  ١٤٥٤ :٤٨املادة   

  ١٤٦٣، ١٤٥٩ :٤٩املادة   

  ١٤٦٦، ١٤٦٥، ٢٨٥ :٥٠املادة   

، ١١٢٧، ١١٢٠، ٩٣٥، ٨٥١ :٥١املادة   

١٤٦٩، ١٤٦٨، ١٢٥٨، ١١٩٤ ،

١٤٧٤، ١٤٧٣، ١٤٧٢، ١٤٧١ ،

١٤٩٠  

  الفصل الثامن (التنظيمات اإلقليمية)

، ١٥٣٤، ١٥٢٨، ١٥٢٧، ١٣٣٤ :٥٢املادة   

١٥٣٨، ١٥٣٥  

، ١٥٣١ ،١٥٢٨ ،١٥٢٧ ،١٢١١ :٥٣املادة   

١٥٣٥، ١٥٣٤، ١٥٣٣، ١٥٣٢ ،

١٥٣٨  

، ١٥٢٨، ١٥٢٧ ،١٢١٥، ٦٢ :٥٤ادة امل  

١٥٣٥ ،١٥٣٤، ١٥٣٣، ١٥٣١ ،

١٥٧٩، ١٥٣٨، ١٥٣٧، ١٥٣٦  

  الفصل التاسع (التعاون الدويل االقتصادي واالجتماعي)

  ١٥٢٨ :٥٥املادة   

  الفصل العاشر (الس االقتصادي واالجتماعي)

، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣ :٦٥املادة   

٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٤، ٣١٣ ،

٦٦٠، ٤٨٣، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢ ،

١٢٠٨  

  الفصل الثاين عشر (نظام الوصاية الدويل)

  ٣٢٦ :٧٧املادة   

  ٣٢٦ :٨٢املادة   

  ٣٢٦ :٨٣املادة   
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  الفصل الثالث عشر (جملس الوصاية)

  ٣٢٧ :٨٧املادة   

  ٣٢٧ :٨٨املادة   

  الفصل الرابع عشر (حمكمة العدل الدولية)

  ٢٨٨ :٩٣املادة   

  ٣٣٠ :٩٤املادة   

  ٣٣٠ :٩٦املادة   

  الفصل اخلامس عشر (األمانة)

  ٣٤٥، ٢٨٩، ٢٨٨ :٩٧املادة   

  ٣٤٥، ٥٠ :٩٨املادة   

، ١٢٨٦، ١٢٠٦، ٣٥١، ٣٤٥ :٩٩املادة   

١٣٢٧، ١٣٠٤، ١٢٩١، ١٢٨٧ ،

١٣٤٤، ١٣٤٣، ١٣٣٥  

  الفصل السادس عشر (أحكام متنوعة)

  ١٥٨٢، ١٥٨١ :١٠٣املادة   

   فترة االنتقال)الفصل السابع عشر (تدابري حفظ األمن يف

  ١٥٢٧ :١٠٧املادة   
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  النظام الداخلي املؤقت  -  ثانيا

    

  الفصل األول (االجتماعات)

  ٤٣ :١املادة   

  ٤٣، ٤٢ :٥- ١املادة   

  ٤٣ :٢املادة   

  ٤٣ :٣املادة   

  ٤٤، ٤٣ :٤املادة   

  ٤٤، ٤٣ :٥املادة   

  الفصل الثاين (جدول األعمال)

  ٦٢ :٦املادة   

  ٦١ :٨- ٦املادة   

  ٦١ :١٢- ٦ادة امل  

  ٦٢ :٧املادة   

  ٦٢ :٨املادة   

  ٦٣، ٦١ :٩املادة   

  ٦٧، ٦١ :١٠املادة   

  ٢٨٧، ٦٨، ٦٧، ٦١ :١١املادة   

  ٦٢، ٦١ :١٢املادة   

  الفصل الثالث (التمثيل ووثائق التفويض)

  ٤٨ :١٣املادة   

  ٤٨، ٤٢ :١٧- ١٣املادة   

  ٤٨ :١٤املادة   

  ٤٨ :١٥املادة   

  (الرئاسة)الفصل الرابع 

  ٤٨ :١٨ملادة ا  

  ٤٨ ،٤٢ :٢٠- ١٨املادة   

  ٤٨ :١٩املادة   

  ٤٨ :٢٠املادة   

  (األمانة العامة) الفصل اخلامس

  ٣٤٥، ٥٠، ٤٢ :٢٦- ٢١املادة   

  (تصريف األعمال) الفصل السادس

  ٩٨، ٥٢ :٢٧املادة   

  ، ٤٢ :٣٦- ٢٧املادة   

  ١٩٤، ١٧٧، ١٧١، ٥٢، ٤٢ :٢٨املادة   

  ٥٢ :٣٦- ٢٩املادة   

، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٤٧، ٤٦ :٣٧املادة   
١٢٧٢، ١٢٧١، ٣٦٦، ٩٩، ٩٨، ٩٦ ،

١٢٧٦، ١٢٧٥، ١٢٧٤، ١٢٧٣  

  ٨٩، ٥٢، ٤٢ :٣٩- ٣٧املادة   

، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ٤٧، ٤٦ :٣٩املادة   
٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٨، ٧٧ ،
٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٩ ،٨٦ ،

٣٦٦، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٥، ١٢٧ ،
١٢٧٥، ١٢٧٣، ١٢٧٢، ١٢٧١  

  سابع (التصويت)الفصل ال

  ٣٢٨، ١٥٩، ٤٢ :٤٠املادة   

  الفصل الثامن (اللغات)

  ٥٤، ٤٢ :٤٧- ٤١املادة   

  ٥٤ :٤٤املادة   

  الفصل التاسع (علنية اجللسات، احملاضر)

  ٢٨٩، ٥٤ :٤٨املادة   

  ٥٤، ٤٢ :٥٧- ٤٨املادة   

  ٥٧، ٤٥ :٤٩املادة   

  ٥٧ :٥٧- ٤٩املادة   

، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٢، ٧١، ٧٠ :٥٥املادة   
٢٩٠، ٨٦، ٨٥  

  الفصل العاشر (قبول أعضاء جدد)

  ٣٥٥، ٤٢ :٦٠- ٥٨املادة   

  ٣٥٧، ١٧٥ :٥٩املادة   

  ٢٩٣، ٢٨٩ :٦٠املادة   

الفصل احلادي عشر (العالقات مع هيئات األمم املتحدة 
  األخرى)

  ٣٢٨، ٤٢ :٦١املادة   
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  فهرس املواضيع
  
  

  ألف

  الة يف جورجيا انظر احلالة يف جورجيا، انظر احل .خبازيااحلالة يف أ

  االمتناع

  ١٦٤ عموما،  

  ١٦٦ احلالة يف أفغانستان،  

  ١٦٦ احلالة يف العراق،  

  ١٦٦، ١٦٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٦٥ االمتناع اإللزامي،  

  ١٦٥ احلالة يف السودان،  

  ١٦٥ االمتناع الطوعي،  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة  ،٢٠٧ اللجان املخصصة،

   ر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددةاحملددة، انظ

  اللجنة املخصصة الستعراض الواليات

  ١٧٥ عموما،  

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة ، ١٧٥، اللجان املخصصة

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة 

الكيان احملدد أو احلالة انظر أيضا  .احملاكم اجلنائية املخصصة

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة 

مل املخصص املعين باألطفال والرتاع االفريق الع
  ١٩٨  ،املسلح

نشوب الرتاعات يف  الفريق العامل املخصص املعين مبنع
  أفريقيا وحلها

  ١٩٧ عموما،  

  صون السلم واألمن  

  ٣١٩ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٣١٩  

  ٣١٩تقارير عن،   

انظر أيضا الكيان احملدد ، ١٩٥، األفرقة العاملة غري الرمسية

أو احلالة احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة 

   احملددة،

  قبول الدول األعضاء اجلديدة

  ٣٥٦ عموما،  

عليها من جانب جملس الطلبات املوصى باملوافقة   

  ٣٥٦  األمن،

  ١٧٥ اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد،  

  ٣٥٥ مناقشة املسألة يف جملس األمن،  

اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة   

  ٢٨٩ عن جملس األمن،

  ٣٥٦ ،األسوداجلبل   

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

من  ٦و  ٥و  ٤انية تطبيق املواد املمارسات املتصلة بإمك  

  ٣٥٨ امليثاق،

  ٣٥٧ تقدمي الطلبات،  

  ٣٥٨ اإلجراءات داخل جملس األمن،  

 إحالة الطلبات إىل اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد،  

٣٥٨  

  ٣٥٧ )،٢٠٠٦( ١٦٩١القرار   

مستشار األمني العام املعين باالستغالل واالعتداء اجلنسيني 
  املتحدة حلفظ السالم من جانب أفراد األمم

  ١٢٠٤، ١٢٠٠ إحاطات من،  

الفريق االستشاري املعين بالبلدان األفريقية اخلارجة من 
  نزاعات

  ١١٦٨ قطاع األعمال واتمع املدين، إحاطات بشأن،  

  أفغانستان

  ١٢٦٥ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف أفغانستان

  ١٦٦ االمتناع،  
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  أفغانستان  

  ٧٣٤ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٣ؤرخة رسالة م    

  ٧٢٧ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ٩رسالة مؤرخة     

  ٧٣٠ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١١رسالة مؤرخة     

  ٧٣٧، ٧٢٣، ٧١٥، ٧١٣بيانات من،     

  ٧١٣ اجلزائر، بيانات من،  

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ٧١٨، ٧١٠ من،

  ٧١٦، ٧١٣ الربازيل، بيانات من،  

  ٧٢٩كندا، بيانات من،   

  ٧٣٥، ٧١٧الصني، بيانات من،   

  ٧٢٩ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

  ٧٢٨الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٧١٣فرنسا، بيانات من،   

  أملانيا  

  ٧١٣إحاطات من،     

  ٧١٦بيانات من،     

، ١٣٨، ١٢٨، ١٠٩جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

٧٢٥، ٧١٩، ٧١٧، ٧١٥، ٧١١، ١٤٧، ١٤٢ ،

٧٣٠، ٧٢٧  

  ٧٣٧مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ٧٣٥، ٧٣٣، ٧٢٩ إيطاليا، بيانات من،  

  ٧٢٨ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٢٧ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٣٧، ٧٠٧هولندا، بيانات من،   

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٧٢٩ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ٧٢٩ النرويج، بيانات من،  

، ٧٢٣، ٧١٧، ٧١٦، ٧١٣ باكستان، بيانات من،  

٧٣٧، ٧٣١  

  ٧٣٣بنما، بيانات من،   

  ٧٢٩بريو، بيانات من،   

  ٧٢٤ الفلبني، بيانات من،  

، ٧٢٣، ٧١٩، ٧١٥، ٧١٣الرئيس، بيانات من،   

١٥٧٧، ١٣٢٢  

  ٧٣٧قطر، بيانات من،   

  ١٥٧٨ ،٧١١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   

، ١٤٢٨، ١٣٥٥، ٧١٧ )،٢٠٠٤( ١٥٦٣القرار   

١٥٨١، ١٥٧٨، ١٤٦٠  

  ١٣٢٢، ١٣٠٠، ٧٢١ )،٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار   

، ١٥٧٨، ١٤٩٥، ٧٢٤)، ٢٠٠٥( ١٦٢٣القرار   

١٥٨١  

  ١٥٧٨، ٧٢٧)، ٢٠٠٦( ١٦٥٩القرار   

  ١٤٨٦، ١٣٢٢، ٧٢٧)، ٢٠٠٦( ١٦٦٢ القرار  

  ١٥٨١، ١٥٧٨، ٧٣٠ )،٢٠٠٦( ١٧٠٧القرار   

  ١٣٢٢، ٧٣١ )،٢٠٠٧( ١٧٤٦القرار   

  ١٥٨١، ١٥٧٨، ٧٣٤ )،٢٠٠٧( ١٧٧٦القرار   

 ،٧٢٨ ،٧٢٤، ٧١٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

٧٣٧، ٧٣٣  

  األمني العام   

  ٧٠٩إحاطات من،     

 ،٧٢٣، ٧٢١، ٧١٥، ٧١٠، ٧٠٨ تقارير من،    

٧٣١، ٧٢٩، ٧٢٧  

  ١٢٩٤، ١٢٧٤، ١٢٦٥ بعثات جملس األمن،  

  ٧٢٩ سلوفاكيا، بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان  
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، ٧٢٢، ٧٢٠، ٧١٥ ،٧١٤، ٧٠٩ إحاطات من،    

٧٣١، ٧٢٨، ٧٢٥، ٧٢٣  

  ٧١٧بيانات من،     

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، إحاطات   

  ٧٣١، ٧٢٢من، 

لعمليات حفظ السالم، إحاطات من، وكيل األمني العام   

٧٢٦، ٧١٩، ٧١٨، ٧١٢  

  ، ٧١٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٧٣٧، ٧١٦، ٧١٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

انظر أيضا البلد احملدد، انظر أيضا البلد  .احلالة يف أفريقيا

  احملدد 

رتاعات يف الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب ال  

  ١٩٧ أفريقيا وحلها،

  ٤٨٣أنغوال، بيانات من،   

  ٤٨٨بلجيكا، بيانات من،   

  ١٣٤٧ بنن، بيانات من،  

  ٤٨٣ الربازيل، بيانات من،  

  ٤٨٣ شيلي، بيانات من،  

  ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٢الصني، بيانات من،   

  ٤٨٦ الكونغو (مجهورية)، بيانات من،  

  ٤٨٦، ٤٨٤الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦٢ هديدات اليت يتعرض هلا السالم،حتديد الت  

  الغذاء واألمن  

  ٤٨٩ اجلزائر، بيانات من،    

  ٤٨٩ بنن، بيانات من،    

  ٤٨٩ الصني، بيانات من،    

  ٤٨٩ اليونان، بيانات من،    

  ١٤٨ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٤٨٩ اليابان، بيانات من،    

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،    

  ٤٨٩ انات من،الفلبني، بي    

  ٤٨٩ رومانيا، بيانات من،    

  ٤٨٩ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٩ الواليات املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٨ برنامج األغذية العاملي، إحاطة من،    

  فرنسا  

  ٤٩٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٣بيانات من،     

  ١٣٤٧غواتيماال، بيانات من،   

  ١٤١، ١١٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٤٨٤ اليابان، بيانات من،  

  ١٣٤٦ صون السلم واألمن،  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  نيجرييا  

  ٤٨١ إحاطات من،    

  ٤٨١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٤٨٢بيانات من،     

  ١٣٤٧ النرويج، بيانات من،  

  ١٣٤٧ ،٤٨٧ يانات من،بنما، ب  

  السالم واألمن  

  ٤٩١ االحتاد األفريقي، بيانات من،    

  ٤٩٢بلجيكا، بيانات من،     

 ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩فرنسا، رسالة مؤرخة     

٤٩٠  

  ٤٩١فرنسا، بيانات من،     

  ١٤٨ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٧٢، ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

  ٤٩١بنما، بيانات من،     

  ٤٩١ االحتاد الروسي، بيانات من،    
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  ٤٩٢ سلوفاكيا، بيانات من،    

  ٤٩٠ جنوب أفريقيا، بيانات من،    

  ٤٩١ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ٤٩١ الواليات املتحدة، بيانات من،    

  ١٣٦٢الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٤٦ منع نشوب الرتاعات املسلحة،  

  ٤٨٣ رومانيا، بيانات من،  

  ٤٨٧، ٤٨٦ لروسي، بيانات من،االحتاد ا  

  ١٣٤٦، ٤٨١األمني العام، بيانات من،   

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٨ بعثات جملس األمن،  

  ٤٨٨ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٣٤٧ السودان، بيانات من،  

  ٤٨٧ترتانيا، بيانات من،   

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

  حاالت الطوارئ

  ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣ إحاطات من،    

  ٤٨٤ بيانات من،    

  ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٤٨٨  

  أفريقيا والغذاء واألمن و

  ٤٨٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ٤٨٩ بنن، بيانات من،  

  ٤٨٩ الصني، بيانات من،  

  ٤٨٩ اليونان، بيانات من،  

  ١٤٩ مشاركة يف اإلجراءات،دعوات لل  

  ٤٨٩ اليابان، بيانات من،  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٤٨٩ الفلبني، بيانات من،  

  ٤٨٩ رومانيا، بيانات من،  

  ٤٨٩ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤٨٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ٤٨٨ برنامج األغذية العاملي، إحاطة من،  

  األمن يفأفريقيا والسالم و

  ٤٩٠ االحتاد األفريقي، بيانات من،  

  ٤٨٨بلجيكا، بيانات من،   

  فرنسا  

  ٤٩٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٤٩١بيانات من،     

  ١٤٩ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٣ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٤٩١بنما، بيانات من،   

  ٤٩١ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ٤٩٢ يا، بيانات من،سلوفاك  

  ٤٩١ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ٤٩١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤٩١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  املركز األفريقي للحل البناء للرتاعات

  ١١٧٣ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

  ١١٧٠ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  اد األفريقياالحت

  ١٢٢٣ اجلزائر، بيانات من،  

، ١٤٣٥، ٤٠٤ بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،  

١٤٦٢  

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ١٢٢٠ من،

  ١٥٣٦ بنن، بيانات من،  

  ١٢٢٠، ١٤٨، ٧٢ إحاطات من،  

  ١٢٢٣ الصني، بيانات من،  
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اء السالم، بيانات اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبن  

  ١٥٣٤، ١٢٢٦ بشأن،

  ١٢٢٢ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

  ٥٢٠، ٥١٤ كوت ديفوار، إحاطات بشأن،  

  ١٢٢٢فرنسا، بيانات من،   

  ٢٨٥ اجلمعية العامة، توصيات إىل جملس األمن،  

  ١٢٢٢ أملانيا، بيانات من،  

  ١٢٢٢ غانا، بيانات من،  

  عالقة مؤسسية مع  

  ٦٣٨ نن، بيانات من،ب    

  ٦٣٩، ٦٣٨ إحاطات بشأن،    

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

  ٦٣٩الرئيس، بيانات من،     

  ٦٣٨ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ١٢٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ١٢٢٢ اجلماهريية العربية الليبية، بيانات من،  

  ١٥٣٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٤٤ ات بشأن،اجتماع  

  ١٢٢٣ ناميبيا، بيانات من،  

 ١٧عملية األمم املتحدة يف بوروندي، رسالة مؤرخة   

  ٢١٢ ،٢٠٠٤آذار/مارس 

  ٤٩١ السالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٥٤١، ١٥٣٦، ١٢٢٣الرئيس، بيانات من،   

  ١٢٦٨ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  جنوب أفريقيا  

  ١٢٢٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٢٢٠ بيانات من،    

  احلالة يف السودان  

  ٦٠٨، ٦٠٦ إحاطات بشأن،    

  ١٥٧٠، ١٤٥٠، ٥٨٨، ٥٨٢ بيانات بشأن،    

  ١٢٢٠ السودان، بيانات من،  

  ١٥٤١، ١٥٣٦، ١٢٢٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٥٤١، ١٢٢٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ، ١٢٢٠ أوروغواي، بيانات من،  

  ١٥٧٢، ١٤٣٥، ٤٠٤ حتاد األفريقي يف الصومال،بعثة اال

  جدول األعمال

  إقرار  

  ٦٣ عموما،    

  ٦٥ النظر يف اآلثار الناشئة عن إدراج البنود،    

  ٦٤ النظر يف الشروط الالزمة إلدراج البنود،    

  ٦٦ صياغة البنود،    

  ٦٥ نطاق البنود يف ما يتصل بنطاق املناقشة،    

  مسائل قيد نظر جملس األمن  

  ٦٧ موما،ع    

  ٦٨ إضافة البنود واالحتفاظ ا وحذفها،    

  ٦٧ مواصلة مناقشة البنود،    

  ٦٨ املمارسة املتعلقة باالستبقاء واحلذف،    

  ٦٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩الرئيس، مذكرة مؤرخة   

  جدول األعمال املؤقت  

  ٦٢ عموما،    

  ٦٢ تعميم الرسائل،    

  ٦٢ إرسال،    

  ٦٢ إعداد،    

  ٦٢ ،٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٨ؤرخة السودان، رسالة م  

 انظرفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،  انظر. اإليدز

  فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

انظر اإلرهاب،  انظر أيضا. تنظيم القاعدة وحركة الطالبان

  اإلرهاب  أيضا

  ١٢٦٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   
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، ١٠٦٥ ،١٠٦٢، ١٠٥٨، ١٠٥٥ إحاطات من،    

١٠٨٦، ١٠٧٩، ١٠٧٧، ١٠٧٣، ١٠٦٨  

  ١٠٥٨ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٣ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٨ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٧٣  

 ،٢٠٠٥انون الثاين/يناير ك ١٣رسالة مؤرخة     

١٠٧٩  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٨٥  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٨رسالة مؤرخة     

١٠٩٠  

 ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٠٥٥  

  ١٧٨ تنفيذ الوالية،    

  ١٧٨ الرصد واإلبالغ،    

  انياألب

  ٨٣٢ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤اجلزائر (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ١٢٢٣ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ١١٧٠ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

السالم، بيانات  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء  

  ١٥٣٥، ٣٢٢ بشأن،

  ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

  ٥١٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٨٠٢ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٤١٧، ٨٨٨، ٨٨٦ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن،  

١١٣٥  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ٩٨٩ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ٩٦٣ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٧٩  

  ١٤١٤، ٣٧٦، ٣٧٥ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ١١٤٤، ١١٤٣ نات بشأن،صون السلم واألمن، بيا  

١٥٣٧  

  احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٩٢٠، ٩١٦، ٩١١، ٩٠٨، ٨٧١ بيانات بشأن،    

١٥٠٠، ١٣٦٤، ٩٣١  

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

، ١٤٤١، ٣٢١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

١٤٥١  

، ٣٢٢ الرتاع، بيانات بشأن،بناء السالم بعد انتهاء   

١٢٤٠، ١٢٣٧  

  ١٥٣٢، ١٢١٤ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١٢٠، ١١١٨ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

، ٥٧٢، ٥٦٩، ٥٦٧ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٤٢٥، ١٤٢١، ٥٩٧، ٥٩٤  

، ١٠٧١، ١٠٦٩، ١٠٥٩ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

١٤٨٤، ١٤٨٣، ١٠٨٤، ١٠٧٩، ١٠٧٥  

  ٦٧٤ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ١٦٠ التصويت، بيانات بشأن،  
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  ١٥٢٤، ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥١ بشأن،

  احلالة يف الصحراء الغربية  

  ١٤٧٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٦ؤرخة رسالة م    

  ٣٦٧ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤رسالة مؤرخة     

، ٣٢٦، ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٥٢  

  ١٤١٢ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،  

بعثة االحتاد  انظر .بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

فريقي يف بعثة االحتاد األ انظراألفريقي يف الصومال، 

  الصومال

  )٢٠٠٤أنغوال (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٤٨٣ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٥٣٥، ٣٢٢ بشأن،

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

  ١٤١٣، ٥٠٨  كوت ديفوار، بيانات بشأن،احلالة يف  

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

١٥٥٧  

  ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٤١٤، ٣٧٥ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

، ٩١٤، ٨٧٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٣٦٤  

  ٣٢١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٦ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

، ١٤٢٢، ٥٦٧ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٤٦٣  

  ١٠٧١ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

  ٦٨٣ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ١٥١٠ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥١ الم واألمن، بيانات بشأن،املرأة والس  

  عنان، كويف

  ١٦٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣٣القرار   

  ٧٢ تكرمي،  

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٥األرجنتني (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

، ١٠٤٤، ٣١٢ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٤٩  

  ١١١٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٤١٣، ٥١٢ نات بشأن،احلالة يف كوت ديفوار، بيا  

  ١٣٣٧ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٥١٦ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٣٨٠ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ١٥٠٣، ٣١٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

، ٨٧٨، ٨٦٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٤٤٨، ٩٠٣  

ية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهور - عدم االنتشار   

  ١١٩٧ بيانات بشأن،

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١١٨٧، ١١٨٥  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٤  

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٤٤١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

، ٣٢٣ انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، بناء السالم بعد  

١٢٣٩  

  ١١٧٤ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢١٩ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  
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  ١١٢٦ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ٥٩٨ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  ٦٩٩ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ٣٣٧ الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن، اجلدار يف األرض  

  ٣٢٦ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  تنظيم التسلح

  ١٥٢٦ ،٢٦النظر يف املادة   

  اجلزاءات  انظراجلزاءات،  انظر. حظر توريد األسلحة

حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  انظر. ٣٩املادة 

  ا السالم حتديد التهديدات اليت يتعرض هل انظر

  التدابري املؤقتة  انظرالتدابري املؤقتة،  انظر .٤٠املادة 

التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوة  انظر. ٤١املادة 

التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوة  انظراملسلحة، 

  املسلحة 

التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة  انظر. ٤٢املادة 

التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة  انظراملسلحة، 

  املسلحة 

صون السلم  انظرصون السلم واألمن،  انظر.  ٤٨املادة 

  واألمن 

  املساعدة املتبادلة  انظراملساعدة املتبادلة،  انظر.  ٤٩املادة 

  اجلزاءات  انظراجلزاءات،  انظر. جتميد األصول

  املساعدة املقدمة من الدول األعضاء

  ١٤٩٣ عموما،  

  ١٤٩٣ )،٥( ٢النظر يف املادة   

  ١٤٩٥ القوات املتعددة اجلنسيات،  

االمتناع عن تقدمي املساعدة إىل املستهدفني بإجراءات   

  ١٤٩٥ املنع أو القسر،

  ١٤٩٤ املنظمات اإلقليمية،  

  ١٤٩٣ ،٤١يف ما يتعلق باملادة   

  ١٤٩٤ األجهزة الفرعية لس األمن،

  قانونيةاألمني العام املساعد للشؤون ال

  ٤١٧ احلالة يف بوروندي، إحاطات بشأن،  

  األمني العام املساعد لدعم بناء السالم

  ٣٠١ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم

  ٧١٨، ٧١٠ احلالة يف أفغانستان، إحاطات بشأن،  

  ١٢٢٠ االحتاد األفريقي، إحاطات بشأن،  

  ٨٢٧ و، إحاطات بشأن،احلالة يف كوسوف  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  

  ١٢٣٩ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٦ بيانات بشأن،    

  ٦٠٠ احلالة يف السودان، إحاطات بشأن،  

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

  ٦٨٨، ٦٨٠ إحاطات بشأن،    

  ٦٨١ بيانات بشأن،    

 لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية، بعثة األمم املتحدة  

  ٦٨٨، ٦٨٠ أن،بيانات بش

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  األمني العام املساعد للشؤون السياسية

  ٧٣٩، ٧٣٨ احلالة يف بوغانفيل، إحاطات بشأن،  

  ١٠١٤، ٩٩٦، ٩٨٤ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  ، احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٢٤، ٩٢٣، ٩٠٥ إحاطات من،    

  ٩٤٦، ٩٣١ تقارير من،    

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٣  

  ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، إحاطات بشأن،  

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢٥٥ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  
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بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق،   

  ٩٨٤ بشأن،  إحاطات

حدة السياسي يف بوغانفيل، األمم املتمكتب   

  ٧٣٩، ٧٣٨ بشأن،  إحاطات

  أستراليا

، ١٤٣٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٢٤٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  حلالة يف السودانا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣ بيانات بشأن،    

  ليشيت-احلالة يف تيمور  

  ١٥٧٩ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٩٨، ٦٩٥، ٦٨٢، ٦٧٦ بيانات بشأن،    

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  النمسا

امريون ونيجرييا، رسالة مؤرخة الرتاع بني الك  

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١

  ١١٠٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٤١٠ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١٤١١ نات بشأن،اإلرهاب، بيا  

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  أذربيجان

 -متناع عن التهديد باستعمال القوة، واجب اال  

 تشرين األول/ ٨ة مؤرخة استعماهلا، رسال أو

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٧  أكتوبر

 متوز/ ٢٨رجيا، رسالة مؤرخة احلالة يف جو  

  ٩٥ ،٢٠٠٥  يوليه

ؤرخة يف الشرق األوسط، رسالة م احلالة  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٦آب/أغسطس   ٩
  
  
  

  اءــــــــــب
  

  جزر البهاما

  ٦٦٧ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  البحرين

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٢  

  ٩٤٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  بنغالديش

  ٣٢١ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  ١٤٤١، ٣٢١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٦٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  بربادوس

  ٤٥٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  بيالروس

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٧يف عام بلجيكا (عضو يف جملس األمن 

  ٤٩٢، ٤٨٨ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٣٣١ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٩، ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  
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  ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  صون السلم واألمن  

، ١١٣٩ ،٢٠٠٧نيه حزيران/يو ٦رسالة مؤرخة     

١٥٢٠  

  ١٥٤٣، ١٥٢٢ بيانات بشأن،    

  ١٥٠٩، ٧٤٥حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

  ١٢٤٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  بعثات جملس األمن  

  ١٢٦٦ إحاطات بشأن،    

  ١٢٦٧ بيانات بشأن،    

  ٤٣٥ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

  ٤١٠ بيانات بشأن،احلالة يف الصومال،   

، ٦٣٥، ٦٣٣ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٥٦٩، ١٤٣٧  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠ بشأن،

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤بنن (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٥٣٦، ٦٣٨ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ١١٦٩ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٥ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ١٠٢١ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٢٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٤، ١٠٢٠  

  ١٤١٥، ٣٧٦ ليربيا، بيانات بشأن،احلالة يف   

، ١١٤٤، ٣١٢ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٤٢  

  ٨٧٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١٣٤٥  

  ١١٦٦ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٩ انات بشأن،بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بي  

  ١٣٤٥ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢١٤، ١٢١١نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن، امل  

  ١٤٠٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

، ٥٩٨، ٥٧٦، ٥٧١ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٥٦٥، ١٤٢٦، ١٤٢٢  

  ١٦١التصويت، بيانات بشأن،   

  ٣٣٨ سطينية احملتلة، بيانات بشأن،اجلدار يف األرض الفل  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ بشأن،

  ١١٥٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٤١٢ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،  

مكتب  انظر - مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي

مكتب األمم  انظرندي، األمم املتحدة املتكامل يف بورو

  املتحدة املتكامل يف بوروندي،

 -فرتويال، مجهورية  انظر -  مجهورية فرتويال البوليفارية

  البوليفارية  -فرتويال، مجهورية  انظرالبوليفارية، 

  بوليفيا

  ١٥٥٩، ٦٦٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

ا مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقي
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم  انظر -  الوسطى
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مكتب األمم املتحدة  انظريف مجهورية أفريقيا الوسطى، 

  لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  البوسنة واهلرسك

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٩، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢١  

  هلرسك احلالة يف البوسنة وا

  ٣٣١بلجيكا، بيانات من،   

  البوسنة واهلرسك  

  ٨١٥، ٨١٤، ٨١٢، ٨٠٩، ٨٠٧ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

٨١٠  

  ١٣٥٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٨٠٩، ٨٠٧ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

  ٣٣٢فرنسا، بيانات من،   

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩مؤرخة  أملانيا، رسالة  

٨٢٠  

  ٨١٦ غانا، بيانات من،  

  املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك  

، ٨١٥، ٨١٤، ٨١٢، ٨٠٩، ٨٠٦إحاطات من،     

٨١٨  

، ٨٠٨، ٨٠٥، ٣٣٢، ٣٣٢، ٣٣٠ تقارير من،    

٨١٧، ٨١٥، ٨١١  

  ٣٣٢ حمكمة العدل الدولية،  

  ٣٣٢ غوسالفيا السابقة، تقارير من،احملكمة الدولية ليو  

، ١٥٠، ١٤٢، ١٠٧دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٨٢٠، ٨١٨، ٨١٦، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧، ١٥٢  

  ٨٠٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩يرلندا، رسالة مؤرخة أ  

  ٣٣١ إيطاليا، بيانات من،  

  ١٤٢٨ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  ٨١٠ منظمة حلف مشال األطلسي، إحاطات من،  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩هولندا، رسالة مؤرخة   

٨١١  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٣٣٢ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٣٠باكستان، رسالة مؤرخة   

  ٨٠٧ الرئيس، بيانات من،  

، ١٣٥٥، ١٣٢٣، ٨٠٨ )،٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   

١٥٨٠، ١٥٧٦، ١٥٦٠، ١٤٦٠، ١٤٢٨  

، ١٤٢٨، ١٣٢٣، ٨١١ )،٢٠٠٤( ١٥٧٥القرار   

١٥٧٧، ١٤٦٠  

، ١٥٦١، ١٣٢٣، ٨١١ )،٢٠٠٥( ١٦٣٩القرار   

١٥٧٧  

، ١٣٢٣، ٨١٦،  ٣٥٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٢القرار   

١٥٧٧، ١٥٦٠  

  ٨١٧ )،٢٠٠٧( ١٧٦٤القرار   

، ١٥٦٠، ١٣٢٣، ٨١٩ )،٢٠٠٧( ١٧٨٥القرار   

١٥٧٧  

  ٨١٨، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ٨٠٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨رسالة مؤرخة     

٨٠٨  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٨١٣  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٢رسالة مؤرخة     

٨١٦، ٨١٥، ٣٣٠  

  ٨١٧، ٣٣٠ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٣رسالة مؤرخة     

  ٣٣٢ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠ة مؤرخة رسال    

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥رسالة مؤرخة     

٨٢٠  
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 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٥رسالة مؤرخة     

٨١٩، ٣٣٢  

  ٣٥٠ عالقات جملس األمن مع،  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

٨٠٦  

  ٨١٨، ٣٣١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٨١٨ املتحدة، بيانات من،الواليات   

  احلالة يف بوغانفيل

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٧٣٩، ٧٣٨  

  ٧٤٠، ١٢٩، ١١٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٧٣٩ ،نيوزيلندا، بيانات من  

  ٧٣٩ بابوا غينيا اجلديدة، بيانات من،  

  ٧٣٩الرئيس، بيانات من،   

-٢٠٠٤الربازيل (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

٢٠٠٥(  

  ٧١٦، ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٨٤٣ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٣٢٠ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

، ١٠٣٩، ٣١٢ والرتاع املسلح، بيانات بشأن، ألطفال  

١٤٠٤، ١٠٥١  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ٣٢٠ بشأن،

، ٣٢٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٠٩٨  

، ١٢٠٧، ١٢٠٦ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

١٥٣٢  

  ٥١٢ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٨ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

، ٦٤٩، ٣١٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

١٣٣٧، ٦٦٠، ٦٥٦، ٤٥٠  

  ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

، ١٠٢٠ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٢٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢٠  

  ٩٦٤ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

  ٣٨٠ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ٣١٩، ٣١٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٢١  

، ٩١٩، ٨٧١ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٤٩٨، ٩٥٩، ٩٤١  

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٢، ٣٢٠ نات بشأن،عمليات حفظ السالم، بيا  

  ٣١٩ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

، ٣٢٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٣٩، ٣٢٣  

  ١٢١٤، ١٢١٤ نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،امل  

  ١٢٥٨ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

  ١١٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

، ٥٩٨، ٥٧٧، ٥٧٠ لسودان، بيانات بشأن،احلالة يف ا  

١٥٦٥، ١٤٦٣، ١٤٢٦، ١٤٢٢  

، ١٠٧١، ١٠٦٦، ١٠٥٨ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

١٠٧٧، ١٠٧٦، ١٠٧٥، ١٠٧٣  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ،١٢٤٨ بشأن،

  ٦٨٠، ٦٧٥ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  
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  ٣٣٧ ينية احملتلة، بيانات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسط  

  ١٥٢٤، ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

   ٥٥٥ بشأن،

  ٣٢٦، ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

أيضا الكيان احملدد أو احلالة  انظر، ١٢٥٧ ،إحاطات

  يان احملدد أو احلالة احملددةـ، أيضا الك انظراحملددةـ، 

  بوركينا فاسو

  احلالة يف كوت ديفوار  

  ٥٤٦ إحاطات بشأن،    

  ٥٤٢بيانات بشأن،     

  بوروندي

 ٢٣عملية األمم املتحدة يف بوروندي، رسالة مؤرخة   

  ٢١٥ ،٢٠٠٥آذار/مارس 

، ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥  

  احلالة يف بوروندي

 األمني العام املساعد للشؤون القانونية، إحاطات من،  

٤١٧  

  بوروندي  

  ٤٢٠، ٤١٨ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

٤٢١، ٤٢٠  

  ٤٢٤ الصني، بيانات من،  

  ٤٢٤ الكونغو (مجهورية)، بيانات من،  

  ١٣٥٦ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٤٢٤ م يف بوروندي، إحاطات من،ميسر عملية السال  

  فرنسا  

  ٤٢٤ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٤١٥ بيانات من،    

  ٤١٥ أملانيا، بيانات من،  

، ١٣٣، ١٢٢، ١٠٧دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٢، ١٥٤، ١٤٨ ،

٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١  

  ١٤٢٩ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ٥٦، ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٤٢٦ النرويج، إحاطات من،  

عملية األمم املتحدة يف بوروندي، رسالة مؤرخة   

  ٢١٢ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥

  ٤٢٦ جلنة بناء السالم، إحاطات من،  

، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٢٩٨ الرئيس، بيانات من،  

١٥٥٠، ١٤٩٨، ١٣٠٦، ٤٢٣، ٤٢١، ٤١٩  

  ١٣٧٥ تدابري حتفظية  

، ١٣٢٩، ١٣٠٦، ٤١٢ )،٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   

١٥٥٠، ١٤٢٩، ١٣٧٦، ١٣٥٦  

، ١٣٠٦، ١٣٠٠، ٤١٥ )،٢٠٠٤( ١٥٧٧القرار   

١٣٧٦  

، ١٣٠٧، ١٣٠٦، ٤١٦ )،٢٠٠٥( ١٦٠٢القرار   

١٣٧٦  

، ١٣٠٠، ٤١٨، ٣٤٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٦القرار   

١٣٢٩  

  ٤٢٠)،٢٠٠٥( ١٦٤١القرار   

، ١٣٧٧، ١٣٥٦، ٤٢٠)، ٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   

١٥٥١  

  ١٣٠٧، ٤٢٢)، ٢٠٠٦( ١٦٩٢القرار   

، ١٣٠٧، ١٢٩٩، ٤٢٣ )،٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   

١٥٥١، ١٣٢٩  

  ١٥٥٢، ٤٢٣، ٢٩٧ )،٢٠٠٧( ١٧٩١القرار   

  األمني العام 
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، ٤١٧ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١١رسالة مؤرخة     

٤١٨  

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

 ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢ تقارير من،  

١٥٥١، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨  

  جنوب أفريقيا  

  ٤٢٤ إحاطات من،    

  ١٥٥٢، ٤٢٥ بيانات من،    

  ٤١٤ إسبانيا، بيانات من،  

  ٤١٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤١٤ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  املؤسسات التجارية والصناعية واتمع املدين

دان األفريقية اخلارجة من الفريق االستشاري املعين بالبل  

  ١١٧٦ نزاعات، إحاطات من،

  ١١٧٠ اجلزائر، بيانات من،  

  ٣٢١ بنغالديش، بيانات من،  

  ١١٦٩ بنن، بيانات من،  

  ٣٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٦٩ شيلي، بيانات من،  

  ١١٧٠، ١١٦٩الصني، بيانات من،   

  الس االقتصادي واالجتماعي  

  ١١٦٩ إحاطات من،    

  ٣٠٨، ٣٠٢، ٣٠٦ ت من،بيانا    

  ١١٦٩فرنسا، بيانات من،   

  ٣٢٠ أملانيا، بيانات من،  

، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٥  

  ٧٠، ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١١٦٩ باكستان، بيانات من،  

  ١١٦٩ رومانيا، بيانات من،  

  ١١٦٦، بيانات من، األمني العام  

  ١١٦٧ شركة سيمنس، إحاطات من،  

  ١١٦٩، ٣٢١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١١٦٧ البنك الدويل، إحاطات من،  
      

  جيم

  

  الرتاع بني الكامريون ونيجرييا

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١النمسا، رسالة مؤرخة   

  ٣٤٣ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٩الكامريون، رسالة مؤرخة   

  ٣٤٢ ة العدل الدولية،حمكم  

تشرين األول/أكتوبر  ١٧الرئيس، رسالة مؤرخة   

٣٤٤ ،٢٠٠٦  

  األمني العام   

  ٣٤٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٣٤٣  

  ٣٤٣ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨ؤرخة رسالة م    

  كندا

  ٧٢٩ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

، ١٠٤٤، ٦٦ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

١٤٣٩، ١٤٣٨، ١٤٠٤، ١٠٤٩، ١٠٤٥ ،

١٥٠٤، ١٤٤٠  

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧، ١٣٤٠، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٢ ،

١٤٠٨ ،  

  ٦٥٩، ٣١٠ لة يف هاييت، بيانات بشأن،احلا  

  ١٢٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  
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  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ١١٤٦، ١١٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٣١، ١٤٤١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١٢٤٢ بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،بناء السالم   

  احلالة يف السودان  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

 كانون الثاين/ ٥سالة مؤرخة احلالة يف أوغندا، ر  

  ١٢٩١ ،٢٠٠٦  يناير

، ١١٥٨، ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٦٢  

  الدولية “كري”نظمة م

  ١١٧١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  منطقة وسط أفريقيا

، ١٢٧٢، ١٢٦٠، ١٢٥٧، ١٢٥٥ بعثات جملس األمن،  

١٤٨٩، ١٢٩٤، ١٢٧٣  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

، ٤٧٩، ١٣٨، ١١٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٨٠  

  ٧٦ ن،إجراء جديد اختذه جملس األم  

، ١٣٢٩، ١٣٠٧، ٤٨٠، ٤٧٩الرئيس، بيانات من،   

١٥٥٧  

  األمني العام   

  ٣٤٨، ٣٤٥ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٧٩ تقارير من،    

  الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

  ١٣٥٦ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

أيلول/سبتمرب  ١٧االحتاد األورويب، رسالة مؤرخة   

١٥٧٥ ،٢٠٠٧  

  ٦٤٣، ١٢٥ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٣ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٤٣٠تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٤٤ ،  

  بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  

  ٢٥٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،    

  ٦٤٥، ٢٥٣ )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار     

  ١٤٦١ تبادلة،املساعدة امل  

  ، ١٥٧٥، ١٥٥٨، ١٣٠٨، ٦٤٥الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٧٧، تدابري حتفظية  

، ١٣٥٤، ، ١٣٠٨، ٦٤٥ )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   

١٤٥٨، ١٤٤٤، ١٤٣٠، ١٣٧٧، ١٣٥٦ ،

١٥٨٠، ١٥٧٥، ١٥٥٨، ١٤٩٤، ١٤٦١  

   األمني العام، تقارير من،  

  تشاد

  ١٢٦٢ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

   تشاد والسودانالرتاع بني

، ٦٤٢ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٣تشاد، رسالة مؤرخة   

١٢٩١  

، ٦٤٢، ١٤١، ١٢٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٦٤٥، ٦٤٤  

  ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٣٠٨، ٦٤٤، ٦٤٣، ٦٤٢الرئيس، بيانات من،   

١٤٨٥  

  ٦٤٣ األمني العام، تقارير من،  

  ١٥٤٠، ١٢٩٤ ،١٢٧٤، ١٢٦٠ بعثات جملس األمن،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

  ٦٤٣ حاالت الطوارئ، إحاطات من،
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  األطفال والرتاع املسلح

 الفريق العمل املخصص املعين باألطفال والرتاع املسلح،  

١٩٨  

  ١٠٤٩، ١٠٤٤، ٣١٢األرجنتني، بيانات من،   

  ١٠٤٥ بنن، بيانات من،  

  ١٤٠٣، ١٠٥١، ١٠٣٩، ٣١٢ ،الربازيل، بيانات من  

، ١٠٤٧، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ٦٦ كندا، بيانات من،  

١٤٠٤  

  ١٠٣٨ شيلي، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٥٤، ١٠٥٣، ٦٦الصني، بيانات من،   

  ١٠٣٩ كولومبيا، بيانات من،  

، ٦٦ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٠٥٠، ١٠٤٩  

  ١٠٥٣، ١٠٤٩الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦٩ د التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،حتدي  

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، إحاطات من،  

١٠٤٣  

  ١٣٦٩، ١٠٤٩، ١٠٣٩مصر، بيانات من،   

  ١٠٥٠االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ١٠٣٩ فيجي، بيانات من،  

  فرنسا  

  ١٠٤٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٠٥٣، ١٠٥٠، ١٠٤٤ بيانات من،    

  ١٤٠٣، ١٠٣٩ أملانيا، بيانات من،  

  ١٠٥٠ غانا، بيانات من،  

  ١٠٥٤، ١٠٤٥ اليونان، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٤٥، ١٠٤٠ اهلند، بيانات من،  

 ١٤٦، ١٣٨، ١١٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٥، ١٥٠، ١٤٧  

  ١٠٤٤، ٣١٢ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٤١ ليختنشتاين، بيانات من،  

، ١٣٩٠دابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة، ت  

١٤٠٣  

  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤٠ ميامنار، بيانات من،  

  ١٠٥٣ نيبال، بيانات من،  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٠٤، ١٠٣٩ النرويج، بيانات من،  

  ١٠٣٨ باكستان، بيانات من،  

  ١٠٤٦، ١٠٤٣ الفلبني، بيانات من،  

   الرئيس  

  ١٠٤٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠ؤرخة رسالة م    

  ١٠٥٤، ١٠٥١، ١٠٤٦ بيانات من،    

  ١٠٤٩قطر، بيانات من،   

، ١٣٩١، ١٠٤١، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٣٩القرار   

١٥٠٦  

  ١٣٠٤، ١٠٤٦، ١٩٨)، ٢٠٠٥( ١٦١٢القرار   

، ١٠٤٩، ١٠٤٨، ١٠٤٤االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٣٦٩، ١٠٥٣  

  ١٠٤٩ سان مارينو، بيانات من،  

  ١٠٥٢ نقاذ الطفولة، بيانات من،منظمة إ  

  األمني العام   

  ١٠٥١إحاطات من،     

، ١٠٥١، ١٠٤٠، ١٠٣٧، ٣١٢ تقارير من،    

١٤٢٦، ١٤٠٣، ١٣٦٩  

  ١٠٣٩ إسبانيا، بيانات من،  

املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف الرتاعات   

، ١٠٤٧، ١٠٤٢، ١٠٣٧ املسلحة، إحاطات من،

١٠٥١  

  ١٠٥٣، ١٠٤٩، ٦٦ ات من،النكا، بيان سري  

  ١٠٤٣ترتانيا، بيانات من،   
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  ١٠٥٣، ١٠٤٦، ١٠٤٤، ١٠٤٠ أوغندا، بيانات من،  

  ١٠٤٨ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،  

، ١٠٣٧ منظمة األمم املتحدة للطفولة، إحاطات من،  

١٠٥١، ١٠٤٧، ١٠٤٢  

  ١٠٤٤، ١٠٣٨ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٤٤، ١٠٣٩ تحدة، بيانات من،الواليات امل  

  ١٠٤٩ فرتويال، بيانات من،  

طفال والرتاعات املسلحة، هيئة الرصد املعنية باأل  

  ١٠٤٨ من،  إحاطات

  ١٠٤٨ البنك الدويل، إحاطات من،  

  )٢٠٠٤شيلي (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٤٨٣ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١١٦٩ املدين، بيانات بشأن،األعمال التجارية واتمع   

  ١٠٣٨ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١١٢٨ بشأن،

  ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

، ٦٥٦، ٦٥٠، ٣١٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

١٤٤٧، ١٣٣٦، ٦٦٧، ٦٥٩  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٠  

  ٩٦٩ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

، ٩٠٧، ٨٧٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩١٤، ٩٠٩  

  ١٢١٢ ، بيانات بشأن،املنظمات اإلقليمية  

  ١٤٢٣ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  ١٠٧٤، ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

   ٦٨٢ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥١ بشأن،

  ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

   جملس األمن)الصني (عضو دائم يف

  ٧٣٥، ٧١٧ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٢حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

  ١٢٢٣ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٤٢٥ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

، ١١٦٩ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

١١٧٠  

، ١٠٥٣، ٦٦ ملسلح، بيانات بشأن،ألطفال والرتاع اا  

١٤٠٤، ١٠٥٤  

، ١٠٩٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٤، ١١١١، ١١١٠، ١١٠٦  

  ، ١٥١٩، ١٣٧٠، ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

، ١٢٠٦، ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

١٣٣٩، ١٢٠٨  

، ٥٤٧، ٥٠٧لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، احلا  

١٤٤٦، ١٤١٣  

  ١٣٦٨، ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

، ٦٦٨، ٦٦١، ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

١٣٣٧، ٦٧١  

، ٨٩٦، ٨٨٨، ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

١٤٢٥، ١٤١٧  

  ١١٣٣ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

 ،١٠٣٢ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٤، ١٠٣٢  

  ١٠٠٨، ١٠٠٤احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   
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، ٩٦٩ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٨٢  

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٣٢، ٨٢٨ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  ١٤١٥، ٣٧٥ ليربيا، بيانات بشأن، احلالة يف  

، ٣١٧، ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٣٧، ١١٤٦، ١١٤٤، ١١٤٣، ٣١٨  

، ٨٥٤، ٨٤٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩١٥، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٤، ٨٧٨، ٨٧١، ٨٦٢ ،

١٤٩٨، ١٤٩١، ١٤٤٨، ٩٥٧، ٩٥٠، ٩٤٣ ،

١٥٠٠  

، ٧٤٦، ٧٤٢، ٧٤١حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

١٤١٨، ١٣٦٧، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤٧ ،

١٥٠٨، ١٤٩٦  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ١٤١٨، ١٣٣٨، ١١٩٦، ٧٥٠ بيانات بشأن،

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤١٩، ١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٧، ١١٨٤ ،

١٤٢٥، ١٤٢٠  

  ٣٠٢ يانات بشأن،جلنة بناء السالم، ب  

  عمليات حفظ السالم  

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة     

١٥١٣  

  ١٥١٣، ١٢٠٣بيانات بشأن،     

، ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٤، ١٢٤٢  

، ١٢١٤، ١٢١١ ، بيانات من،املنظمات اإلقليمية  

١٥٣٣، ١٢١٨  

  ١٢٦٩ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ٢٩٢ تقارير جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ٤٠٩ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٦٨حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

٦٣٦، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢، ٥٩٧، ٥٩٥ ،

١٤٣٦، ١٤٢٥، ١٤٢٤، ١٤٢٢، ١٤٢١ ،

١٤٦٥  

  ١٠٦٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٤٨ بشأن،

  ٦٨٩ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ٣٣٧ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ٥٦١ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٢ ،١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم

  ١٥٣٤، ١١٢٦ االحتاد األفريقي، بيانات من،  

  ١٥٣٥، ٣٢٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٥٣٥، ٣٢٢أنغوال، بيانات من،   

  ٣٢٢ الربازيل، بيانات من،  

  ١٢٢٨ شيلي، بيانات من،  

  ١٢٢٧ االحتاد األورويب، بيانات من،  

  ١٢٢٨فرنسا، بيانات من،   

  ١٥١، ١٥٠، ١٤٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

  ١٥٣٤، ١٢٢٧ جامعة الدول العربية، بيانات من،  

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٥٣٥، ١٢٢٨، ٣٢٢ باكستان، بيانات من،  

  ١٥٣٦ ،١٢٢٨ الرئيس، بيانات من،  

  ١٥٣٥ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٢٢٦، بيانات من، األمني العام  

  ١٢٢٨ إسبانيا، بيانات من،  
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  ١٢٢٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  املدنيون يف الرتاعات املسلحة

  ١١١٥، ١٠٩٦ مذكرة،  

  ١٤٠٧أنغوال، بيانات من،   

  ١١١٠األرجنتني، بيانات من،   

  ١٥٠٤، ١٤٣٩أستراليا، بيانات من،   

  ١١٠٩ النمسا، بيانات من،  

  ١٤٠٧ بنن، بيانات من،  

  ١٠٩٨، ٣٢٤ الربازيل، بيانات من،  

، ١١٠٩، ١١٠٤، ١١٠٢، ١١٠١ كندا، بيانات من،  

١٤٣٨، ١٤٠٨، ١٤٠٧، ١٣٤٠، ١١١٤ ،

١٥٠٤، ١٤٤٠، ١٤٣٩  

  ١١٠١ شيلي، بيانات من،  

، ١١١١، ١١١٠، ١١٠٦، ١٠٩٩الصني، بيانات من،   

١١١٤  

  ١٥٠٤، ١١٠١، ١٠٩٩ كولومبيا، بيانات من،  

، ١١٠٨ لدميقراطية، بيانات من،ا - الكونغو، مجهورية   

١١٠٩  

  ١١٠٢، ١١٠١ كوستاريكا، بيانات من،  

  ١٤٣٩، ١٤٠٨الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦١ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٥٠٤ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  ١٤٠٧، ١١٠٦مصر، بيانات من،   

  ١٠٩٨االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ١٠٩٨ بيانات من،فيجي،   

، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٤، ١١٠١فرنسا، بيانات من،   

١٤٣٧، ١٤٠٨  

  ١٤٠٧، ١٠٩٩ أملانيا، بيانات من،  

  ١١١٠، ١١٠٩ غانا، بيانات من،  

  ١٤٠٨ اليونان، بيانات من،  

  ١١١٠غواتيماال، بيانات من،   

، ١١٠٤ اللجنة الدولية للصليب األمحر، إحاطات من،  

١١١٦  

  ١٣٤٠ قائق،التحقيق وتقصي احل  

، ١٤٢، ١٤١، ١١٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٤  

  ١٤٠٧ العراق، بيانات من،  

  ١١١٧ إيطاليا، بيانات من،  

  ١١١٠، ٣٢٤ اليابان، بيانات من،  

  ١١١٤ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ١١١٧، ١١٠٩، ١١٠١ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ١٤٣٨ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٤٠٧تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ١٤٤٠ املكسيك، بيانات من،  

  ١٥٠٥ نيبال، بيانات من،  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٥٠٤، ١٤٣٩، ١١٠١ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ١٤٣٨، ١٤٠٨، ١٠٩٩ النرويج، بيانات من،  

  ١٣٤٠، ٣٢٤ باكستان، بيانات من،  

  ١١١٧انات من، بنما، بي  

  ١٤٣٨، ١١٠٦، ١١٠١بريو، بيانات من،   

  ٣٢٤ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٠٢، ١١٠٤، ١١٠٢الرئيس، بيانات من،   

  ١٤٤٠، ١٣٤٠قطر، بيانات من،   

، ١٣٠٣، ١١٠٧، ٢٩٤)، ٢٠٠٦( ١٦٧٤القرار   

١٥٠٦، ١٣٦١، ١٣٥٥  

  ١٥٠٦، ١٣٦٢، ١١١٢ )،٢٠٠٦( ١٧٣٨القرار   

  ١٠٩٩، ١٠٩٨ رومانيا، بيانات من،  

، ١١١٣، ١١٠٩، ١١٠٦االحتاد الروسي، بيانات من،   

١١١٧  
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  ١٤٠٧، ١١١٤، ١٠٩٦ األمني العام، تقارير من،  

  ١١١٧ السنغال، بيانات من،  

  ١١١٧ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١١١٠ سلوفينيا، بيانات من،  

  ١١١٧ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١١٠١، ١٠٩٨ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٤٠٧، ١٣٤٠، ١١٠٧انات من، سويسرا، بي  

  ١٥٠٤، ١١٠٧ أوغندا، بيانات من،  

  ٣٢٤ أوكرانيا، بيانات من،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

   حاالت الطوارئ

، ١١٠٤، ١١٠٢، ١٠٩٩، ١٠٩٨إحاطات من،     

١١١٥، ١١١٤، ١١١٢، ١١١٠، ١١٠٨  

  ١٥٠٤ بيانات من،    

، ١١٠٧، ١١٠١، ١٠٩٨نات من، اململكة املتحدة، بيا  

١٤٠٨، ١٣٤٠، ١١١٦، ١١١٤، ١١٠٩  

، ١١٠٩، ١٠٩٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١١١٦، ١١١٢  

  تغري املناخ

  ١٣٦٩، ١٢٥٢بلجيكا، بيانات من،   

  ١٥١٩، ١٣٧٠، ١٢٥٣الصني، بيانات من،   

  ١٢٥٢ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة   

  ١٣٦٩ ا السالم،حتديد التهديدات اليت يتعرض هل  

  ١٥٢٠مصر، بيانات من،   

  ١٥١٩، ١٢٥٤فرنسا، بيانات من،   

  ١٥١٨ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣ أملانيا، بيانات من،  

  ١٥١٩ ، بيانات باسم،٧٧جمموعة الـ   

  ١٣٧٠ اهلند، بيانات من،  

  ١٢٥٣ إسرائيل، بيانات من،  

  ١٢٥٤ إيطاليا، بيانات من،  

  ١٢٥٤ يانات من،اليابان، ب  

  ١٢٥٣ جزر مارشال، بيانات من،  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٥١٩ املكسيك، بيانات من،  

  ١٥١٨، ١٣٤٤هولندا، بيانات من،   

  ١٥٢٠ حركة عدم االحنياز، بيانات باسم،  

  ١٥١٩ النرويج، بيانات من،  

 ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٦باكستان، رسالة مؤرخة   

١٢٥٢  

، ١٣٧٠، ١٢٥٣ اجلديدة، بيانات من،بابوا غينيا   

١٥١٨  

  ١٢٥٢الرئيس، بيانات من،   

  ١٥١٩، ١٣٤٤قطر، بيانات من،   

  ١٣٤٤إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

  ١٥١٩ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٥١٨ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٢٥٣ جزر سليمان، بيانات من،  

  ١٢٥٤، ٦٥ريقيا، بيانات من، جنوب أف  

  ١٥١٩، ١٢٥٤ را، بيانات من،سويس  

  ١٢٥٣ توفالو، بيانات من،  

  اململكة املتحدة  

، ٧٣، ٦٥ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

١٥١٧، ١٣٤٤، ١٢٥١ ،  

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣ بيانات من،    

  ١٣٧٠ فرتويال، بيانات من،  

  منظمة معاهدة األمن اجلماعي

  ١٠٦٥ اإلرهاب، بيانات باسم،  

  كولومبيا

  ١٠٣٩ ل والرتاع املسلح، بيانات بشأن،األطفا  



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 xxvi 
 

، ١٠٩٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤، ١١٠١  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١٣٧٤، ١١١٩ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  جامعة كولومبيا

 ل السلمية، بيانات بشأن،تسوية املنازعات بالوسائ  

١١٧٣  

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

جلنة اخلرباء املعنية باستعراض احملاكمة على االنتهاكات 
  ليشيت -اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف تيمور 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري 
  لقابلة للتصرفا

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٣ عالقات جملس األمن مع،  

  ٩٢٨ بيانات من،  

   انظر أيضا اللجنة احملددة، انظر أيضا اللجنة احملددة. اللجان

  ١٣٠إحاطات من،   

  رابطة الدول املستقلة

  ١٥٣٤، ١٢١٣مية، بيانات بشأن، املنظمات اإلقلي  

  أمانة الكومنولث

  ١١٤٩ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية

  ٧٠٢ ليشيت، بيانات بشأن، -  الة يف تيموراحل  

   األزمات املعقدة

  ٣١٣ اجلزائر، بيانات من،  

  ٣١٣أنغوال، بيانات من،   

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ بنن، بيانات من،  

  ١٥٣٢، ١٢٠٦، ١٢٠٦ الربازيل، بيانات من،  

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ شيلي، بيانات من،  

  ١٣٣٩، ١٢٠٨، ١٢٠٦، ٣١٣الصني، بيانات من،   

  ادي واالجتماعيالس االقتص  

  ١٢٠٦إحاطات من،     

  ٣١٢، ٣٠٦ بيانات من،    

 منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، إحاطات من،  

١٢٠٥  

  ١٢٠٧فرنسا، بيانات من،   

  ١٢٠٨، ٣١٣ أملانيا، بيانات من،  

  ١٣٣٩التحقيق وتقصي احلقائق،   

  ١٤٥، ١٤١ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٣٤٣، ١٢٠٨ باكستان، بيانات من،  

  ١٢٠٦، ٣١٣ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٤٠الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٤٣إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

  ١٣٣٩، ١٢٠٧، ٣١٤ رومانيا، بيانات من،  

  ١٥٣٢ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٣٤٣، ١٢٠٨، ١٢٠٦، ٣١٣ إسبانيا، بيانات من،  

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف  وكيل األمني العام  

  حاالت الطوارئ

  ١٢٠٥إحاطات من،     

  ١٣٤٣ بيانات من،    

، ١٢٠٨، ١٢٠٦، ٣١٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٣٤٤  
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  ١٢٠٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  تصريف األعمال

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ  

  ٥٢ عموما،    

  ٥٢ علقة بـ،التطورات اإلجرائية املت    

  الدميقراطية) -  احلالة يف الكونغو (مجهورية

  الدميقراطية - الكونغو، مجهورية   

  ٤٤٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

٤٦٠  

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٤  

  ١٤٨٩ يانات من،ب    

  ١٣٥٧ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  االحتاد األورويب  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات من،    

 باسم، ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

  ٤٧٢ بيانات من،    

  ١٤٩٠ بيانات باسم،    

  ٤٦٤فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٧٢، ٤٧١ أملانيا، بيانات من،  

  ١٨٥ فريق اخلرباء،  

  ١٣٩٤نشاء، إ    

  ٤٦٦، ٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٠ تقارير من،    

، ١٤٣، ١٢٦، ١١١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٦، ١٥٠، ١٤٤ ،

٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٣ ،

٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠  

  ١٤٩٠ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٣١ ة،تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلح  

  ١٣٩٣تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ١٤٦١، ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٩٠ باكستان، بيانات من،  

  ١٤٩٠ الفلبني، بيانات من،  

، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٨الرئيس، بيانات من،   

٤٧٥، ٤٧٣، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٧ ،

١٥٥٢، ١٤٨٨، ١٤٨٦، ١٣١٣، ١٣١٢ ،

١٥٧٢  

  ١٣٨١، تدابري حتفظية  

  ٤٧٣قطر، بيانات من،   

  ١٣٩٤ )،٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   

  ٤٤٦ )،٢٠٠٤( ١٥٢٢القرار   

، ١٨٤، ١٧٤، ١٧٣، ١٣١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   

١٣٩٤، ١٣٥٧، ٤٤٦، ٣٥٠، ٢١٣، ١٨٥ ،

١٤٩٣، ١٤٥٩، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٤٣١  

  ١٣٩٤، ٤٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٢القرار   

  ١٤٣٢، ٤٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٥لقرار ا  

، ١٣١٢، ٤٥١، ٣٤٦ )،٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   

١٤٣٢، ١٣٨١  

، ١٤٣٢، ١٣٨٢، ٤٥٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   

١٥٥٢  

، ١٣٩٤، ٤٥٧، ١٨٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   

١٥٥٢، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٣٩٥  

  ١٣٩٤، ٤٥٨ )،٢٠٠٥( ١٦١٦القرار   

  ١٣١٢، ٤٥٨ )،٢٠٠٥( ١٦٢١القرار   

  ٤٥٩ )،٢٠٠٥( ١٦٢٨القرار   

  ٤٦٠ )،٢٠٠٥( ١٦٣٥القرار   
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  ١٣٩٥، ٤٦١، ١٨٥ )،٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   

  ٤٦٣، ٢٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   

  ٤٦٢ )،٢٠٠٦( ١٦٥٤القرار   

  ٤٦٣ )،٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

، ١٤٥٨، ١٤٣٢، ٤٦٣ )،٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   

١٥٨٠، ١٥٧١، ١٥٥٢، ١٤٩٤، ١٤٦١  

  ١٥٥٢، ١٣٨٢، ٤٦٥ )،٢٠٠٦( ١٦٩٣القرار   

، ١٣٩٤، ٤٦٦، ١٨٥ )،٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   

١٤٥٧، ١٣٩٥  

  ١٣٨٣، ٤٦٨ )،٢٠٠٦( ١٧١١القرار   

  ٤٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   

  ١٥٥٢، ٤٧٣ )،٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   

  ٤٧٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥١القرار   

  ١٣٨٣، ٤٧٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   

  ١٣٩٥، ٤٧٥ )،٢٠٠٧( ١٧٦٨القرار   

  ٤٧٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧١القرار   

، ١٣٨٣، ٤٧٧، ٣٤٧ )،٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   

١٤٣٢  

  رواندا  

  ٤٥٤ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٠ بيانات من،    

  األمني العام   

 ،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣رسالة مؤرخة     

٤٤٧  

  ٤٥١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣رسالة مؤرخة     

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦/أبريل نيسان ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

  ٣٤٧، ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٣، ٤٥١، ٤٤٦ تقارير من،    

٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥  

  ٤٥١ بيانات من،    

  ١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١٨٤ إنشاء،    

  ٤٥٠ ،٢٠٠٤ليه متوز/يو ١٥رسالة مؤرخة     

  ٤٥٧ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

٤٥٥  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة     

٤٦٦  

  ٤٦٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٤٧٥ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٨٤ الوالية،    

  ١٨٤ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٥الرصد واإلبالغ،     

  ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٦٣ بعثات جملس األمن،  

  ٤٧٣ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٧رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٤٧٢، ٤٧١  

  ٤٧٢ لكة املتحدة، بيانات من،املم  

  ٤٥١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  الدميقراطية) ورواندا -  الكونغو (مجهوريةالرتاع بني 

الدميقراطية، رسالة مؤرخة  - ة الكونغو، مجهوري  

  ١٢٩١، ١٢٨٨ ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

  ١٤٧٣ الدفاع عن النفس،  
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يف جملس األمن  الدميقراطية (عضو - الكونغو، مجهورية 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة 

  ٧٢٩ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

، ١٠٤٩، ٦٦ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٥٠  

، ١١٠٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١٠٩  

أو  -تعمال القوة، واجب االمتناع عن التهديد باس  

تشرين األول/أكتوبر  ٣استعماهلا، رسالة مؤرخة 

١٤٨٥ ،٢٠٠٥  

، ٤٣٩ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

٤٤٣  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٣  

  صون السلم واألمن  

  ١١٤١ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٤٤، ١٤٠٦، ١١٤٦، ١١٤٣بيانات بشأن،     

، ٩٥٩، ٩٤٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٣٦٥  

  ١٥٠٩، ٧٤٣حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١١٩٠  

  ١٢١٩، ١٢١٨نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن، امل  

، ١٢٦٤، ١٢٥٨ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

١٢٦٩  

  الدفاع عن النفس  

  ١٤٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

١٤٧٣  

  ١٤١٠ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١٤٥٣، ١٤٥٠حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

  ١١٨١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ ألمن، بيانات بشأن،املرأة والسالم وا  

  الكونغو، مجهورية

  ٤٨٦ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٤٢٥ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

، ٤٣٩ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

٤٤٣  

  احلالة يف الصومال  

 ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٢رسالة مؤرخة     

٤٠٤  

  ٤١٠بيانات بشأن،     

  احلالة يف السودان  

  ٦١٠ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

٦٢٤  

  ٦٣٥بيانات بشأن،     

  كوستاريكا

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١٠٢  

  ٣٢٧ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩مذكرة مؤرخة   

  ١٤٠٩ اجلزاءات، بيانات بشأن،  

، ١١٢٢، ١١٢٠ سلحة الصغرية،  بيانات بشأن،األ  

١٥٢٦، ١٤٠٩  

  ١٠٧٦، ١٠٦٣اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  كوت ديفوار

  ١٢٦٩، ١٢٥٧ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  
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  احلالة يف كوت ديفوار

  االحتاد األفريقي  

  ٥٢٠ إحاطات من،    

  ٥١٥ إحاطات باسم،    

  ٥١٦ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤١٣، ٥٠٨أنغوال، بيانات من،   

  ١٤١٣، ٥١٢األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤٤٦ بنن، بيانات من،  

  ٥١٢ الربازيل، بيانات من،  

  بوركينا فاسو  

  ٥٤٥إحاطات من،     

  ٥٤٣ بيانات من،    

  ١٤٤٦، ١٤١٣، ٥٤٧، ٥٠٧الصني، بيانات من،   

   كوت ديفوار  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٠رسالة مؤرخة     

٥٢٨  

، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٢، ٥١٧، ٥١٣ بيانات من،    

٥٤٧، ٥٤٦  

  ١٤٤٦، ٥١٢الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٦ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

، ١٤١٣، ٥١٦، ٥١٣، ٥٠٧فرنسا، بيانات من،   

١٤٤٥  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠غامبيا، رسالة مؤرخة   

٥٠٧  

  ٥١٧ اليونان، بيانات من،  

  ١٨٦ فريق اخلرباء،  

  ١٣٩٣إنشاء،     

  ٥٤٨، ٥٤٢، ٥٣٨، ٥٣٤، ٥٢٥ تقارير من،    

  ٥٢٢املمثل السامي، إحاطات من،   

  ١٢٩٤ التحقيق وتقصي احلقائق،  

، ١٣٥، ١٣٣، ١١٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٥١٧، ٥١٤، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٣، ١٤٨، ١٣٩ ،

٥٣٢، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٨ ،

٥٤٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٦، ٥٣٤  

، ١٤١٣، ٥١٧، ٥١٣، ٥١٢ اليابان، بيانات من،  

١٤٤٦  

  ١٣٠٩ ماركوسي، -اتفاق ليناس   

، ١٤٣٠تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٤٥  

 ،١٣٩٢تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤١٣  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

   نيجرييا  

  ٥٢٠، ٥١٤ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩رسالة مؤرخة     

٥٠٧  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٦رسالة مؤرخة     

٥٢٣، ٥٢٠  

  ١٤٤٦ بيانات من،    

  ١٣١١ اتفاق واغادوغو،  

  ٥٤٧ بنما، بيانات من،  

  ١٤٤٥ ، بيانات من،الفلبني  

   الرئيس  

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة     

، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٠، ٥٠٩، ٥٠٦ بيانات من،    

٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٥ ،

١٣١٠، ١٣٠٩، ١٢٩٤، ٥٤٣، ٥٣٩ ،

١٥٤٥، ١٣٣٠، ١٣١١  

  ١٣١٠ اتفاق بريتوريا،  
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النائب الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام لكوت   

  ديفوار

  ١٤٤٥، ٥٤٥، ٥١٠ حاطات من،إ    

  ٥١٤ بيانات من،    

  ١٣٧٧، تدابري حتفظية  

  ٥٤٧قطر، بيانات من،   

، ١٣٥٦، ١٣٠٩، ٥٠٣ )،٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

١٥٦٤، ١٥٤٥، ١٣٧٧  

، ١٣٣٠، ٥٠٧، ٥٠٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   

١٥٦٤، ١٤٣٠، ١٣٧٧  

، ٥١٠، ٣٥٠، ١٨٦، ١٧٣ )،٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   

١٤٥٥، ١٤١٣، ١٣٩٢، ١٣٧٨، ١٣٣٠ ،

١٥٤٥، ١٤٥٦  

، ٥١١، ٥٠٩، ٣٥١، ١٥٨٤ )،٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   

١٤٩٤، ١٤٥٦، ١٤٣١، ١٣٩٣، ١٣٧٨، ٥١٧  

  ١٣٧٨، ٥١٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   

، ١٣١٠، ١٣٠٠، ٥١٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   

١٥٤٥، ١٣٧٨  

، ١٥٤٥، ١٣٧٨، ٥١٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   

١٥٧٩  

  ١٤٣١، ٥١٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ١٣٩٣، ١٦٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٣٢ القرار  

، ١٣٧٩، ٥٢٩، ٥٢٦، ٥٢٣ )،٢٠٠٥( ١٦٣٣القرار   

١٥٤٦  

، ١٣٩٣، ٥٢٥، ١٨٧ )،٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   

١٤٥٦، ١٤٥٥  

  ٥٢٧ )،٢٠٠٦( ١٦٥٢القرار   

  ٥٢٨ )،٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   

  ٥٣٣ )،٢٠٠٦( ١٦٨٢القرار   

  ٥٣٤ )،٢٠٠٦( ١٧٠٨القرار   

، ١٣٧٩، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٣٥ )،٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   

١٥٧٩، ١٥٤٦  

  ٥٣٧ )،٢٠٠٦( ١٧٢٦القرار   

، ١٣٩٣، ١٣٨٠، ٥٣٨ )،٢٠٠٦( ١٧٢٧القرار   

١٤٥٦  

، ١٣٨٠، ١٣١١، ٥٣٩ )،٢٠٠٦( ١٧٣٩القرار   

١٤٣١  

  ١٣٩٣، ٥٤٢ )،٢٠٠٧( ١٧٦١القرار   

  ٥٤٣ )،٢٠٠٧( ١٧٦٣القرار   

  ١٥٤٧، ١٣٣٠، ٥٤٣ )،٢٠٠٧( ١٧٦٥القرار   

، ١٣١١، ٥٤٧، ١٨٦ )،٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   

١٥٤٧، ١٣٩٣، ١٣٨٠  

  ١٤٤٦ رومانيا، بيانات من،  

  األمني العام   

  ٥٠٧ ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ٥٢٦ ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  ٥٢٦ ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦ر/مايو أيا ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٥٣٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٥٣٩ ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

  ٥٤٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٥١٩، ٥١٣، ٥١٠، ٥٠٤، ٥٠٣ تقارير من،    

٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٦ ،

١٥٦٤، ١٤٤٦، ١٣٧٧، ٥٤٤  

  ٥٠٤ بيانات من،    

   ١٥٧٢جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١٨٦ اإلنشاء والوالية،    
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  ٣٨٧ ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

  ٥٣٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٥٣٨ ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

  ٥٤٢ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١سالة مؤرخة ر    

  ٥٤٨ ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٨٦ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٦الرصد واإلبالغ،     

  ٥٤٧ سلوفاكيا، بيانات من،  

  جنوب أفريقيا  

  ١٤١٤، ٥١٤، ٥١٠ إحاطات من،    

  ٥١٧، ٥١٤ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٥١٨ ،٢٠٠٥يار/مايو أ ٢٣رسالة مؤرخة     

  ١٤٤٥، ١٤١٣، ٥٤٦، ٥١٤ بيانات من،    

ألمني العام لكوت ديفوار، املمثل اخلاص ل  

  ٥٢٠ من،  إحاطات

  ٥١٦، ٥١٢ترتانيا، بيانات من،   

، ١٤١٤، ٥١٦، ٥١٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٤٤٥  

  ٥١٦، ٥١٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  جملس أوروبا

  ١٢١٩ ية، بيانات بشأن،املنظمات اإلقليم  

  مكافحة اإلرهاب

  ١٨٩ عموما،  

  ١٩٢ املديرية التنفيذية،  

  ١٩١ تنفيذ الوالية،  

  ١٩٣، ١٩٢، ١٩١الرئيس، بيانات من،   

  ١٩٢ اإلبالغ،  

  ١٩٣، ١٩٢، ١٩١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   

  ١٩١، ١٩٠ )،٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

  ١٩٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٤القرار   

  ١٩٤ )،٢٠٠٧( ١٧٨٧القرار   

  كرواتيا

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٢٧، ١٠٢٥  

  ١٢٤٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  كوبا

 ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٢تغري املناخ، رسالة مؤرخة   

١٢٥٢  

   مهام وسلطات جملس األمن  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٩لة مؤرخة رسا    

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٩رسائل مؤرخة     

 كانون الثاين/ ١٩/ديسمرب و األول

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٧  يناير

  ٦٦٠، ٦٥١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٥ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦/نوفمرب تشرين الثاين ١٥رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٩٥٠، ٢٨٨، ٩٥بيانات بشأن،     

  ١١٣٨ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩، ١٠٧٦اإلرهاب، بيانات بشأن،   

   اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٤١ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦رسالة مؤرخة     

  ٣٤٠بيانات بشأن،     

  ١٥١٢، ١٤٣٨ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  احلالة يف قربص

  ١٣٢٤ مذكرة،  

  ٨٠٢ اجلزائر، بيانات من،  
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  ١٥٨١، ٧٩٧ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ٨٠٥ اليونان، بيانات من،  

  ١٤٤، ١٣٥ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٤ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٨٠٢ باكستان، بيانات من،  

  ٨٠٠ )،٢٠٠٤( ١٥٤٨القرار   

  ٨٠٢ )،٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   

  ٨٠٣ )،٢٠٠٥( ١٦٠٥القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٢القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٦( ١٦٨٧القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٦( ١٧٢٨القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥٨القرار   

  ١٣٢٤ ،١٢٩٩ ،٨٠٤ )،٢٠٠٧( ١٧٨٩القرار   

  ٨٠٢، ٧٩٦انات من، االحتاد الروسي، بي  

، ٨٠٢، ٨٠٠، ٧٩٩، ٧٩٦ األمني العام، تقارير من،  

٨٠٤، ٨٠٣  

  ١٣٢٤ جمموعة مبادئ،  

املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص، إحاطات   

  ٨٠٠، ٧٩٤ من،

  ٢٧٧ جهاز فرعي مقترح ولكن غري معتمد،  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٨٠٣، ٧٩٨  

  ٨٠٣، ٨٠٢، ٧٩٦ ة املتحدة، بيانات من،اململك  

  ، ٨٠٢، ٧٩٦ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١٦٣، التصويت  
      

  دال

  

احلالة يف السودان؛ العملية املختلطة  انظر -  احلالة يف دارفور

لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، انظر احلالة يف 

يقي واألمم السودان؛ العملية املختلطة لالحتاد األفر

  املتحدة يف دارفور

 - الكونغو، مجهورية  انظر -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  الدميقراطية  - الدميقراطية، انظر الكونغو، مجهورية 

-٢٠٠٥الدامنرك (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

٢٠٠٦(  

  ٧٢٨ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن، 

  ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا 

  ١٠٥٣، ١٠٤٩ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن، 

، ١٤٠٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن، 

١٤٣٩  

  ١٤٤٦، ٥١٢ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، 

  ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن، 

  ١٢٣١ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن، 

 الفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولية ليوغوس 

١٠٢٧  

  ٩٩١ احلالة يف العراق، بيانات بشأن، 

  العدالة وسيادة القانون 

، ١٢٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة   

١٥١٦  

  ١٥١٦بيانات بشأن،   

  ١٤١٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن، 

، ٩٢٩، ٩٢٧ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن، 

١٤٤٨، ١٣٦٤، ٩٤٩، ٩٤٥، ٩٣٣  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع 

  ١٢٣٤ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة   

  ١٢٣٤بيانات بشأن،   

  ١٢١٧، ١٢١٥ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٥، ١١٢٨ اجلزاءات، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  
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، ٦٢٠، ٦١٤، ٥٩٨ احلالة يف السودان، بيانات بشأن، 

١٤٢٥  

  ١٠٨٨، ١٠٨٠، بيانات بشأن، اإلرهاب 

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات  

  ١٢٤٧ بشأن،

  ٦٩٠ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور 

  منطقة غرب أفريقيا 

  ٥٥٦ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،  

  ٥٦٣، ٦٥١ توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  إدارة شؤون نزع السالح

  ١١٢١ األسلحة الصغرية، إحاطات بشأن، 

  نائب منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

  ١١٦٥ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، إحاطات بشأن، 

  نائب األمني العام

، ٣٢٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، 

١٢٣٤،  

  ٤٣٤ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن، 

  ١١٥٣ ملرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،ا 

  حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم

  ١٣٥٤ عموما، 

  ١٣٥٥ احلالة يف أفغانستان، 

  ١٣٦١ احلالة يف أفريقيا، 

  ١٣٥٥ احلالة يف البوسنة واهلرسك، 

  ١٣٥٦ احلالة يف بوروندي، 

  ١٣٥٦ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، 

  ١٣٦٩ والرتاع املسلح، األطفال 

  ١٣٦١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، 

  ١٣٦٩ تغري املناخ، 

  ١٣٥٧ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٣٥٦ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ١٣٥٥ ،٣٩مقررات يف إطار املادة   

  ١٣٦٢ ،٣٩املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٣٦٨ الغذاء واألمن،  

  ١٣٥٨ ييت،احلالة يف ها  

  ١٣٥٩ اغتيال احلريري،  

  ١٣٥٨ احلالة يف العراق،  

  ١٣٥٨ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٣٥٨ يا،احلالة يف ليرب  

  ١٣٦٣، ١٣٥٩ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٣٦٥ احلالة يف ميامنار،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٣٦٢، ١٣٥٧  

  ١٣٧٠ ورية إيران اإلسالمية،مجه - عدم االنتشار   

  ١٣٦٠، ١٣٥٤ احلالة يف سرياليون،  

  ١٩٧٤ األسلحة الصغرية،  

  ١٣٦٠ احلالة يف الصومال،  

  ١٣٧٣، ١٣٦٠ احلالة يف السودان،  

  ١٣٦٢ اإلرهاب،  

  ١٣٧١، ١٣٦١ أسلحة الدمار الشامل،  

  ١٣٦١ منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود،  

  التدخل يفالشؤون الداخلية، عدم 

  ١٤٩٥ عموما،  

  ١٥٠٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٤٩٥ )،٧( ٢النظر يف املادة   

  ١٤٩٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩فنلندا، رسالة مؤرخة   

  ١٥٠٣ صون السلم واألمن،  

  ١٤٩٩، ١٤٩٨ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٤٩٦ احلالة يف ميامنار،  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن،  

  لعربية السوريةاجلمهورية ا  
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  ١٤٩٦ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦مذكرات مؤرخة     

١٤٩٦  

  اجلمهورية الدومينيكية

  ٦٥١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  مشروع تقرير جملس األمن

  ٨١ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  مشاريع قرارات مل تعتمد

  ١٥٨١، ٧٩٧ احلالة يف قربص،  

  ٩٤٩، ٩٣٣، ٩١٧، ٩٠٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٥٠٨، ٤٩٧، ١٣٦٦، ٧٤٢ احلالة يف ميامنار،  

  ٢٧٨ األجهزة الفرعية لس األمن،  

  ١٤٣٧ احلالة يف السودان،  

انظر الكونغو، مجهورية  .مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  الدميقراطية  -الدميقراطية، انظر الكونغو، مجهورية  -

  رابطة دوشريهاموي

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،
  
  
  

  هـاء
  

ليشيت،  - احلالة يف تيمور انظر - احلالة يف تيمور الشرقية

  ليشيت  - انظر احلالة يف تيمور

  الس االقتصادي واالجتماعي

  املؤسسات التجارية والصناعية واتمع املدين  

  ١١٦٨ إحاطات بشأن،    

  ٣٢١، ٣١٩، ٣٠٦بشأن، بيانات     

  األزمات املعقدة

  ١٢٠٥ إحاطات بشأن،    

  ٣١٢، ٣٠٦بيانات بشأن،     

تشرين  ٢بيساو، رسالة مؤرخة  -  احلالة يف غينيا  

  ٣٠٨ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  ٦٦٨، ٣١١، ٣٠٦ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  صون السلم واألمن  

  ١١٣٩ إحاطات بشأن،    

  ٣١٨، ٣١٧، ٣٠٦بيانات بشأن،     

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  

  ١٢٤٠ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٦، ١١٧١، ٣٠٦بيانات بشأن،     

  عالقات جملس األمن مع  

  ٣٠٣ عموما،    

  ٣٠٥ مناقشة دستورية،    

  ٣٠٣ طلبات أو إشارات،    

  ٣٠٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١١٣٦ ن، إحاطات بشأن،إصالح قطاع األم  

  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  ١٠٤٢ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  ١٢١٢ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  منطقة غرب أفريقيا  

، ٥٥٠ املسائل العابرة للحدود، إحاطات بشأن،    

٥٥٤  

  ٥٦٠ توطيد السالم، بيانات بشأن،    

الس االقتصادي  انظر -  واالجتماعيالس االقتصادي 

  الس االقتصادي واالجتماعي انظرواالجتماعي، 

اجلماعة  انظر -  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اجلماعة االقتصادية  انظراالقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

  لدول غرب أفريقيا

  إكوادور

  ١٤٤٧ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  مصر

  ١٠٤٩، ١٠٣٩ ل والرتاع املسلح، بيانات بشأن،األطفا  
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، ١١٠٦ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧  

  ١٥٢٠ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

١٥٥٧  

النـزاع بني العراق والكويت، رسالة مؤرخة   

  ٩٧٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٣

، ٣١٦، ٣١٥ واألمن، بيانات بشأن، صون السلم  

١٥٢٢، ١١٣٩، ٣١٧  

، ٩٣١، ٩١٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

٩٣٩  

طلب التسليم املتعلق مبحاولة اغتيال مبارك، بنود   

 مشطوبة من املسائل املعروضة على جملس األمن،

٨٦  

، ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٣٧  

  ١٥٠٢، ١١٣٨ طاع األمن، بيانات بشأن،إصالح ق  

  ١٤٠٩، ١١٢٥ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

  اإلرهاب  

  ١٠٨١ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧رسالة مؤرخة     

  ١٤٨٤، ١٠٧٦ بيانات بشأن،    

  ١٥١٢، ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  السلفادور

  ٦٦٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢٤٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

وكيل األمني  انظر - منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت 

  الطوارئ 

  إريتريا

تشرين  ٢٨الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة   

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٥األول/أكتوبر 

  النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦اليابان، رسالة مؤرخة   

٤٩٤   

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٣١٤ ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٤الرئيس، بيانات من،   

  ٤٩٣، ٣٥٢، ٣٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٣١القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٣ )،٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٣ )،٢٠٠٥( ١٥٨٦القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٣ )،٢٠٠٥( ١٦٢٢القرار   

، ١٣١٤، ٤٩٦، ٤٩٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٠القرار   

١٣٥٤  

  ١٣١٣، ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٦١القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٧٠القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٧٨القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٨١القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٠القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٧( ١٧٤١القرار   

، ١٣١٤، ١٣٠٠، ٤٩٦ )،٢٠٠٧( ١٧٦٧القرار   

١٤٨٦، ١٣٥٠  

  األمني العام   

  ٢٥٢، ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٩٦، ٤٩٣ تقارير من،    

  ١٢٩٤ بعثات جملس األمن،  

  ١٤٧٣ الدفاع عن النفس،  
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  شباط/ ٢٢الواليات املتحدة، رسالة مؤرخة   

  ٤٩٥ ،٢٠٠٦فرباير 

  إثيوبيا

أو  -مال القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستع  

   استعماهلا

كانون األول/ديسمرب  ٢٢رسالة مؤرخة       

١٤٨٦ ،٢٠٠٥  

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة       

تشرين  ٢٠الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٥األول/أكتوبر 

  املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات   

  ١١٧٣ بشأن،

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  االحتاد األورويب

  ٨٠٩، ٨٠٦ احلالة يف البوسنة واهلرسك، بيانات باسم،  

الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، رسالة   

  ١٥٧٥ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٧مؤرخة 

  ١٠٥٠ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات باسم،ا  

إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات  اجلوانب املدنية  

  ١٢٢٧ بشأن،

  ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات باسم،  

   الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات بشأن،    

 باسم، ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

  ٤٧٢بيانات بشأن،     

  ١٤٩٠ بيانات باسم،    

  ١٣٣٧، ٦٥٠، ٣١٠ يف هاييت، بيانات باسم،احلالة   

  ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٨ احلالة يف كوسوفو، بيانات باسم،  

  ١١٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٩٩، ٩٢٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات باسم،  

  ١٢٠٤ عمليات حفظ السالم، بيانات باسم،  

، ١٢١٤، ١٢١٢ املنظمات اإلقليمية، بيانات باسم،  

١٢١٩  

  ٤٣٤ احلالة يف سرياليون، بيانات باسم،  

  ١٤٢٥ احلالة يف السودان، بيانات باسم،  

  ١٠٦٣، ١٠٥٧ اإلرهاب، بيانات باسم،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ باسم،

  ١١٦٢، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  
      

  اءــــــــف
  

   بورونديميسر عملية السالم يف

  ٤٢٤ احلالة يف بوروندي، إحاطات بشأن،  

  فيجي

  ١٠٣٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٦٧٧ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  فنلندا

الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف، رسالة مؤرخة   

  ١٠٩٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩

  ١٥٠٧ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٤٣ بيانات من،    

  ١١٢١ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  
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  الغذاء واألمن 

  احلالة يف أفريقيا  

  ٤٨٩ اجلزائر، بيانات من،    

  ٤٨٩ بنن، بيانات من،    

  ٤٨٩ الصني، بيانات من،    

  ٤٨٩ اليونان، بيانات من،    

  ١٤٨ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٤٨٩ اليابان، بيانات من،    

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،    

  ٤٨٩ الفلبني، بيانات من،    

  ٤٨٩ رومانيا، بيانات من،    

  ٤٨٩ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٩ الواليات املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٩ برنامج األغذية العاملي، إحاطة من،    

  ١٣٦٨ الربازيل، بيانات من،  

  ١٣٦٨ الصني، بيانات من،  

  ١٣٦٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٣٦٨ اليونان، بيانات من،  

  ١٣٦٨ رومانيا، بيانات من،  

  ١٣٦٨ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٣٦٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١٣٦٧ برنامج األغذية العاملي، إحاطات من،  

أو  -القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستعمال 
  استعماهلا

  ١٤٨٥ عموما،  

تشرين األول/أكتوبر  ٨أذربيجان، رسالة مؤرخة   

١٤٨٥ ،٢٠٠٧  

الدميقراطية، رسالة مؤرخة  - الكونغو، مجهورية   

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٥ول/أكتوبر تشرين األ  ٣

  ١٤٨٥ )،٤( ٢النظر يف املادة   

  ١٤٨٥ )،٤( ٢القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٨٨ )،٤( ٢املداوالت املتعلقة باملادة   

  إثيوبيا  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٤٨٥  

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة     

ن مؤرختان مجهورية إيران اإلسالمية، رسالتا  

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١آذار/مارس و  ١٧

  ١٤٩٠ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٤٩٨ بعثات جملس األمن،  

  فرنسا (عضو دائم يف جملس األمن)

  ٧١٢ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  احلالة يف أفريقيا  

  ٤٩٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٤٩١، ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٣ بيانات بشأن،    

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٣٣٢ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  احلالة يف بوروندي  

  ٤٢٤ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٤١٤ بيانات بشأن،    

  ١١٦٩ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  األطفال والرتاع املسلح  

  ١٠٤٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٠٥٣، ١٠٥٠، ١٠٤٤بيانات بشأن،     

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٢٢٨ بشأن،

، ١١٠٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧، ١١١٧، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٤ ،

١٤٣٨  

  ١٥١٩، ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  
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  ١٢٠٧ عقدة، بيانات بشأن،األزمات امل  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٦٤ بشأن،

، ٥١٣، ٥٠٧لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، احلا  

١٤٤٥، ١٤١٣، ٥١٦  

  ٤٤٣ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  احلالة يف هاييت  

  ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥١، ٦٤٩بيانات بشأن،     

  ١٤١٧، ٨٩٧، ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١١٣١ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ١٠٢٠ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٤، ١٠٣٢  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢٠  

، ١٠٠٠، ٩٩١احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

١٠٠٩، ١٠٠٨، ١٠٠٤  

، ٩٦٥ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٨٠، ٩٧٤، ٩٦٩  

  ١٤١٥، ٣٨٢ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ١١٤٦، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٣٧، ١٤٠٦  

، ٨٦١، ٨٥٤ شأن،احلالة يف الشرق األوسط، بيانات ب  

٩٢٢، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٦، ٩٠٤، ٨٧٠، ٨٦٩ ،

١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٨، ٩٤٢، ٩٣٧، ٩٢٩ ،

١٤٩٩، ١٤٩٢، ١٤٤٨  

  ١٥١٠، ٧٤٥، ٧٤٣بيانات بشأن،  احلالة يف ميامنار،  

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - عدم االنتشار   

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٣رسالة مؤرخة     

١١٩٤  

، ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٧، ٧٥٠  ،بيانات بشأن    

١٤١٩  

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار   

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٠، ١٤١٩، ١١٩١، ١١٨٥ بيانات بشأن،  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٥  

  ٣٠١ ، بيانات بشأن،جلنة بناء السالم  

  ١٤٥١، ١٥١٥ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٦ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٣٦  

  ١١٧٥ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢١١ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٣١، ١١٢٨ ءات، بيانات بشأن،اجلزا  

  بعثات جملس األمن  

، ١٢٦٠، ١٢٥٨، ١٢٥٧ إحاطات بشأن،    

١٢٦٩، ١٢٦٣، ١٢٦٢  

  ١٢٦٨، ١٢٦٦بيانات بشأن،     

  ٤٣٥ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

  ٤١٠، ٤٠٩الصومال، بيانات بشأن، احلالة يف   

، ٦١٤، ٥٧٦، ٥٧٠حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٥٦٩، ١٤٥٠، ١٤٣٧، ١٤٢١، ١٣٧٣، ٦٣٣  

، ١٠٧٥، ١٠٧١، ١٠٦٤اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤١١، ١٠٨٨، ١٠٧٨  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٤٨، ١٢٤٧ بشأن،

، ٦٧٨، ٦٧٧ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور  

٦٩٩، ٦٩٥، ٦٩٢  
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 انات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بي  

٣٤٠، ٣٣٩  

  ١٥١٣، ١٣٧٢حة الدمار الشامل، بيانات بشأن، أسل  

  منطقة غرب أفريقيا  

  ٥٥٢ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،    

  ٥٦١ توطيد السالم، بيانات بشأن،    

  ٣٧٠ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

، ١١٦٢، ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٠٣  

  مهام وسلطات جملس األمن

  ١٥٠٥ عموما،  

  ١٥١٧ تغري املناخ،  

  كوبا  

   ١٥٠٧ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٩رسائل مؤرخة     

  كانون الثاين/ ١٩األول/ديسمرب و 

   ١٥٠٧ ،٢٠٠٧يناير 

  ١٥٢٢ ،٢٥القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٥٢٦ ،٢٦ادة القرارات املتعلقة بامل  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩فنلندا، رسالة مؤرخة   

  مجهورية إيران اإلسالمية  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

  ١٥١٦ العدالة وسيادة القانون،  

  ١٥٢٠ صون السلم واألمن،  

  ماليزيا  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١٥٠٧ احلالة يف ميامنار،  

  ١٥٢٥ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

  ١٥١٣ عمليات حفظ السالم،  

 ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧جنوب أفريقيا، رسالة مؤرخة   

١٥٠٧  

  ١٥٢٥، ١٥١٠ أسلحة الدمار الشامل،  
  
  
  

  زاي
  

  نغابو

  ١١٤٢ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  غامبيا

تشرين  ١٠احلالة يف كوت ديفوار، رسالة مؤرخة   

  ٥٠٧ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  اجلمعية العامة

قبول الدول األعضاء اجلديدة، املمارسة يف ما يتعلق   

  ٢٨٩ بالتوصيات املقدمة من جملس األمن،

يف ما يتعلق  االحتاد األفريقي، توصيات إىل جملس األمن  

  ٢٨٥ بـ،

تعيني األمني العام، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات   

  ٢٨٩ الصادرة عن جملس األمن،

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املمارسة يف ما يتعلق   

  ٢٩٠ بالتوصيات الصادرة عن جملس األمن،

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املمارسة يف ما يتعلق   

  ٢٩١ ات الصادرة عن جملس األمن،بالتوصي

  صون السلم واألمن  

  ١١٣ إحاطات بشأن،    

  ٢٨٤ توصيات إىل جملس األمن،    

  ١١٣٩بيانات باسم،     

  ١٢٩٢ إحالة املنازعات إىل جملس األمن من،  

  عالقات جملس األمن مع  
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  ٢٨٣ عموما،    

  ٢٨٣ انتخاب األعضاء غري الدائمني،  

  ٢٨٤ جملس األمن،صون السلم واألمن، توصيات إىل   

  ٢٨٧ من امليثاق، ١٢املمارسة يف ما يتعلق باملادة   

املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن جملس   

  ٢٨٨ األمن،

  ٢٩٢ تقارير من جملس األمن،  

  ٢٩٣ األجهزة الفرعية،  

 اجلزاءات، توصيات إىل جملس األمن يف ما يتعلق بـ،  

٢٨٥  

  ١١٣٦ ،إصالح قطاع األمن، إحاطات بشأن  

 اإلرهاب، توصيات إىل جملس األمن يف ما يتعلق بـ،  

٢٨٦  

  احلالة يف جورجيا

  ٩٥ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٨أذربيجان، رسالة مؤرخة   

  جورجيا  

  ٨٣٥إحاطات من،     

  ٨٣٧ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة     

٨٣٨  

، ٤٤ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨رسالة مؤرخة     

١٣٤١، ١٢٩١، ١٢٨٩  

، ١٢٩، ١٠٨، ٩٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٨٤١، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٣٧، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٧ ،

٨٤٢  

  ٥٦، ٥٥اجتماعات بشأن،   

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

، ١٣٢٤، ١٣٠٠، ٨٣٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٤القرار   

١٥٦١، ١٥٦٠، ١٣٣٣  

، ١٥٦٠، ١٣٢٥، ٨٣٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٤القرار   

١٥٦١  

، ١٣٣٣، ١٣٢٥، ٨٣٨ )،٢٠٠٥( ١٥٨٢القرار   

١٥٦١، ١٥٦٠  

، ١٣٣٣، ١٣٢٥، ٨٤٠ )،٢٠٠٥( ١٦١٥القرار   

١٥٦١، ١٥٦٠  

  ٨٤٠ )،٢٠٠٦( ١٦٥٦القرار   

  ١٥٦١، ٨٤١ )،٢٠٠٦( ١٦٦٦القرار   

، ١٣٢٥، ٨٤١، ٣٤٧ )،٢٠٠٦( ١٧١٦القرار   

١٥٦١  

، ١٣٢٥، ١٣٠٠، ٨٤٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٢القرار   

١٣٣٣  

  ١٣٣٣، ١٣٢٥، ٨٤٣ )،٢٠٠٧( ١٧٨١القرار   

  األمني العام   

  ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

، ٨٣٩، ٨٣٨، ٨٣٧، ٨٣٦، ٨٣٤ تقارير من،    

٨٤٢، ٨٤٠  

  ٢٦٥ بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا،  

  )٢٠٠٤أملانيا (عضو يف جملس األمن يف عام 

  احلالة يف أفغانستان  

  ٧١٢ إحاطات بشأن،    

  ٧١٦بيانات بشأن،     

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

تشرين  ١٩احلالة يف البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة   

  ٨١٠ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  ٤١٤ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

  ٣٢٠ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٣، ١٠٣٩ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

، ١٠٩٩ يون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،املدن  

١٤٠٧  
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  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٢٠٨، ٣١٤ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٥٧٢، ٤٧١ بشأن،

  ١٣٣٦، ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

 ة ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولي  

١٠٢٠  

  ٩٦٩، ٩٦٥ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٣٧٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٠٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ٩٠٧ فظ السالم، بيانات بشأن،عمليات ح  

  ١٤٥١ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٦٦ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٢١٠ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩اجلزاءات، رسالة مؤرخة   

  ١٥٨٢ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

، ٥٧٦، ٥٦٧حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٤٢٣، ١٤٢١  

  ١٠٧٨، ١٠٧٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٦١التصويت، بيانات بشأن،   

  ١١٨٠ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥١، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦غانا (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٨١٦ شأن،البوسنة واهلرسك، بيانات ب  

  ١٠٥٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

، ١١٠٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٠  

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

١٥٥٧  

، ١٤٠٦، ١١٤٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٢٢  

، ١٣٦٥ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٤٤٧  

  ٧٤٤ احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،  

  ٣٠١ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٢١٨ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٢٦٩ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١١٢٦ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩ن، اإلرهاب، بيانات بشأ  

  منطقة غرب أفريقيا  

  ٥٥٠ املسائل العابرة للحدود، إحاطات بشأن،    

آب/أغسطس  ٣توطيد السالم، رسالة مؤرخة     

٥٥٨ ،٢٠٠٦  

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

  ١١٥٧أنغوال، بيانات من،   

  ٤٤٤بلجيكا، بيانات من،   

، ٤٣٩ الدميقراطية)، بيانات من، - رية الكونغو (مجهو  

٤٤٣  

  ٤٤٣، ٤٣٩ الكونغو (مجهورية)، بيانات من،  

  ١٣١٤ اتفاق دار السالم،  

  ١٥٥٧مصر، بيانات من،   

  ٤٤٣فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٥٧ غانا، بيانات من،  

املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، إحاطات   

  ٤٤٢ من،
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، ١٤٢، ١٤٠، ١١٠جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

١٥٠، ١٤٨  

  ٤٤٤ إيطاليا، بيانات من،  

  ٧٣ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

، ١٣١٤، ٤٤٥، ٤٤٣، ٤٤٠الرئيس، بيانات من،   

١٥٥٨، ١٣٢٩، ١٣١٥  

  ٤٤٤قطر، بيانات من،   

  ٤٤٠ )،٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار   

، ١٣١٤، ٤٤٠، ٢٩٩ )،٢٠٠٦( ١٦٥٣القرار   

١٥٥٨، ١٤٨٦  

  ٤٣٩ رواندا، بيانات من،  

  األمني العام   

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

٤٤١  

  ٤٣٨ تقارير من،    

  ٤٤٤ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ٤٤٤ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى  

  ٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٧ إحاطات من،    

  ٤٤٤ ات من،بيان    

  ترتانيا  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٨رسالة مؤرخة     

٤٣٨  

  ٤٤١، ٤٣٩ بيانات من،    

  أوغندا  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣رسالة مؤرخة     

٤٤٠  

  ٤٣٩ بيانات من،    

  ٤٤٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤٤٤ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  الفترة اليونان (عضو يف جملس األمن يف 

٢٠٠٦- ٢٠٠٥(  

  ١٠٥٤، ١٠٤٥ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

  ١٤٠٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٥١٧ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٨٠٥ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٨، ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ٦٥٩، ٣٠٩ شأن،احلالة يف هاييت، بيانات ب  

  ١١٣٠ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٢ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٦٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٥  

  ١١٧٤ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  املنظمات اإلقليمية  

  ١٢١٦ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٢١٦، ١٢١٣بيانات بشأن،     

  ١٤٠٥، ١١٢٨ اجلزاءات، بيانات بشأن،  

  ١٤٦٩  الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،  

  ١١٢٢ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

، ٦١٤، ٥٩٨حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٤٦٤، ١٤٤٩، ١٤٢٦  

الم واألمن الدوليني، بيانات األخطار اليت دد الس  

  ١٢٤٧ بشأن،

  ٧٠٢ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ٧٧جمموعة الـ 

  ١٥١٩ تغري املناخ، بيانات باسم،  

  عمليات حفظ السالم  
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 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة     

١٥١٣  

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠ رسالة مؤرخة    

١٢٠٢  

  ١٥١٣بيانات باسم،     

  جمموعة الدول األفريقية

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٧ باسم،

  جمموعة الدول العربية

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ١٢٨٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

، ٩٠٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٨٩، ١٢٨٨، ٩١٤، ٩١٢  

، ٩٢٠ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٣٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

اين/نوفمرب تشرين الث ٨و  ٧و  ٦رسائل مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩، ٩٤٦ ،٢٠٠٦  

  ٩٤٨ بيانات من،    

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

  ٣٣٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٣٣٦بيانات باسم،     

  غواتيماال

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١١١٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٦٦٠، ٣١١، ٣٠٩ ، بيانات بشأن،احلالة يف هاييت  

  ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

، ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٣٤٦  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  غينيا

للحدود، بيانات منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة   

  ٥٥٧ بشأن،

  احلالة يف غينيا

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦، ٨٥  

  بيساو - احلالة يف غينيا 

تشرين  ٢الس االقتصادي واالجتماعي، رسالة مؤرخة   

  ٣٠٧ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

، ٤٩٩، ٤٩٨، ١١٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٥٠١  

  ٧٧ ديد اختذه جملس األمن،إجراء ج  

، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٩٨الرئيس، بيانات من،   

١٥٥٦، ١٣٣١، ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧  

  ١٥٥٥، ١٣٣١، ٤٩٩ )،٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   

  األمني العام   

  ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٣٠٨، ٣٠٧ تقارير من،    

٥٠١  
  
  
  

  حاء

  

  هاييت

  ٣١٨ ت بشأن،صون السلم واألمن، بيانا  
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  ١٢٥٩ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف هاييت

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٤٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ٦٤٩أنغوال، بيانات من،   

  ١٣٣٧ األرجنتني، بيانات من،  

  ٦٦٧ جزر البهاما، بيانات من،  

  ٦٥٩ بربادوس، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩، ٣٠٩ بنن، بيانات من،  

  ١٥٥٩، ٦٦٠ من،بوليفيا، بيانات   

، ٦٥٠، ٦٤٩، ٣١٠، ٣٠٩ الربازيل، بيانات من،  

١٣٣٧، ٦٦٠، ٦٥٦  

  ٦٥٩، ٣١٠ كندا، بيانات من،  

، ٦٦٧، ٦٥٩، ٦٥٦، ٦٥٠، ٣١٠ شيلي، بيانات من،  

١٤٤٧، ١٣٣٦  

، ٦٧١، ٦٦٨، ٦٦٠، ٦٥٠الصني، بيانات من،   

١٣٣٧  

  ٦٦٠، ٦٥٠ كوبا، بيانات من،  

  ١٣٥٨ لسالم،حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا ا  

  ٦٥١ اجلمهورية الدومينيكية، بيانات من،  

، ٣٠٦ الس االقتصادي واالجتماعي، بيانات من،  

٦٦٧، ٣١١  

  ١٤٤٧ إكوادور، بيانات من،  

  ٦٦٠، ٣٠٩ السلفادور، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٥٠، ٣١٠االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  فرنسا  

  ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥١، ٦٤٩ بيانات من،    

  ١٣٣٦، ٦٤٩ أملانيا، بيانات من،  

  ٦٥٩، ٣٠٩اليونان، بيانات من،   

  ٦٦٠، ٣١١، ٣٠٩ غواتيماال، بيانات من،  

  هاييت  

  ٦٥٢ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٦٦٦، ٦٦٣، ٦٥٨، ٥٤٨، ٣١١ بيانات من،    

١٣٣٦  

، ١٤٥، ١٣٨، ١٠٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

٦٥٤، ٦٥٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٤٧، ١٤٦ ،

٦٦٩، ٦٦٦، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٦، ٦٥٥ ،

٦٧٣، ٦٧١  

  جامايكا  

، ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٥٥٨، ٦٤٦ بيانات من،    

  ١٣٣٨، ٦٥٩ اليابان، بيانات من،  

  ٦٥٩، ٣١٠، ٣٠٩ لكسمربغ، بيانات من،  

، ١٤٣٣ ستخدام القوة املسلحة، تدابري تنطوي على ا  

١٤٤٧، ١٤٤٤  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ٦٦٧، ٦٥٠ املكسيك، بيانات من،  

  ٦٦٠ املغرب، بيانات من،  

  ١٤٦١ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٦٥٠ نيكاراغوا، بيانات من،  

  ٦٦٠ منظمة الدول األمريكية، بيانات من،  

  ١٣٣٦ الوسائل السلمية،تسوية املنازعات ب  

  ٦٥١، ٦٥٠ باكستان، بيانات من،  

  ٦٧٢بنما، بيانات من،   

  ١٤٤٧ باراغواي، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٥١، ٣١١بريو، بيانات من،   

  ٦٥٩، ٦٤٩، ٣٠٩ الفلبني، بيانات من،  

  الرئيس  
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  ٣١٠ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة     

، ٦٦١، ٦٥٥، ٦٥١، ٣٠٩، ٣٠٤ بيانات من،    

١٣٢٣، ٦٧٠، ٦٦٨، ٦٦٦، ٦٦٥ ،٦٦٤ ،

١٥٥٩، ١٥٥٨، ١٣٣٧  

  ١٣٨٣، تدابري حتفظية  

، ١٣٨٣، ١٣٥٨، ٦٥٢ )،٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   

١٤٦١، ١٤٣٣  

، ١٣٥٨، ١٣٢٣، ٦٥٣ )،٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   

١٥٥٩، ١٤٣٣، ١٣٨٤  

  ١٣٣٣، ٦٥٦، ٣٠٩، ٣٠٤  )،٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   

  ٦٦٢ )،٢٠٠٥( ١٦٠١القرار   

  ١٥٥٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٨القرار   

  ١٥٦٠، ١٤٤٤، ٦٧٠ )،٢٠٠٦( ١٦٥٨القرار   

  ١٥٦٠، ١٤٤٤، ٦٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار   

  ١٥٦٠، ٦٧٠ )،٢٠٠٧( ١٧٤٣القرار   

  ١٥٦٠، ٦٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٨٠القرار   

  ٦٦٨ جمموعة ريو، بيانات باسم،  

  ١٣٣٧، ٦٥٩، ٦٥٠، ٣٠٩ رومانيا، بيانات من،  

  ٦٥٠ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ام األمني الع  

، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٥، ٦٥٣، ٣١٠ تقارير من،    

٦٧٢، ٦٧٠، ٦٩٩، ٦٦٥  

  ٦٦٧ بيانات من،    

  ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٥٨، ٣١٠ بعثات جملس األمن،  

  ٦٥٦، ٦٤٩، ٣١١ إسبانيا، بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام هلاييت  

  ١٤٤٧، ٦٥٧ إحاطات من،     

  ٦٦٧ بيانات من،    

  ١٤٤٧، ٦٥٩ ترتانيا، بيانات من،  

  ٦٦٨ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيانات من،  

  ٦٦١ منظمة األمم املتحدة للطفولة، بيانات من،  

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥٠ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ٦٥٩، ٣٠٩ أوروغواي، بيانات من،  

  ٦٥٠ فرتويال، بيانات من،  

  اغتيال احلريري

  ١٤١٧، ٨٨٨، ٨٨٦ ائر، بيانات من،اجلز  

  ٨٩٨ بلجيكا، بيانات من،   

  ١٢٨٩ بنن، بيانات من،  

  ٨٨٥ الربازيل، بيانات من،  

، ١٤١٧، ٨٩٦، ٨٨٨، ٨٨٥الصني، بيانات من،   

١٤٢٥  

  ٨٨٥ الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٩٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٨٨١ بعثة تقصي احلقائق، تقارير من،  

  ١٤١٧، ٧٨٩، ٨٨٥فرنسا، بيانات من،   

  ٨٩٦ إندونيسيا، بيانات من،  

  جلنة التحقيق الدولية املستقلة  

، ٨٩٨، ٨٩٣، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٣ إحاطات من،    

٨٩٩  

  ١٩٩ التكوين،    

  ٢٠٠ اإلنشاء والوالية،    

  ٢٠٠ تنفيذ الوالية،    

  ٢٠١ اإلبالغ،    

، ٨٩١، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٦، ٨٨٣ تقارير من،    

٨٩٩ ،٨٩٨، ٨٩٣  

  ٨٩٤ بيانات من،    

  ١٢٩٦، ١٢٩٤ التحقيق وتقصي احلقائق،   

  ٨٩٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٨٩٨ إيطاليا، بيانات من،  
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  لبنان  

، ٨٨٢ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٦  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٤رسالة مؤرخة     

٨٨٤، ٨٨٣  

يسمرب كانون األول/د ١٣و  ٥رسالتان مؤرختان     

٨٨٧ ،٢٠٠٥  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٨  

  ٨٩١، ٨٩٠ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٥رسالة مؤرخة     

  ،٨٩٤ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٠رسالة مؤرخة     

، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٨٣ بيانات من،    

٩٠٠، ٨٩٩، ٨٩٧، ٨٩٣، ٨٩١ ،

١٢٩٨، ١٢٩٦  

 لحة،تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املس    

١٤٢٥، ١٤٠٦، ١٤٠١  

  ١٤٢٦، ٨٩٧بريو، بيانات من،   

  الرئيس  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٢٠٢  

، ٨٩٩، ٨٩٨، ٨٩٢، ٨٨٠، ١٩٩ بيانات من،    

١٢٩٦، ٩٠٠  

  ٨٩٥قطر، بيانات من،   

، ١٢٩٧، ٨٨١، ٢٠١، ١٩٩ )،٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   

١٥٩٤  

، ١٢٩٧ ،٨٨٤، ٢٠٠، ١٨٨ )،٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   

١٤٨٧، ١٤١٦، ١٤٠١، ١٣٥٩، ١٣٥٤  

، ١٢٨٩، ٨٨٦، ٢٠١ )،٢٠٠٥( ١٦٤٤القرار   

١٤٠٢  

، ١٢٩٨، ٨٨٩، ٢٠٢ )،٢٠٠٦( ١٦٦٤القرار   

١٤٠٢  

  ٨٩٠، ٢٠١ )،٢٠٠٦( ١٦٨٦القرار   

  ٩٨٤ )،٢٠٠٧( ١٧٤٨القرار   

، ١٢٩٩، ٩٨٧، ٢٠٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   

١٤٢٥، ١٤٠٢  

، ٨٩٦، ٨٨٨ ،٨٨٥ االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤٢٥، ١٤١٧  

  األمني العام   

، ٨٨١ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٦  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٧، ٨٨٤، ٨٨٣  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٨٧، ٨٨٦  

  ٨٨٨ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٩٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

٨٩١  

  ٨٩١ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٩٢  

  ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة     

  ٨٩٨ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

٨٩٩  

  ٨٥٩ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة     

  ١٨٢ جلان جملس األمن،  

  ٨٩٨ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ٨٩٧ جنوب أفريقيا، بيانات من،  
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  احملكمة اخلاصة للبنان  

  ٢٠٣ التكوين،    

  ٢٠٢إنشاء،     

  ٢٠٣ الوالية،    

  اجلمهورية العربية السورية

  ١٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩رسالة مؤرخة   

، ٨٩٢، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٨٤ ن،بيانات م  

١٢٨٩، ٨٩٣  

، ١٤١٧، ٨٩٧، ٨٨٥ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٤٢٥  

، ١٢٩٧، ٨٩٧، ٨٨٥الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٤١٧  

  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

  ٥٩٠ احلالة يف السودان، إحاطات بشأن،  

  ١١٤٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني مفوض

  ١٢٧٨، ١٤٧، ٨٥، ٨٠ إحاطات من،  

  املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك

، ٨١٥، ٨١٤، ٨١٢، ٨٠٩، ٨٠٦إحاطات من،   

٨١٨  

، ٨١٥، ٨١١، ٨٠٨، ٨٠٥، ٣٣٢، ٣٣٠ تقارير من،  

٨١٩، ٨١٧  

  فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

  ١١٥٣ يانات من،اجلزائر، ب  

  ١١٥٣الرئيس، بيانات من،   

  ١١٥٣ االحتاد الروسي، بيانات من،  

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة   

  ١١٥٣ البشرية/اإليدز، إحاطات من،

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

١١٣٣  

  ١١٣٥ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  سهندورا

  ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١١٣٦ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  املسائل اإلنسانية

  ١١٣٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١١٣٢ بنن، بيانات من،  

  ١١٣١ كندا، بيانات من،  

  ١١٣٣ الصني، بيانات من،  

  ١١٣١الدامنرك، بيانات من،   

  ١١٣١فرنسا، بيانات من،   

  ١١٣٠ من،اليونان، بيانات   

  ١١٣٢ اهلند، بيانات من،  

  ١٢٣ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ١١٣٢ ماليزيا، بيانات من،  

  ١١٣٣بريو، بيانات من،   

  ١١٣١ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٠٣، ١١٣٠الرئيس، بيانات من،   

  ١١٣٠األمني العام، بيانات من،   

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، بيانات من،  

١١٣٠  

  ١١٣٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١١٣٢ فرتويال، بيانات من،  
      

  اءـــــــط
  

الوكالة الدولية  انظر  - الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية انظرللطاقة الذرية، 

  يسلنداأ

  ١١٥٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
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 انظرحمكمة العدل الدولية،  ظران -  حمكمة العدل الدولية

  حمكمة العدل الدولية

جلنة الصليب األمحر  انظر - جلنة الصليب األمحر الدولية

  جلنة الصليب األمحر الدولية انظرالدولية، 

احملكمة الدولية  انظر  -  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  احملكمة الدولية لرواندا انظرلرواندا، 

احملكمة  انظر  - يوغوسالفيا السابقةالدولية ل احملكمة 

الدولية  احملكمة  انظرالدولية ليوغوسالفيا السابقة،  

  ليوغوسالفيا السابقة

جلنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط 
  مقابل الغذاء

  ٩٨٦ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  اهلند

، ١٠٤٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٤٠٤، ١٠٤٥  

  ١٣٧٠ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ١٥٣١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٢٣ األسلحة الصغرية،  بيانات بشأن،  

  ١٠٧١، ١٠٧٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ٦٧٩ ليشيت، بيانات بشأن، -  وراحلالة يف تيم  

  أسلحة الدمار الشامل  

  ١١٨٠ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١١٥١بشأن، بيانات     

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  الرتاع بني اهلند وباكستان

 العسكريني يف اهلند وباكستان،فريق مراقيب األمم املتحدة   

٢٥٧  

  )٢٠٠٧إندونيسيا (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٨٩٦ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٤ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ٣١٨، ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٤٠٦، ١١٤٦  

، ٩٣٣، ٨٦٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٥٠٠، ١٤٤٧  

  ١٥٠٩، ٧٤٦حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١١٩٠  

  ١٢٤٤ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

تشرين  ٢٩املنظمات اإلقليمية، رسالة مؤرخة   

  ١٢٤٤ ،٢٠٠٧األول/أكتوبر 

  ٤١١ ،احلالة يف رواندا، بيانات بشأن  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١٢٥ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ١٤٥١، ٦٣٦، ٦٣٤حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

، ٦٨٥، ٦٧٤ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور  

٦٩٧، ٦٨٩  

  ٣٤٠ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ١٥١٢ مل، بيانات بشأن،أسلحة الدمار الشا  

  ١١٦٢، ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

الفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية 
  ١٩٥ األخرى،

الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتعلقة 
  ١٩٥ باجلزاءات،

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   
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، انظر أيضا الكيان ١٩٥ة غري الرمسية، األفرقة العامل
انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملدد أو احلالة احملددة، 

  احملددة

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ١٠٠٧ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

 مجهورية إيران اإلسالمية، تقارير عن، -  عدم االنتشار  

١١٨٧، ١١٨٢  

  العابرة للحدود الوطنية املركز الدويل للعدالة

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، إحاطات بشأن،  

  ١١٧١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  جلنة الصليب األمحر الدولية

، ١١٠٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، إحاطات بشأن،  

١١١٦  

  املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

 نطقة البحريات الكربى، إحاطات بشأن،احلالة يف م  

٤٤٢  

  حمكمة العدل الدولية

  ٣٣٢ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

  ١٢٧٧، ١٤٦، ٧٨، ٥٦إحاطات من،   

  ٣٤٣ الرتاع بني الكامريون ونيجرييا،  

  ٨١ انتخاب األعضاء،  

  ٣٢٨، ٨١ الشواغر، ملء   

  العدالة وسيادة القانون  

  ١٢٣٢ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٢ن، بيانات بشأ    

شباط/فرباير  ٢٢اجلمهورية العربية الليبية، رسالة مؤرخة   

٣٤٢ ،٢٠٠٥  

  ٣٤٢ املكسيك، بيانات من،  

  عالقات جملس األمن مع  

  ٣٢٧ عموما،    

  ٣٣٠ النظر يف،    

  ٣٢٧ انتخاب األعضاء،    

  ٣٢٨، ١٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٧١القرار   

  ٣٤٢ دور،  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧السويد، رسالة مؤرخة   

٣٢٩  

  ٣٤٢ ترتانيا، بيانات من،    

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧تونس، رسالة مؤرخة   

٣٢٩  

  ٣٤٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٣٣٣ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،  

  احملكمة اجلنائية الدولية

  احلالة يف السودان  

، ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٠٣، ٦٠٠ إحاطات بشأن،    

٦٣٤  

  ٦١٥، بيانات بشأن    

  اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين

  ٢٩٥ الرئيس، بيانات من،   

  صندوق النقد الدويل

  ١٢٤٠ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة

  ١١٤٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احملكمة الدولية لرواندا

  ٢٠٧ تعيني املدعي العام،  

  ١٠٢٤، ١٠٢١ بنن، بيانات من،  

  ١٠٢٤، ١٠٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٠٣٤، ١٠٣٢الصني، بيانات من،   

  ٢٨٣، ٢٠٤ انتخاب القضاة،  

  ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٠فرنسا، بيانات من،   
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اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة   

  ٢٩١عن جملس األمن،

، ١٣٥، ١٣٤، ١١١ ات للمشاركة يف اإلجراءات،دعو  

١٦٥، ١٥٣  

  ١٠٣٢ اليابان، بيانات من،  

  ٨١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٨٠، ٧٧، ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٠٣٤بنما، بيانات من،   

   الرئيس  

  ١٩٣ مقررات مسجلة  يف رسائل،    

  ٢٩١ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ١٠٢١ ت من،بيانا    

  رئيس احملكمة  

، ١٠٢٧، ١٠٢٦، ١٠٢٣، ١٠١٩إحاطات من،      

١٠٣٥، ١٠٣٣، ١٠٣٢، ١٠٢٩  

، ١٠١٧ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠رسالة مؤرخة     

١٠٢١  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٠٢٢  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٠٢٥  

 ،٢٠٠٥ديسمرب كانون األول/ ٥رسالة مؤرخة     

١٠٢٧  

  ١٠٢٩ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

١٠٣١  

  ١٠٣٣ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

١٠٣٥  

، ١٠٢٣، ١٠١٧ املدعي العام للمحكمة، إحاطات من،  

١٠٣٣، ١٠٣٢، ١٠٣١، ١٠٢٧، ١٠٢٦ ،

١٠٣٥  

  ٢٠٨ تقارير من،  

  ١٠١٧، ٢٠٣ )،٢٠٠٤( ١٥٣٤القرار   

  ٢٩١، ٢٠٦ )،٢٠٠٦( ١٦٨٤القرار   

  ٢٠٦ )،٢٠٠٦( ١٧٠٥القرار   

  ٢٠٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٧القرار   

  ٢٠٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٤القرار   

  ١٠٢١ رومانيا، بيانات من،  

  ١٠٣٤، ١٠٢٣ االحتاد الروسي، بيانات من،  

، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢١ رواندا، بيانات من،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٩  

  ٣٥٠ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

  ١٠٢٤ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٠٣٢ترتانيا، بيانات من،   

، ١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢٠ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢  

  ١٠٣٢، ١٠٢٨، ١٠٢٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  الدولية ليوغوسالفيا السابقة احملكمة 

  ٢٠٤ مرفقات النظام األساسي،  

  ٢٠٥ تعيني املدعي العام،  

  ١٠٢٤، ١٠٢٠ بنن، بيانات من،  

  ٣٣٢ البوسنة واهلرسك، تقارير عن،  

، ١٠٢٥، ١٠٢١البوسنة واهلرسك، بيانات من،   

١٠٢٩، ١٠٢٧  

  ١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٠٢٠ شيلي، بيانات من،  

  ١٠٣٤، ١٠٣٢ الصني، بيانات من،   

  ١٠٣٦، ١٠٢٧، ١٠٢٤ كرواتيا، بيانات من،  
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  ٨٦ مشطوبة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

  ١٠٢٧، ١٠٢٦الدامنرك، بيانات من،   

  ٢٨٣، ٢٠٤ انتخاب القضاة،  

، ١٠٣٢، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢٠فرنسا، بيانات من،   

١٠٣٤  

علق بالتوصيات الصادرة اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يت  

  ٢٩٠ عن جملس األمن،

  ١٠٢٠ أملانيا، بيانات من،  

  ١٣٥، ١٣٤، ١١١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

  ١٠٣٢، ١٠٢٦ اليابان، بيانات من،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٠٣٤ بنما، بيانات من،   

  رئيس احملكمة  

، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٣، ١٠١٧إحاطات من،      

١٠٣٥، ١٠٣٤، ١٠٣٠، ١٠٢٩  

، ١٠١٧ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١رسالة مؤرخة     

١٠٢١  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٠٢٢  

  ١٠٢٥ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

١٠٢٨  

  ١٠٢٩ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦ن الثاين/نوفمرب تشري ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٣١  

  ١٠٣٣ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

١٠٣٥  

  ١٠٢١الرئيس، بيانات من،   

  املدعي العام للمحكمة  

، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٣، ١٠١٩إحاطات من،     

١٠٣٥، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٩  

  ١٠٣٤ بيانات من،    

  ٢٠٦ تقارير من،  

  ١٠١٦، ٢٠٣ )،٢٠٠٤( ١٥٣٤لقرار ا  

  ٢٩١، ٢٠٤ )،٢٠٠٤( ١٥٦٧القرار   

  ٢٠٤ )،٢٠٠٥( ١٥٨١القرار   

  ٢٠٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٧القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٥( ١٦١٣القرار   

  ٢٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٢٩القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٦( ١٦٦٠القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٦( ١٦٦٨القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٧( ١٧٧٥القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٧( ١٧٨٦القرار   

، ١٠٣٢، ١٠٣٠، ١٠٢٠االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٠٣٦، ١٠٣٤  

  ٣٥٠ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

، ١٠٢٦، ١٠٢٣ صربيا واجلبل االسود، بيانات من،  

١٠٢٩، ١٠٢٨  

  ١٠٣٥، ١٠٣٣، ١٠٣١، ١٠٢٩ صربيا، بيانات من،  

  ١٠٢٤ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٠٣٢ ترتانيا، بيانات من،  

  ٩٩٨ انيا، بيانات من،أوكر  

، ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢٠ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٣١، ١٠٢٧  

، ١٠٢٥، ١٠٢٠ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٠٣٠، ١٠٢٨  
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بعثات جملس األمن؛  انظر أيضا. حتقيقات وتقصي احلقائق

بعثات جملس  انظر أيضا، الكيان احملدد أو احلالة احملددة

  الكيان احملدد أو احلالة احملددةاألمن؛ 

  ١٢٩٣ عموما،  

  ١٣٤٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٣٣٩ األزمات املعقدة،  

  ١٢٩٤ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ١٢٩٥، ١٢٩٤ اغتيال احلريري،  

  ١٢٣٩ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٢٩٣ احلالة يف نيبال،  

  ١٣٣٨ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية،  

  ١٣٣٩ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع،  

  ١٢٩٤ احلالة يف الصومال،  

  ١٢٩٥، ١٢٩٤ احلالة يف السودان،  

  ١٢٩٣ ليشيت، -  احلالة يف تيمور  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة ، ١٩٨، هيئات التحقيق

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة

انظر أيضا الكيان احملدد  ،دعوات للمشاركة يف اإلجراءات

  احلالة احملددة  أو احلالة احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو

، ١٤٧، ١٤٢، ١٣٨، ١٢٨، ١٠٩ احلالة يف أفغانستان،  

٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٧، ٧٢٥، ٧١٩، ٧١٥، ٧١١  

  ١٤٩، ١٤٨، ١٤١، ١١٢ احلالة يف أفريقيا،  

  ١٢٢ االحتاد األفريقي،  

  أساس توجيه الدعوات  

  ٩١ ،عموما    

 ٣٧ملوجهة صراحة مبوجب املادة الدعوات غري ا    

  ٩٤ ،٣٩املادة  أو

  ٩٥ طلبات مرفوضة أو مل يبت فيها،    

  ٩١ ،٣٧املادة     

  ٩٢ ،٣٩املادة     

، ١٥٠، ١٤٢، ١٠٧ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

٨٢٠، ٨١٨، ٨١٧، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٥، ١٥٢  

  ٧٣٨، ١٢٩، ١١٢ احلالة يف بوغانفيل،  

، ١٥٤، ١٤٨، ١٣٣، ١٢٨، ١٠٩ وروندي،احلالة يف ب  

٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٢ ،

٤٢٣  

، ١٢٩، ١٢٣، ١٢٢ قطاع األعمال واتمع املدين،  

١٤٧،١٥٣،١٥٤، ١٤٥  

، ٤٧٩، ١٣٨، ١١٢ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  

٤٨٠  

  ١٢٥،٦٤٤الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  

، ٦٤٣، ٦٤٢، ١٤١، ١٢٣ السودان،الرتاع بني تشاد و  

٦٤٤  

، ١٤٧، ١١٢،١٣٨،١٤٦ األطفال والرتاع املسلح،  

١٥١، ١٥٠، ١٤٧  

، ١٤٨ اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم،  

١٥١، ١٥٠  

، ١٤٢، ١٤١، ١١٣ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

١٥٤ ،  

  ١٤٥، ١٤١ األزمات املعقدة،  

، ١١١ الدميقراطية)، - ةاحلالة يف الكونغو (مجهوري  

٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٦، ١٥٠، ١٤٤، ١٤٣، ١٢٦ ،

٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠ ،

٤٦٥، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٨ ،

٤٦٨، ٤٦٧  

، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٣، ١١٨ احلالة يف كوت ديفوار،  

٥١٨، ٥١٧، ٥١٤، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٣، ١٤٨ ،

٥٣٤، ٥٣٢، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢ ،

٥٤٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٦  

  ١٤٤، ١٣٥ احلالة يف قربص،  
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، ١٣٩، ١٣٧، ١٢٩، ١٠٨، ٩٥ احلالة يف جورجيا،  

٨٤٢، ٨٤١، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٣٧، ١٤٢  

، ١٤٢، ١٤٠، ١١٠ احلالة يف منطقة البحريات الكربى،  

١٥٠، ١٤٨  

  ٥٠١، ٤٩٩، ٤٩٨، ١١٣ بيساو، - احلالة يف غينيا   

، ١٤٧، ١٤٦ ،١٤٥، ١٣٨، ١٠٨ احلالة يف هاييت،  

٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٥٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١ ،

٦٧٣، ٦٧١، ٦٦٩، ٦٦٦، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٦٢  

  ٨٩٢ اغتيال احلريري،  

  ١٢٣ املسائل اإلنسانية،  

  ١٣٥، ١٣٤ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،  

  ١٣٥، ١٣٤ الدولية ليوغوسالفيا السابقة، احملكمة   

  ١١١ احملكمة الدولية لرواندا،  

  ١١١ الدولية ليوغوسالفيا السابقة، احملكمة   

، ١٣٩، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٢ احلالة يف العراق،  

١٤٦، ١٤٤  

، ١٣٩، ١٣٥، ١٠٥ النـزاع بني العراق والكويت،  

١٤٤  

  ١٤٧، ١٣٦، ١١٩ العدالة وسيادة القانون،  

، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٦ احلالة يف كوسوفو،  

١٥٤  

، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٩، ١٠٥ يا،احلالة يف ليرب  

٣٨٥، ٣٨٤  

، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤ صون السلم واألمن،  

١٥٠، ١٤٩، ١٤٥، ١٤٣  

، ١٣٢، ١٢٩، ٩٦، ٩٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٦، ١٣٥ ،

٨٦٩، ٨٦٦، ٨٦٤، ٨٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١ ،

٨٧٩، ٨٧٦  

  ١٤٤، ١٣٦، ١٢٤ احلالة يف ميامنار،  

  ٧٥٣، ٧٥٢ احلالة يف نيبال،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٢٤  

، ١٠٠، ٩٦ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

١٣١، ١٢١  

  ١٤٤، ١٤٢، ١٢٨، ١٢١ عمليات حفظ السالم،  

  ١٤٧، ١٣٢، ١٢٩ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع،  

، ١٢٨، ١٢٢، ١٢٠، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع،  

١٤٧، ١٤٦، ١٤٥ ،١٣٠  

، ٩٣ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩الرئيس، مذكرة مؤرخة   

٩٤ ،  

   اإلجراءات املتعلقة باملشاركة  

  ٩٥ عموما،    

  ٩٥ القيود املفروضة على املشاركة،    

  ٩٥ املرحلة اليت يستمع فيها إىل املدعوين،    

  ١٤٧ الالجئون،  

، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٣، ١١١ املنظمات اإلقليمية،  

١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠ ،١٤٩، ١٤٨ ،

١٥٣٤، ١٥٣٢  

  ٩٤ )،٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   

  ٤١١، ١١٠ احلالة يف رواندا،  

، ١٤٨، ١٤٥، ١٣٣، ١٢٩، ١١٨بعثات جملس األمن،  

١٥١  

، ٤٢٨، ٤٢٧، ١٥٥، ١٤٠، ١١٠ احلالة يف سرياليون،  

٤٣٥، ٤٢٩  

  ١٤١، ١٣٤، ١١٥ األسلحة الصغرية،  

، ٣٨٩، ١٥٠، ١٤٠، ١٣٨، ١٠٦ احلالة يف الصومال،  

٤٠٥، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٤، ٣٩٢، ٣٩٠  

  ١١٩ األجهزة الفرعية لس األمن،  
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، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٢، ٩٩ احلالة يف السودان،  

١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،

٦١٦، ٦٠٢، ١٥٥، ١٥٣  

، ١٠٨٤، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١١٧، ٩٨ اإلرهاب،  

١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٩، ١٠٨٨، ١٠٨٥  

، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٤ ليشيت، -  وراحلالة يف تيم  

١٤٩، ١٤٢، ١٤١  

، ١٢٨، ١٢٧ البلدان املسامهة بقوات، تعزيز التعاون مع،  

١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩ ،

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨  

  ١٥٣، ١٤٦، ١٤١، ١٢١ أسلحة الدمار الشامل،  

  ، منطقة غرب أفريقيا  

، ١٤٧، ١٤١، ١٢٠ املسائل العابرة للحدود،    

١٥٠  

  ١٥٠، ١٤٣، ١٢٧ توطيد السالم،    

  ١٠٤ احلالة يف الصحراء الغربية،  

، ١٤٢، ١٣٦، ١٢٨، ١١٥ املرأة والسالم واألمن،  

١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦  

  ١١٦ مناقشات ختامية،  

  ١٣٧، ١٢٣ احلالة يف زمبابوي،  

  اإلسالمية - إيران، مجهورية 

  ٧٣٥ نات بشأن،احلالة يف أفغانستان، بيا  

 -متناع عن التهديد باستعمال القوة، واجب اال  

آذار/مارس  ١٧رسالتان مؤرختان  استعماهلا، أو

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١  و

   مهام وسلطات جملس األمن  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

   الشرق األوسطاحلالة يف  

 ١٩و  ١١حزيران/يونيه و  ٣٠رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

، ٩٥٨، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣١، ٩١٢بيانات بشأن،   

١٤٩١  

  ٣٥٠، ١٣١ )،٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار   

  ١٢٦٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

  ٣٣٩ ات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيان  

  ١٥١٢، ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  
  

  العراق

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٥٠٧، ١٠٨٤ اإلرهاب، بيانات بشأن،  
  

  احلالة يف العراق

  ١٦٦ االمتناع،  

  ٩٤٠ اجلزائر، بيانات من،  

 ،األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من  

١٠١١، ٩٣٠، ٩٢٤، ٩٢٣  

  ١٠٠٧، ١٠٠٤الصني، بيانات من،   

  ٩٩١الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٨ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

، ١٠٠٤، ١٠٠١، ١٠٠٠، ٩٩١فرنسا، بيانات من،   

١٠٠٨  

جلنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط   

  ٩٨٦ مقابل الغذاء، إحاطات من،

  ١٠٠٤ ونيسيا، بيانات من،إند  

  ١٠٠٧ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إحاطات من،  

، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٦، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٠  
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  العراق  

  ٩٨٣ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١رسالة مؤرخة     

٩٩٠  

  ٩٩٦ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩رسالة مؤرخة     

  ٩٩٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

١٠٠٠  

، ٩٩٠، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٥، ٩٨٤ بيانات من،    

٩٩٩، ٩٩٧، ٩٩٦، ٩٩٥، ٩٩٣، ٩٩١ ،

١٠١٠، ١٠٠٦، ١٠٠٤، ١٠٠٣  

  ١٠٠٩ إيطاليا، بيانات من،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٥، ٥٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  الرئيس  

  ٦٦ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨مذكرة مؤرخة     

  ٦٨ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة     

  ١٥٦٢، ٩٩٤، ٩٩٢ بيانات من،    

  ١٠٠٩قطر، بيانات من،   

  ١٤٦١، ١٣٥٨ )،٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

  ٩٨٦ )،٢٠٠٥( ١٦١٩القرار   

  ٩٩١ )،٢٠٠٥( ١٦٣٧القرار   

  ٩٩٨ )،٢٠٠٦( ١٧٠٠القرار   

  ١٠٠٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٣القرار   

  ١٠٠٨ )،٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار   

  ١٠٠٩ )،٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   

  ١٤٨٦، ١٠١٣ )،٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار   

، ١٠٠١، ١٠٠٠، ٩٩٠ االحتاد الروسي، بيانات من،  

١٠٠٩، ١٠٠٧، ١٠٠٤، ١٠٠٣، ١٠٠٢  

  األمني العام   

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٩٩٢  

  ٩٩٦ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٩٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٠٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٧رسالة مؤرخة     

، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٥ تقارير من،    

١٠٠٥، ١٠٠٢، ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٦  

  ١٠٠٩، ٩٨٦ بيانات من،    

  ١٨٢ جلان جملس األمن، الرصد واإلبالغ،  

  ١٠٠٧، ١٠٠٤جنوب أفريقيا، بيانات من،   

، ٩٨٩ املمثل اخلاص لألمني للعراق، إحاطات من،  

١٠٠٥، ١٠٠٣، ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٤  

  ٩٨٩ ترتانيا، بيانات من،  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

١٠١١، ٩٩٢  

، ١٠٠٧، ١٠٠٠، ٩٩١ ململكة املتحدة، بيانات من،ا  

١٠٠٩، ١٠٠٨  

  الواليات املتحدة  

، ٩٩٤، ٩٩٢، ٩٩٠، ٩٨٩، ٩٨٣إحاطات من،     

١٠٠٥، ١٠٠٣، ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٦، ٩٩٥  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧رسالة مؤرخة     

١٠٠٠  

، ١٠٠٧، ١٠٠٠، ٩٩١، ٩٨٩ بيانات من،    

١٠١٣، ١٠٠٩  

للرصد والتحقق والتفتيش، إحاطات  جلنة األمم املتحدة  

  ١٠٠٧ من،
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  النـزاع بني العراق والكويت

  ١٤٧٩، ٩٦٣ اجلزائر، بيانات من،  

  ٩٦٤ الربازيل، بيانات من،  

  ٩٦٩ شيلي، بيانات من،  

  ١٤٨٢، ٩٦٩الصني، بيانات من،   

  ٢٠٧ جلنة التعويضات، تنفيذ الوالية،  

  ١٣٦٣ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٩٧٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٣مصر، رسالة مؤرخة   

  ١٤٨٠، ٩٧٤، ٩٦٩، ٩٦٥فرنسا، بيانات من،   

  ٩٦٩، ٩٦٥ أملانيا، بيانات من،  

  ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

، ١٣٩، ١٣٥، ١٠٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٤  

  العراق  

  ٩٨٣، ٩٧٥، ٩٧٠إحاطات من،     

  ١٤٨٢، ٩٧٦، ٩٧٥، ٩٧٠ بيانات من،    

  ١٤٣٤ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٣٩٣تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦هولندا، رسالة مؤرخة   

٩٧٧  

  ٧٤ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٨٢ باكستان، بيانات من،  

  ١٤٨٣ الفلبني، بيانات من،  

  الرئيس  

  ١٢٩٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١خة رسالة مؤر    

، ١٣٣٤، ٩٧٦، ٩٦٦، ٩٦٥ بيانات من،    

١٤٨٠، ١٤٧٩  

  ١٣١ )،٢٠٠٣( ١٥١٨القرار   

  ٩٦٦ )،٢٠٠٤( ١٥٣٨القرار   

، ١٣٣٤، ٩٧٢، ٢٠٧ )،٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

١٤٦١، ١٤٥٨، ١٤٣٤، ١٣٩٥، ١٣٥٨ ،

١٤٩٥، ١٤٨١  

  ٩٧٤ )،٢٠٠٤( ١٥٥٧القرار   

  ،١٤٨٠، ٩٧٤، ٩٦٥االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ٩٦٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨رسالة مؤرخة     

، ٩٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

١٤٨١  

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٧٨، ٩٧٧، ٩٧٥، ٩٧٤ تقارير من،    

  ٩٧١ بيانات من،    

  ١٤٨٠ تقرير املصري،  

  ١٤٨١، ٩٧٤ إسبانيا، بيانات من،  

شار اخلاص لألمني العام املعين بالعراق، إحاطات املست  

  ٩٧٣، ٩٩٥ من،

، ٩٧٥ املمثل اخلاص لألمني للعراق، إحاطات من،  

٩٨١، ٩٧٨  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية  

  ٩٨١إحاطات من،     

  ١٤٨٢ بيانات من،    

  اململكة املتحدة  

  ١٤٨٠، ٩٦٩، ٩٦٢إحاطات من،     

  ١٤٨١، ٩٧٣، ٩٧٠ بيانات من،    

  الواليات املتحدة  

، ٩٨١، ٩٧٦، ٩٧٥، ٩٦٦، ٩٦٢إحاطات من،     

١٤٧٩  

  ٩٧٥، ٩٦٩، ٩٦٦ بيانات من،    
  



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 lviii 
 

  أيرلندا  

البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة احلالة يف   

  ٨٠٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩

 -انظر إيران، مجهورية  مجهورية إيران اإلسالمية.  

  ، اإلسالمية - اإلسالمية، انظر إيران، مجهورية 
  

  إسرائيل

  ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

  ٨٤٨ رسالتان،    

  ٩١٢ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٤رسالة مؤرخة     

حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

٩٣٠ ،٢٠٠٦  

 ١٠و  ٥حزيران/يونيه و  ٢٩و  ٢٦رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦ز/يوليه متو ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٥١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٤ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٥٩، ٨٥٨، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٢ بيانات بشأن،    

٩١٠، ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٥، ٩٠٢، ٨٦٢ ،

٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣٦، ٩٣٢، ٩٣١، ٩٢٩، ٩٢٠ ،

٩٥٢، ٩٥٠، ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٤، ٩٤٢ ،

١٤٩٠، ١٤٤٩، ١٣٦٥  

متوز/يوليه  ١٢ع عن النفس، رسالة مؤرخة الدفا  

١٤٧٢ ،٢٠٠٦  

  ١٤٨٤، ١٠٨٩، ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

 ٢اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة   

  ٣٣٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس 

  ١١٨٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  
  

  )٢٠٠٧إيطاليا (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٧٣٥، ٧٣٣، ٧٢٩ نستان، بيانات بشأن،احلالة يف أفغا  

  ٣٣١ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  ١١١٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٩ انات بشأن،احلالة يف العراق، بي  

، ١١٤٤، ٣١٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٢١، ١٤٠٦  

  ٩٥٧ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

  ٧٤٥احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،   

، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٤، ١٢٤٢  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٤الصومال، بيانات بشأن،  حلالة يفا  

  ١١٦٣ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
  
  
  

  اءــــــــي

  

  جامايكا

  احلالة يف هاييت  

، ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٥٥٨، ٦٤٦بيانات بشأن،     

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥اليابان (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٧٢٨ أفغانستان، بيانات بشأن،احلالة يف   

  ٤٨٤ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٤، ٣١٢ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

، ٣٢٤ ، بيانات بشأن،املدنيون يف الرتاعات املسلحة   

١١١٠  
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  ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٤٩٠ بشأن،

، ٥١٣، ٥١٢لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، احلا  

١٤٤٦، ١٤١٣، ٥١٧  

 تشرين ١٦وإثيوبيا، رسالة مؤرخة  الرتاع بني إريتريا  

  ٤٩٤ ،٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٨، ٦٥٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٠٣٢ ات بشأن،احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيان  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٢، ١٠٢٦  

  ١٤١٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ١١٤٤، ١١٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٤٣  

  ٩٤٩، ٨٦٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

  يةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراط - عدم االنتشار   

، ١٢٣، ٧٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة     

١٣٦٢، ١٣٥٦، ١٢٩٢، ١٢٨٨، ٧٤٧ ،

١٤٧٠، ١٣٨٠  

، ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٦، ٧٥٠بيانات بشأن،     

١٤١٨  

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٣٧١، ١١٨٥  

  ٣٠٢ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٥١٥، ١٤٥١ بشأن،عمليات حفظ السالم، بيانات   

، ١٢٣٨ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٣٤٦، ١٢٤٠  

  ١٢١٥، ١٢١٤نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن، امل  

  ١٢٦٥، ١٢٦٤ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٧٠الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

، ١٣٧٣، ٦١٤ان، بيانات بشأن، حلالة يف السودا  

١٤٦٥، ١٤٤٩  

  ١٠٨٩، ١٠٧٥اإلرهاب، بيانات بشأن،   

التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن، بيانات   

  ١٢٤٨ بشأن،

، ٦٩٠، ٦٧٩ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور  

٧٠٢  

  ١٦٠ التصويت، بيانات بشأن،  

  ٣٣٧ بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات   

   منطقة غرب أفريقيا  

  ٥٥٦ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،    

  ٥٦٢ توطيد السالم، بيانات بشأن،    

تشرين  ٤املرأة والسالم واألمن، رسالة مؤرخة   

  ١١٥٥ ،٢٠٠٦األول/أكتوبر 

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة 
  البشرية/اإليدز

  ١١٣٣إحاطات من،   

  األردن

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٩٥٩، ٩١٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٢٥ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  العدالة وسيادة القانون

  ١٥١٦األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤٤٠أستراليا، بيانات من،   

  ١٢٣١ بيالروس، بيانات من،  

  ١٤٤٠ ت من،كندا، بيانا  

  ١٢٣١ شيلي، بيانات من،  

  ١٢٣١ الصني، بيانات من،  
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  الدامنرك  

، ١٢٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

١٥١٦  

  ١٥١٦ بيانات من،    

  ١٢٢٩ فنلندا، بيانات من،  

  ١٥١٧ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٢٣١ أملانيا، بيانات من،  

  ١٣٤٢ اليونان، بيانات من،  

  ليةحمكمة العدل الدو  

  ١٢٣٢إحاطات من،     

  ١٣٤٢ بيانات من،    

العابرة للحدود الوطنية،  املركز الدويل للعدالة  

  ١٢٢٩ من،  إحاطات

  ١٤٧، ١٣٦، ١١٩ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ١٢٢٩ األردن، بيانات من،  

  املستشار القانوين  

  ١٢٣٢إحاطات من،     

  ١٣٤٢ بيانات من،    

  ١٤٤٠ وة املسلحة،تدابري تنطوي على استخدام الق  

  ١٣٩٢تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

، ١٥١٦، ١٣٤٢، ١٢٣٣ املكسيك، بيانات من،  

١٥٢٣  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٤٠ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ١٤٤٠ النرويج، بيانات من،  

  ١٢٣١ الفلبني، بيانات من،  

، ١٣٠٥، ١٢٣٤، ١٢٣٢، ٢٩٨الرئيس، بيانات من،   

١٣٩٢، ١٣٤٢  

  ١٣٤٢إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

  ١٥١٦، ١٤٤٠، ١٢٣١االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ١٢٢٩إحاطات من،     

  ١٢٢٩ تقارير من،    

  ١٥١٧ سرياليون، بيانات من،  

  ١٢٣٣ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

،  مبنع اإلبادة اجلماعيةاملستشار اخلاص املعين  

  ١٢٢٩ من،  إحاطات

  ١٤٤٠ سويسرا، بيانات من،  

  ١٢٣٢ أوغندا، بيانات من،  

  ١٢٢٩ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،  

  ١٣٤٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٢٣١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١٥١٧، ١٤٤١، ١٢٣٢ فرتويال، بيانات من،  
    

  افـــك
  

  كينيا

  ١١٤٢ ، بيانات بشأن،صون السلم واألمن  

  ٣٩٣ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

  ٥٨١ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  الشعبية الدميقراطية - كوريا، مجهورية 

  الدفاع عن النفس  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١١رسالة مؤرخة     

١٤٧٠  

  ١٤٧٠بيانات بشأن،     

  كوريا، مجهورية

  ١١١٤ لحة، بيانات بشأن،املدنيون يف الرتاعات املس  

  ١٤٠٨ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  احلالة يف كوسوفو

  ٨٣١ ألبانيا، بيانات من،  
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ساعد لعمليات حفظ السالم، األمني العام امل  

  ٨٢٧ من،  إحاطات

  ٨٣٢، ٨٢٨الصني، بيانات من،   

  ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٨سم، االحتاد األورويب، بيانات با  

، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٦دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٤، ١٤٢، ١٣٧  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٥، ٨٣  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٨٢٨ باكستان، بيانات من،  

، ١٥٦٢، ٨٣٠، ٨٢٥، ٨٢٤الرئيس، بيانات من،   

١٥٧٦  

، ٨٢٧، ٨٢٥، ٨٢٣، بيانات من، االحتاد الروسي  

٨٣١، ٨٢٨  

  األمني العام   

  ٥٦٩إحاطات من،     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧رسالة مؤرخة     

٨٣٠، ٨٢٩  

  ٨٣٣ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٣٣، ٨٣٠، ٨٢٦، ٨٢١ تقارير من،    

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٦ بعثات جملس األمن،  

   صربيا واجلبل االسود  

، ٨٢٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧رخة رسالة مؤ    

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٨٣١، ٨٣٠، ٨٢٨، ٨٢٥، ٨٢٣ بيانات من،    

اص لألمني العام لكوسوفو، املبعوث اخل  

  ٨٢٩ من،  إحاطات

اص لألمني العام لكوسوفو، املمثل اخل  

  ٨٢٩ من،  إحاطات

  ٨٣١ أوكرانيا، بيانات من،  

لعام لعمليات حفظ السالم، وكيل األمني ا  

  ٨٢٤ من،  إحاطات

  ٨٣٢، ٨٢٥ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٨٣١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ٢٦٥ بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو،  

  الكويت

  ١٥٢٥ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  
  
  
  

  الم

  

  اللغات

  ٥٤ النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ،  

  جامعة الدول العربية

ة الرتاعات وبناء السالم، ملدنية إلداراجلوانب ا  

  ١٥٣٤، ١٢٢٧ بشأن،  بيانات

  ١٥٣٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٤١ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨ ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٧٩ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

  ٩٤٨، ٩١٣ بيانات من،    

  احلالة يف السودان  

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣، ٦١٩بيانات بشأن،     

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٣٧ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٤بيانات بشأن،     

  لبنان

  ١٤٥١ سالم، بيانات بشأن،عمليات حفظ ال  
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 متوز/ ١٧لنفس، رسالة مؤرخة الدفاع عن ا  

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦  يوليه

  املستشار القانوين

   العدالة وسيادة القانون  

  ١٢٣٢ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٢بيانات بشأن،     

انظر الكيان احملدد أو احلالة احملددة، انظر الكيان . رسائل

  احملدد أو احلالة احملددة 

  ياليرباحلالة يف 

  ١٤١٤، ٣٧٥ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤١٤، ٣٧٥أنغوال، بيانات من،   

  ٣٨٠األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤١٥، ٣٧٦ بنن، بيانات من،  

  ٣٨٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٤١٥، ٣٧٥الصني، بيانات من،   

  ١٣١٥ اتفاق السالم الشامل،  

  ١٤١٦الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٨ رض هلا السالم،حتديد التهديدات اليت يتع  

  ١٤١٥، ٣٨٢فرنسا، بيانات من،   

  ٣٧٦ أملانيا، بيانات من،  

، ٣٨١، ٣٧٩، ١٠٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢  

  ١٤١٦ اليابان، بيانات من،  

  ليربيا  

  ٣٧٤إحاطات من،     

  ١٤١٥، ١٤١٤، ٣٨١ بيانات من،    

، ١٣٩٦سلحة، تدابري ال تنطوي على استخدام القوة امل  

١٤١٤  

  ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤١٥ ، بيانات من،نيجرييا  

  ١٤١٤، ٣٧٦ باكستان، بيانات من،  

  فريق اخلرباء  

  ١٨٣إنشاء،     

  ١٣٩٧إنشاء، إعادة     

، ٣٨٣، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٦ تقارير من،    

٣٨٧، ٣٨٥  

  ١٤١٦بريو، بيانات من،   

  ١٣٩٦، ١٣٥٨، ٣٧٣، ١٨٢ )،٢٠٠٤( ١٥٣٢ر القرا  

، ١٣٩٧، ٣٧٦، ١٨٣ )،٢٠٠٤( ١٥٤٩القرار   

١٤٦٠، ١٤٥٧، ١٤٥٥  

  ١٥٥٦، ١٣١٥، ٣٧٧ )،٢٠٠٤( ١٥٦١القرار   

، ١٣١٥، ١٣٠٠، ٣٧٩ )،٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار   

١٤٥٥، ١٤١٥، ١٣٩٧  

  ١٣٩٧، ٣٧٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار   

، ١٣١٦، ١٣٠٠، ٣٧٩ )،٢٠٠٥( ١٦٢٦القرار   

١٥٥٦  

  ١٣٥٩، ٣٨٠، ١٨٢ )،٢٠٠٥( ١٦٣٨القرار   

  ١٣٩٧، ٣٨١ )،٢٠٠٥( ١٦٤٧القرار   

  ٣٨٢ )،٢٠٠٦( ١٦٦٧القرار   

  ١٣٩٧، ١٣٥٩، ٣٨٣ )،٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   

  ١٣٩٧ )،٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   

  ١٣٩٨، ٣٨٤،١٣٩٧، ١٨٣ )،٢٠٠٦( ١٦٨٩القرار   

  ٣٨٤ )،٢٠٠٦( ١٦٩٤القرار   

  ٣٨٤ )،٢٠٠٦( ١٧١٢القرار   

  ١٣٩٨، ٣٨٥،١٣٩٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣١القرار   

  ٣٨٦ )،٢٠٠٧( ١٧٥٠القرار   

  ١٣٩٨، ٣٨٦، ١٨٣ )،٢٠٠٧( ١٧٥٣القرار   

  ١٣٩٧، ٣٨٦ )،٢٠٠٧( ١٧٦٠القرار   

  ٣٨٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٧القرار   
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  ١٣٩٧، ٣٨٨ )،٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار   

  ١٤١٥ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  األمني العام   

  ٣٨٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٢رسالة مؤرخة     

، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٣ تقارير من،    

٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٨٠  

  ١٥٢١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ٣٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ٣٧٨ ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ٣٧٩ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٣٨١ ،٢٠٠٥ألول/ديسمرب كانون ا ٧رسالة مؤرخة     

  ٣٨٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

٣٨٥  

  ٣٨٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

  ٣٨٨ ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥رسالة مؤرخة     

  ١٨٢ تنفيذ الوالية،    

  ٣٧٤ ن،يا، إحاطات ماملمثل اخلاص لألمني العام لليرب  

  ١٤١٥، ١٤١٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٤١٥  

  اجلمهورية العربية الليبية

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

 شباط/ ٢٢لية، رسالة مؤرخة حمكمة العدل الدو  

  ٣٤٢ ،٢٠٠٥  فرباير

  ٨٢ على جملس األمن، البنود احملذوفة من املسائل املعروضة  

  ٩٣١، ٩٢٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

لسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة اجلدار يف األرض الف  

  ٣٣٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩

   أسلحة الدمار الشامل، التخلي عن  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

  ٥٦٤الرئيس، بيانات من،     

  ليختنشتاين

  ١٤٠٤، ١٠٤١ املسلح، بيانات بشأن،ألطفال والرتاع   

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٧، ١١٠٩  

  ١٤٠٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٤١١، ١٠٧٧، ١٠٧٦، ٩٨بشأن،  اإلرهاب، بيانات  

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٦٢ ،١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  تفجري لوكريب

فة من املسائل املعروضة على البنود احملذو  

  ٨٣ األمن،  جملس

  لكسمربغ

  ٦٥٩، ٣١٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ بشأن،
  
  
  

  مـــمي
  

  احلالة يف مقدونيا

 لبنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،ا  

٨٥، ٨٢  

  صون السلم واألمن

  ١٤٥٤ عموما،  

نشوب الرتاعات يف  الفريق العامل املخصص املعين مبنع  

  أفريقيا وحلها

  ٣١٩ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٣١٩  
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  ٣١٩ تقارير من،    

  ١٣٤٦ الة يف أفريقيا،احل  

  االحتاد األفريقي، بيانات من،  

  ١٥٣٧، ١١٤٤، ١١٤٣ اجلزائر، بيانات من،  

  ٣١٦أنغوال، بيانات من،   

  ١٥٠٣، ٣١٨األرجنتني، بيانات من،   

  بلجيكا  

، ٣١٨ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦رسالة مؤرخة     

١٥٠٣  

  ١٥٤٣، ١٥٢٢ بيانات من،    

  ١٥٤٢، ١١٤٤، ٣١٢ بنن، بيانات من،  

  ١٥٢١، ٣١٩، ٣١٧ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٤٦، ١١٤٣ كندا، بيانات من،  

، ١١٤٣، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦الصني، بيانات من،   

١٥٣٧، ١١٤٦، ١١٤٤  

  الدميقراطية - الكونغو، مجهورية   

  ١١٤١ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٤٤، ١٤٠٦، ١١٤٦، ١١٤٣ بيانات من،    

  ١٥٠٥ ،٢٤النظر يف املادة   

  ١٥٠٣ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  الس االقتصادي واالجتماعي  

  ١١٣٩إحاطات من،     

  ٣١٨، ٣١٧، ٣٠٦ بيانات من،    

، ١١٣٩، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥ مصر، بيانات من،  

١٥٢٢  

  ١١٤٣ االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ١٥٣٧، ١٤٠٦، ١١٤٦، ١١٤٤فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٢٠ ن،مهام وسلطات جملس األم  

  ١١٤٢ غابون، بيانات من،  

  اجلمعية العامة  

  ١١٣إحاطات من،     

  ٢٨٤ توصيات إىل جملس األمن،    

  ١١٣٩بيانات باسم،     

  ١٤٠٦ أملانيا، بيانات من،  

  ١٥٢٢، ١٤٠٦، ١١٤٦ غانا، بيانات من،  

  ١١٤٤غواتيماال، بيانات من،   

  ٣١٨ هاييت، بيانات من،  

  ٣١٦ هندوراس، بيانات من،  

  ١٤٠٦، ١١٤٦، ٣١٨، ٣١٦ نيسيا، بيانات من،إندو  

، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٠، ١٤٩، ١٤٥، ١٤٣، ١٣٠  

  ١٥٢١، ١٤٠٦، ١١٤٤، ٣١٧ إيطاليا، بيانات من،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦، ٨٥، ٨٤  

  ١٥٤٣، ١١٤٤، ١١٤٣ اليابان، بيانات من،  

  ١١٤٢ نيا، بيانات من،كي  

  ١٥٣٧ جامعة الدول العربية، بيانات من،  

  ١٤٠٦ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ٧٣، ٧٢، ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٤٥٥ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

، ١٣٩٠تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٥٥، ١٤٠٥  

  ١١٤٦، ١١٤٤ ناميبيا، بيانات من،  

  ٧٨ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٣١٥ ، بيانات من،نيجرييا  

  ١١٤٤ النرويج، بيانات من،  

  ١٤٠٦، ٣١٩ باكستان، بيانات من،  

  ١١٤١، ٣١٨ جلنة بناء السالم، بيانات من،  

  ١٤٠٦، ١١٤٥، ١١٤٤، ١١٤٠بريو، بيانات من،   

  ١١٤٥ الربتغال، بيانات من،  



الفهرس

 

lxv 11-02856 
 

، ١٣٠٥، ١١٤٦، ١١٤٠ ،٣١٨الرئيس، بيانات من،   

١٥٤٢، ١٥٣٦، ١٥٢٢، ١٥٠٣، ١٣٤١ ،

١٥٤٤  

  ١٤٥٤، تدابري حتفظية  

، ١٥٠٣، ١١٤٦، ١١٤٠، ٣١٧قطر، بيانات من،   

١٥٤٣، ١٥٢١  

  ١٥٤٢، ١٥٤١، ١١٣٥ املنظمات اإلقليمية،  

، ١١٣٩، ٣١٨، ٣٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

١١٤١  

  ١٥٣٧ )،٢٠٠٥( ١٦٣١القرار   

، ١١٤٣، ٣١٦، ٣١٤من، االحتاد الروسي، بيانات   

١٥٤٢، ١٥٣٥، ١٥٢١، ١٥٠٣  

  األمني العام   

  ١٥٣٨ تقارير من،    

  ١١٤١ بيانات من،    

  ١٤٠٦ السنغال، بيانات من،  

  سلوفاكيا  

  ١٥٠١ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١١٤٦، ١١٤٤، ١١٤٣ بيانات من،    

  ١٥٤٤ جزر سليمان، بيانات من،  

  ١٤٦٦ مشاكل اقتصادية خاصة،  

  ١١٤٣، ٣١٨، ٣١٦السودان، بيانات من،    

  ١٤٠٦، ١١٤٤سويسرا، بيانات من،    

  ١٥٤٠، ١١٤٥، ٣١٥ترتانيا، بيانات من،   

  ١١٤٣ أوغندا، بيانات من،  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

١١٣٩  

  ١٥٢٢، ١١٤٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٣١٥ فرتويال، بيانات من،  

  مالوي

  ١١٦٢ رأة والسالم واألمن، بيانات باسم،امل  

  ماليزيا

  مهام وسلطات جملس األمن  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ٩٢٨، ٩١٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

٩٤٨، ٩٣٣  

  ١٤٥١ م، بيانات بشأن،عمليات حفظ السال  

  ٦٨٥ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  جزر مارشال

  ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة املسلحة

  ١٤٤٢، ١٤٢٧عموما،   

  ١٤٢٧ احلالة يف أفغانستان،  

  ١٤٢٨ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

  ١٤٢٩ احلالة يف بوروندي،  

، ١٤٣٠ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  

١٤٤٤  

  ١٤٣٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٤٣١ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٤٤٥، ١٤٣٠ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ١٤٢٨ ،٤٢القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٤١ ،٤٣القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٥١ ،٤٤املتعلقة باملادة القرارات   

  ١٤٣٦ ،٤٢املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٤٣ ،٤٣املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٥١ ،٤٤املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٥٣ ،٤٥املناقشة املتعلقة باملادة   
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  ١٤٥٣ ،٤٦املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٥٣ ،٤٧املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٤٧، ١٤٤٤، ١٤٣٣ يت،احلالة يف هاي  

  ١٤٤٣ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون،  

  ١٠٥٥ صون السلم واألمن،  

  ١٤٤٧، ١٤٤٣، ١٤٣٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤٥٩، ١٤٥٧ التزامات الدول األعضاء،  

، ١٤٥١، ١٤٤٢، ١٤٤٠ عمليات حفظ السالم،  

١٤٥٣  

  ١٤٣٤ احلالة يف سرياليون،  

  ١١٣٥ احلالة يف الصومال،  

، ١٤٤٩، ١٤٤٣، ١٤٣٦، ١٤٣٥ احلالة يف السودان،  

١٤٥٣  

  ١٤٥٣األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني،   

  ١٤٣٧ أسلحة الدمار الشامل،  

  ١٤٥٢ مناقشات ختامية،  

  التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة

  ١٣٩٠ عموما،  

  ١٤٠٣، ١٣٩٠ األطفال والرتاع املسلح،  

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٣٩٣ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٤١٣، ١٣٩٢ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ٤١القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٣٩٠ قرارات بشأن بلدان حمددة،    

  ١٤٠١ التدابري القضائية،    

  ١٣٩٠ ضيعية،مسائل موا    

  ٤١املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤١٣ قرارات بشأن بلدان حمددة،    

  ١٤٢٥ التدابري القضائية،    

  ١٤٠١ مسائل مواضيعية،    

  ١٤١٦، ١٤٠٢، ١٤٠١ اغتيال احلريري،  

  ١٣٩٣ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٣٩٢ العدالة وسيادة القانون،  

  ١٤١٤، ١٣٩٦ يا،احلالة يف ليرب  

  ١٤٥٥، ١٤٠٥، ١٣٩٠ السلم واألمن،صون   

  ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤١٧ احلالة يف ميامنار،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٣٩٣  

، ١٣٩٥ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

١٤١٩  

  ١٤٥٩، ١٤٥٥ التزامات الدول األعضاء،  

  ١٣٠٠ احلالة يف رواندا،  

  ١٤٠٥، ١٣٨٩ ءات،اجلزا  

  ١٤٠٢، ١٣٩٩ احلالة يف سرياليون،  

  ١٤٠٩، ١٣٩٠ األسلحة الصغرية،  

  ١٣٩٩ احلالة يف الصومال،  

  ١٤٢٦، ١٤٢١، ١٤٠٣، ١٤٠٠ احلالة يف السودان،  

  ١٤١٠، ١٣٩٨ اإلرهاب،  

  ١٥٤٢ مناقشات ختامية،  

  االجتماعات

  ٥٥ احلالة يف أفغانستان، يف ما يتعلق بـ،  

  ٤٤ يا، يف ما يتعلق بـ،احلالة يف أفريق  

  ٤٤ االحتاد األفريقي، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٥٥ احلالة يف بوروندي، يف ما يتعلق بـ،  

  ٤٤ قطاع األعمال واتمع املدين، يف ما يتعلق بـ،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، يف ما   

  ٤٤ يتعلق بـ،
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  ١٧٥ ج املقر،اللجنة املعنية باجتماعات الس خار  

  ٥٥ احلالة يف كوت ديفوار، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٥٥ احلالة يف جورجيا، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٥ احلالة يف هاييت، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٥ احلالة يف العراق، يف ما يتعلق بـ،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٥، ٤٤ احلالة يف الشرق األوسط، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦ احلالة يف ميامنار، يف ما يتعلق بـ،  

  الرئيس  

، ٤٩، ٤٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة     

٥٧، ٥٠  

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩مذكرة مؤرخة     

٤٨  

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ  

  ٤٣ عموما،    

  ٤٣ ،٥- ١تطبيق املواد     

  ٤٥ التطورات اإلجرائية،    

  ٤٤ املنظمات اإلقليمية، يف ما يتعلق بـ،  

  ٦٣٧، ٥٧، ٤٥ )،٢٠٠٤( ١٥٦٩القرار   

  ٥٥ احلالة يف سرياليون، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٤٤ احلالة يف الصومال، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٥٥، ٤٥ احلالة يف السودان، يف ما يتعلق بــ،  

  ٤٤ ـ،اإلرهاب، يف ما يتعلق ب  

  املكسيك

  ١٤٤٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٥١٩ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٦٦٧، ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ٣٤٢ حمكمة العدل الدولية، بيانات بشأن،  

، ١٣٤٢، ١٢٣٣ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

١٥٢٣، ١٥١٦  

  ١٤٤٨ سط، بيانات بشأن،احلالة يف الشرق األو  

  ١٢٠٩ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١٢٢ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

  ١٠٦٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٥١٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٣٢٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

 انظرأيضا البلد احملدد،  انظر  -  ق األوسطاحلالة يف الشر

  أيضا البلد احملدد 

  االمتناع،  

  اجلزائر  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٩٢٠، ٩١٦، ٩١١، ٩٠٨، ٨٧١ بيانات بشأن،    

١٥٠٠، ١٣٦٤، ٩٣١  

  ١٣٦٤، ٩١٤، ٨٧٢أنغوال، بيانات من،   

  ١٤٤٨، ٩٠٣، ٨٧٨، ٨٦٢األرجنتني، بيانات من،   

  ألمني العام املساعد للشؤون السياسيةا  

  ٩٢٤، ٩٢٣، ٩٠٥ إحاطات من،    

  ٩٤٦، ٩٣١ تقارير من،    

   ٩٣٨أستراليا، بيانات من،   

 ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩أذربيجان، رسالة مؤرخة   

١٥٢٣  

  ٩٤٢ البحرين، بيانات من،  

  ٨٧٢ بنن، بيانات من،  

  ٤٩٨، ٩٥٩، ٩٤١، ٩١٩، ٨٧١ الربازيل، بيانات من،  

  ٩٣٨ بيانات من،كندا،   

  ٩١٤، ٩٠٩، ٩٠٧، ٨٧٢ شيلي، بيانات من،  
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، ٨٧٨، ٨٧١، ٨٦٢، ٨٥٤، ٨٤٩الصني، بيانات من،   

٩٥٧، ٩٥٠، ٩٤٣، ٩١٥، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٤ ،

١٥٠٠، ١٤٩٨، ١٤٩١، ١٤٤٨  

اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري   

  القابلة للتصرف

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٣ عالقات جملس األمن مع،  

  ٩٢٨ بيانات من،  

، ٩٤٩ بيانات من، الدميقراطية، - الكونغو، مجهورية   

١٣٦٥، ٩٥٩  

  كوبا  

  ٩٥ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٩٥٠، ٢٨٨، ٩٥بيانات بشأن،     

، ٩٤٥، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٧الدامنرك، بيانات من،   

١٤٤٨، ١٣٦٤، ٩٤٩  

، ١٣٥٩لتهديدات اليت يتعرض هلا السالم، حتديد ا  

١٣٦٣  

  ١٤٩٩، ١٤٩٨ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  ٩٤٩، ٩٣٣، ٩١٧، ٩٠٥ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ٩٣٩، ٩٣١، ٩١٤مصر، بيانات من،   

  ١٤٩٩، ٩٢٩ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

  فنلندا  

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٤٣ ات من،بيان    

أو  -القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستعمال   

  ١٤٩٠ استعماهلا،

، ٩٠٤، ٨٧٠، ٨٦٩، ٨٦١، ٨٥٤فرنسا، بيانات من،   

٩٤٢، ٩٣٧، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٦ ،

١٤٩٩، ١٤٩٢، ١٤٤٨، ١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٨  

  ٩٠٨ أملانيا، بيانات من،  

  ١٤٤٧، ١٣٦٥ غانا، بيانات من،  

  ٨٦٢ من، اليونان، بيانات  

  جمموعة الدول العربية  

، ٩٠٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

، ١٢٨٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٨٩، ١٢٨٨، ٩١٤، ٩١٢  

، ٩٢٠ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦يسان/أبريل ن ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٣٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و  ٧و  ٦رسائل مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩، ٩٤٦ ،٢٠٠٦  

  ٩٤٨ بيانات من،    

  ٩٣٨بيانات من،  غواتيماال،  

  ١٥٠٠، ١٤٤٧، ٩٣٣، ٨٦٩ إندونيسيا، بيانات من،  

، ١٢٩، ٩٦، ٩٥ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢ ،
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٨٦٦، ٨٦٤، ٨٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٦ ،

٨٧٩، ٨٧٦، ٨٦٩  

  مجهورية إيران اإلسالمية  

 ١٩و  ١١حزيران/يونيه و  ٣٠رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

، ٩٥٨، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣١، ٩١٢بيانات بشأن،   

١٤٩١  

  إسرائيل  

  ٨٤٨ رسالتان،    

  ٩١٢ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٤الة مؤرخة رس    

حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

٩٣٠ ،٢٠٠٦  

 ١٠و  ٥حزيران/يونيه و  ٢٩و  ٢٦رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٥١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٤ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٥٩، ٨٥٨، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٢ بيانات بشأن،    

٩١٠، ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٥، ٩٠٢، ٨٦٢ ،

٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣٦، ٩٣٢، ٩٣١، ٩٢٩، ٩٢٠ ،

٩٥٢، ٩٥٠، ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٤، ٩٤٢ ،

١٤٩٠، ١٤٤٩، ١٣٦٥  

  ٩٥٧ إيطاليا، بيانات من،  

  ٩٤٩، ٨٦٢ اليابان، بيانات من،  

  ٩٥٩، ٩١٤ األردن، بيانات من،  

  لدول العربيةجامعة ا  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٤١ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨ ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٧٩ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

  ٩٤٨، ٩١٣ بيانات من،    

  لبنان  

  ٨٦٩ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٨ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٤و  ١٣رسائل مؤرخة     

  ٩٣٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

، ٨٥١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩رسالة مؤرخة     

، ٨٥٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٤٩٩ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٩ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٨٤٨ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

، ٨٦٢، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٢، ٨٥١ بيانات من،    

٩٥٢، ٩٤٠، ٩٣٥، ٩٠٩، ٨٧٩، ٨٦٩ ،

١٤٩٨، ١٤٩١، ٩٥٦  

  ٩٣١، ٩٢٢ اجلماهريية العربية الليبية، بيانات من،  

  ٩٤٨، ٩٣٣، ٩٢٨، ٩١٤ من، ماليزيا، بيانات  

  ٢٦٦ تنفيذ الوالية،  

، ١٤٣٥تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٤٧، ١٤٤٣  

  ٥٥، ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٤٨ املكسيك، بيانات من،  

  ٧٨، ٧٤ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٩٣٨ نيوزيلندا، بيانات من،  

  حركة عدم االحنياز  
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، ٩٢٨ ،٢٠٠٦/أبريل نيسان ١٢رسالة مؤرخة     

١٢٨٨،  

 ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩و  ٧رسالتان مؤرختان     

٩٣٥  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨بيانات باسم،     

  ٩٣٣ النرويج، بيانات من،    

  منظمة املؤمتر اإلسالمي  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦سان/أبريل ني ١١رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩  

  باكستان  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٣٠رسالة مؤرخة     

، ٩٢٨، ٩٢٣، ٩١٤، ٩١٠، ٨٧٠، بيانات من    

١٣٦٤، ٩٥٨، ٩٤٠  

  فلسطني  

  ٩٠٦ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٩٠٨ ،٢٠٠٤يل نيسان/أبر ١٩رسالة مؤرخة     

  ٩٠٩ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة     

أيلول/سبتمرب  ٣٠و  ٢٧و  ١٤رسائل مؤرخة     

٩١٢ ،٢٠٠٤  

أيار/مايو  ٢٢آذار/مارس و  ٣٠رسالتان مؤرختان     

٦٨ ،٢٠٠٧  

 ٧و  ٣حزيران/يونيه و  ٢٩و  ٢٨رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٨و  ١٣و  ١٠و 

، ٩١٢، ٩١١، ٩٠٧ ،٩٠٦، ٩٠٢ بيانات من،    

٩٣٦، ٩٣٥، ٩٣١، ٩٢٨، ٩٢٠، ٩١٥ ،

٩٥٦، ٩٤٩، ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٣، ٩٤٠ ،

٩٦٠، ٩٥٨  

  ٩٦٠بنما، بيانات من،   

  ١٥٠٩، ١٤٤٧، ٩٣٣بريو، بيانات من،   

  ١٠٤٥، ٩٠٩، ٨٧٠ الفلبني، بيانات من،  

، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٦٤، ٨٥٥الرئيس، بيانات من،   

٩٠٦، ٨٨٠، ٨٧٩، ٨٧٥، ٨٧٤، ٨٧٣ ،

١٣٢٥، ٩٢٤، ٩٢٣ ،٩١٨، ٩١٧ ،

١٥٦٢، ١٤٩٢، ١٣٣٣، ١٣٢٦  

  ١٣٨٤، تدابري حتفظية  

  قطر  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

، ٩٣٤، ٨٧٨، ٨٦١، ٨٥٨، ٨٥٤بيانات بشأن،     

١٣٦٥، ٩٦٠، ٩٥١، ٩٤٩، ٩٤١، ٩٣٧ ،

١٥٢٤، ١٤٤٨، ١٣٦٦  

  ٨٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٢٥القرار   

  ٩٠٩ )،٢٠٠٤( ١٥٤٤القرار   

  ٨٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٣القرار   

، ١٤٨٨، ٩٣٧، ٨٦٩، ١٣٦ )،٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار   

١٤٩٨، ١٤٩١  

  ١٣٦٤، ٨٤٩ )،٢٠٠٥( ١٥٨٣القرار   

  ٣٤٧ )،٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   

  ٨٥١ )،٢٠٠٥( ١٦١٤القرار   

  ١٤٨٧، ١٤٥٥ )،٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   

  ٨٥١ )،٢٠٠٦( ١٦٥٥القرار   

  ٨٧٨ )،٢٠٠٦( ١٦٨٠ار القر  

  ٨٥٧ )،٢٠٠٦( ١٦٩٧القرار   
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، ١٣٣٤، ٨٦٣، ٣٤٩، ٢٦٧ )،٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   

١٤٤٨، ١٤٤٤، ١٤٣٤، ١٣٨٩، ١٣٥٩ ،

١٤٨٨، ١٤٥٥  

  ١٤٩٩ )،٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   

، ١٣٥٩، ١٣٢٧، ٨٦٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   

١٤٣٤، ١٣٨٤  

  ٩١٠، ٩٠٧ رومانيا، بيانات من،  

، ٨٦٢، ٨٥٠، ٨٤٩من،  االحتاد الروسي، بيانات  

٩٢٩، ٩١٤، ٩٠٧، ٩٠٣، ٨٧١، ٨٦٧ ،

١٥٠٠، ١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٣  

  ٩٤٦ اململكة العربية السعودية، بيانات من،  

  األمني العام   

   ٩٠١، ٨٥٩، ٨٥٤ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦رسالة مؤرخة     

٨٧٥  

  ٨٧٧ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠، ٨٥٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩ رسالة مؤرخة    

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧رسالة مؤرخة     

   ٨٦٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٨مذكرة مؤرخة     

  ٣٤٨، ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

، ٨٦٤، ٨٦٢، ٨٥٧، ٨٥٠، ٨٤٧تقارير عن،     

٩٠١، ٨٧٩، ٨٧٨، ٨٧٥، ٨٧٢، ٨٦٥  

  ١٤٤٨، ٩٤٢، ٨٥٥بيانات بشأن،     

  ١٤٧٤، ١٤٧١ الدفاع عن النفس،  

، ٩٤٩، ٩٤٥، ٩٤٣، ٩٣٣ سلوفاكيا، بيانات من،  

١٣٦٧، ١٣٦٥  

   ١٥٠٠، ٩٥٦، ٨٦٦جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  ٩١٥، ٩١٠، ٩٠٧، ٩٠٦ إسبانيا، بيانات من،  

  وسطاملنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األ  

، ٩٢٠، ٩١٥، ٩١٠، ٩٠٩، ٩٠٥ إحاطات من،    

٩٥٣، ٩٤٣، ٩٣٥، ٩٢٩، ٩٢٤، ٩٢٢ ،

٩٥٨  

  ٩٣٦ تقارير من،    

املبعوث اخلاص لألمني العام للشرق األوسط، إحاطات   

  ٨٧٣ من،

  ٩٣٩، ٩٣٨سويسرا، بيانات من،    

  اجلمهورية العربية السورية  

  ٨٧٧ رسائل،    

، ٨٦٩ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٤٩٨  

  ١٤٩٢ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة     

حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٨رسالتان مؤرختان     

٩٣١ ،٢٠٠٦  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٩٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٤رسالة مؤرخة     

  ٨٧٧ رسائل،    

، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٢٠، ٩١٤، ٨٧٧بيانات بشأن،     

٩٤٥  

  ١٤٤٧، ٩٢٢، ٨٦١ترتانيا، بيانات من،    

  ١٠٠٠ تونس، بيانات من،  

 ،٢٠٠٤ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥تركيا، رسالة مؤرخة   

١٥٢٤  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

٨٥١  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية  

، ٩١٨، ٩١٧، ٩١١، ٩٠٥، ٨٥٢إحاطات من،     

٩٣٠، ٩٢٥، ٩٢٤، ٩٢٣، ٩٢٢، ٩١٩ ،

٩٥٢، ٩٥٥، ٩٥١، ٩٥٠، ٩٣٩  
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  ٩٣٦ تقارير من،    

، ٩٠٣، ٨٦١، ٨٥٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

٩٣٨، ٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٨، ٩٠٧ ،

٩٥٥، ٩٥٤، ٩٤٩، ٩٤٧، ٩٤٦، ٩٤٥ ،

١٥٠٠، ١٤٤٩، ١٣٦٣  

، ٨٦١، ٨٥٣، ٨٤٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٩١٠، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٣، ٨٧٠، ٨٦٩ ،

٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٥، ٩١٤ ،

٩٥١، ٩٤٩، ٩٤٧، ٩٤٥، ٩٤٢، ٩٤١ ،

١٤٤٦، ١٣٦٣، ٩٥٩، ٩٥٦، ٩٥٤ ،

١٤٩٢، ١٤٤٨  

  ٢٦٦ هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة،  

  ١٦٤، ١٦٣ التصويت،  

   اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٣٧األرجنتني، بيانات من،     

  ٣٣٨ بنن، بيانات من،    

  ٣٣٧ الربازيل، بيانات من،    

  ٣٣٧ من، الصني، بيانات    

  كوبا    

  ٣٤١ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦رسالة مؤرخة       

  ٣٤٠ بيانات من،      

  ٣٤٠، ٣٣٩فرنسا، بيانات من،       

  جمموعة الدول العربية    

 ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩رسالة مؤرخة       

٣٣٨  

  ٣٣٦بيانات باسم،       

  ٣٣٢ حمكمة العدل الدولية،    

  ٣٤٠ إندونيسيا، بيانات من،    

  ٣٣٩ان اإلسالمية، بيانات من، مجهورية إير    

 ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢إسرائيل، رسالة مؤرخة     

٣٣٣  

  ٣٣٧ اليابان، بيانات من،    

  جامعة الدول العربية    

 ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة       

٣٣٧  

  ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٤ بيانات من،      

 ٢٩اجلمهورية العربية الليبية، رسالة مؤرخة     

  ٣٣٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب 

  ٣٤٠ حركة عدم االحنياز، بيانات باسم،    

  باكستان    

تشرين األول/أكتوبر  ١٨رسالة مؤرخة       

٣٤١ ،٢٠٠٧  

  ٣٣٦ بيانات من،      

  فلسطني    

  ٣٣٣ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٧رسالة مؤرخة       

 ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢١رسالة مؤرخة       

٣٣٤  

  ٣٣٤ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٦رسالة مؤرخة       

 ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٤رسالة مؤرخة       

٣٣٥  

كانون األول/ديسمرب  ٣٠رسالة مؤرخة       

٣٣٦ ،٢٠٠٤  

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة       

٣٣٦  

 ١٧شباط/فرباير و  ٢٢رسالتان مؤرختان       

  ٣٣٧ ،٢٠٠٥أيار/مايو 

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٩رسالة مؤرخة       

٣٣٨  

  ٣٤١ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة       
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كانون األول/ديسمرب  ٢٨رسالة مؤرخة       

٣٤١ ،٢٠٠٧  

 ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٢مذكرة مؤرخة       

٣٣٨  

 ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤مذكرة مؤرخة       

٣٣٩  

، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤ بيانات من،      

٣٣٨  

  ٣٣٨ الفلبني، بيانات من،    

  ٣٣٦ رومانيا، بيانات من،    

  ٣٣٤ اململكة العربية السعودية، بيانات من،    

  األمني العام     

  ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨ تقارير من،      

  ٣٣٨ بيانات من،      

أيار/مايو  ٢٣جنوب أفريقيا، رسالة مؤرخة     

٣٤١ ،٢٠٠٧  

املمثل اخلاص املعين بعملية السالم يف الشرق     

  ٣٣٩ األوسط، بيانات من،

، ٣٣٦ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،    

٣٤٠  

  ٣٣٦ تونس، بيانات من،    

تشرين األول/أكتوبر  ١كيا، رسالة مؤرخة تر    

٣٣٦ ،٢٠٠٤  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية    

  ٣٤٠إحاطات من،       

  ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣ بيانات من،      

  ٣٣٩ فرتويال، بيانات من،    

  اليمن  

  ٩٠٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٩٠٩ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥رخة رسالة مؤ    

  ٩٠٩ بيانات من،    

بعثة األمم  انظر  -  بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار

بعثة األمم املتحدة يف  انظراملتحدة يف كوت ديفوار، 

  كوت ديفوار

 - بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

لوسطى بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا ا انظر

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا  انظروتشاد، 

  الوسطى وتشاد

 انظر  -  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

 انظربعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، 

  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

 انظر  -  ستقرار يف هاييتبعثة األمم املتحدة لتحقيق اال

بعثة  انظربعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، 

  األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

أيضا  انظر، األسودأيضا صربيا واجلبل  انظر - اجلبل األسود

   األسودصربيا واجلبل 

  ٣٥٨ قبول الدول األعضاء اجلديدة،  

 مجهورية الكونغو بعثة منظمة األمم املتحدة يف
بعثة منظمة األمم املتحدة يف  انظر  -  الدميقراطية

بعثة منظمة األمم  انظرمجهورية الكونغو الدميقراطية، 

  املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  املغرب

  ٦٦٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ٣٦٧ يف الصحراء الغربية، رسالة يف ما يتعلق بـ،احلالة   

  طلب التسليم املتعلق مبحاولة اغتيال مبارك

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  
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  القوات املتعددة اجلنسيات

  ١٤٩٥ املساعدة املقدمة من الدول األعضاء،  

  املساعدة املتبادلة

  ١٤٥٩ عموما،  

  ١٤٦٠ نستان،احلالة يف أفغا  

  ١٤٦٠ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

  ١٤٦١ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  

، ١٤٥٩ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

١٤٦١  

  ١٤٥٩ ،٤٩املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٦١ احلالة يف هاييت،  

  ١٤٦٠ احلالة يف العراق،  

  ١٤٥٩ يا،احلالة يف ليرب  

  ١٤٥٩ ابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،تد  

  ١٤٥٩ تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ١٤٦٠ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

  ١٤٦٠ احلالة يف الصومال،  

  ١٤٦٢ احلالة يف السودان،  

  ميامنار

، ١٠٤٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٤٥، ١٠٤٣  

  ١١٦٤ رأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،امل  

  احلالة يف ميامنار

  ١٥٠٩، ٧٤٥بلجيكا، بيانات من،   

، ٧٤٧، ٧٤٦، ٧٤٢، ٧٤١الصني، بيانات من،   

١٤٩٦، ١٤١٨، ١٣٦٧، ١٣٦٦، ١٣٤١ ،

١٥٠٨  

، ٧٤٣ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٥٠٩  

  ١٣٦٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٤٩٦ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

، ٤٩٧، ١٣٦٦، ٧٤٢ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

١٥٠٨  

  ١٥١٠، ٧٤٥، ٧٤٣فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٠٧ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ٧٤٤ غانا، بيانات من،  

  ١٥٠٩، ٧٤٦ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٤٤، ١٣٦، ١٢٤ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٤٥ يا، بيانات من،إيطال  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٤١٧تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٥٦ اجتماعات بشأن،  

  ١٣٦٧، ٧٤٧، ٧٤٦، ٧٤٤ ميامنار، بيانات من،  

  حركة عدم االحنياز  

  ٧٤١، ٦٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة     

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

  ١٣٦٧ باسم، ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

  ١٥١٠، ٧٤٦، ٧٤٣بنما، بيانات من،   

  ١٣٦٧بريو، بيانات من،   

  ١٥٦٢، ١٣٣٢، ١٣٢٢، ٧٤٦الرئيس، بيانات من،   

، ١٤٩٧، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤١قطر، بيانات من،   

١٥٠٩  

  ١٣٤١إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

، ١٤١٧، ١٣٦٧، ٧٤٢االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٥٠٨  

  األمني العام   

   ١٣٦٨، ٧٤٤ إحاطات بشأن،    

  ٣٥١، ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

  ١٤١٧ سنغافورة، بيانات من،  

  ١٣٦٧، ٧٤٥ سلوفاكيا، بيانات من،  
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  ١٥٠٨، ١٣٦٧جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  ٧٤٦، ٧٤٤ املستشار اخلاص، إحاطات من،  

 حاطات من،املبعوث اخلاص لألمني العام مليامنار، إ  

١٤١٧، ١٣٦٧  

  ١٥٠٩، ١٣٦٧، ٧٤٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  الواليات املتحدة  

  ٧٤١، ٦٥ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

، ٦٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٢٩٣، ١٢٩٠، ١٢٨٩، ٧٤١  

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

٧٤٤  

، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤٥، ٧٤١بيانات بشأن،     

١٤٩٦، ١٤١٧، ١٣٦٨  

  ١٦٤، ١٦٣ التصويت،  

  
  
  

  نون

  

  ناميبيا

  ١٢٢٣ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ١١٤٦، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

 نيسان/  ٢٦الغربية، رسالة مؤرخة  احلالة يف الصحراء  

  ٣٦٩ ،٢٠٠٦أبريل 

  ١١٥٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

منظمة حلف مشال  انظر. منظمة حلف مشال األطلسي

  منظمة حلف مشال األطلسي انظراألطلسي، 

 انظرمشاريع قرارات مل تعتمد،  انظر. أصوات معارضة

  مشاريع قرارات مل تعتمد 

  نيبال

  ١٠٥٣ ل والرتاع املسلح، بيانات بشأن،األطفا  

  ١٥٠٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٥١٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  احلالة يف نيبال

  ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

  ٧٥٣، ٧٥٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  نيبال  

  ٧٥٢ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

٧٥٢  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٢  

  الرئيس  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

٣٥١  

  ١٣٣٣، ٧٥٣ بيانات من،    

  ٧٥٣ )،٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   

  األمني العام   

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٢، ٧٥٢، ١٢٤، ٧٢  

  ١٣٢٨، ٧٥٣ تقارير من،    

  هولندا

  ٧٣٧، ٧١٥ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

تشرين  ١٩احلالة يف البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة   

  ٨١٠ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  ١٥١٨، ١٣٤٤ يانات بشأن،تغري املناخ، ب  

تشرين  ٢٦النـزاع بني العراق والكويت، رسالة مؤرخة   

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 
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، ١٢٤٠ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥  

  احلالة يف سرياليون  

  ٤٣٦ إحاطات بشأن،    

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة     

  ٤٣٢بيانات بشأن،     

  ١٤٦٣، ١٤٢٣يف السودان، بيانات بشأن، حلالة ا  

  شبكة النساء املناصرات للسالم

  ١١٥٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  نيوزيلندا

  ٧٢٨ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٧٣٩ احلالة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،  

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤، ١٤٣٩  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٤٥٢ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

، ١٢٣٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٢  

  احلالة يف السودان  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤ول/سبتمرب أيل ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣بيانات بشأن،     

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

، ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٥٧٩  

  ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٨٣بيانات بشأن،     

  ١٥٢٥ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  نيكاراغوا

  ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  نيجرال

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٧ بشأن،

  نيجرييا

  احلالة يف أفريقيا  

  ٤٨٢ إحاطات بشأن،    

  ٤٨١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٤٨٢بيانات بشأن،     

  احلالة يف كوت ديفوار  

  ٥٢٠، ٥١٥ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩رسالة مؤرخة     

٥٠٧  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٦رسالة مؤرخة     

٥٢٣، ٥٢٠  

  ١٤٤٦بيانات بشأن،     

  ١٤١٥ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ٣١٥ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف السودان  

 ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٧و  ١٢رسالتان مؤرختان     

٥٦٨  

  ٥٨٢بيانات بشأن،     

ملسائل العابرة للحدود، بيانات منطقة غرب أفريقيا، ا  

  ٥٥٧ بشأن،

  ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ال خروج بال استراتيجية

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٥  
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  جائزة نوبل للسالم

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  حركة عدم االحنياز

  ١٥٢٠ ري املناخ، بيانات باسم،تغ  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

 ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩و  ٧رسالتان مؤرختان     

٩٣٥  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩ 
  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨باسم،  بيانات    

  احلالة يف ميامنار،  

  ٧٤١، ٦٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة     

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

  ١٣٦٧ باسم، ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

  عمليات حفظ السالم  

 ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥و  ٣رسالتان مؤرختان     

  ١٥١٣، ١٢٠٢ باسم،

  ١٥١٣بيانات باسم،     

  ١٥٠٢ األمن، بيانات باسم،إصالح قطاع   

  ٣٤٠ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات باسم،  

  ١٥٢٤ أسلحة الدمار الشامل، بيانات باسم،  

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - عدم االنتشار 

  ١١٩٤ عموما،  

  ١١٩٧األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤١٨، ١٣٣٨، ١١٩٦الصني، بيانات من،   

، ١٣٥٦ديدات اليت يتعرض هلا السالم، حتديد الته  

١٣٦٢  

  فرنسا  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٣رسالة مؤرخة     

١١٩٤  

، ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٧، ٧٥٠ بيانات من،    

١٤١٨  

  ١٢٤ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  اليابان  

، ١٢٣، ٧٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤ مؤرخةرسالة     

١٣٨٠، ١٣٦٢، ١٣٥٦، ١٢٩٢، ٧٤٨ ،

١٤٧٠  

  ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٦، ٧٥١ بيانات من،    

  الشعبية الدميقراطية - كوريا، مجهورية   

  ١١٩٤ رسالة،    

، ١٣٦٢، ١٣٣٩، ١١٩٧، ٧٥١ بيانات من،    

١٤١٨  

  ١٣٦٢، ١١٩٧، ٧٥١ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ٧٢، ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٣٩٣تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤١٨  

  ، ١٣٣٨ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية،  

  ١٣٥٧، ٧٥١الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٨٠، تدابري حتفظية  

، ١٣٥٦، ١٣٣٨، ٧٤٨ )،٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   

١٥٠٧، ١٤٧٠، ١٤٥٤، ١٣٨٠، ١٣٦٢  

  ١٤٥٤ )،٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار   

، ١١٩٤، ٣٥٠، ١٨٩ )،٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   

١٣٩٣، ١٣٨١، ١٣٦٣، ١٣٥٧، ١٣٥٥ ،

١٤٥٥، ١٤١٨  
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، ١٣٦٣، ١١٩٦، ٧٥٠االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤١٨  

  ١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١١٩٧إحاطات من،     

  ١٨٩ اإلنشاء والوالية،    

  ١٨٩الرصد واإلبالغ،     

  ١٤٧١ الدفاع عن النفس،  

  ٧٥٠ترتانيا، بيانات من،   

، ١٣٦٣ ،١١٩٧، ١١٩٦ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٤١٨  

، ١١٩٧، ١١٩٥، ٧٤٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٤١٨، ١٣٦٢، ١٣٣٨  

  مجهورية إيران اإلسالمية -  عدم االنتشار

  ١١٨٦، ١١٨٥األرجنتني، بيانات من،   

، ١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٦، ١١٨٤الصني، بيانات من،   

١٥٢٥، ١٤٢٠، ١٤١٨  

، ١١٩٠ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٤٢٠  

  ١٣٧٠ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  فرنسا  

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٠، ١٤١٨، ١١٩١، ١١٨٥ بيانات من،    

  ١٥٢٤ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٤٢٠، ١١٩٠ إندونيسيا، بيانات من،  

، ١١٨٢ لطاقة الذرية، تقارير من،الوكالة الدولية ل  

١١٨٩  

، ١١٩، ١٠٠، ٩٦دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٢٣  

  مجهورية إيران اإلسالمية  

  ١٠٠، ٩٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١رسالة مؤرخة     

، ١٣٧١، ١١٨٩، ١١٨٨، ١١٨٦ بيانات من،    

١٥٢٦، ١٤٨٨، ١٤٢١، ١٤١٩، ١٣٨٩  

  ١٣٧١، ١١٨٥ اليابان، بيانات من،  

  ٧١ قيد نظر جملس األمن،مسائل   

، ١٣٩٥تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤١٩  

  ١٤٥٦ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤٢١بنما، بيانات من،   

  الرئيس  

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة     

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨مذكرة مؤرخة     

  ١١٨٩ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٢مذكرة مؤرخة     

  ١١٨٢ انات من،بي    

  ١٣٨٩، ١٣٧٦، تدابري حتفظية  

، ١٣٨٩، ١١٩٣، ١١٨٧، ١١٨٣قطر، بيانات من،   

١٤٢٠  

، ١٣٧٠، ١١٨٣، ١٨٩ )،٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار   

١٥٢٥، ١٥٠٦، ١٤١٩، ١٣٨٩، ١٣٧٦  

، ١٣٩٥، ١٣٧٠، ١٨٩، ٧١ )،٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار   

١٥٠٦، ١٤٩٣، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٤١٩  

، ١٣٩٦، ١٣٧١ ،١١٩٣، ١٩٠ )،٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار   

١٥٢٦، ١٥٠٦، ١٤٦٠، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٤٢٠  

، ١١٩٠، ١١٨٧، ١١٨٤االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤٢٠، ١٤١٨، ١٣٨٩، ١١٩١  

  ١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١١٩٣إحاطات من،     

  ١٨٩إنشاء،     

  ١٨٩ الوالية،    
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  ١٩٠ تنفيذ الوالية،    

  ١٩٠الرصد واإلبالغ،     

  ١٤٢٠، ١٣٧١، ١١٩٠فريقيا، بيانات من، جنوب أ  

  ١٣٨٩، ١١٨٧، ١١٨٤ترتانيا، بيانات من،   

  اململكة املتحدة  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

١١٨٦  

، ١٤١٨، ١٣٨٩، ١١٩١، ١١٨٤ بيانات من،    

١٤٢٠  

، ١١٨٧، ١١٨٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٣٧١، ١٣٧٠، ١١٩٣، ١١٩١، ١١٨٩ ،

١٥٢٦، ١٥٢٥، ١٤٨٩، ١٤٢٠ ،١٤١٨  

  منظمة حلف مشال األطلسي

  ٨١٠احلالة يف البوسنة واهلرسك، إحاطات بشأن،   

  ١٥٣٣ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

الشعبية  -كوريا، مجهورية  انظر. كوريا الشمالية

  الشعبية الدميقراطية  -كوريا، مجهورية  انظرالدميقراطية، 

  النرويج

  ٧٢٩ نستان، بيانات بشأن،احلالة يف أفغا  

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٤٢٦ احلالة يف بوروندي، إحاطات بشأن،  

  ١٤٠٤، ١٠٣٩ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

، ١٠٩٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٣٨، ١٤٠٨  

  ١٥١٩ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٠ القانون، بيانات بشأن، العدالة وسيادة  

  ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٣ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

، ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥، ١٢٤٠  

  ١٢٦٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٧٢الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١٥١١ شامل، بيانات بشأن،أسلحة الدمار ال  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

الكيان  انظرالكيان احملدد أو احلالة احملددة،  انظر. مذكرات

  احملدد أو احلالة احملددة
      

  نيــــس
  

ريكية، منظمة الدول األم انظر .منظمة الدول األمريكية

  منظمة الدول األمريكية انظر

  التزامات الدول األعضاء

  ١٤٦٣ ،٤٩املناقشة املتعلقة باملادة   

، ١٤٥٧تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٥٩  

، ١٤٥٥تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٥٩  

  ١٤٥٤ ،تدابري حتفظية  

   انظر البلد احملدد، احملدد انظر البلد. األراضي العربية احملتلة

 انظرمنظمة املؤمتر اإلسالمي،  انظر. منظمة املؤمتر اإلسالمي

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

عملية األمم املتحدة  انظر. عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  عملية األمم املتحدة يف بوروندي انظريف بوروندي، 

  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

  ٨٤٥، ١٥٢، ٧٨ إحاطات من،  

  منظمة الدول األمريكية

  ٦٦٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢١٣ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  
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  منظمة املؤمتر اإلسالمي

   احلالة يف الشرق األوسط  

، ١٢٨٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١١رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩  

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

  احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١١رسالة مؤرخة     

  ١٢١٨ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ٦١٩ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

  ١٣٣٨ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

منظمة األمن  انظر. اون يف أوروبامنظمة األمن والتع

منظمة األمن والتعاون  انظروالتعاون يف أوروبا، 

  أوروبا  يف
  
  
  

  عني

  

  منتدى جزر احمليط اهلادئ

  ١٠٧٤ اإلرهاب، بيانات باسم،  

  التسوية السلمية للمنازعات

  ١٢٩٩ عموما،

 املركز األفريقي للحل البناء للرتاعات، بيانات من،

١١٧٣  

  ١١٧٣ات من، األرجنتني، بيان

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، بيانات من،

١١٧٢  

  ١٣٤٥ بنن، بيانات من،

  ١١٧٣ جامعة كولومبيا، بيانات من،

  ١٣٣٤ مناقشة دستورية،

  ١٣٠٣ مقررات بشأن مسائل عامة ومواضيعية،

 املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات، بيانات من،

١١٧٣  

  ١١٧٥فرنسا، بيانات من، 

  ١١٧٤ يونان، بيانات من،ال

  ١٣٣٦ احلالة يف هاييت،

  ١٣٣٩ التحقيق وتقصي احلقائق،

ال خروج بال استراتيجية، بنود مشطوبة من املسائل 

  ٨٦ املعروضة على جملس األمن،

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار 

١٣٣٨  

  ١٣٣٨ منظمة املؤمتر اإلسالمي، بيانات من،

  ١٣٤٥، ١١٧٤من، بريو، بيانات 

  ١٣٤٥، ١٣٠٤، ١١٧٦الرئيس، بيانات من، 

  ١٣٠٧ توصيات،

  ١٣٣٨ املنظمات اإلقليمية،

  ١٣٣٤ قرارات تنطوي على،

  ١٥٤٢تشجيع اجلهود، 

  ١٣٤٥ دور اتمع املدين،

  ١٣٤٥ رومانيا، بيانات من،

  ١٣٤٥ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ١٣٢٦، ١٣٢٥ األمني العام، قرارات تنطوي على،

  ١١٧٤ترتانيا، بيانات من، 

  ١١٧٥ الواليات املتحدة، بيانات من،

  )٢٠٠٤باكستان (عضو يف جملس األمن يف عام 

، ٧١٧، ٧١٥، ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،

٧٣٧، ٧٣٤، ٧٢٣  

أيار/مايو  ٣٠احلالة يف البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة 

٣٣٢، ٣٣١ ،٢٠٠٧  

  ١١٦٨ ملدين، بيانات بشأن،األعمال التجارية واتمع ا
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  ١٠٣٨ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات 

  ١٥٣٣، ١٢٢٨، ٣٢٢ بشأن،

، ٣٢٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٣٤٠  

 ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٦تغري املناخ، رسالة مؤرخة 

١٢٥١  

  ١٣٤٣، ١٢٠٨ عقدة، بيانات بشأن،األزمات امل

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية

  ١٤٩٠ بشأن،

  ٨٠٣، ٨٠٢ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،

  ٦٥١، ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١٤٨٠ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،

  ٨٢٧ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،

  ٣٥١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٨ؤرخة رسالة م

  ١٤١٤، ٣٧٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،

  ١٤٠٥، ٣١٩ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،

  احلالة يف الشرق األوسط

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٣٠رسالة مؤرخة 

، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٥، ٩١٠، ٨٧٠بيانات بشأن،   

١٤٩٩، ١٣٦٣، ٩٣١، ٩٤٠  

أيار/مايو  ١٠مؤرخة عمليات حفظ السالم، رسالة 

١١٩٨ ،٢٠٠٤  

، ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،

١٣٣٩  

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٩الرئيس، رسالة مؤرخة 

  ١٢٦٥ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،

، ٥٧٥، ٥٦٩، ٥٧٦حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا

١٤٢٢، ١٤٢١  

، ١٠٧٠، ١٠٦٩، ١٠٥٧ن، اإلرهاب، بيانات بشأ

١٤٨٤  

  ٤٩٩، ٤٩٥ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨رسالة مؤرخة   

٣٤١  

  ٣٣٥بيانات بشأن، 

، ١١٨٠، ١١٧٩حة الدمار الشامل، بيانات بشأن، أسل

١٥١٣، ١٤٣٨، ١٣٧٢  

بيانات  منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود،

  ٥١٥ بشأن،

  ١١٥٢، ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،

  ١٤١١ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،

  الرتاع بني باكستان واهلند

 فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان،  

٢٥٥  

  )٢٠٠٧بنما (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٧٣٢ ن،احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأ

  ١٣٤٧، ٤٩٢، ٤٨٩حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا

  ١١١٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

  ٥٤٧، ٥٤٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،

  ٦٧٢ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١٠٣٣ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،

 فيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولية ليوغوسال

١٠٣٣  

  ٩٥٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،

  ١٥١٠، ٧٤٥، ٧٤٣حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا

  ١٤٢٠ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار 

  ٩٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،

  ١٢٧١، ١٢٦٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،
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  ٤١٠ ة يف الصومال، بيانات بشأن،احلال

  ٦٣٣ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،

  ١٠٨٩اإلرهاب، بيانات بشأن، 

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات 

  ١٢٥٠ بشأن،

  ١١٨٣ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،

  بابوا غينيا اجلديدة

  ٧٤١ احلالة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٢ ملناخ، بيانات بشأن،تغري ا

  باراغواي

  ١٤٤٦ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  جلنة بناء السالم

  ٣٠٠ اجلزائر، بيانات من،

  ٣٠٠األرجنتني، بيانات من، 

 األمني العام املساعد لدعم بناء السالم، بيانات من،

٣٠١  

  ٣٠٠ الربازيل، بيانات من،

  ٣٠١ الصني، بيانات من،

  ٢٧٥ ،التكوين

  ٣٠٠ الس االقتصادي واالجتماعي، بيانات من،

  ١٣٣٩، ١٣٠٣، ٢٧٣٠إنشاء، 

  ٣٠١فرنسا، بيانات من، 

  ٣٠١ غانا، بيانات من،

  ٣٠١ اليابان، بيانات من،

  ٢٧٥ ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠رسالة مؤرخة 

  ١٣٤٠، ٣١٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،

  ٢٧٣ الوالية،

  ٢٧٥ تنفيذ الوالية،

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

  ١٢٣٩ إحاطات بشأن،

  ١٢٤٢تقارير عن، 

  ١٣٤٦، ١٢٤٢بيانات بشأن، 

  الرئيس  

  ٢٧٥ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١رسالة مؤرخة 

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١رسالة مؤرخة   

٢٧٥  

  ٢٩٨، ٢٩٧ بيانات من،

  عالقات جملس األمن مع  

  ٢٩٧ عموما،

  ٢٩٧ مقررات جملس األمن،

  ٣٠٠ مناقشة،

، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٧٥، ٢٧٣ )،٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار 

٣٠٠  

  ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٧٥ )،٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار 

  ٣٠١ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ٣٠١ سلوفاكيا، بيانات من،

  ٣٠١ اململكة املتحدة، بيانات من،

انظر البعثة احملددة اليت تبدأ بـ، انظر . بعثات حفظ السالم

  تبدأ بـ البعثة احملددة اليت 

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة . عمليات حفظ السالم

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة 

  ٢٠٩ عموما،  

مستشار األمني العام املعين باالستغالل اجلنسي واالعتداء 

  فراد األمم املتحدة حلفظ السالماجلنسي من جانب أ

  ١٢٠٤، ١٢٠٠ إحاطات من،  

  ١٤٥١، ١٤٤١، ٣٢٠ ائر، بيانات من،اجلز  

  ٣٢٠أنغوال، بيانات من، 

  ١٤٤١األرجنتني، بيانات من، 

  ١٤٤١، ٣٢٠ بنغالديش، بيانات من،

  ١٤٤١، ٣٢٠ الربازيل، بيانات من،
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  ١٥٣٢، ١٥٣١، ١٤٤١ كندا، بيانات من،

  الصني

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة   

١٥١٧  

  ١٥١٧، ١٢٠٢ بيانات من،

  ١٢٠٤د األورويب، بيانات باسم، االحتا

  ١٥١٦، ١٤٥١فرنسا، بيانات من، 

  ١٥١٢ مهام وسلطات جملس األمن،

  ١٤٥١ أملانيا، بيانات من،

  ٧٧جمموعة الـ 

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة   

١٥١٧  

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة   

١٢٠٢  

  ١٥١٧بيانات باسم، 

  ١٥٣٢ اهلند، بيانات من،

، ١٤٢، ١٢٨، ١٢٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

١٤٥  

  ١٥١٦، ١٤٥١ اليابان، بيانات من،

  ١٤٥١ لبنان، بيانات من،

  ١٤٥١ ماليزيا، بيانات من،

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،

، ١٤٤١تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة، 

١٤٥٣، ١٤٥١، ١٤٤٢  

  ١٤٥١ نيوزيلندا، بيانات من،

 استراتيجية، بنود مشطوبة من املسائل ال خروج بال

  ٨٦ املعروضة على جملس األمن،

  حركة عدم االحنياز

 ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥و  ٣رسالتان مؤرختان 

  ١٥١١، ١٢٠٢ باسم،

  ١٥١٧بيانات باسم، 

  ١١٩٨ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٠باكستان، رسالة مؤرخة 

  ١٥١٦بريو، بيانات من، 

، ١٤٤٢، ١٢٠٠، ١١٩٩الرئيس، بيانات من، 

١٥٣٢، ١٤٥١  

، ١٤٥٣، ١٤٤١، ٣٢١االحتاد الروسي، بيانات من، 

١٥٣١  

  األمني العام 

  ١٥١٧، ١٢٠٢إحاطات من، 

  ١١٩٩ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة 

  ٣٥٢ عالقات جملس األمن مع،

  ٢٠٩ تقارير من،

  ١٢٠٤، ١١٩٨ بيانات من،

  سرياليون  

  ١٢٠٢ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة 

  ١٥١٧ من،بيانات 

  ١٢٠٣ سنغافورة، بيانات من،

  ١٥٣٢ ،١٢٠٢ جنوب أفريقيا، بيانات من،

 اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، تقارير من،

١٢٠١  

  ١٥١٦ترتانيا، بيانات من، 

  ١٥٣٢، ١٤٥١ تونس، بيانات من،

إحاطات من،  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم،

١٢٠٤، ١٢٠٠  

  ١٥٣٢، ١٥١٦ ة، بيانات من،اململكة املتحد

  ١٥٣٢، ١٥١٦، ١٢٠٢ الواليات املتحدة، بيانات من،

الفريق العامل اجلامع املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ 

  ١٩٦ السالم،
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  فلسطني  انظرفلسطني،  انظر. املراقب الدائم لفلسطني

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦جملس األمن يف الفترة  بريو (عضو يف

  ٧٢٩ انات بشأن،احلالة يف أفغانستان، بي

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٤٣٩، ١١٠٤  

  ١٣٣٨، ٦٥١، ٣١٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١٤٢٥، ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،

  ١١٣٣ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،

  ١٤١٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،

، ١١٤٥، ١١٣٩ بشأن، صون السلم واألمن، بيانات

١٤٠٥، ١١٤٦  

، ١٤٤٦، ٩٣٣ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،

١٥٠٠  

  ١٣٦٨ار، بيانات بشأن، احلالة يف ميامن

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،

١٣٤٥، ١١٧٣  

  ١٥١٦ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،

  ١٣٤٦ ن،بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأ

، ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٣٤٥  

  بعثات جملس األمن

  ١٢٦٧ إحاطات بشأن،

  ١٢٦٨، ١٢٦٧بيانات بشأن، 

  ١٤٣٨ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،

  ١٤١٢ اإلرهاب، بيانات بشأن،

  ٥٦٣ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤من يف الفترة الفلبني (عضو يف جملس األ

  ٧٢٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،

  ١٠٤٥، ١٠٤٤ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،

  ٣٢٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

  ١٢٠٦، ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية

  ١٤٩٠ بشأن،

  ١٤٤٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،

  ٦٦٠، ٦٥٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١١٣١ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،

  ١٤٨٠ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،

، ٩٠٩، ٨٧٠ األوسط، بيانات بشأن،احلالة يف الشرق 

١٤٩٩  

  ١٥٣١، ١٢١١ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،

  ١١٢٢، ١١١٩ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،

   احلالة يف السودان

  ٩٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٧رسالة مؤرخة 

، ١٤٢١، ٥٩٧، ٥٦٧، ٥٦٩بيانات بشأن،   

١٤٢٥  

  ١٤٨٢اإلرهاب، بيانات بشأن، 

، ٦٩٠، ٦٨٣ليشيت، بيانات بشأن،  -  موراحلالة يف تي

٧٠٢  

  ١٦٠ التصويت، بيانات بشأن،

  ٣٣٨ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،

  ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،

  ١١٥٠، ٣٢٣ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،

  ١٤١١ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،

انظر البعثة احملددة اليت تبدأ بـ، انظر البعثة . يةالبعثات السياس

  احملددة اليت تبدأ بـ 

  الربتغال

  ١١٤٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،
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تشرين  ١٧بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، رسالة مؤرخة 

  ٩٥ ،٢٠٠٧األول/أكتوبر 

  ١٢٧١ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،

  ليشيت -  احلالة يف تيمور

  ٦٧٣ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١١مؤرخة  رسالة

  ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة 

  ٦٩٨بيانات بشأن، 

  املصاحلة الوطنية بعد الرتاع

  ١١٦٦أنغوال، بيانات من، 

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،

١١٦٦  

  ١١٦٦ بنن، بيانات من،

  ٣١٩ الربازيل، بيانات من،

 حاالت الطوارئ، إحاطات من، نائب منسق اإلغاثة يف

١٠٦٤  

  ١١٦٦فرنسا، بيانات من، 

  ١١٦٦، ١١٦٥ أملانيا، بيانات من،

  ١٣٣٩التحقيق وتقصي احلقائق، 

، ١٣٢، ١٢٩، ١٢١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

١٤٦  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،

  ١٣٣٩، ١١٦٥ باكستان، بيانات من،

  ١١٦٦، ١١٦٣الرئيس، بيانات من، 

  ١١٦٦ نيا، بيانات من،إسبا

  ١١٦٣ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

  ١٢٣٩، ١٢٣٧، ٣٢١ اجلزائر، بيانات من،

  ١٢٣٩، ٣٢١األرجنتني، بيانات من، 

  األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم

  ١٢٣٩إحاطات من، 

  ١٣٤٦ بيانات من،

  ١٢٤٢ن، أستراليا، بيانات م

  ١١٧٢ بنغالديش، بيانات من،

  ١٢٤٥بلجيكا، بيانات من، 

  ١٢٣٩ بنن، بيانات من،

  ١٢٣٩، ٣٢٢، ٣٢١ الربازيل، بيانات من،

  ١٢٤٦، ١٢٤١ بوروندي، بيانات من،

  ١٢٤٢ كندا، بيانات من،

  ١١٧١ الدولية، بيانات من، “كري”منظمة 

  ١٢٤٥، ١٢٤١، ١١٧١الصني، بيانات من، 

  ١٢٤٤ من،كرواتيا، بيانات 

  الدامنرك

  ١٢٣٤ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة 

  ١٢٣٤ بيانات من،

  ١٢٣٤، ٣٢١ نائب األمني العام، بيانات من،

  الس االقتصادي واالجتماعي

  ١٢٣٩إحاطات من، 

  ١٣٤٦، ١١٧١، ٣٠٥ بيانات من،

  ١٢٣٧، ١١٧٢مصر، بيانات من، 

  ١٢٤٦ السلفادور، بيانات من،

  ١٢٤٥، ١٢٣٩ ،٩٥فرنسا، بيانات من، 

  ١٢٣٦ غانا، بيانات من،

  ١٣٤٦، ١٢٤١غواتيماال، بيانات من، 

  ١٢٤١ صندوق النقد الدويل، إحاطات من،

  ١٢٣٦ اهلند، بيانات من،

  ١٢٤٤ إندونيسيا، بيانات من،

املركز الدويل للعدالة العابرة للحدود الوطنية، إحاطات 

  ١١٧١ من،

، ١٢٨، ١٢٣، ٩٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٠  
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  ١٢٤٤، ١٢٤٣، ٩٥ إيطاليا، بيانات من،

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،

٨٦  

  ١٣٤٦، ١٢٤١، ١٢٣٧ اليابان، بيانات من،

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،

  ١٢٣٧ املغرب، بيانات من،

  ١١٧٢ نيبال، بيانات من،

  ١٢٤٦، ١٢٣٩هولندا، بيانات من، 

  ١٢٤٢، ١٢٣٦ وزيلندا، بيانات من،ني

  ١٢٤٦، ١٢٣٩، ١٢٣٧ النرويج، بيانات من،

  ٩٥بنما، بيانات من، 

  جلنة بناء السالم

  ١٢٣٩إحاطات من، 

  ١٢٤٢ تقارير من،

  ١٣٤٦، ١٢٤٢ بيانات من،

  ١٣٤٦بريو، بيانات من، 

تشرين األول/أكتوبر  ١٧الربتغال، رسالة مؤرخة 

٩٥ ،٢٠٠٧  

، ١٢٣٨، ٣٢٢، ٣٠٥، ٢٩٩الرئيس، بيانات من، 

١٥٣٩، ١٣٠٢  

  ١٢٤١قطر، بيانات من، 

  ١٥٣٩ املنظمات اإلقليمية،

  ٣٢٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار 

، ١٢٣٨، ٣٢٢، ٣٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار 

١٥٣٩، ١٣٠٢  

  ١٢٣٨ )،٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار 

  ١٢٤٤ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ١١٦٩األمني العام، بيانات من، 

  ١٢٤٦، ١٢٤١ سرياليون، بيانات من،

  ١٢٤٢، ٩٧ سلوفاكيا، بيانات من،

  ٣٢١ترتانيا، بيانات من، 

  ١٢٤٤ اململكة املتحدة، بيانات من،

  ١٢٤٤، ١٢٣٧، ١١٧١ الواليات املتحدة، بيانات من،

  ١٢٣٩، ١٢٣٦ البنك الدويل، إحاطات من،

  الرئاسة

  اللجنة املخصصة الستعراض الواليات

  ١٧٥ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة 

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧سالة مؤرخة ر  

١٧٥  

، ٧١٨، ٧١٣، ٧١٢ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،

١٥٧٦، ١٥٦٠، ١٣٣٢، ١٣٢٢، ٧٣٤، ٧٢٥  

  ١٣٦١ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،

، ١٢٢٣، ٦٣٩ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،

١٥٤١، ١٥٣٤  

 ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩جدول األعمال، مذكرة مؤرخة 

٦٣  

مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، بيانات 

  ٤٢٣ بشأن،

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية 

  ٤٨٠، ٤٧٩، ٢٣٥ أفريقيا الوسطى، بيانات بشأن،

  ٨٠٦ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،

  ١٥٦٢، ٧٤٠ احلالة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،

، ٤١٤، ٢٩٩، ٢٩٨ ت بشأن،احلالة يف بوروندي، بيانا

١٣٠٨، ٤٢٣، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٥ ،

١٥٥١، ١٤٨٨  

الرتاع بني الكامريون ونيجرييا، رسالة مؤرخة 

  ٣٤٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٧

، ٤٧٩ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، بيانات بشأن،

١٥٥٧، ١٣٢٩، ١٣٠٨، ٤٨٠  
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الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، بيانات 

  ١٥٥٧، ١٥٥٨، ١٣٠٨، ٥٨٢ بشأن،

، ٦٤٣، ٦٤٢ الرتاع بني تشاد والسودان، بيانات بشأن،

١٤٨٥، ١٣٠٩، ١٣٠٨، ٦٤٤  

  األطفال والرتاع املسلح

  ١٠٤٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة 

  ١٠٥٣، ١٠٥١، ١٠٤٥بيانات بشأن، 

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات 

  ١٥٣٤، ١٢٢٨ بشأن،

، ١١٠٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٣٠٢، ١١٠٣  

  ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،

  ١٣٣٩ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية

، ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٩، ٤٤٨ بشأن،

١٣١٢، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٠ ،

١٥٧٢، ١٥٢٢، ١٤٨٨، ١٤٨٧، ١٣١٣  

  احلالة يف كوت ديفوار

  ٥٣١ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة 

، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٩، ٥٠٨، ٥٠٧بيانات بشأن،   

٥٣٣، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٥ ،

١٣١٠، ١٣٠٨، ١٢٩٤، ٥٤٣، ٥٣٩ ،

١٥٤٧، ١٥٤٦، ١٣٢٩، ١٣١١  

  ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣بيانات بشأن، اإلرهاب، 

، ٣٩٥، ٣٩٤ بيا، بيانات بشأن،النـزاع بني إريتريا وإثيو

١٣١٤، ٣٩٦  

، ٤٤٠ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،

١٣٢٩، ١٣١٥، ١٣١٤، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣ ،

١٥٥٨  

، ٣٠٥، ٢٩٧ بيساو، بيانات بشأن، - احلالة يف غينيا 

٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٣٠٩، ٣٠٧ ،

١٥٥٥، ١٣٣٤  

  احلالة يف هاييت

  ٣٠٩ ،٢٠٠٥ آذار/مارس ٣١رسالة مؤرخة 

، ٦٦٠، ٦٥٥، ٦٥٠، ٣٠٩، ٣٠٥بيانات بشأن،   

١٣٢٢، ٦٦٨، ٦٦٧، ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٦٤ ،

١٥٥٩، ١٥٥٨، ١٣٣٨  

  اغتيال احلريري

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة   

٢٠٢  

، ٩٠١، ٨٩٧، ٨٩٣، ٨٨٠، ٢٠٠بيانات بشأن،   

١٢٩٥  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن،

١١٣٥  

  ١٣٠٤، ١١٣٣ملسائل اإلنسانية، بيانات بشأن، ا

  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  ٢٩٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة 

  ١٠٢١بيانات بشأن، 

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،

١٠٢١  

اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين، بيانات 

  ٢٩٣ بشأن،

  ٩٥ ،٩٣ كة يف اإلجراءات،دعوات للمشار

  احلالة يف العراق

  ٦٧ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨مذكرة مؤرخة 

  ٦٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة 

  ١٥٦٣، ٩٩٦، ٩٩٣بيانات بشأن، 

  النـزاع بني العراق والكويت

  ١٢٩٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة 
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، ١٨٣٣، ٩٨٢، ٩٦٦، ٩٦٥بيانات بشأن،   

١٤٨٢، ١٤٨١  

، ١٢٣١، ٢٩٩ وسيادة القانون، بيانات بشأن، العدالة

١٣٩٠، ١٣٤٢، ١٣٠٧، ١٢٣٤  

، ٨٣٠، ٨٢٥، ٨٢٤ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،

١٥٧٦، ١٥٦٠  

اجلماهريية العربية الليبية، التخلي عن أسلحة الدمار 

  ٥٦٣ الشامل، بيانات بشأن،

، ١١٣٩، ٣١٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،

١٥٢٢، ١٥٠٣ ،١٣٨٩، ١٣٠٥، ١١٤٦ ،

١٥٤٣، ١٥٤٢، ١٥٤١، ١٥٣٨  

  االجتماعات

، ٤٨، ٤٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة   

٥٧، ٤٩  

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩مذكرة مؤرخة   

٤٧  

، ٨٥٥، ٨٥٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،

٨٧٩، ٨٧٥، ٨٧٣، ٨٧٢، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٦٣ ،

٩٢٤، ٩٢٣، ٩١٩، ٩١٨، ٩٠٥، ٨٨٠ ،

١٥٦٣، ١٤٩٢، ١٣٣٣، ١٣٢٦ ،١٣٢٥  

بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، بيانات 

  ٦٦٨، ٦٦٣، ٦٦٠، ٦٢٥ من،

بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو 

، ٤٤٩، ٤٤٨، ٢٣١ الدميقراطية، بيانات بشأن،

٤٧٥، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٤، ٤٥٣  

، ١٣٣٢، ١٣٢٢، ٧٤٦حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا

١٥٦٢  

  احلالة يف نيبال

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة   

٣٥١  

  ١٣٣٢بيانات بشأن، 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار 

  ١٣٥٦، ٧٥١ بيانات بشأن،

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار 

  ١٠٨٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة 

  ١٠٨٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨مذكرة مؤرخة 

  ١٠٨٨ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٢مذكرة مؤرخة 

  ١٠٨٢بيانات بشأن، 

  ٤٢٠ عملية األمم املتحدة يف بوروندي، بيانات بشأن،

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،

١٣٤٥، ١٣٠٤، ١١٧٦  

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٩، رسالة مؤرخة باكستان

  جلنة بناء السالم

  ٢٧٥ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١الة مؤرخة رس

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١رسالة مؤرخة   

٢٧٥  

  ٢٩٩بيانات بشأن، 

، ١٢٠٠، ١١٩٩ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،

١٥٣٢، ١٤٥١، ١٤٤٢  

، ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،

١١٦٦  

، ٢٩٩ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،

١٥٣٩، ١٣٠٢، ١٢٣٨، ٣٢٢، ٣٠٥  

، ١١٧٥ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٤٨٥، ١٣٤٤، ١٣٢٥  

  ٤٨ النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ،

  املنظمات اإلقليمية

  ١٢٠٩ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٨رسالة مؤرخة 

  ١٥٧٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة 
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، ١٢٢٤، ١٢١٩، ١٢١٢، ١٦٦بيانات بشأن،   

١٥٣٣، ١٣٠٤  

تشرين األول/أكتوبر  ٩األمني العام، رسالة مؤرخة 

٢٨٩ ،٢٠٠٦  

، ١٣٠٤، ١١٣٩ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،

١٣٠٣  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن، 

  ٤٣٤، ٤٢٩، ٢٩٩ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،

، ١١٢٧، ١١٢١، ١١١٩ ، بيانات من،أسلحة صغرية

١٣٩٠  

، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠يف الصومال، بيانات بشأن،  حلالةا

٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣ ،

١٥٤٧، ١٣١٦، ١٣١٥، ١٣٠٠، ٤١٠، ٤٠٣ ،

١٥٧٥، ١٥٤٨  

  مشاكل اقتصادية خاصة

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣مذكرة مؤرخة   

١٤٦٥  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة   

١٤٦٦  

 ،٢٠٠٥ألول/ديسمرب كانون ا ٢٩مذكرة مؤرخة   

١٤٦٥  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة   

١٤٦٦  

األجهزة الفرعية لس األمن، مذكرة مؤرخة 

  ١٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩

  احلالة يف السودان

  ٦٢٥ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧رسالة مؤرخة 

، ٥٩٧، ٥٩٥، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٦٨بيانات بشأن،   

٦٢٨، ٦٢٤، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢ ،

١٤٦٢، ١٣٢٢، ١٣٢١، ١٣١٦، ٦٢٩ ،

١٥٦٩، ١٥٦٧، ١٥٦٥، ١٥٥٥، ١٥٥٣ ،

١٥٧٠  

، ١٠٦٧، ١٠٦٢، ١٠٦١اإلرهاب، بيانات بشأن، 

١٠٨٧، ١٠٨٤، ١٠٨١، ١٠٨٠، ١٠٧٦ ،

١٠٩٥، ١٠٩٤، ١٠٩٢، ١٠٨٩، ١٠٨٨ ،

١٤٨٤، ١٣٠٧  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات 

  ١٢٥٠ بشأن،

  يشيتل -  احلالة يف تيمور

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان   

٢٠٨ ،٢٠٠٥  

، ١٣٢٣، ٧٠٧، ٧٠٦، ٦٩٦بيانات بشأن،   

١٣٣٢  

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، بيانات 

  ٩٩٣، ٩٨٢ بشأن،

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف 

  ٦٢٨ دارفور، بيانات بشأن،

  ٤٢٩ املتحدة يف سرياليون، بيانات بشأن،بعثة األمم 

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، بيانات بشأن،

٨٤٦  

، ٨٦٥ قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، بيانات بشأن،

٨٦٦  

 بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، بيانات بشأن،

٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤  

  ٢٦٤ شأن،بعثة األمم املتحدة يف نيبال، بيانات ب

  ٦٠١ بعثة األمم املتحدة يف السودان، بيانات بشأن،

ليشيت، بيانات  -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

  ٧٠٨، ٧٠٧ بشأن،

جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، رسالة 

  ٢٠٩ ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١مؤرخة 
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 بشأن،عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، بيانات 

٥٢٨، ٥٢٧، ٥٠٦  

، بيساو -غينيا مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف 

  ٥٠١، ٥٠٠، ٢١٩ بيانات بشأن،

 بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،

٢٦٥  

  ٢٦٩ مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، بيانات بشأن،

مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل، بيانات 

  ٧٤٠ أن،بش

 مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، بيانات بشأن،

٢١٧  

  ١٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩التصويت، مذكرة مؤرخة 

  ١١٨٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،

  منطقة غرب أفريقيا

، ٥٥٧، ٥٥٣ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،

١٥٣١، ١٣٦١  

  ١٥٣١، ٥٦٢، ٥٥٨ توطيد السالم، بيانات بشأن،

، ٢٩٥، ٢٩٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،

١١٦٨، ١١٥٨، ١١٥٤، ١١٥٢، ٣٢٤، ٣٠٥ ،

١٣٠٤  

  الرئيس

 ليشيت، بيانات بشأن، -مكتب األمم املتحدة يف تيمور 

٦٩٦  

  منع نشوب الرتاعات املسلحة

  ١٣٤٦ احلالة يف أفريقيا،

 املركز األفريقي للحل البناء للرتاعات، بيانات من،

١١٧٤  

  ١١٧٥األرجنتني، بيانات من، 

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، بيانات من،

١١٧٣  

  ١٣٤٥ بنن، بيانات من،

  ١١٧٥ جامعة كولومبيا، بيانات من،

 املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات، بيانات من،

١١٧٥  

  ١١٧٦فرنسا، بيانات من، 

  ١١٧٥ اليونان، بيانات من،

 سائل املعروضة على جملس األمن،البنود احملذوفة من امل

٨٥  

  ١٣٤٥، ١١٧٥بريو، بيانات من، 

  ١٤٨٦، ١٣٤٥، ١٣٢٥، ١١٧٦الرئيس، بيانات من، 

  ١٤٨٦، ١٣٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار 

  ١٣٤٥ دور اتمع املدين،

  ١٣٤٥ رومانيا، بيانات من،

  ١٣٤٥ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ١١٧٥ترتانيا، بيانات من، 

  ١١٧٦ دة، بيانات من،الواليات املتح

  النائب الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام لكوت ديفوار

  ١٤٤٣، ٥٤٥، ٥١١ إحاطات من،

  ٥١٤ بيانات من،

  تدابري مؤقتة

  ١٣٧٤ عموما،

  ١٣٧٦ احلالة يف بوروندي،

  ١٣٧٧ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،

  ١٣٨١ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية

  ١٣٧٨ احلالة يف كوت ديفوار،

  ١٣٧٦، ٨١ ،٤٠القرارات املتعلقة باملادة 

  ١٣٨٨، ٨١ ،٤٠املناقشة املتعلقة باملادة 

  ١٣٨٤ احلالة يف هاييت،

  ١٤٥٤ صون السلم واألمن،

  ١٣٨٤ احلالة يف الشرق األوسط،
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 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار 

١٣٨١  

، ١٣٧٦ ة إيران اإلسالمية،مجهوري - عدم االنتشار 

١٣٨٨  

  ١٤٥٤ التزامات الدول األعضاء،

  ١٣٨٥ احلالة يف الصومال،

  ١٣٨٥ احلالة يف السودان،

  النظام الداخلي املؤقت

  ١٧٥ جلنة اخلرباء املعنية بالنظام الداخلي،

  تصريف األعمال، يف ما يتعلق بـ

  ٥٢ عموما،

  ٥٤ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،

  ٥٤ ما يتعلق بـ، اللغات، يف

  اجتماعات، يف ما يتعلق بـ

  ٤٤ عموما،

  ٤٥، ٤٤- ٤٠ ،٥- ١تطبيق املواد 

  ٤٦ التطورات اإلجرائية،

  ٤٨ الرئاسة، يف ما يتعلق بـ،

  علنية اجللسات واحملاضر، يف ما يتعلق بـ

  ٥٤ عموما،

  ٩١ ،٤٩تطبيق املادة 

  ٥٧ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،

  ٤٨ ض، يف ما يتعلق بـ،التمثيل ووثائق التفوي

  األمانة العامة، يف ما يتعلق بـ

  ٥٠ عموما،

  ٥٠ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،

  علنية اجللسات واحملاضر

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ

  ٥٤ عموما،

  ٥٧، ٩١ ،٤٩تطبيق املادة 

  ٥٧ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،
      

  اءـــــــف

  

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦ألمن يف الفترة قطر (عضو يف جملس ا

  ٧٣٧ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٠، ١٣٤٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٥١٩، ١٣٤٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)،  - (مجهورية احلالة يف الكونغو  

  ٤٧٣ بشأن،  بيانات

  ٥٤٧ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٩ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ١١٤٠، ٣١٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٤٣، ١٥٢١، ١٥٠٣، ١١٤٥  

  احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

، ٩٣٤، ٨٧٨، ٨٦١، ٨٥٨، ٨٥٤بيانات بشأن،     

١٣٦٥، ٩٦٠، ٩٥١، ٩٤٩، ٩٤١، ٩٣٧ ،

١٥٢٤، ١٤٤٨، ١٣٦٦  

، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤١حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

١٥٠٩، ١٤٩٧  

 ورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن،مجه - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١٣٨٩، ١١٩٣، ١١٨٧، ١١٨٢  

  ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٢١٧ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٥٨٢، ١٤٠٥، ١١٢٨ اجلزاءات، بيانات بشأن،  
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  ١٥٠٢ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٧١بشأن، الدفاع عن النفس، بيانات   

  ٤٠٢ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٢حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٣٧٣، ٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٥، ٦٢٢، ٦٢٠ ،

١٤٦٥، ١٤٤٩، ١٤٢٥  

، ١٠٩٤، ١٠٩١، ١٠٨٨ب، بيانات بشأن، اإلرها  

١٥٢٤، ١٤١١  

  ٥٦٣ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٤ السالم واألمن، بيانات بشأن،املرأة و  
      

  صاد
  

  ريدي فيتو

  ١١٥٦املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،   

  إحالة املنازعات إىل جملس األمن

  ١٢٨٧عموما،   

  ١٢٩١اإلجراء املطلوب،   

  ١٢٩٢من جانب اجلمعية العامة،   

  ١٢٨٧من جانب الدول األعضاء،   

  ١٣٤٣، ١٢٩١من جانب األمني العام،   

  ١٣٤٤ري املناخ، تغ  

  ١٣٤٣األزمات املعقدة،   

  ١٣٤٢العدالة وسيادة القانون،   

  ١٣٤٢املنازعات القانونية،   

  ١٣٤١احلالة يف ميامنار،   

  ١٢٨٩طبيعة املسائل احملالة،   

  ١٣٤١، ٣٥يف إطار املادة   

  ١٣٤٢، ٣٦يف إطار املادة   

  ١٣٤٣، ٩٩يف إطار املادة   

  الالجئون،

  ١٤٧جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،   

٨٤، ٨٢  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة  -  املنظمات اإلقليمية

احملددة؛ املنظمة اإلقليمية احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو 

  احلالة احملددة؛ املنظمة اإلقليمية احملددة 

  ١٥٢٧عموما،   

  ١٥٣٢، ١٢١٤بيانات من،  اجلزائر،  

  ١٢١٩األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤٩٤املساعدة املقدمة من الدول األعضاء،   

  ١٢١٤، ١٢١١بنن، بيانات من،   

  ١٢١٤، ١٢١٤الربازيل، بيانات من،   

  ١٢١٢شيلي، بيانات من،   

  ١٥٣٣، ١٢١٨، ١٢١٤، ١٢١١الصني، بيانات من،   

  ١٥٣٤، ١٢١٣رابطة الدول املستقلة، بيانات من،   

، ١٢١٧الدميقراطية، بيانات من،  - الكونغو، مجهورية   

١٢١٩، ١٢١٨  

  ١٥٧٨التشاور والتوجيه واإلبالغ،   

  ١٢١٩جملس أوروبا، بيانات من،   

  ١٢١٧، ١٢١٥الدامنرك، بيانات من،   

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بيانات من،   

١٢١٢  

  ١٥٦٣إجراءات إنفاذ، اإلذن باختاذ،   

، ١٢١٤، ١٢١٢حتاد األورويب، بيانات باسم، اال  

١٢١٩  

  ١٢١١فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٢٧نظر عام يف أحكام الفصل الثامن،   

  ١١٦٦أملانيا، بيانات من،   

  ١٢١٨غانا، بيانات من،   
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  اليونان   

  ١٢١٦، ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٢١٦، ١٢١٣بيانات من،     

تشرين األول/أكتوبر  ٢٩إندونيسيا، رسالة مؤرخة   

١٢٤٤، ٢٠٠٧  

، ١٢٤، ١٢٣، ١١١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٢٩، ١٢٦ ،

١٥٣٤، ١٥٣٢، ١٥٣  

  ١٢١٥، ١٢١٤اليابان، بيانات من،   

  ١٥٤٣، ١٥٤١، ١٥٣٧صون السلم واألمن،   

  ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩مسائل قيد نظر جملس األمن،   

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٢٠٩املكسيك، بيانات من،   

  ١٥٣٣منظمة حلف مشال األطلسي، بيانات من،   

  ١٢١٣منظمة الدول األمريكية، بيانات من،   

  ١٢١٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، بيانات من،   

  ١٣٣٨تسوية املنازعات بالوسائل السلمية،   

  ١٣٣٦قرارات تنطوي على،     

  ١٥٤٤تشجيع اجلهود،     

  ١٥٣٣، ١٢١٣ن، الفلبني، بيانات م  

  ١٥٣٩بناء السالم بعد انتهاء الرتاع،   

  الرئيس  

  ١٢٠٩، ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٨رسالة مؤرخة     

  ١٥٧٨، ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة     

، ١٢٢٤، ١٢١٩، ١٢١٢، ٢٩٩بيانات من،     

١٥٣٤، ١٣٠٤  

  ١٢١٦قطر، بيانات من،   

  ١٥٢٨)، ٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

، ١٣٠٤، ١٢١٥ ،٨٤٦)، ٢٠٠٥( ١٦٣١القرار   

١٥٢٨، ١٥٠٦  

  ١٥٢٨)، ٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار   

  ١٥٣٢، ١٢١٣رومانيا، بيانات من،   

  ١٢١٩االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ١٢١٦تقارير من،     

  ١٢٢٤، ١٢١٦، ١٢١٣، ١٢٠٩بيانات من،     

  ١٥٣٩بعثات جملس األمن،   

  ١٢١٧سلوفاكيا، بيانات من،   

  ١٥٣٢، ١٣٣٨ار، املسامهة يف، عمليات حتقيق االستقر  

  ١٢١٩، ١٢١٨، ١٢١٤ترتانيا، بيانات من،   

  اململكة املتحدة  

  ١٢٥، ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٣٢، ١٢١٤بيانات من،     

  ١٢١٩، ١٢١١الواليات املتحدة، بيانات من،   

  عالقات جملس األمن مع أجهزة األمم املتحدة األخرى

ة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري اللجنة املعنية مبمارس  

  ٢٩٣القابلة للتصرف، 

  الس االقتصادي واالجتماعي  

  ٣٠٣عموما،     

  ٣٠٥مناقشة دستورية،     

  ٣٠٣طلبات أو إشارات،     

  اجلمعية العامة  

  ٢٨٣عموما،     

  ٢٨٣انتخاب األعضاء غري الدائمني،     

صون السلم واألمن، توصيات إىل جملس األمن،     

٢٨٥  

  ٢٨٧من امليثاق،  ١٢ة يف ما يتعلق باملادة املمارس    

املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن جملس     

  ٢٨٨األمن، 

  ٢٩٢تقارير من جملس األمن،     
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  ٢٩٢األجهزة الفرعية،     

  حمكمة العدل الدولية  

  ٣٢٧عموما،     

  ٣٣٠النظر يف،     

  ٣٢٧انتخاب األعضاء،     

  جلنة بناء السالم  

  ٢٩٧عموما،     

  ٢٩٧مقررات جملس األمن،     

  ٣٠٠مناقشة،     

  األمانة العامة  

  ٣٤٥عموما،     

  ٣٤٥تقصي احلقائق،     

  ٣٤٧املساعي احلميدة،     

  ٣٥٠احملكمتان الدوليتان، دعم،     

اجلهود املشتركة الرامية إىل تشجيع تسوية سياسية،     

٣٨٤  

  ٣٥١مسائل معروضة على نظر جملس األمن،     

  ٣٤٧، املهام غري اإلدارية    

  ٣٤٩عمليات حفظ السالم،     

  ٣٥٠اجلزاءات،     

  ٢٩٣األجهزة الفرعية،   

انظر الكيان احملدد أو احلالة احملددة، انظر الكيان . تقارير

  احملدد أو احلالة احملددة 

، النظام الداخلي املؤقت التمثيل ووثائق التفويض
  ٤٨ بـ، املتعلق

ددة، انظر الكيان انظر الكيان احملدد أو احلالة احمل. القرارات

  احملدد أو احلالة احملددة 

  جمموعة ريو

  ٦٦٨احلالة يف هاييت، بيانات باسم،   

  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(عضو يف جملس األمن يف الفترة رومانيا 

  ٤٨٣احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،   

  ١١٦٧األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،   

، ١٠٩٨ة، بيانات بشأن، املدنيون يف الرتاعات املسلح  

١٠٩٩  

  ١٣٣٩، ١٢٠٧، ٣١٤األزمات املعقدة، بيانات بشأن،   

  ١٤٤٦احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،   

  ١٣٦٨الغذاء واألمن، بيانات بشأن،   

، ٦٥٩، ٦٥٠، ٣٠٩احلالة يف هاييت، بيانات من،   

١٣٣٧  

  ١٠٢١احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،   

  ٩١٠، ٩٠٧لة يف الشرق األوسط، بيانات من، احلا  

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،   

١٣٤٥  

  ١٣٤٥منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،   

  ١٥٣٢، ١٢١٣املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،   

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١١٩األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،   

  ١٤٢٣، ٥٨٤، ٥٧٧احلالة يف السودان، بيانات بشأن،   

  ١٠٧٩، ١٠٧٥، ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٦١، ١٦٠التصويت، بيانات بشأن،   

  ٣٣٦اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،   

  ١٥٠٨، ١٥٠٧أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،   

  ١١٥٤، ١١٥٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
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ون، انظر العدالة انظر العدالة وسيادة القان. سيادة القانون

  وسيادة القانون

ؤقت، انظر النظام انظر النظام الداخلي امل. النظام الداخلي

  الداخلي املؤقت

  االحتاد الروسي (عضو دائم يف جملس األمن)

، ٧٢٨، ٧٢٤، ٧١٧احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،   

٧٣٧، ٧٣٣  

  ٤٩١، ٤٩٠حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

، ٨١٠، ٨٠٧احلالة يف البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،   

٨١٨، ٨١٣  

، ١٠٤٤األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،   

١٣٦٩، ١٠٥٣، ١٠٤٩، ١٠٤٨  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٥٣٤بشأن، 

، ١١٠٦سلحة، بيانات بشأن، املدنيون يف الرتاعات امل  

١١١٧، ١١١٣، ١١٠٩  

  ١٥١٩تغري املناخ، بيانات بشأن،   

  ١٥٣٢األزمات املعقدة، بيانات بشأن،   

  ٨٠٢، ٧٩٦احلالة يف قربص، بيانات بشأن،   

  ٦٥٠احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،   

، ٨٩٦، ٨٨٨، ٨٨٥اغتيال احلريري، بيانات بشأن،   

١٤٢٥، ١٤١٧  

اعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن، فريوس نقص املن  

١١٥٣  

، ١٠٢٣احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،   

١٠٣٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٣٠، ١٠٢٠  

، ١٠٠٠، ٩٩٠احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

١٠٠٧، ١٠٠٤، ١٠٠٣، ١٠٠٢، ١٠٠١ ،

١٠٠٩  

، ٩٦٥الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،   

١٤٨٠، ٩٧٤،  

، ١٤٤٠، ١٢٣١العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،   

١٥١٦  

، ٨٢٧، ٨٢٥، ٨٢٣احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،   

٨٣١، ٨٢٨  

  ١٤١٥احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،   

، ٣١٦، ٣١٤صون السلم واألمن، بيانات بشأن،   

١٥٤٢، ١٥٣٥، ١٥٢١، ١٥٠٣، ١١٤٣  

، ٨٥٠، ٨٤٩احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،   

٩٢٩، ٩١٤، ٩٠٧، ٩٠٣، ٨٧١، ٨٦٧، ٨٦٢ ،

١٥٠٠، ١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٣  

، ١٤١٧، ١٣٦٧، ٧٤٢احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،   

١٥٠٨  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ١٤١٨، ١٣٦٣، ١١٩٦، ٧٥٠بيانات بشأن، 

مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن،  - عدم االنتشار   

١٣٨٩، ١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٧، ١١٨٤ ،

١٤١٩، ١٤١٨  

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،   

١٣٤٥  

  ٣٠٢جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،   

، ١٤٤٠، ٣٢١عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،   

١٥٣١، ١٤٥٣  

  ١٢٤٤الم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، بناء الس  

  ١٣٤٥منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،   

  ١٢١٩املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،   
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  ١٢٥٧بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،   

  ١٤٠٩، ١١٢٦األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،   

، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٧٠احلالة يف السودان، بيانات بشأن،   

٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٢، ٦١١، ٥٩٤ ،

١٤٥٠، ١٤٣٧، ١٤٢٤، ١٤٢٢، ١٤٢٠  

، ١٠٧٠، ١٠٦٣، ١٠٥٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤٨٤، ١٤١٢  

التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن، بيانات بشأن،   

١٤٥٣، ١٢٤٩  

  ٧٨٤، ٦٧٧ليشيت، بيانات بشأن،  - احلالة يف تيمور   

  ١٥١١شأن، أسلحة الدمار الشامل، بيانات ب  

  منطقة غرب أفريقيا،   

، ٥٥١املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،     

٥٥٧، ٥٥٦  

  ٥٦١توطيد السالم، بيانات بشأن،     

، ١١٥٣، ٣٢٦املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،   

١١٦٤  

  مناقشات ختامية  

  ١٤٥٣بيانات يف،     

  ١٤١٥بيانات بشأن،     

  رواندا

  الدميقراطية) -ية احلالة يف الكونغو (مجهور  

  ٤٥٤، ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٠بيانات بشأن،     

  ٤٣٩احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،   

، ١٠٢١احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،   

١٠٣٢، ١٠٢٩، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٤ ،

١٠٣٦، ١٠٣٤  

ضة على جملس األمن، البنود احملذوفة من املسائل املعرو  

٨٣  

  ١٢٥٧بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،   

آب/أغسطس  ١٦الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة   

١٤٧٢، ٢٠٠٤  

  احلالة يف رواندا

  ٤١١إندونيسيا، بيانات من،   

  ٤١١، ١١٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

  ١٣٩٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٧٥اختذه جملس األمن، إجراء جديد   

  ١٣٩٩، ٤١١، ١٧٩)، ٢٠٠٧( ١٧٤٩القرار   

  جلان جملس األمن  

  ١٧٩تنفيذ الوالية،     

  ١٧٩الرصد واإلبالغ،     

  
  
  

  افــق

  

  سان مارينو

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  اجلزاءات

  ١٥٢٢ ،٢٥النظر يف املادة   

  ١٤٠٩كوستاريكا، بيانات من،   

  ١٤٠٥، ١١٢٨يانات من، الدامنرك، ب  

  ١٤٠٥، ١١٢٨فرنسا، بيانات من،   

  ٢٨٥ اجلمعية العامة، توصيات إىل جملس األمن،  

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩أملانيا، رسالة مؤرخة   

  ١٤٠٥، ١١٢٨ اليونان، بيانات من،  

الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتعلقة   

  ١٩٥ باجلزاءات،

  ٢٧٦إاء البعثة،  إجناز أو    

، ١٣٨٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٥  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  
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  ١٥٨٢، ١٤٠٥، ١١٢٨قطر، بيانات من،   

  ١١٢٧، ١٧٨ )،٢٠٠٦( ١٦٩٩القرار   

، ١٣٨٩، ١١٢٧، ١٧٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣٠القرار   

١٤٠٤  

  ١١٢٨، ١٩٥ )،٢٠٠٦( ١٧٣٢القرار   

  ٣٥٠ عام، عالقات جملس األمن مع،األمني ال  

  ١٧٧ جلان جملس األمن،  

  ١٤٦٥،١٤٦٦ مشاكل اقتصادية خاصة،  

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩السويد، رسالة مؤرخة   

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩سويسرا، رسالة مؤرخة   

  اململكة العربية السعودية

  ٩٤٦ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ٣٣٤ الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن، اجلدار يف األرض  

  منظمة إنقاذ الطفولة

  ١٠٥٣ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  احملكمة اخلاصة لسرياليون

  ٤٣٢، ٤٢٧ إحاطات من،  

  األمانة العامة لألمم املتحدة

  احلالة يف أفغانستان  

  ٧٠٨ إحاطات بشأن،    

، ٧٢٣، ٧٢١، ٧١٥، ٧١٠، ٧٠٨تقارير عن،     

٧٣٥، ٧٣١، ٧٢٨  

  ١٣٤٦، ٤٨٠حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

   تعيني  

اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات     

  ، ٢٨٩ الصادرة عن جملس األمن،

  ١٦٧ )،٢٠٠٦( ١٧١٥القرار     

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، تقارير من،  

٤٢٥، ٤٢٣، ٢١٦  

م بناء السالم يف مجهورية مكتب األمم املتحدة لدع  

  أفريقيا الوسطى

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٢٣٥  

  ٤٧٩ تقارير من،    

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

  ٨٠٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨رسالة مؤرخة     

٨٠٩  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٨١٢  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٢رسالة مؤرخة     

٨١٦، ٨١٤، ٣٣٠  

  ٨١٦، ٣٣٠ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٣رسالة مؤرخة     

  ٣٣٢ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥رسالة مؤرخة     

٨١٩  

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٥رسالة مؤرخة     

٨١٩، ٣٣٢  

  ٣٥٠ ع،عالقات جملس األمن م    

  احلالة يف بوروندي  

، ٤١٧ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١١رسالة مؤرخة     

٤١٨  

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٢تقارير عن،     

١٥٥١، ٤٢٥، ٤٢٣، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩  

  ١١٦٧ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  الرتاع بني الكامريون ونيجرييا  

  ٣٤٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧مؤرخة رسالة     
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 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٣٤٣  

  ٣٤٣ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

   ٣٤٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

  ٣٤٨، ٣٤٥ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٧٩تقارير عن،     

 الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، تقارير عن،  

٦٤٥، ٦٤٤  

  ٦٤٢ الرتاع بني تشاد والسودان، تقارير عن،  

  األطفال والرتاع املسلح  

  ١٠٥١ إحاطات بشأن،    

، ١٠٥١، ١٠٤١، ١٠٣٧، ٣١٢تقارير عن،     

١٤٢٥، ١٤٠٤، ١٣٦٩  

اء السالم، بيانات اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبن  

  ١٢٢٦ بشأن،

، ١٠٩٦ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، تقارير عن،  

١٤٠٧، ١١١٤  

  الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

 ،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣رسالة مؤرخة     

٤٤٧  

    ٤٦٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٤٥١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣رسالة مؤرخة     

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

  ٣٤٧، ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٦تقارير عن،     

٤٧٤، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٠ ،

٤٧٧  

  ٤٥١ بيانات بشأن،    

  احلالة يف كوت ديفوار  

 ،٢٠٠٤اين/نوفمرب تشرين الث ٦رسالة مؤرخة     

٥٠٧  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

٥٢٦  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٥٢٦  

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٥٣٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

٥٣٩  

  ٥٤٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٣رسالة مؤرخة     

   ٢٨٢، عالقات جملس األمن مع    

، ٥١٤، ٥١٠، ٥٠٤، ٦٣ ،١٨٦ تقارير عن،    

٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٦، ٥١٨، ٥١٧ ،

١٣٧٧، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٣٧ ،

١٥٢١، ١٤٤٤ ،  

  ٣٧٤بيانات بشأن،     

، ٨٠١، ٧٩٩، ٧٩٧ يف قربص، تقارير عن، احلالة  

٨٠٤، ٨٠٣، ٨٠٢  

  النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا  

  ٣٥٢، ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٩٦، ٤٩٤تقارير عن،     

  احلالة يف جورجيا  
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  ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

 ،٨٣٩، ٨٣٨، ٨٣٧، ٨٣٥، ٨٣٤تقارير عن،     

٨٤٢، ٨٤١ ،٨٤٠  

  ات الكربىاحلالة يف منطقة البحري  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

٤٤١  

  ٤٣٨تقارير عن،     

  بيساو - احلالة يف غينيا   

  ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٣٠٩، ٣٠٧تقارير عن،     

٥٠٢، ٥٠١   

  احلالة يف هاييت  

، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٥٣تقارير عن،     

٦٧٣، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦٦٥  

  ٦٦٦ بشأن،بيانات     

  اغتيال احلريري  

، ٨٨١ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٦   

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠رسالة مؤرخة     

١٢٧٩، ٨٨٤، ٨٨٣  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٨٧، ٨٨٦  

  ٨٨٨ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٩٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

٨٩١  

  ٨٩١ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٩٢  

، ٨٩٣ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة     

٨٩٤  

    ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة     

  ٨٩٨ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨خة رسالة مؤر    

٨٩٩  

  ١١٣٠ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، عالقات جملس األمن مع،  

٣٥٠  

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عالقات جملس   

  ٣٥٠ األمن مع،

  احلالة يف العراق  

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٩٩٢  

  ٩٩٦ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٩٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٠٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٧رسالة مؤرخة     

، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩١، ٩٨٤تقارير عن،     

١٠١١، ١٠٠٥، ١٠٠٤، ١٠٠١، ٩٩٨  

  ١٠٠٩بيانات بشأن،     

  النـزاع بني العراق والكويت  

  ٩٦٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨رسالة مؤرخة     

، ٩٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

١٤٨١  

  ٩٦٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٨١، ٩٧٨، ٩٧٥، ٩٩٤تقارير عن،     

  ٩٧٠بيانات بشأن،     

 عروضة على جملس األمن،البنود احملذوفة من املسائل امل  

٨٩، ٨٦، ٨٤  
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  العدالة وسيادة القانون  

  ١٢٢٩ إحاطات بشأن،    

  ١٢٢٩تقارير عن،     

  احلالة يف كوسوفو  

  ٨٢٣ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧رسالة مؤرخة     

٨٣٠، ٨٢٩  

  ٨٣٣ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٣٣، ٨٣٠، ٨٢٦، ٨٢١تقارير عن،     

  يالة يف ليرباحلا  

  ٣٨٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٢رسالة مؤرخة     

، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٣تقارير عن،     

١٤١٤، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤  

  صون السلم واألمن  

  ١٥٣٨تقارير عن،     

  ١١٤١بيانات بشأن،     

  احلالة يف الشرق األوسط  

   ٩٠١، ٨٥٩، ٨٥٤ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٥بر تشرين األول/أكتو ٢٦رسالة مؤرخة     

٨٧٥  

  ٨٧٧ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠، ٨٥٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧رسالة مؤرخة     

   ٨٦٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٨مذكرة مؤرخة     

  ٣٤٨، ٣٤٧ س األمن مع،عالقات جمل    

، ٨٦٤، ٨٦٢، ٨٥٧، ٨٥٠، ٨٤٧تقارير عن،     

٩٠١، ٨٧٩، ٨٧٨، ٨٧٥، ٨٧٢، ٨٦٥  

  ١٤٤٨، ٩٤٢، ٨٥٥بيانات بشأن،     

، ٥٠٣ بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار، تقارير من،  

٥٠٤  

بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، تقارير   

  ٢١١ ن،ع

ة لتحقيق االستقرار يف هاييت، تقارير بعثة األمم املتحد  

، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦٦٥، ٦٦٢، ٦٦١، ٦٥٥ ن،ع

٦٧٢  

  بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٦، ٢٣٦، ٢٣٢تقارير عن،     

٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٥٩، ٤٥٦ ،

٤٧٧  

  احلالة يف ميامنار،  

   ١٣٦٨، ٧٤٤ إحاطات بشأن،    

  ٣٥١، ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

  احلالة يف نيبال  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٣، ٧٥٢، ١٢٤، ٧٢  

  ١٣٢٨، ٧٥٣تقارير عن،     

، ٢١٥ ،عملية األمم املتحدة يف بوروندي، تقارير عن  

٤٢٠، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤ ،

٤٢١  

 التسوية السلمية للمنازعات، قرارات تنطوي على،  

١٣٢٥  

  عمليات حفظ السالم  

  ١٥١٦، ١٢٠٢ إحاطات بشأن،    

  ١٢٠٠ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٣٥١ عالقات جملس األمن مع،    
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  ٢١٠تقارير عن،     

  ١٢٠٤ ،١١٩٨ بيانات بشأن،    

  ١١٧٠ السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، بناء  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٩الرئيس، رسالة مؤرخة   

٢٩٠  

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ  

  ٤٨ عموما،    

  ٤٨ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،    

  ١٣٤٣ ،١٢٩١ إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،  

  املنظمات اإلقليمية  

  ١٢١٦تقارير عن،     

  ١٢٢٤، ١٢١٦، ١٢١٣، ١٢٠٩بيانات بشأن،     

   عالقات جملس األمن مع  

  ٣٤٥ عموما،    

  ٣٤٦ تقصي احلقائق،    

  ٣٤٧ املساعي احلميدة،    

  ٣٤٧ احملكمتان الدوليتان، دعم،    

 اجلهود املشتركة الرامية إىل تشجيع تسوية سياسية،    

٣٤٨  

  ٣٥١ مسائل معروضة على نظر جملس األمن،    

  ٣٤٦ غري اإلدارية،املهام     

  ٣٤٩ عمليات حفظ السالم،    

  ٣٥٠ اجلزاءات،    

  ٢٩٠ )،٢٠٠٦( ١٧١٥القرار   

  ٣٥٠ اجلزاءات، عالقات جملس األمن مع،  

  ١٥٤١ بعثات جملس األمن، تقارير عن،  

  ١١٣٦ إصالح قطاع األمن، إحاطات بشأن،  

، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦ احلالة يف سرياليون، تقارير عن،  

٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣٠  

، ١١٢١، ١١١٨ ألسلحة الصغرية، تقارير عن،ا  

١٤١٠، ١٤٠٩، ١١٢٤  

  احلالة يف الصومال  

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠تقارير عن،     

١٥٧٣، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٥  

  ٣٥٠ احملكمة اخلاصة للبنان، عالقات جملس األمن مع،  

  احلالة يف السودان  

  ١٤٦٤، ١٤٣٦ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٥، ١٩٨  

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١رسالة مؤرخة     

١٢٩٦، ٥٩٦، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٧ ،

١٥٢٣  

  ٦٢٣ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  ٦٢٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ٦٢٧ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥رسالة مؤرخة     

  ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦ لس األمن مع،عالقات جم    

، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٨، ٧٠تقارير عن،     

١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣ ،

٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٧، ٥٦٦، ١٥٥، ١٥٣ ،

٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٠، ٥٧٧ ،

٦٠٤، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٩٩، ٥٩٣، ٥٩٠ ،

٦٢٠، ٦١٧، ٦١٥، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٦ ،

١٢٩٤، ٦٣١، ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢١ ،

١٤٦٢  

، ٦٢٩، ٦١٧، ٦١١، ٥٨٩، ٤٨١ات بشأن، بيان    

١٤٦٤  

  ٥٩٣بيانات باسم،     
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 التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن، بيانات بشأن،  

١٢٤٩، ١٢٤٧  

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان     

٢٠٨ ،٢٠٠٥   

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٦٩٩ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣خة رسالة مؤر    

، ٦٨٤، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٤، ٦٧٣تقارير عن،     

٧٠٣، ٧٠٠، ٦٩٢، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٦ ،

٧٠٧  

  ٦٩٨بيانات بشأن،     

  ٣٥١ احلالة يف أوغندا، عالقات جملس األمن مع،  

املركز اإلقليمي لألمم املتحدة للدبلوماسية الوقائية ملنطقة   

 ،٢٠٠٧و أيار/ماي ٧وسط آسيا، رسالة مؤرخة 

٣٧٣   

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، تقارير   

  ٧٣٠، ٧٢٧، ٧١٠ ن،م

  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٨٩، ٩٧٤تقارير عن،     

١٠١١، ١٠٠٥، ١٠٠٢  

  ١٠٠٨بيانات بشأن،     

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف   

  دارفور

  ٦٣١، ٢٤٩تقارير عن،     

  ٦٢٩بيانات بشأن،     

 بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان، تقارير من،  

٢٤٦  

، ٢٤٤ بعثة األمم املتحدة يف سرياليون، تقارير من،  

٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦  

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، تقارير من،  

٨٤٦  

 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، تقارير من،  

٨٠٥، ٨٠٤، ٨٠٢  

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٢ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

، ٨٥٩، ٨٥٧، ٨٥٣، ٨٥٠، ٨٤٧تقارير عن،     

٨٦٥، ٨٦٤  

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، تقارير من،  

٣٤٦  

، ٢٣٦ بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، تقارير من،  

٤٩٦  

، ٣٧٣، ٢٣٨ بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، تقارير من،  

٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧  

  ٧٥٣ بعثة األمم املتحدة يف نيبال، تقارير من،  

  ٦٠٢، ٥٩٩ بعثة األمم املتحدة يف السودان، تقارير من،  

 بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية، تقارير من،  

٦٨٧، ٦٨٥، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٦، ٦٧٣  

ليشيت، تقارير  -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   

  ٧٠٦، ٧٠٢ من،

  ٢١٢ عملية األمم املتحدة يف بوروندي، تقارير من،  

  ملية األمم املتحدة يف كوت ديفوارع  

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

، ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٢٧، ٥١٩، ٥٠٨تقارير عن،     

٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٧  

  بيساو - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا  
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 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٢٢٢  

 ،٢٠٠٧رب تشرين الثاين/نوفم ٢٨رسالة مؤرخة     

٢٢٣  

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٢٢٢، ٢٢١تقارير عن،     

٥٠٢  

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل، رسالة مؤرخة   

  ٢٦٣ ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٩

 ليشيت، تقارير من، -مكتب األمم املتحدة يف تيمور   

٧٠٠، ٦٩٢، ٦٨٩  

  مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  

 ،٢٠٠٥شرين الثاين/نوفمرب ت ١٦رسالة مؤرخة     

٢١٩  

  ٢٢٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٤رسالة مؤرخة     

٢٢٠  

  ٣٩١، ٢١٩، ٢١٨تقارير عن،     

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨تقارير عن،     

  ٣٤٠بيانات بشأن،     

  برة للحدودمنطقة غرب أفريقيا، املسائل العا  

  ٥٥٣، ٥٥٠ إحاطات بشأن،    

  ٥٥٣، ٤٤٧تقارير عن،     

  ٥٥٨ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  احلالة يف الصحراء الغربية  

  ٣٤٩ عالقات جملس األمن مع،    

  ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٧تقارير عن،     

، ١١٤٧، ٣٢٤ املرأة والسالم واألمن، تقارير عن،  

١١٦٠، ١١٥٥، ١١٥٣  

  جلان جملس األمن

  ١٧٥ عموما،  

  تنظيم القاعدة وحركة الطالبان  

، ١٠٦٥، ١٠٦٢، ١٠٥٨، ١٠٥٥ بشأن، إحاطات    

١٠٨٦، ١٠٧٨، ١٠٧٧، ١٠٧٣، ١٠٦٨  

 ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٠٥٥  

  ١٠٥٨ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٣ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٨ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٧٣  

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ١٣رسالة مؤرخة     

١٠٧٩  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٨٥  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٨رسالة مؤرخة     

١٠٩٠  

  ١٨٠ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٠ الرصد واإلبالغ،    

  ١٧٥ جلنة اخلرباء املعنية بالنظام الداخلي،  

  ١٧٥ اللجنة املعنية باجتماعات الس خارج املقر،  

  ١٧٥ اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد،  

  الدميقراطية) - الكونغو (مجهورية   

  ١٣٩٢، ١٨٤ إنشاء،    

  ٤٥٠ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

٤٥٥  
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  ٤٥٧ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة     

٤٦٦  

  ٤٦٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٤٧٥ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٨٤ الوالية،    

  ١٨٤ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٥الرصد واإلبالغ،     

  كوت ديفوار  

  ١٨٦ اإلنشاء والوالية،    

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

٥٢٥  

   ٥٣٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٥٣٨  

  ٥٤٢ ،٢٠٠٧يونيه حزيران/ ١١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٧رسالة مؤرخة     

٥٤٨   

  ١٨٧ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٧الرصد واإلبالغ،     

  ١٨٩ حماولة اغتيال احلريري،  

  ١٨١الرصد واإلبالغ، العراق،   

  ليربيا  

  ٣٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

٣٧٨   

  ٣٧٩ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

٣٨١  

  ٣٨٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

٣٨٥  

  ٣٨٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥رسالة مؤرخة     

٣٨٨  

  ١٨١ تنفيذ الوالية،    

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - عدم االنتشار   

  ١١٩٧ إحاطات بشأن،    

  ١٨٨ اإلنشاء والوالية،    

  ١٨٩الرصد واإلبالغ،     

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار   

  ١١٩٣ إحاطات بشأن،    

  ١٨٩إنشاء،     

  ١٨٩ الوالية،    

  ١٨٩ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٩بالغ، الرصد واإل    

  رواندا  

  ١٨٠ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٠الرصد واإلبالغ،     

  ١٧٧ اجلزاءات،  

  ١٨٠ سرياليون، الرصد واإلبالغ،  

  الصومال  

  ٣٩١ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١١رسالة مؤرخة     

  ٣٩٥، ٣٩٥ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة     

٣٩٦  

  ٣٩٩ ،٢٠٠٦يار/مايو أ ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٤٠١  

  ٤٠٦ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧رسالة مؤرخة     
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  ١٧٨ تنفيذ الوالية،    

  ١٧٨الرصد واإلبالغ،     

  السودان  

  ١٤٠١، ١٨٧ اإلنشاء والوالية،    

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٣٠رسالة مؤرخة     

٦٠٩  

  ١٨٨الرصد واإلبالغ،     

  سلحة الدمار الشاملأ  

  ١١٧٧ إحاطات بشأن،    

  ١٩٤ اإلنشاء والوالية،    

  ١١٧٩ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

١١٧٩   

  ١٩٤ تنفيذ الوالية،    

  بعثات جملس األمن

  ١٢٥٥ عموما،  

   ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٦٣ احلالة يف أفغانستان،  

  ١٢٦٥ نات من،أفغانستان، بيا  

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٨ احلالة يف أفريقيا،  

  ١٢٦٧ االحتاد األفريقي، بيانات من،  

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،  

١٢٥٦  

  بلجيكا  

  ١٢٦٦إحاطات من،     

  ١٢٦٩ بيانات من،    

  ١٢٥٩ الربازيل، إحاطات من،  

، ١٢٦٠، ١٢٥٧، ١٢٥٥ منطقة وسط أفريقيا،  

١٤٨٩، ١٢٩٤، ١٢٧٢  

  ١٢٦٢ تشاد، بيانات من،  

، ١٢٩١، ١٢٧٤، ١٢٦١ الرتاع بني تشاد والسودان،  

١٤٨٥  

  ١٢٦٩ الصني، بيانات من،  

، ١٢٦٢ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

١٢٩٤، ١٢٧٣  

، ١٢٥٧ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٢٦٩، ١٢٦٣  

  ١٢٦٩، ١٢٥٧ كوت ديفوار، بيانات من،  

  ٣٠٦ الس االقتصادي واالجتماعي، بيانات من،  

   ١٢٩٤ النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا،  

  ١٢٦٦ فنلندا، بيانات من،  

أو  -القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستعمال   

  ١٤٨٩ استعماهلا،

  فرنسا  

، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٦٠، ١٢٥٧إحاطات من،     

١٢٦٩، ١٢٦٨، ١٢٦٥، ١٢٦٣  

  ١٢٦٨، ١٢٦٧ ،بيانات من    

  ١٢٦٩ غانا، بيانات من،  

  ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٥٩، ٣١٠ احلالة يف هاييت،  

  ١٢٥٩ هاييت، بيانات من،  

، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥١، ١٤٧، ١٤٦  

  ١٢٦٤مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ١٢٦٤، ١٢٦٣ اليابان، إحاطات من،  

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٦ احلالة يف كوسوفو،  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

   ١٢٦٦ النرويج، بيانات من،  

  ١٢٦٥ باكستان، بيانات من،  

  ١٢٧١، ١٢٦٨بنما، بيانات من،   

  بريو  
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  ١٢٦٩، ١٢٦٨إحاطات من،     

  ١٢٧١، ١٢٦٨ بيانات من،    

  ١٢٧١ الربتغال، بيانات من،  

  ١٥٣٩ املنظمات اإلقليمية،  

  ١٢٥٧ ات من،االحتاد الروسي، بيان  

  ١٢٥٧ رواندا، بيانات من،  

  ١٥٤١ األمني العام، تقارير من،  

  ١٢٧١ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٢٧١، ١٢٦٩، ١٢٦٨ جنوب أفريقيا، إحاطات من،  

  ١٥٣٩ احلالة يف السودان،  

  ١٢٦٢ السودان، بيانات من،  

  ١٢٦١ ترتانيا، إحاطات من،  

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٩ ليشيت، -  احلالة يف تيمور  

  اململكة املتحدة  

، ١٢٦٨، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٥٦إحاطات من،     

١٥٣٩، ١٢٦٩  

  ١٢٦٦ بيانات من،    

، ١٢٥٦ منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود،  

١٢٩٤، ١٢٧١  

  إصالح قطاع األمن

  ١٥٠٢ الصني، بيانات من،  

  ١١٣٧ كوبا، بيانات من،  

  ١٥٠١ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  ١١٣٧ االقتصادي واالجتماعي، إحاطات من،الس   

  ١٥٠١، ١١٣٧مصر، بيانات من،   

  ١١٣٧ اجلمعية العامة، إحاطات من،  

  ١١٣٧ هندوراس، بيانات من،  

  ١٥٠٢ إيطاليا، بيانات من،  

  ١٥٠٢ اليابان، بيانات من،  

  ١٥٠٢ حركة عدم االحنياز، بيانات باسم،  

  ١٥٠٣، ١٣٠٦، ١١٣٨الرئيس، بيانات من،   

  ١٥٠٢، بيانات من، قطر  

  ١١٣٦ األمني العام، إحاطات من،  

  سلوفاكيا  

  ١١٣٦ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١٥٠١ بيانات من،    

  ١١٣٧ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١٥٠٢، ١١٣٧السودان، بيانات من،   

  ١٥٠١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٥٠٢ أوروغواي، بيانات من،  

  الدفاع عن النفس

  ١٤٦٨ عموما،  

  ١٤٦٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤٦٩ كولومبيا، بيانات من،  

 الدميقراطية) ورواندا، - الكونغو (مجهوريةالرتاع بني   

١٤٧٢  

 الدميقراطية) وأوغندا، - الكونغو (مجهوريةالرتاع بني   

١٤٧٣  

   الدميقراطية - الكونغو، مجهورية   

  ١٤٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

١٤٧٣  

  ١٤٦٩ ،٥١القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٦٨ ،٥١املناقشة املتعلقة باملادة   

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨إريتريا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٣  

  ١٤٧٣ النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا،  

كانون األول/ديسمرب  ٢٠إثيوبيا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٣ ،٢٠٠٥  

  ١٤٦٩ اليونان، بيانات من،  
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  ١٤٦٩ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٤٧٢ االحتجاج باحلق يف،  

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢إسرائيل، رسالة مؤرخة   

  ١٤٧٠ اليابان، بيانات من،  

   الشعبية الدميقراطية - كوريا، مجهورية   

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١١رسالة مؤرخة     

١٤٧٠  

  ١٤٧٠ ن،بيانات م    

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٧لبنان، رسالة مؤرخة   

  ١٤٦٩ املكسيك، بيانات من،  

  ١٤٧٤، ١٤٧١ احلالة يف الشرق األوسط،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٤٧٠  

  ١٤٧٢ النرويج، بيانات من،  

  ١٤٦٨الرئيس، بيانات من،   

  ١٤٧١قطر، بيانات من،   

  ١٤٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   

  ١٤٦٩ رومانيا، بيانات من،  

 ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٦رواندا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٢  

  ١٤٧١ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٤٦٩ األسلحة الصغرية،  

  السودان  

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٤ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٣ احلالة يف السودان،  

  ١٤٧٢ نات من،تركيا، بيا  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧أوغندا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٣  

لعمليات حفظ السالم، إحاطات من، وكيل األمني العام   

١٤٧١  

  ١٤٧٢، ١٤٧٠ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  تقرير املصري

  ١٤٧٨ عموما،  

  ١٤٧٨ )،٢( ١النظر يف املادة   

  ١٤٧٩ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٤٨٢ هاب،اإلر  

  السنغال

  ١١١٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  صربيا

  ٨٦إحاطات من،   

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٣١  

  صربيا واجلبل االسود

 بيانات بشأن، احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  

١٠٢٩، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢١  

  احلالة يف كوسوفو  

، ٨٢٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

  ٨٣١، ٨٣٠، ٨٢٨، ٨٢٥، ٨٢٣بيانات بشأن،     

  شركة سيمنس

  ١١٦٨ قطاع األعمال واتمع املدين، إحاطات بشأن،  

  سرياليون

  ١٥١٧ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ،حفظ السالم عمليات  

  ١٢٠٢ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ١٥١٧بيانات بشأن،     
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، ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥  

، ١٣٧٤، ١١٢٦ بيانات بشأن،صغرية، األسلحة ال  

١٤١٠  

  ٥٦١ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  احلالة يف سرياليون

  ٤٣٥بيانات من، بلجيكا،   

  ٤٣٤ نائب األمني العام، بيانات من،  

، ١٣٥٤حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،   

١٣٦٠  

  ٤٣٥االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ٤٣٥فرنسا، بيانات من،   

  ٤٣٥ أملانيا، بيانات من،  

، ١٥٥، ١٤٠، ١١٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٣٤، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧  

 احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن، البنود  

٨٦  

  ١٤٣٤ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

، ١٣٩٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٢  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  هولندا  

  ٤٣٦ إحاطات من،    

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة     

  ٤٣٣ بيانات من،    

  ٧٥ ديد اختذه جملس األمن،إجراء ج  

  ٤٣٥، ٤٣٠، ٢٩٨الرئيس، بيانات من،   

، ١٣١٦، ١٣٠٠، ٤٢٧ )،٢٠٠٤( ١٥٣٧القرار   

١٥٥٠، ١٤٣٤  

، ١٤٣٥، ١٣٦٠، ٤٢٨ )،٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار   

١٥٥٠  

  ١٤٣٥، ٤٢٩ )،٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   

  ١٣٣١، ١٣٢٨، ٤٣٠ )،٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   

  ١٧٣ )،٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   

، ١٣٦٠، ١٣٥٥، ٤٣٢ )،٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   

١٥٥٠، ١٤٥٥، ١٤٠٢  

  ١٥٥٠، ٤٣٣، ٢٩٨ )،٢٠٠٦( ١٧٣٤القرار   

، ١٣١٦، ٤٣٦، ٢٩٨ )،٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار   

١٥٥٠، ١٤٥٥، ١٣٩٩  

  ٤٣٥، ٤٣٢االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ٤٣٤، ٤٢٩ احملكمة اخلاصة لسرياليون، إحاطات من،  

، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧ األمني العام، تقارير من،  

٤٣٦، ٤٣٣  

  ١٨٠ جلان جملس األمن، الرصد واإلبالغ،  

  سرياليون  

  ٤٢٩ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٤٣٧، ٤٣٥ بيانات من،    

 املمثل اخلاص لألمني العام لسرياليون، إحاطات من،  

٤٣١  

  اململكة املتحدة  

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٤٣١ بيانات من،    

  ٤٣٥ واليات املتحدة، بيانات من،ال  

  سنغافورة

  ١٤١٧حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

  ١٢٠٤ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٦سلوفاكيا (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٧٢٩ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٤٩٢، ٤٨٨ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  
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  ١١١٧ يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،املدنيون   

  ١٥١٨ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٥٤٧ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  صون السلم واألمن  

  ١٥٠١ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١١٤٦، ١١٤٤، ١١٤٣يانات بشأن، ب    

، ٩٤٣، ٩٣٣ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٣٦٧، ١٣٦٥، ٩٤٩، ٩٤٥  

  ١٣٦٧، ٧٤٥حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

  ٣٠٢ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٢  

  ١٢١٧ ات بشأن،املنظمات اإلقليمية، بيان  

  ١٢٧١ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ٢٩٢ تقارير جملس األمن، بيانات بشأن،  

  إصالح قطاع األمن  

  ١١٣٦ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١٥٠١بيانات بشأن،     

  ١٤٧١الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

، ٦٣٤، ٦٣٣احلالة يف السودان، بيانات بشأن،   

١٥٦٩، ١٤٥٣، ١٤٤٩، ١٤٣٧، ١٣٧٣  

شباط/فرباير  ١٢أسلحة الدمار الشامل، رسالة مؤرخة   

١١٨٠ ،٢٠٠٧  

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  سلوفينيا

  ١١١٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  األسلحة الصغرية

  ١١٢٠، ١١١٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ١١٢٦األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤١٠ النمسا، بيانات من،  

  ١٤٠٩ بنن، بيانات من،  

  ١١٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٣٧٤، ١١١٩ كولومبيا، بيانات من،  

  ١٤١٠ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

، ١٤٠٩، ١١٢٢، ١١١٩كوستاريكا، بيانات من،   

١٥٢٦  

  ١٤١٠ات من، الدامنرك، بيان  

  ١١٢٤ إدارة شؤون نزع السالح، إحاطات من،  

  ١٣٧٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٤١٠، ١٤٠٩، ١١٢٢مصر، بيانات من،   

  ١١٢٦ غانا، بيانات من،  

  ١١٢١ اليونان، بيانات من،  

  ١١٢٢ اهلند، بيانات من،  

  ١١٢٦ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٤١، ١٣٤، ١١٥ اءات،دعوات للمشاركة يف اإلجر  

  ١٤٠٩ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ١٤٠٩ لكسمربغ، بيانات من،  

، ١٣٩٠تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٩  

  ١١٢٢ املكسيك، بيانات من،  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١١٢٢، ١١١٩ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٩٠، ١١٢٧ ،١١٢٤، ١١١٩الرئيس، بيانات من،   

  ١١١٩ رومانيا، بيانات من،  

  ١٤٠٩، ١١٢٦االحتاد الروسي، بيانات من،   
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، ١١٢٤، ١١٢١، ١١١٧ األمني العام، تقارير من،  

١٤١٠، ١٤٠٩  

  ١٤٦٩ الدفاع عن النفس،  

  ١٣٧٥، ١١٢٦ سرياليون، بيانات من،  

  ١١٢٢، ١١١٩جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  ١١٢٢سويسرا، بيانات من،   

  ١١٢٦يا، بيانات من، ترتان  

  ١٤١٠، ١١٢٣ أوكرانيا، بيانات من،  

 وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح، إحاطات من،  

١١٢١، ١١١٨  

  ١١٢٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  جزر سليمان

  ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٥٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف الصومال

، ١٤٣٥، ٤٠٣ اد األفريقي يف الصومال،بعثة االحت  

١٥٧٢  

  ٤١٠بلجيكا، بيانات من،   

  ٤٠٩ الصني، بيانات من،  

  الكونغو (مجهورية)  

 ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٢رسالة مؤرخة     

٤٠٤  

  ٤١٠ بيانات من،    

  ١٣٦٠ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٤١١، ٤١٠فرنسا، بيانات من،   

  ١٢٩٤احلقائق،  التحقيق وتقصي  

، ١٥٠، ١٣٨، ١٠٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠ ،

٤٠٤  

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٤ إيطاليا، بيانات من،  

  ٣٩٤ كينيا، بيانات من،  

  ١٤٣٥ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٣٩٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٥٦، ٤٥ تماعات بشأن،اج  

  فريق الرصد   

  ١٣٩٩إنشاء،     

، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩١ تقارير من،    

٤٠٦  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٤١٠بنما، بيانات من،   

، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠الرئيس، بيانات من،   

٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥ ،

١٣١٨، ١٣١٦، ١٣٠٠، ٤١١، ٤٠٤ ،

١٥٧٤، ١٥٥١، ١٥٤٩  

  ١٣٨٥، تدابري حتفظية  

  ٤٠٢قطر، بيانات من،   

  ٣٩٠ )،٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   

، ١٣٩٩، ١٣٦٠، ٣٩٣ )،٢٠٠٤( ١٥٥٨القرار   

١٤٥٥  

  ١٧٣، ١٣١ )،٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

  ١٤٠٠، ٣٩٥ )،٢٠٠٥( ١٥٨٧القرار   

  ١٤٠٠، ٣٩٦ )،٢٠٠٥( ١٦٣٠القرار   

  ١٤٠٠، ٣٩٨ ،١٧٨ )،٢٠٠٦( ١٦٧٦القرار   

  ١٥٥١، ١٤٠٠، ٣٩٩ )،٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار   

، ١٣٨٥، ١٣١٧، ٤٠٢ )،٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   

١٥٤٩، ١٤٩٥، ١٤٦١، ١٤٣٥، ١٣٩٩ ،

١٥٨٠، ١٥٧٢  
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، ١٣٨٥، ٤٠٢، ٣٤٨، ١٧٨ )،٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   

١٥٤٩، ١٤٦٢، ١٤٥٨، ١٤٣٥، ١٤٠٠ ،

١٥٧٣  

  ١٤٠٠، ٤٠٦ )،٢٠٠٧( ١٧٦٦القرار   

، ١٣٨٥، ٤٠٧، ١٧٨ )،٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   

١٥٥٠، ١٤٩٥، ١٤٦١، ١٤٣٥، ١٤٣٥ ،

١٥٧٤  

  ٤١٠ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  األمني العام   

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠ تقارير من،    

١٥٧٣، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٤، ٣٩٨، ٣٩٧  

  ٧٥١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ٣٩١ ،٢٠٠٤أغسطس آب/ ١١رسالة مؤرخة     

  ٣٩٦، ٣٩٥ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة     

٣٩٦  

  ٣٩٨ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٣٩٩  

  ٤٠٦ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٧٨ تنفيذ الوالية،    

  ١٧٨بالغ، الرصد واإل    

  ٤٠٩، ٣٩٤ الصومال، بيانات من،  

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٣جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  املمثل اخلاص لألمني العام للصومال  

  ٤٠٨، ٤٠٣إحاطات من،    

  ١٥٧٤ بيانات من،    

  ٤٠٢ترتانيا، بيانات من،   

  ٣٩٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤١١، ٤٠٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  )٢٠٠٧أفريقيا (عضو يف جملس األمن يف عام  جنوب

  ٤٩٠ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  االحتاد األفريقي  

  ١١٢٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٥٣، ٤٢٥بيانات بشأن،     

  احلالة يف بوروندي  

  ٤٢٣ إحاطات بشأن،    

  ١٥٥١، ٤٢٥ بيانات بشأن،    

  ١١١٧ نات بشأن،املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيا  

  ١٢٥٣، ٦٥ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢ بشأن،

  احلالة يف كوت ديفوار  

  ١٤١٣، ٥١٤، ٥١٠ إحاطات بشأن،    

، ٥١٤، ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

٥١٧  

  ٥١٧ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ١٤٤٥، ١٤١٣، ٥٤٦، ٥١٣أن، بيانات بش    

  ١٥٠٦ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٦ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٨، ١٠٠٥احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

  ١٢٣٣ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

، ٩٥٦، ٨٦٦ ت بشأن،احلالة يف الشرق األوسط، بيانا  

١٥٠٠  

  ١٥٠٨، ١٣٦٧احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،   

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١٣٧١، ١١٨٩  

  ١٥٣٢، ١٢٠٢ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  
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، ١٢٦٨، ١٢٦٧ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

١٢٧١  

  ١١٣٧ بشأن، إصالح قطاع األمن، بيانات  

  ١١٢٣، ١١١٩ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٤حلالة يف الصومال، بيانات بشأن، ا  

  ٦٣٤ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠ بشأن،

  ٧٠٤ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

رض الفلسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة اجلدار يف األ  

  ٣٤١ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣

  ١١٨٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٣٧٢ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

كوريا،  انظركوريا، مجهورية،  انظر. كوريا اجلنوبية

  مجهورية 

  )٢٠٠٤يف جملس األمن يف عام  إسبانيا (عضو

  ٤١٤ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

  ١٠٣٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٢٢٧ بشأن،

، ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١٠٠  

، ١٢٠٦، ٣١٢ ن،األزمات املعقدة، بيانات بشأ  

١٣٤٣، ١٢٠٨  

  ٦٥٦، ٦٤٩، ٣١١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٠٢٤ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٥  

، ٩٧٤ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٨٢  

، ٩٠٧، ٩٠٦ يانات من،احلالة يف الشرق األوسط، ب  

٩١٥، ٩١٠  

  ١١٦٧ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

  ٥٨٣، ٥٧٧، ٥٧٠حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

  ١٠٧١، ١٠٥٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٥٢٤ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة

  ١١٦٠، ١١٥٦، ١١٥٣ من، بيانات  

  املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، إحاطات بشأن،  

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص

  ٨٠١، ٧٩٤إحاطات من،   

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين بالعراق

  ٩٧١، ٩٦٦إحاطات من،   

  بعمليات حفظ السالم اللجنة اخلاصة املعنية

  ١٢٠٠ تقارير من،  

  املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط

، ٩٢٠، ٩١٥، ٩١٠، ٩٠٩، ٩٠٥ إحاطات من،  

٩٥٨، ٩٥٣، ٩٤٣، ٩٣٥، ٩٢٩، ٩٢٤، ٩٢٢  

  ٩٣٦ تقارير من،  

   احملكمة اخلاصة لسرياليون

  ٤٣٢، ٤٢٧ إحاطات من،  

  مشاكل اقتصادية خاصة

  ١٤٦٥ عموما،  

  ١٤٦٥ ،٥٠املتعلقة باملادة  القرارات  

  ١٤٦٦ ،٥٠املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٦٦ احلاالت املثارة يف اهليئات الفرعية،  

  ١٤٦٧ صون السلم واألمن،  
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   الرئيس  

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣مذكرة مؤرخة     

١٤٦٦  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة     

١٤٦٧  

 ،٢٠٠٥ألول/ديسمرب كانون ا ٢٩مذكرة مؤرخة     

١٤٦٦  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة     

١٤٦٧  

  ١٤٦٧، ١٤٦٦ اجلزاءات،  

  املبعوث اخلاص لدارفور

  ٦٣١إحاطات من،   

  ١٥٥٥ بيانات من،  

  املبعوث اخلاص لألمني العام لكوسوفو

  ٨٢٨إحاطات من،   

  املبعوث اخلاص لألمني العام يف البلقان

  ٨٤إحاطات من،   

  وث اخلاص لألمني العام للشرق األوسطاملبع

  ٨٧٣إحاطات من،   

  املبعوث اخلاص لألمني العام لتيمور ليشيت

  ٧٠١إحاطات من،   

  ٦٩٨ بيانات من،  

  املبعوث اخلاص لألمني العام مليامنار

  ١٤١٧، ١٣٦٧إحاطات من،   

  املمثل اخلاص املعين بعملية السالم يف الشرق األوسط

  ٣٤٠ نية احملتلة، بيانات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطي  

  املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان

، ٧٢٢، ٧٢١، ٧١٥، ٧١٣، ٧٠٨إحاطات من،   

٧٣٥، ٧٣١، ٧٢٨، ٧٢٥، ٧٢٣  

  ٧١٧ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح

  ١٠٥٢، ١٠٤٨، ١٠٤٢، ١٠٣٧إحاطات من،   

  العام لكوت ديفواراملمثل اخلاص لألمني 

  ٥٢٠ إحاطات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية

، ٦٩١، ٦٨٩، ٦٨٥، ٦٨٣، ٦٧٧إحاطات من،   

٧٠٥، ٦٩٤  

بيانات ، بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية  

  ٦٨٥، ٦٨٣، ٦٧٧ بشأن،

 ليشيت، بيانات بشأن، -مكتب األمم املتحدة يف تيمور   

٦٩٤، ٦٩١  

  ثل اخلاص لألمني العام هلاييتاملم

  ١٤٤٤، ٦٥٧إحاطات من،   

  ٦٦٦ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للعراق

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، إحاطات   

  ٩٧٥ بشأن،

  املبعوث اخلاص لألمني العام لكوسوفو

  ٨٣٠، ٨٢١ إحاطات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام لليربيا

  ٣٧٤إحاطات من،   

  املمثل اخلاص لألمني العام لسرياليون

  ٤٢٩ إحاطات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للصومال

  ٤٠٧، ٤٠٤ إحاطات من،  

  ١٥٧٤ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للسودان

، ٥٨٧، ٥٨٥، ٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٢إحاطات من،   

٦٢٠، ٦٠٧، ٦٠٥، ٦٠٢  

  ١٥٦٧، ٦٢٢، ٥٨٨ بيانات من،  
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  املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

  ٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٧ إحاطات من،  

  ٤٤٤ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا

  ٥٥٣ املسائل العابرة للحدود، إحاطات بشأن،  

  ٥٦٠ توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للعراق

، ٩٩٤، ٩٩٠، ٩٨٢، ٩٧٨، ٩٧٥إحاطات من،   

١٠٠٥، ١٠٠٤، ١٠٠٢، ٩٩٨  

  احملكمة اخلاصة يف لبنان

  ٣٥٠ )،٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   

  ٣٥٠ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

  سريالنكا

، ١٠٤٩، ٦٦ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٥٣  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة ، ١٧٥ ،اللجان الدائمة

  انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة احملددة، 

انظر الكيان احملدد أو احلالة احملددة، انظر الكيان . بيانات

  احملدد أو احلالة احملددة 

انظر أيضا الكيان احملدد أو . األجهزة الفرعية لس األمن

احلالة احملددة؛ اهليئة الفرعية احملددة، انظر أيضا الكيان 

  احملددة؛ اهليئة الفرعية احملددة  احملدد أو احلالة

  ١٤٩٣ املساعدة املقدمة من الدول األعضاء،  

  ١٣٢، ١٣١، ١٣٠إحاطات من،   

 احلالة يف قربص، جهاز فرعي مقترح ولكن غري معتمد،  

٢٧٧  

  ٢٧٨ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ١١٩ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٨١ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩س، مذكرة مؤرخة الرئي  

  ٢٩٣ عالقات جملس األمن مع،  

  السودان

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٦٢ ،٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٨السودان، رسالة مؤرخة   

، ٣١٧، ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٤٣  

  ١٢٦٢ من، بيانات بشأن،بعثات جملس األ  

  ١٥٠٢، ١١٣٧ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  الدفاع عن النفس  

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٤ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف السودان

  ١٦٦ االمتناع،  

  االحتاد األفريقي  

  ٦٠٨، ٦٠٦حاطات من، إ    

  ١٥٧٠، ١٤٥٠، ٥٨٨، ٥٨٢ بيانات من،    

، ٥٩٧، ٥٩٤، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٧ اجلزائر، بيانات من،  

١٤٢٦، ١٤٢٢  

  ١٤٦٣، ١٤٢٢أنغوال، بيانات من،   

  ٥٩٨األرجنتني، بيانات من،   

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ٦٠٠ من،

  أستراليا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤ل/سبتمرب أيلو ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣ بيانات من،    

  ١٥٦٩، ١٤٣٧، ٦٣٥، ٦٣٣بلجيكا، بيانات من،   
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، ١٤٢٢، ٥٩٨، ٥٧٦، ٥٧١بنن، بيانات من،   

١٥٦٥، ١٤٢٦  

، ١٤٢٢، ٥٩٨، ٥٧٧، ٥٧٠ الربازيل، بيانات من،  

١٥٦٥، ١٤٦٣، ١٤٢٦  

  كندا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤/سبتمرب أيلول ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٣ شيلي، بيانات من،  

، ٥٩٧، ٥٩٥، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٦٨ الصني، بيانات من،  

١٤٢١، ٦٣٦، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢ ،

١٤٦٥، ١٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٥، ١٤٢٤  

، ١٤٥٠ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٤٥٣  

  يةالكونغو، مجهور  

  ٦١٠ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

٦٢٤  

  ٦٣٦ بيانات من،    

  ١٤٢٥، ٦٢٠، ٦١٤، ٥٩٧الدامنرك، بيانات من،   

، ١٣٤٦حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،   

١٣٧٢  

  ١٤٣٧ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ١٤٢٥ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

، ٦٣٣، ٦١٤، ٥٧٦، ٥٧٠فرنسا، بيانات من،   

١٥٦٩، ١٤٤٨، ١٤٣٧، ١٤٢١، ١٣٧٢  

  ١٩٢٣، ١٤٢١، ٥٧٦، ٥٦٧ أملانيا، بيانات من،  

، ١٤٤٩، ١٤٢٦، ٦١٤، ٥٩٨ اليونان، بيانات من،  

١٤٦٤  

  ٥٩١ املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، إحاطات من،  

  ١٤٥١، ٦٣٦، ٦٣٤ إندونيسيا، بيانات من،  

  لتحقيق الدولية لدارفورجلنة ا  

  ١٩٨إنشاء،     

  ١٩٩ الوالية والتكوين،    

  ١٩٩ تنفيذ الوالية،    

  احملكمة اجلنائية الدولية  

  ٦٣٤، ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٠٣، ٦٠١إحاطات من،     

  ٦١٥ بيانات من،    

  ١٢٩٤، ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

، ١٢٨، ١٢٢، ٩٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٨، ١٤٧، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦ ،

٦١٦، ٦٠٢، ١٥٥، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠  

  ١٤٦٥، ١٤٤٩، ١٣٧٣، ٦١٤ اليابان، بيانات من،  

  ٥٨٠ كينيا، بيانات من،  

  جامعة الدول العربية  

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣، ٦١٩ بيانات من،    

  ٧٠، ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٤٣٥قوة املسلحة، تدابري تنطوي على استخدام ال  

١٤٥٣، ١٤٤٩، ١٤٤٣، ١٤٣٦  

، ١٤٠٠تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٢٦، ١٤٢١، ١٤٠٣  

  ٥٦، ٥٥، ٤٥ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٦٢ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤٦٣، ١٤٢٣هولندا، بيانات من،   

   نيوزيلندا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رخة رسالة مؤ    

  ١٤٦٣ بيانات من،    
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  نيجرييا  

 ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٧و  ١٢رسالتان مؤرختان     

٥٦٨  

  ٥٨٢ بيانات من،    

  ٦١٩ منظمة املؤمتر اإلسالمي، بيانات من،  

، ١٤٢٢، ٥٧٥، ٥٧٠، ٥٦٨ باكستان، بيانات من،  

١٤٢٣  

  ٦٣٣بنما، بيانات من،   

  فريق اخلرباء  

  ١٤٠١، ١٨٨إنشاء،     

  ٦٠٩ تقارير من،    

   ١٤٣٧ بريو، بيانات من،  

  الفلبني  

  ٩٩ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٦، ١٤٢٢، ٥٩٨، ٥٧٧، ٥٧٠ بيانات من،    

  الرئيس  

  ٦٢٦ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧رسالة مؤرخة     

، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٨٧، ٥٨١، ٥٦٥ بيانات من،    

٦٢٦، ٦٢٥، ٦١٤، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٦ ،

١٣٢١، ١٣٢٠، ١٣١٧، ٦٢٩، ٦٢٨ ،

١٥٦٨، ١٥٦٥، ١٥٥٦، ١٥٥٤، ١٤٦٢ ،

١٥٧٠  

  ١٣٨٦، تدابري حتفظية  

، ٦٢٢، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٢قطر، بيانات من،   

١٤٤٩، ١٤٢٥، ١٣٧٣، ٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٥ ،

١٤٦٥  

، ١٣١٨، ٥٧١، ٥٦٦ )،٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   

١٥٥٣، ١٣٣١  

، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٩، ١٨٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

٥٩٥، ٥٨٤، ٥٧٧، ٥٧٥ ،٥٧٤، ٥٧٣ ،

١٤٥٥، ١٤٢١، ١٤٠٠، ١٣٨٥، ١٣٦٠ ،

١٥٦٥، ١٥٥٤، ١٤٦٢  

، ٥٧٦، ٥٧٤، ٣٤٦، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   

٥٩٥، ٥٩٠، ٥٨٤، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧ ،

١٤٢٢، ١٣٨٦، ١٣١٨، ١٣٠٠، ١٢٩٥ ،

١٥٦٥، ١٥٥٤، ١٤٦٢  

  ٥٨١ )،٢٠٠٤( ١٥٦٩القرار   

، ١٢٩٦، ٥٨٣، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

١٥٦٥، ١٥٥٣، ١٤٢٣، ١٣٧٣، ١٣١٨  

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٥القرار   

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٨القرار   

، ١٢٩٩، ٥٩٣، ٣٤٨ )،٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

١٤٤٤، ١٤٣٥، ١٣٦٠، ١٣٣١، ١٣١٩ ،

١٥٦٥، ١٥٥٣  

، ٣٥٠، ١٨٨، ١٨٧، ١٧٣ )،٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   

١٤٠٠، ١٣٨٧، ٦٢٣، ٦٢٠، ٦١٢، ٥٩٤ ،

١٥٦٥، ١٥٥٤، ١٤٢٥، ١٤٠١  

، ٦١٥، ٦٠١، ٥٩٦، ١٩٩ )،٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   

١٥٧٠، ١٤٢٦، ١٤٠٣، ١٢٩٦، ٦٣٥، ٦٣٤  

  ١٣١٩، ٦٠٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٧القرار   

  ١٥٥٤، ١٤٠١، ٦٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٥١القرار   

  ١٥٦٦، ١٣٢٠، ٦٠٧ )،٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار   

  ١٥٧٠، ١٤٠١، ٦٠٩ )،٢٠٠٦( ١٦٦٥القرار   

، ١٤٠١، ٦١٢، ٦١١ )،٢٠٠٦( ١٦٧٢القرار   

١٤٢٤  

  ٦١٥ )،٢٠٠٦( ١٦٧٤القرار   

، ١٣٨٧، ١٣٢٠، ٦١٤ )،٢٠٠٦( ١٦٧٩القرار   

١٥٦٧، ١٥٥٤، ١٤٥٥  
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، ٦١٨، ٦١٦، ٣٥٠، ٣٤٧ )،٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   

١٤٣٦، ١٣٣٢، ١٣٢٠، ١٣٠٦، ٦٢٢، ٦٢٠ ،

١٥٦٧، ١٥٥٤، ١٤٦٢، ١٤٤٩، ١٤٤٤  

  ٦٢١ )،٢٠٠٦( ١٧٠٩القرار   

  ١٥٧٠، ١٤٠١، ٦٢٣ )،٢٠٠٦( ١٧١٣القرار   

  ١٥٦٨، ١٣٢٠، ٦٢٣ ،)٢٠٠٦( ١٧١٤القرار   

، ١٣٢٠، ١٣٠٠، ٦٢٥ )،٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   

١٥٦٨، ١٥٥٥، ١٣٨٨  

، ٦٣٣، ٦٣٢، ٦٣١، ٦٢٧ )،٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   

١٤٣٦، ١٣٨٨، ١٣٦١، ١٣٥٤، ١٣٢١ ،

١٦٦٣، ١٤٥٨، ١٤٤٩، ١٤٤٤، ١٤٣٧ ،

١٥٦٩  

، ١٥٥٥، ١٤٠١، ٦٢٩ )،٢٠٠٧( ١٧٧٩القرار   

١٥٧٠  

  ١٣٨٨، ١٣٢١، ٦٣٠ )،٢٠٠٧( ١٧٨٤القرار   

  ١٤٢٣، ٥٨٤، ٥٧٧ رومانيا، بيانات من،  

، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٧٠االحتاد الروسي، بيانات من،   

٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٢، ٦١١، ٥٩٤ ،

١٤٥٠، ١٤٣٧، ١٤٢٤، ١٤٢٢، ١٤٢٠  

  األمني العام   

  ١٤٦٤، ١٤٣٦إحاطات من،     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٥، ١٩٨  

 ،٢٠٠٥ون الثاين/يناير كان ٣١رسالة مؤرخة     

١٢٩٦، ٥٩٦، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٨ ،

١٥٢٣  

  ٦٢٣ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  ٦٢٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ٦٢٧ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥رسالة مؤرخة     

  ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ٦٦ تقارير من،    

١٥٥، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧ ،

٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٨، ٥٦٦ ،

٥٩٩، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٥ ،

٦١٦، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٥، ٦٠٢، ٦٠١ ،

٦٣١، ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢١، ٦١٨ ،

١٤٦٣، ١٢٩٥  

، ٦٢٨، ٦١٨، ٦١٢، ٥٨٩، ٥٨٠ بيانات من،    

١٤٦٤  

  ٥٩٣بيانات باسم،     

  ١٥٩١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١٤٠١، ١٨٧ اإلنشاء والوالية،    

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٣٠رسالة مؤرخة     

٦٠٩  

  ١٨٨الرصد واإلبالغ،     

  ١٤٧٤ الدفاع عن النفس،  

، ١٤٣٧، ١٣٧٣، ٦٣٤، ٦٣٣ سلوفاكيا، بيانات من،  

١٥٦٩، ١٤٥٣، ١٤٤٩  

  ٦٣٤ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ٥٨٤، ٥٧٧، ٥٧٠ إسبانيا، بيانات من،  

   وث اخلاص لدارفوراملبع  

  ٦٣١إحاطات من،     

  ١٥٥٥ بيانات من،    

  املمثل اخلاص لألمني العام للسودان  

، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٢إحاطات من،     

٦٢١، ٦٠٦، ٦٠٥، ٦٠١  

  ٦٢٥، ٥٨٨ بيانات من،    

  السودان  

، ٥٦٥ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

١٥٥٣  
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  ، ٩٩ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١رسالة مؤرخة     

  ٥٦٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٣١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٣رسالة مؤرخة     

٥٩٠  

  ٥٨٨ ،٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ٦١٩ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦ن األول/أكتوبر تشري ٣رسالة مؤرخة     

٦٢٣  

  ١٢٩١ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١١رسالة مؤرخة     

، ٥٨٨، ٥٨٣، ٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٣ بيانات من،    

٦٣٢، ٦١٩، ٦١٥، ٥٩٩، ٥٩٤، ٥٩٣ ،

١٤٢٦، ١٤٢٣  

  ٦٢٠، ٥٩٨، ٥٩٥يا، بيانات من، ترتان  

  ٥٨٢ أوغندا، بيانات من،  

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم  

  ١٤٥٣، ١٤٥٠إحاطات من،     

  ١٤٥٠، ٦٣٨، ٥٩٣ بيانات من،    

ام للشؤون السياسية، إحاطات من، وكيل األمني الع  

٥٨٥  

، ٥٧٧، ٥٧٦، ٥٧٠، ٥٦٧ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٣٧٢، ٦٣٤، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٥٨٤ ،

١٤٥٠، ١٤٤٩، ١٤٣٦، ١٤٢٣، ١٤٢١ ،

١٤٦٤  

، ٥٧٥، ٥٦٩، ٥٦٧ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٦٣٣، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٦١٢، ٥٩٦، ٥٨٤ ،

١٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٣، ١٤٢١، ٦٣٥ ،

١٥٦٩، ١٤٦٤، ١٤٥٣، ١٤٥٠  

  السويد

تشرين  ٧حمكمة العدل الدولية، رسالة مؤرخة   

  ٣٢٩ ،٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩اجلزاءات، رسالة مؤرخة   

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥٢ األمن، بيانات بشأن،املرأة والسالم و  

  سويسرا

، ١١٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧، ١٣٤٠  

  ١٥١٩، ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٦، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٩، ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩اجلزاءات، رسالة مؤرخة   

  ١١٢٣ األسلحة الصغرية،  بيانات بشأن،  

، ١٠٧٦، ١٠٦٠، ٩٨اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤١١، ١٠٨٨، ١٠٧٧  

  اجلمهورية العربية السورية

  الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف  

  ١٤٩٨ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦خة مذكرات مؤر    

١٤٩٦  

  اغتيال احلريري  

  ١٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٨٩١، ٨٨٨، ٨٨٧، ٨٨٦، ٨٨٥بيانات بشأن،     

١٢٩٨، ٨٩٣  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٨٦٩ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٤٩٨  

  ١٤٩٢ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة     
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حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٨ن مؤرختان رسالتا    

٩٣١ ،٢٠٠٦  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٩٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٤رسالة مؤرخة     

  ٨٧٧ رسائل،    

، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٢٠، ٩١٤، ٨٧٧بيانات بشأن،     

٩٤٥  

  ١٠٨٩اإلرهاب، بيانات بشأن،   

 اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

٣٤٠، ٣٣٦  

  ١٥٢٤ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
      

  راء

  احلالة يف طاجيكستان

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٢  

   مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان  

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،     

  ٢٥٧ ء الوالية،إا    

 انظرتنظيم القاعدة وحركة طالبان،  انظر. حركة طالبان

  تنظيم القاعدة وحركة طالبان 

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥ترتانيا (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٤٨٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٣ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ٥١٦، ٥١٢ ،احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٨رسالة مؤرخة     

٤٣٧  

  ٤٤١ بيانات بشأن،    

  ١٤٧٤ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ٣٤٢ حمكمة العدل الدولية، بيانات بشأن،  

  ١٠٣٣ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

 وغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولية لي  

١٠٣٣  

  ٩٨٩ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ١١٤٦، ٣١٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٧٣  

، ٩٢٢، ٨٦١ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٤٤٧  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ٧٥٠ بيانات بشأن،

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٣٨٧، ١١٨٧، ١١٨٤  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٣  

  ١٥١٦ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ٣٢١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

، ١٢١٧، ١٢١٤قليمية، بيانات بشأن، نظمات اإلامل  

١٢١٩  

  ١٢٦١ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

  ١١٢٦ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ٤٠٣ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

  ٦٢٠، ٥٩٧، ٥٩٥حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ٣٦٩ الصحراء الغربية، بيانات بشأن، احلالة يف  

  ١١٥٣، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
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   اإلرهاب

، ١٠٧٥، ١٠٧١، ١٠٧٠، ١٠٥٩ اجلزائر، بيانات من،  

١٤٨٤، ١٤٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٠  

  ١١٥١أنغوال، بيانات من،   

  ١٤١١ النمسا، بيانات من،  

، ١٠٧٠، ١٠٦٥، ١٠٥٨ الربازيل، بيانات من،  

١٠٧٧، ١٠٧٦، ١٠٧٣، ١٠٧٢  

  ١٠٧٤، ١٠٦٧ شيلي، بيانات من،  

  ١٠٥٩ الصني، بيانات من،  

  ١٠٦٥ منظمة معاهدة األمن اجلماعي، بيانات باسم،  

  ١٠٧٦، ١٠٦٣كوستاريكا، بيانات من،   

  ١٠٦٧ كوت ديفوار، بيانات من،  

  ١٠٨٨، ١٠٧٦ كوبا، بيانات من،  

  ١٠٨٨، ١٠٧٩الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦١ ات اليت يتعرض هلا السالم،حتديد التهديد  

  مصر  

  ١٠٨١ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧رسالة مؤرخة     

  ١٤٨٤ بيانات من،    

  ١٠٦٣، ١٠٥٧ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

، ١٠٧٨، ١٠٧٦، ١٠٧١، ١٠٦٣فرنسا، بيانات من،   

١٠٨٨  

  ٢٨٦ اجلمعية العامة، توصيات إىل جملس األمن،  

  ١٠٧٨، ١٠٧٠ أملانيا، بيانات من،  

  ١٠٨٩، ١٤١٢ غانا، بيانات من،  

  ١٠٧٢، ١٠٧١ اهلند، بيانات من،  

، ١٣٠، ١١٧، ٩٦دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٦، ١٠٨٤، ١٤١، ١٣١ ،

١٠٩٥، ١٠٩٢  

  ١٥٠٧، ١٠٨٤ العراق، بيانات من،  

  ١٠٨٩مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ١٤٨٤ ،١٠٨٩، ١٠٦٧ إسرائيل، بيانات من،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٥  

  ١٠٨٨، ١٠٧٥ اليابان، بيانات من،  

  ١٤١١، ١٠٧٦، ١٠٧٦، ٩٦ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٣٩٧تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٩  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٠٥٩ نات من،املكسيك، بيا  

  ١٠٥٥ فريق الرصد، تقارير من  

  ٧٩ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٠٧٤ منتدى جزر احمليط اهلادئ، بيانات باسم،  

، ١٠٧١، ١٠٧٠، ١٠٥٧ باكستان، بيانات من،  

١٤٨٤  

  ١٠٩٥بنما، بيانات من،   

  ١٤١٢بريو، بيانات من،   

  ١٤٨٣ الفلبني، بيانات من،  

، ١٠٦٧، ١٠٦٢، ١٠٦١الرئيس، بيانات من،   

١٠٨٧، ١٠٨٤، ١٠٨١، ١٠٨٠، ١٠٧٧ ،

١٠٩٥، ١٠٩٤، ١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٩ ،

١٤٨٤، ١٣٠٧  

، ١٤١٠، ١٠٩٥، ١٠٩١، ١٠٨٨قطر، بيانات من،   

١٥٢٤  

، ١٣٩٧، ١٠٥٨، ١٨١ )،٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار   

١٤٥٦، ١٤٥٥  

  ١٠٦١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٠القرار   

  ١٠٦١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   

  ١٤٨٣، ١٠٧١، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

  ١٠٨١ )،٢٠٠٥( ١٦١١القرار   
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، ١٠٨١، ١٨٣، ١٨١ )،٢٠٠٥( ١٦١٧القرار   

١٤٥٥، ١٣٩٧  

  ١٠٨٢ )،٢٠٠٥( ١٦١٨القرار   

، ١٠٩٠، ١٨٣، ١٨١ )،٢٠٠٦( ١٧٣٥القرار   

١٤٥٥، ١٣٩٧  

  ١٠٩٤ )،٢٠٠٧( ١٧٨٧القرار   

  ١٠٧٩، ١٠٧٥، ١٠٦٧ رومانيا، بيانات من،  

، ١٠٧٠، ١٠٦٣، ١٠٥٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤٨٤، ١٤١٢  

  ١٤٨٣ تقرير املصري،  

  ١٠٧١، ١٠٥٧ إسبانيا، بيانات من،  

، ١٠٧٦، ١٠٦١، ١٠٦٠، ٩٧سويسرا، بيانات من،   

١٤١٢، ١٠٨٩، ١٠٧٧  

  ١٠٨٩ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،  

، ١٠٦٣، ١٠٦٠، ١٠٥٧ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٠٨٤، ١٠٧٥، ١٠٧٤، ١٠٦٩، ١٠٦٥  

، ١٠٧٦، ١٠٥٧ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٠٨٩، ١٠٨٤، ١٠٨٣، ١٠٨٠، ١٠٧٨ ،

١٤٨٤، ١٤٨٣  

  ١٠٨٩ فرتويال، بيانات من،  

  ١٩٨ الفريق العامل،  

  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني

  ١٢٥٠بلجيكا، بيانات من،   

  ١٢٤٩ الربازيل، بيانات من،  

  ١٢٤٨ الصني، بيانات من،  

  ١٢٤٨رك، بيانات من، الدامن  

  ١٢٤٩، ١٢٤٨ فرنسا، بيانات من،  

  ١٢٤٨ اليونان، بيانات من،  

  ١٢٤٩، ١٢٤٨ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٥٣ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٢٥٠بنما، بيانات من،   

  ١٢٥٠الرئيس، بيانات من،   

  ١٥٠٦، ١٢٤٦ )،٢٠٠٥( ١٦٢٤القرار   

  ١٥٠٦، ١٣٠٤، ١٢٤٨ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

  ١٤٥٣، ١٢٤٩االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ١٢٤٩، ١٢٤٨األمني العام، بيانات من،   

  ١٢٥٠ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١٢٥٠، ١٢٤٩ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٢٥٠، ١٢٤٩، ١٢٤٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ليشيت - احلالة يف تيمور

  ٦٧٤ اجلزائر، بيانات من،  

  ٦٨٣أنغوال، بيانات من،   

  ٦٩٩األرجنتني، بيانات من،   

  األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم  

  ٦٨٨، ٦٨٢إحاطات من،     

  ٦٨٢ بيانات من،    

  أستراليا  

  ١٥٨٠ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٩٩، ٦٩٥، ٦٨٢، ٦٧٧ بيانات من،    

  ٦٨٠، ٦٧٤ الربازيل، بيانات من،  

  ٦٨٢ شيلي، بيانات من،  

  ٦٨٩ الصني، بيانات من،  

  جلنة اخلرباء  

  ٢٠٩ اإلنشاء والوالية،    

  ٢٠٩ تنفيذ الوالية،    

  ١٥٨٢ تقارير من،    

  ٧٠٣ مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية، بيانات من،  

  ٦٨٩الدامنرك، بيانات من،   

  ٦٧٧ فيجي، بيانات من،  
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  ٦٩٩، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٧٨، ٦٧٧سا، بيانات من، فرن  

  ٧٠٢ اليونان، بيانات من،  

  ٦٧٩ اهلند، بيانات من،  

  ٦٩٧، ٦٨٩، ٦٨٤، ٦٧٤ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

، ١٦٣، ١٢٨، ١٠٤دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٩، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠  

  ٧٠٢، ٦٨٩، ٦٨٠ اليابان، بيانات من،  

  ٧٨٤ ماليزيا، بيانات من،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  نيوزيلندا  

، ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٥٨٠  

  ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٨٣ بيانات من،    

  ٦٨٢، ٦٧٧ باكستان، بيانات من،  

  ٧٠٢، ٦٨٨، ٦٨٣ الفلبني، بيانات من،  

  الربتغال  

  ٦٧٣ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١١ؤرخة رسالة م    

  ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٦٩٩ بيانات من،    

  الرئيس  

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان     

٢٠٩ ،٢٠٠٥  

  ١٣٣٣، ١٣٢٣، ٧٠٦، ٧٠٥، ٦٩٧ بيانات من،    

  ٦٨٠ )،٢٠٠٤( ١٥٤٣القرار   

  ٧٨٤، ٢٠٩ )،٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار   

  ٦٨٨، ٢٠٩ )،٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   

  ٦٩٧ )،٢٠٠٦( ١٦٧٧القرار   

  ٧٠١ )،٢٠٠٦( ١٦٩٠القرار   

  ٧٠٣ )،٢٠٠٦( ١٧٠٣القرار   

  ٧٠٣، ٢٠٩ )،٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   

  ٧٠٥ )،٢٠٠٧( ١٧٤٥القرار   

  ٧٨٤، ٦٧٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان     

٢٠٨ ،٢٠٠٥  

  ١٤٤١ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤الة مؤرخة رس    

  ٦٩٩ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

، ٦٨٤، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٥، ٦٧٣ تقارير من،    

٧٠٣، ٧٠٠، ٦٩٢، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٨ ،

٧٠٧  

  ٦٩٧ بيانات من،    

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٩ بعثات جملس األمن،  

  ٧٠٤ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  عام لتيمور ليشيتاملبعوث اخلاص لألمني ال  

  ٧٠٠إحاطات من،     

  ٦٩٨ بيانات من،    

 املمثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية، إحاطات من،  

٧٠٤، ٦٩١، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٤، ٦٨٣، ٦٧٨  

  تيمور ليشيت  

  ٧٠٧إحاطات من،     

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٠رسالة مؤرخة     

٦٩٠  

  ٦٩١،  ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٦٩٩ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٧٠٣ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤رسالة مؤرخة     

  ٧٠٣ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٧٠٦  
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، ٦٨٩، ٦٨٥، ٦٨٤، ٦٧٥، ٦٧٤ بيانات من،    

٧٠٤، ٧٠٢، ٦٩٨، ٦٩٥، ٦٩٠  

 إحاطات من، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم،  

٦٧٤  

، ٦٨٥، ٦٨٣، ٦٧٧ اململكة املتحدة، بيانات من،  

٧٠٢، ٦٩٨، ٦٨٤  

، ٦٧٩، ٦٧٧، ٦٧٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٧٠٥، ٧٠٢، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٨٨، ٦٨٥، ٦٨٠  

  اجلزاءات  انظراجلزاءات،  انظر. حظر السفر

  البلدان املسامهة بقوات، تعزيز التعاون مع

، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

١٣٨، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩ ،

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٨  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٩  

  ٧١، ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٨١، ٨٠، ٧٩ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٥٤ )،٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   

  جملس الوصاية

  ٣٢٦ ات جملس األمن مع،عالق  

  تونس

تشرين  ٧حمكمة العدل الدولية، رسالة مؤرخة   

  ٣٢٨ ،٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  ١٠٠٠ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٣٢، ١٤٥١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ٣٣٦ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ١٤٥٣ يف،مناقشات ختامية، بيانات   

  تركيا

متوز/يوليه  ١٥احلالة يف الشرق األوسط، رسالة مؤرخة   

١٥٢٤ ،٢٠٠٤  

  ١٤٧٢الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة   

  ٣٣٦ ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر   ١

  توفالو

  ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،  
  
  
  

  نيـــــش

  

  أوغندا

  ٦٤٠، ١٢٥، ٨٦، ٧١، ٥٥طات من، إحا  

، ١٠٤٤، ١٠٤٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات من،  

١٠٥٣، ١٠٤٦  

، ١١٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

  ٤٤٠ ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣رسالة مؤرخة     

  ٤٣٩بيانات بشأن،     

  ١٢٣٢ القانون، بيانات بشأن، العدالة وسيادة  

  ١١٤٢ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

 تشرين األول/ ٧الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة   

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٥أكتوبر 

  ٥٨٢ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  ١١٥٩ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف أوغندا

  ١٢٩١ ،٢٠٠٦/يناير كانون الثاين ٥كندا، رسالة مؤرخة   

  ٣٥١ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

  الدميقراطية) - أوغندا والكونغو (مجهوريةالرتاع بني 

  ١٤٧٢ الدفاع عن النفس،  

  أوكرانيا

  ٣٢٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٨٣١ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  
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  ١٤١٠، ١١٢٣ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان

  احلالة يف السودان  انظر أيضاالسودان، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٤٦ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٤٦ تنفيذ الوالية،  

  ٢٧٦، ٢٤٦ )،٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   

  ٢٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

  ٢٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٥القرار   

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٨القرار   

  ٥٩٢، ٢٤٧ )،٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

  ٢٤٧ األمني العام، تقارير من،  

  ٢٤٧ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، بيانات من،  

٥٩٣  

انظر . تيمور الشرقيةبعثة األمم املتحدة املتقدمة للدعم يف 

احلالة يف  انظر أيضاليشيت،  -  احلالة يف تيمور أيضا

  ليشيت  -  تيمور

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٧٦ )،٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   

 انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

  احلالة يف العراق  انظر أيضااحلالة يف العراق، 

 ملساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،األمني العام ا  

٩٨٤  

  ٢٦٨ تنفيذ الوالية،  

  ٩٩٤، ٩٨٣الرئيس، بيانات من،   

  ٢٦٨ )،٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

  ٩٨٦ )،٢٠٠٥( ١٦١٩القرار   

  ٩٨٩ )،٢٠٠٥( ١٦٣٧القرار   

  ٩٩٨ )،٢٠٠٦( ١٧٠٠القرار   

  ١٠٠٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٣القرار   

  ١٠٠٩، ٢٦٨ )،٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   

  ام األمني الع  

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٧٤ تقارير من،    

١٠١١، ١٠٠٥، ١٠٠٣، ١٠٠١، ٩٩٨  

  ١٠٠٩ بيانات من،    

  ٩٧٥ املمثل اخلاص لألمني العام للعراق، إحاطات من،  

انظر . نستانبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغا

  احلالة يف أفغانستان  انظر أيضااحلالة يف أفغانستان،  أيضا

  ٢٥٨ تنفيذ الوالية،  

  ٧١١، ٢٥٨ )،٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   

  ٧٢١ )،٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار   

  ٧٢٧، ٢٥٨ )،٢٠٠٦( ١٦٦٦٢القرار   

  ٧٣٣، ٢٥٩ )،٢٠٠٧( ١٧٤٦القرار   

  ٧٣١، ٧٢٧، ٧١٠ األمني العام، تقارير من،  

  العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،وكيل األمني  

٧١٨  

  منظمة األمم املتحدة للطفولة

، ١٠٣٧ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

١٠٥١، ١٠٤٧، ١٠٤٢  

  ٦٦١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

املرأة  انظر أيضا. صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  لسالم واألمن املرأة وا انظر أيضاوالسالم واألمن، 

  ١١٦٣، ١١٥٦، ١١٥٤، ١١٥٠ بيانات من،  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ١٠٤٨ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  ٦٦٨ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  
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  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، إحاطات بشأن،  

  ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، إحاطات بشأن،  

رب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، إحاطات منطقة غ  

  ٥٤٩ بشأن،

احلالة  انظر أيضا. قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك

  احلالة يف الشرق األوسط  انظر أيضايف الشرق األوسط، 

  ٢٦٦إنشاء،   

  ٨٤٦الرئيس، بيانات من،   

  ٨٤٦ األمني العام، تقارير من،  

 .يقي واألمم املتحدة يف دارفورالعملية املختلطة لالحتاد األفر

احلالة يف  انظر أيضااحلالة يف السودان،  انظر أيضا

  السودان 

  ٢٥١ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٦٢٧الرئيس، بيانات من،   

  ٢٥٢ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

  ٦٢٧، ٢٥٣، ٢٥١ )،٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   

  األمني العام   

  ٦٢٧، ٢٥١ تقارير من،    

  ٦٢٧ بيانات من،    

 انظر أيضا.  ليشيت - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

  احلالة يف  انظر أيضاليشيت،  -  احلالة يف تيمور

  ليشيت  - تيمور

  ٢٦١ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦٢ تنفيذ الوالية،  

  ٧٠٧، ٧٠٦الرئيس، بيانات من،   

  ٢٦٢، ٢٦١ )،٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   

  ٧٠٦، ٢٦٢ )،٢٠٠٧( ١٧٤٥القرار   

  ٧٠٧، ٧٠٣ األمني العام، تقارير من،  

 انظر أيضا. مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي

  احلالة يف بوروندي  انظر أيضااحلالة يف بوروندي، 

  ٢١٦ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

  ٤٢٣الرئيس، بيانات من،   

  ٤٢٣، ٢١٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   

  ٤٢٥، ٢١٨ )،٢٠٠٧( ١٧٩١القرار   

  ٤٢٥، ٤٢٣، ٢١٦ األمني العام، تقارير من،  

 انظر أيضا. مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون

  احلالة يف سرياليون  انظر أيضااحلالة يف سرياليون، 

  ٢٢٦ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٢٧ تنفيذ الوالية،  

  ٢٢٧، ٢٢٦ )،٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   

  ٤٣٣، ٢٢٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣٤القرار   

  ٤٣٦، ٢٢٧ )،٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار   

  ٤٣٦، ٤٣٠ األمني العام، تقارير من،  

  ٢٢٦ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢١سرياليون، رسالة مؤرخة   

انظر ، ٢٦٥، بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

  احلالة يف كوسوفو  انظر أيضااحلالة يف كوسوفو،  أيضا

احلالة يف  انظر أيضا. ملؤقتة يف لبنانقوة األمم املتحدة ا

  احلالة يف الشرق األوسط  انظر أيضاالشرق األوسط، 

  ٨٦٦، ٨٦٥الرئيس، بيانات من،   

  ٨٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٢٥القرار   

  ٨٤٧ )،٢٠٠٧( ١٥٥٣القرار   

  ٨٤٨ )،٢٠٠٥( ١٥٨٣القرار   

  ٨٥٠ )،٢٠٠٥( ١٦١٤القرار   

   ٨٥٠ )،٢٠٠٦( ١٦٥٥القرار   

  ٨٥٧ )،٢٠٠٦( ١٦٩٧القرار   

  ٨٦٣ )،٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   

  ٨٦٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 cxxvi 
 

  األمني العام   

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٤ رسائل من،    

، ٨٥٩، ٨٥٧، ٨٥٣، ٨٥٠، ٨٤٨ تقارير من،    

٨٦٥، ٨٦٤  

 ،فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان

٢٥٧  

انظر . تاء يف الصحراء الغربيةبعثة األمم املتحدة لالستف

احلالة يف  انظر أيضااحلالة يف الصحراء الغربية،  أيضا

  الصحراء الغربية 

  ٢١١ تنفيذ الوالية،  

  ٢١١ )،٢٠٠٤( ١٥٤١القرار   

   ٢١١ )،٢٠٠٤( ١٥٧٠القرار   

  ٢١١ )،٢٠٠٥( ١٥٩٨القرار   

  ٣٦٩ )،٢٠٠٦( ١٦٧٥القرار   

  ٣٦٩ )،٢٠٠٦( ١٧٢٠القرار   

  ٣٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   

  ٣٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٨٣القرار   

  ٢١١ األمني العام، تقارير من،  

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار

  احلالة يف كوت ديفوار  انظر أيضاكوت ديفوار، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٧٦ )،٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   

  ٥٠٣، ٢٤٠ )،٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

  ٥٠٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٨ القرار  

  ٥٠٤، ٥٠٣ األمني العام، تقارير من،  

  ٢٤٠ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

النـزاع بني  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

  النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا  انظر أيضاإريتريا وإثيوبيا، 

  ٢٣٦ تنفيذ الوالية،  

  ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٤الرئيس، بيانات من،   

  ٢٣٦ )،٢٠٠٤( ١٥٣١القرار   

  ٢٣٦ )،٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   

  ٢٣٦ )،٢٠٠٥( ١٦٢٢القرار   

  ٤٩٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٠القرار   

  ٢٣٧ )،٢٠٠٦( ١٦٨١القرار   

   ٢٣٧ )،٢٠٠٧( ١٧٤١القرار   

  ٤٩٦، ٢٣٦ األمني العام، تقارير من،  

انظر يا، احلالة يف ليرب انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  يا احلالة يف ليرب أيضا

  ٢٣٧ تنفيذ الوالية،  

  ٣٧٩ فريق اخلرباء، تقارير من،  

  ٣٧٧ )،٢٠٠٤( ١٥٦١القرار   

  ٣٧٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار   

  ٢٣٧ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ٢٣٨ )،٢٠٠٥( ١٦٢٦القرار   

  ٣٨٠، ٢٣٨ )،٢٠٠٥( ١٦٣٨القرار   

  ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   

  ٣٨٢، ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٦٧القرار   

  ٣٨٣، ٢٣٩ )،٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   

  ٣٨٤، ٢٣٩ )،٢٠٠٦( ١٦٩٤القرار   

  ٣٨٤، ٢٣٩ )،٢٠٠٦( ١٧١٢القرار   

  ٣٨٦، ٢٣٩ )،٢٠٠٧( ١٧٥٠القرار   

  ٣٨٧، ٢٤٠ )،٢٠٠٧( ١٧٧٧القرار   

، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٣، ٢٣٨ األمني العام، تقارير من،  

٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٢  

انظر احلالة يف نيبال،  انظر أيضا .بعثة األمم املتحدة يف نيبال

  احلالة يف نيبال  أيضا

  ٢٦٤ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦٤الرئيس، بيانات من،   
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  ٧٥٣، ٢٦٤ )،٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   

  ٧٥٣ األمني العام، تقارير من،  

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

  ليون احلالة يف سريا انظر أيضاسرياليون، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٢٤ تنفيذ الوالية،  

  ٤٢٩، ٢٢٥الرئيس، بيانات من،   

  ٢٧٦ )،١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   

  ٤٢٧، ٢٢٤ )،٢٠٠٤( ١٥٣٧القرار   

  ٤٢٨، ٢٢٤ )،٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار   

  ٢٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ٤٢٩، ٢٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   

  ٢٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   

، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦، ٢٤٤ العام، تقارير من،األمني   

٤٢٩  

  ٢٢٥ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف السودان

  احلالة يف السودان  انظر أيضاالسودان، 

  ٢٤٧ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٤٩ تنفيذ الوالية،  

  ٦٠٢الرئيس، بيانات من،   

  ٢٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

  ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨ )،٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

  ٦٠٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٧القرار   

  ٦٠٧ )،٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار   

  ٦١٦، ٢٤٩ )،٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   

  ٦٢٣ )،٢٠٠٦( ١٧١٤القرار   

  ٦٢٥ )،٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   

  ٢٥٠ )،٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   

  ٦٣٠ )،٢٠٠٧( ١٧٨٤القرار   

  ٦٢١، ٦٠٢، ٥٩٩ ،األمني العام، تقارير من  

 .بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  انظر أيضا

  الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  انظر أيضا

  ٢٥٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٦٤٥، ٢٥٣ )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   

 انظر  -  يف تيمور الشرقية بعثة األمم املتحدة للدعم

 -  أيضا احلالة يف تيمور انظرليشيت،  -  احلالة يف تيمور أيضا

  ليشيت 

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ٦٨٨، ٦٨٠ من،

  تنفيذ الوالية،  

  ٦٨١، ٢٥٩ )،٢٠٠٤( ١٥٤٣القرار   

  ٦٨٥، ٢٥٩ )،٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار   

  ٦٨٨، ٢٦٠ )،٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   

، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٦، ٦٧٣ األمني العام، تقارير من،  

٦٨٧، ٦٨٥  

 املمثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية، بيانات من،  

٦٨٤، ٦٨٣، ٦٧٨   

  ٢٦٠ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

 انظر  -  جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

أيضا النـزاع بني  انظرأيضا النـزاع بني العراق والكويت، 

  العراق والكويت، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ١٠٠٧ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  ٢٠٧ تنفيذ الوالية،  

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١الرئيس، رسالة مؤرخة   

٢٠٨  

  ٢٦٧ )،١٩٩٩( ١٢٨٤القرار   

  ١٠٠٨، ٢٠٨ )،٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار   
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أيضا احلالة  انظر  -  بوغانفيلبعثة مراقيب األمم املتحدة يف

  أيضا احلالة يف بوغانفيل  انظريف بوغانفيل، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٦٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦٣ تنفيذ الوالية،  

  ٢٦٣الرئيس، بيانات من،   

كانون األول/ديسمرب  ١٩األمني العام، رسالة مؤرخة   

٢٦٣ ،٢٠٠٣  

  ٢٦٣ اإلاء،  

أيضا  انظر، ___ ، مراقيب األمم املتحدة يف جورجيابعثة 

  أيضا احلالة يف جورجيا  انظراحلالة يف جورجيا، 

  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

   تنفيذ الوالية،  

  الرئيس، بيانات من،   

أيضا احلالة يف  انظر  -  عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  أيضا احلالة يف بوروندي  انظربوروندي، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢١٢ )،٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   

  ٢١٢ األمني العام، تقارير من،  

  ٢١٢ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

أيضا  انظر  - ليشيت - مكتب األمم املتحدة يف تيمور 

 - أيضا احلالة يف تيمور انظرليشيت،  -  احلالة يف تيمور

  ليشيت 

  ٢٧٦ إجناز أو إاء البعثة،  

  ٢٦٠ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦١ تنفيذ الوالية،  

  ٦٩٦الرئيس، بيانات من،   

  ٢٧٦، ٢٦٠  )،٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   

  ٦٩٥ )،٢٠٠٦( ١٦٧٧القرار   

  ٦٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٩٠القرار   

  ٧٠٣ )،٢٠٠٦( ١٧٠٣القرار   

  ٢٦٢ )،٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   

  ٧٠٠، ٦٩١، ٦٩٠ األمني العام، تقارير من،  

 مثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية، بيانات من،امل  

٦٩١، ٦٩٠  

  ٢٦١ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  ٧٣١، ٧٢٢ احلالة يف أفغانستان، إحاطات بشأن،  

أيضا احلالة يف  انظر  -  عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  أيضا احلالة يف بوروندي  انظربوروندي، 

 ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧االحتاد األفريقي، رسالة مؤرخة   

٢١٢  

  بوروندي  

  ٢١٢ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

٢١٥  

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢١٢ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢١٤ تنفيذ الوالية،  

  ٤٢١، ٢١٤ئيس، بيانات من، الر  

  ٤١٢، ٢٧٦، ٢١٤، ٢١٢ )،٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   

  ٤١٤ )،٢٠٠٤( ١٥٧٧القرار   

  ٤١٦ )،٢٠٠٥( ١٦٠٢القرار   

  ٤٢٠ )،٢٠٠٥( ١٦٤١القرار   

  ٤٢٠، ٢١٥، ٢١٤ )،٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   

  ٢١٤ )،٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

  ٤٢٢، ٢١٥ )،٢٠٠٦( ١٦٩٢القرار   

  ٢١٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   

، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٢١٥ األمني العام، تقارير من،  

٤٢١، ٤٢٠، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨  
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  ٢١٦ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

احلالة يف  انظر أيضا. عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

   احلالة يف كوت ديفوار انظر أيضاكوت ديفوار، 

  ٢٤٠ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٥٤٨، ٥٣٤ تقارير من،فريق اخلرباء،   

  ٢٤٠ تنفيذ الوالية،  

  ٥٣١، ٥٢٧، ٥٠٦الرئيس، بيانات من،   

النائب الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام لكوت   

  ٥٤٥، ٥١٠ ديفوار، إحاطات من،

  ٥٠٤، ٢٤١، ٢٤٠ )،٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   

  ٢٤١ )،٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   

  ٥٠٩، ٢٤١ )،٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   

  ٥١٠ )،٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   

  ٥١٤ )،٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   

  ٥١٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   

  ٥١٨، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٧ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ٥٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   

  ٥٢٧ )،٢٠٠٦( ١٦٥٢القرار   

  ٥٢٧، ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   

  ٥٣٢، ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٨٢القرار   

  ٢٤٣ )،٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   

  ٥٣٧ )،٢٠٠٦( ١٧٢٦القرار   

  ٥٣٧ )،٢٠٠٦( ١٧٢٧القرار   

  ٥٣٩، ٢٤٢ )،٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   

  ٥٤٣، ٢٤٥ )،٢٠٠٧( ١٧٦٥القرار   

  ٥٤٧ )،٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   

  األمني العام   

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

، ٥١٩، ٥١٣، ٥١٠، ٥٠٣ تقارير من،    

٥٤٤، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٢٦  

 هورية الكونغو الدميقراطية.بعثة منظمة األمم املتحدة يف مج

الدميقراطية)،  -  احلالة يف الكونغو (مجهورية انظر أيضا

  الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية انظر أيضا

  ٤٧٦، ٤٥٧ فريق اخلرباء، تقارير من،  

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٢٢٨الرئيس، بيانات من،   

٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥١  

  ٤٤٦، ٢١٣ )،٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   

  ٤٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٥القرار   

  ٤٥١، ٢٣٠، ٢٢٩ )،٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   

  ٤٥٣، ٢٣٠ )،٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   

  ٢٣١،٤٥٥ )،٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   

  ٤٥٨، ٢٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢١القرار   

  ٤٦٠، ٢٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٣٥القرار   

  ٤٦٣، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

  ٤٦٣، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   

  ٤٦٨، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٧١١القرار   

  ٤٧٠، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   

  ٤٧٣ )،٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   

  ٤٧٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥١القرار   

  ٤٧٤، ٢٣٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   

  ٤٧٧، ٢٣٤ )،٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   

  األمني العام  

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦رين الثاين/نوفمرب تش ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

، ٤٥٣، ٤٤٧، ٤٤٦، ٢٣٤، ٢٣١ تقارير من،    

٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٥٩، ٤٥٦  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

٤٧٢  
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. بيساو - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا 

 احلالة يف انظر أيضابيساو،  -احلالة يف غينيا  انظر أيضا

  بيساو  -  غينيا

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

  ٥٠٠، ٤٩٩، ٢١٨الرئيس، بيانات من،   

  ٤٩٩، ٢٢١ )،٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   

  األمني العام  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٢٢٢  

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

٢٢٣  

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٢٢٥، ٢٢٣ تقارير من،    

٥٠١  

مم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا مكتب األ
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  انظر أيضا. الوسطى

  حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا انظر أيضا

  ٢٣٤ تنفيذ الوالية،  

  ٤٧٩، ٢٣٤الرئيس، بيانات من،   

  األمني العام  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٢٣٥  

  ٤٧٩ قارير من،ت    

احلالة  انظر أيضا. قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

  احلالة يف قربص انظر أيضايف قربص، 

  ٢٦٥ تنفيذ الوالية،  

  ٧٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٤٨القرار   

  ٨٠٢، ٢٦٥ )،٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   

  ٨٠٣ )،٢٠٠٥( ١٦٠٤القرار   

  ٨٠٥، ٨٠٤، ٨٠٣ األمني العام، تقارير من،  

احلالة  انظر أيضا. ملتحدة السياسي للصومالمكتب األمم ا

  احلالة يف الصومال انظر أيضايف الصومال، 

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

  ٢١٨الرئيس، بيانات من،   

  ٢١٩ )،٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   

  األمني العام  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

٢١٩  

  ٢٢٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٤لة مؤرخة رسا    

٢٢٠  

  ٣٩٠، ٢١٩، ٢١٨ تقارير من،    

 انظر أيضا. مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل

  احلالة يف بوغانفيل انظر أيضااحلالة يف بوغانفيل، 

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٧٣٩، ٧٣٨  

  ٧٣٩الرئيس، بيانات من،   

   األمم املتحدة للسكانصندوق 

  ١١٥٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة 
  آسيا الوسطى

  ٢٧٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

 ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٧األمني العام، رسالة مؤرخة   

٢٧٣  

 انظر أيضا .بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

  احلالة يف هاييت  انظر أيضااحلالة يف هاييت، 

  ٢٥٤ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٥٥ تنفيذ الوالية،  

، ٦٦٦، ٦٦٣، ٦٦١، ٦٥٢الرئيس، بيانات من،   

٦٦٨  
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  ٢٥٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   

  ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٤ )،٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   

  ٦٥٦، ٢٥٦ )،٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   

  ٦٦٢، ٢٥٦ )،٢٠٠٥( ١٦٠٨القرار   

  ٢٥٧ )،٢٠٠٥( ١٦١٢القرار   

  ٦٦٦ )،٢٠٠٦( ١٦٥٨القرار   

  ٣٥٦ )،٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار   

  ٦٧١ )،٢٠٠٧( ١٧٤٣القرار   

  ٦٧٢، ٢٥٧ )،٢٠٠٧( ١٧٨٠القرار   

، ٦٦٥، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٥ األمني العام، تقارير من، 

٦٧٢، ٦٧٠، ٦٦٩  

 .مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان

  احلالة يف طاجيكستان انظراحلالة يف طاجيكستان،  انظر

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٥٧ إاء الوالية،  

احلالة  انظر أيضا، ٢٦٦، هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة

  لة يف الشرق األوسطاحلا انظر أيضايف الشرق األوسط، 

ناعة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص امل
  البشرية/اإليدز

  ١١٣٣إحاطات من،   

 انظر. بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

 انظربعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، 

  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

بعثة  انظر. بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

بعثة األمم  انظرمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، األ

  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف 
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم  انظر. دارفور

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي  انظراملتحدة يف دارفور، 

  األمم املتحدة يف دارفورو

بعثة األمم  انظر. بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان

بعثة األمم املتحدة  انظراملتحدة املتقدمة يف السودان، 

  املتقدمة يف السودان

بعثة األمم املتحدة يف  انظر. بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

  نبعثة األمم املتحدة يف سرياليو انظرسرياليون، 

  وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح

  ١١٢٢، ١١١٨ األسلحة الصغرية، إحاطات بشأن،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف 
  حاالت الطوارئ

  ، احلالة يف أفريقيا  

  ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣ إحاطات بشأن،    

  ٤٨٤بيانات بشأن،     

  ١٢٧٨، ١٤١، ٧٣ إحاطات من،  

  ٦٤٢ والسودان، إحاطات بشأن، الرتاع بني تشاد  

   املدنيون يف الرتاعات املسلحة  

، ١١٠٢، ١٠٩٩، ١٠٩٨،  إحاطات بشأن،    

١١١٢، ١١١٠، ١١٠٨، ١١٠٤ ،

١١١٥، ١١١٤  

  ١٥٠٤بيانات بشأن،     

  األزمات املعقدة  

  ١٢٠٥ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٣بيانات بشأن،     

 منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، إحاطات  

  ٥٤٩ بشأن،

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم

، ٧١٨، ٧١٢ احلالة يف أفغانستان، إحاطات بشأن،  

٧٢٦، ٧١٩  

  ٨٠٦احلالة يف البوسنة واهلرسك، إحاطات بشأن،   

  الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات بشأن،    
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 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٧رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، إحاطات بشأن،  

١١٣٣  

  ١١٣٠ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ٨٢٧ احلالة يف كوسوفو، إحاطات بشأن،  

  ٨٥١ احلالة يف الشرق األوسط، إحاطات بشأن،  

بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو   

  ٤٧٢ الدميقراطية، إحاطات بشأن،

، ١٢٢ حفظ السالم، إحاطات بشأن، عمليات  

١٢٠٤  

  ١٤٧٢ الدفاع عن النفس، إحاطات بشأن،  

  احلالة يف السودان  

  ١٤٥٣، ١٤٥٠ إحاطات بشأن،    

  ١٤٤٩، ٦٣٢، ٥٩٢بيانات بشأن،     

  ٦٧٤ ليشيت، إحاطات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان،   

  ٧١٥ إحاطات بشأن،

 بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان، بيانات بشأن،  

٥٩٢  

، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٥٧، ١١٥٥، ١١٥٤  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية

الدميقراطية)، إحاطات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢، ٤٧١ بشأن،

  ٨٠٣، ٧٩٨ احلالة يف قربص، إحاطات بشأن،  

  ١٠١١، ٩٩٢ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  النـزاع بني العراق والكويت  

  ٩٨١ إحاطات بشأن،    

  ١٤٨٢بيانات بشأن،     

  ١١٣٩ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٩١٧، ٩١١، ٩٠٥، ٨٥٢ إحاطات بشأن،    

٩٢٤، ٩٢٣، ٩٢٢، ٩١٩، ٩١٨ ،

٩٥١، ٩٥٠، ٩٣٩، ٩٣٠، ٩٢٥ ،

٩٥٢، ٩٥٥  

  ٩٣٦ تقارير من،    

  ٥٨٥ احلالة يف السودان، إحاطات بشأن،  

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٤٠ إحاطات بشأن،    

  ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣بيانات بشأن،     

قوة األمم  انظر. قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك

حدة قوة األمم املت انظراملتحدة ملراقبة فض االشتباك، 

  ملراقبة فض االشتباك

برنامج األمم املتحدة  انظر. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي انظراإلمنائي، 

قوة األمم  انظر. قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

قوة األمم املتحدة  انظراملتحدة حلفظ السالم يف قربص، 

  حلفظ السالم يف قربص

  ق األمم املتحدة للسكانصندو

  ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

مفوض األمم  انظر. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

مفوض األمم  انظراملتحدة السامي لشؤون الالجئني، 

  املتحدة السامي لشؤون الالجئني

منظمة األمم املتحدة  انظر. منظمة األمم املتحدة للطفولة

  منظمة األمم املتحدة للطفولة انظر، للطفولة

.  انظر صندوق األمم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

املتحدة اإلمنائي للمرأة، انظر صندوق األمم املتحدة 

  اإلمنائي للمرأة
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قوة األمم املتحدة  انظر. قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان

  املؤقتة يف لبنانقوة األمم املتحدة  انظراملؤقتة يف لبنان، 

مكتب  انظر. مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون

مكتب األمم  انظراألمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، 

  املتحدة املتكامل يف سرياليون

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (عضو 
  دائم يف جملس األمن)

  ٧١٣ أن،احلالة يف أفغانستان، بيانات بش  

، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢نات بشأن، احلالة يف أفريقيا، بيا  

٤٨٨  

، ١٥٣٦، ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

١٥٤١  

  ٨١٨، ٣٣١ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،احلالة يف   

  ٤١٤ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٤، ١٠٣٨ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

، ١٠٩٨  الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،املدنيون يف  

١١١٦، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٧، ١١٠١ ،

١٤٠٨، ١٣٤٠  

  تغري املناخ  

، ٧٣، ٦٥ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

١٥١٧، ١٣٤٤، ١٢٥١،  

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣بيانات بشأن،     

، ١٢٠٦، ٣١٤ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

١٣٤٤، ١٢٠٨  

الدميقراطية)، بيانات  - (مجهورية احلالة يف الكونغو  

  ٤٧٢ بشأن،

، ٥١٦، ٥١٣ لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،احلا  

١٤٤٥، ١٤١٤  

  ٨٠٣، ٨٠٢، ٧٩٦ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٨، ٤٨٨ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥٠ ات بشأن،احلالة يف هاييت، بيان  

، ١٤١٧، ٨٩٧بيانات بشأن، ٨٨٥، اغتيال احلريري  

١٤٢٥  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن،  

١١٣٢  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ٣٤٢ حمكمة العدل الدولية، بيانات بشأن،  

 ،١٠٢٠ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٧، ١٠٢٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣١، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢٠ ،

١٠٣٤، ١٠٣٢  

، ١٠٠٠، ٩٩١احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

١٠٠٩، ١٠٠٨، ١٠٠٧  

  النـزاع بني العراق والكويت  

  ١٤٨٠، ٩٦٩، ٩٦٢إحاطات من،     

  ١٤٨١، ٩٧٣، ٩٧٠ بيانات من،    

  ١٣٤٢ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٣٢، ٨٢٥ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  ١٤١٥، ١٤١٤ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ١٥٢٢، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

، ٨٦١، ٨٥٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩٣٨، ٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٨، ٩٠٧، ٩٠٣ ،

٩٥٥، ٩٥٤، ٩٤٩، ٩٤٧ ،٩٤٦، ٩٤٥ ،

١٤٤٩، ١٣٦٣  

  ١٥٠٩، ١٣٦٧، ٧٤٣حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ١٤١٨، ١٣٦٣، ١١٩٧، ١١٩٦ بيانات بشأن،

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار   
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 ،٢٠٠٦رب كانون األول/ديسم ٧رسالة مؤرخة     

١١٨٦  

، ١٤١٨، ١٣٨٩، ١١٩١، ١١٨٤ بيانات من،    

١٤٢٠  

  ، ٣٠١ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٥٣١، ١٥١٥ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٤٤ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  املنظمات اإلقليمية  

  ١٢٥، ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٣٢، ١٢١٤ن، بيانات م    

  بعثات جملس األمن  

، ١٢٦٨، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٥٦إحاطات من،     

١٥٣٩، ١٢٦٩  

  ١٢٦٦ بيانات من،    

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف سرياليون  

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٤٣١ بيانات من،    

  ٣٩٤ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

، ٥٧٦، ٥٧٠، ٥٦٧ت بشأن، يف السودان، بيانا احلالة  

٦٣٤، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٥٨٤، ٥٧٧ ،

١٤٤٩، ١٤٣٦، ١٤٢٣، ١٤٢١، ١٣٧٢ ،

١٤٦٤، ١٤٥٠  

، ١٠٦٣، ١٠٦٠، ١٠٥٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٠٨٤، ١٠٧٥، ١٠٧٤، ١٠٦٩، ١٠٦٥  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠، ١٢٤٩ بشأن،

، ٦٨٣، ٦٧٧ ليشيت، بيانات بشأن،  -  يف تيمور احلالة  

٧٠٢، ٦٩٨، ٦٨٤، ٦٨٥  

، ١١٥٤، ١١٥٣حة الدمار الشامل، بيانات بشأن، أسل  

١١٦٥، ١١٦٠  

منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥١ بشأن،

  ٣٧٠ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

، ١١٥٤، ١١٥٣ بشأن، املرأة والسالم واألمن، بيانات  

١١٦٥، ١١٦٠  

متوز/يوليه  ٢٦احلالة يف زمبابوي، رسالة مؤرخة   

١٢٩٢، ١٦٣، ١٣٧، ١٢١، ٧٠، ٦٥، ٦٤ ،٢٠٠٥  

ترتانيا (عضو يف جملس األمن  انظر. مجهورية ترتانيا املتحدة

ترتانيا (عضو يف جملس  انظر)، ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة 

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥األمن يف الفترة 

  ملتحدة األمريكية (عضو دائم يف جملس األمن)الواليات ا

  ٧٣٦، ٧١٦، ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

٤٩١، ٤٨٨  

  ١٥٤١، ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٨١٨ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  ٤١٤ ن،احلالة يف بوروندي، بيانات بشأ  

، ٣٢١ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

١١٦٩  

، ١٠٣٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٤٠٤، ١٠٤٤  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٢٢٨ بشأن،

، ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٦، ١١١٢، ١١٠٩  

  ١٢٠٨ زمات املعقدة، بيانات بشأن،األ  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٥١ بشأن،
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  ٥١٦، ٥١٣ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٨٠٢، ٨٠١، ٧٩٧ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

 شباط/ ٢٢النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا، رسالة مؤرخة   

  ٤٩٥ ،٢٠٠٦فرباير 

  ١٣٦٨، ٤٨٩ اء واألمن، بيانات بشأن،الغذ  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

، ١٢٩٧، ٨٩٧، ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

١٤١٧  

، ١٠٢٥ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٢، ١٠٢٨  

 ية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدول  

١٠٣٠، ١٠٢٨، ١٠٢٥، ١٠٢٠  

  احلالة يف العراق  

، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩٠، ٩٨٣ إحاطات بشأن،    

١٠٠٥، ١٠٠٤، ١٠٠٢، ٩٩٨، ٩٩٧ ،

١٠١١  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧رسالة مؤرخة     

١٠٠٠  

، ١٠٠٧، ١٠٠٠، ٩٩١، ٩٨٩بيانات بشأن،     

١٠١٤، ١٠٠٩  

  لعراق والكويتالنـزاع بني ا  

، ٩٧٥، ٩٦٨، ٩٦٥، ٩٦٢ إحاطات بشأن،    

١٤٧٩، ٩٨٣، ٩٧٨  

  ٩٧٣، ٩٦٩، ٩٦٥بيانات بشأن،     

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٣١ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٥ ،بشأن، بيانات احلالة يف ليربيا  

، ٨٥٣، ٨٤٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩١٠، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٣، ٨٧٠، ٨٦٩، ٨٦١ ،

٩٤١، ٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٥، ٩١٤ ،

٩٥٦، ٩٥٤، ٩٥١، ٩٤٩، ٩٤٧، ٩٤٥، ٩٤٢ ،

١٤٩٢، ١٤٤٨، ١٤٤٦، ١٣٦٣، ٩٥٩  

  احلالة يف ميامنار  

  ٧٤١، ٦٥ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

، ٦٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٢٩٣، ١٢٩٠، ١٢٨٩، ٧٤١  

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

٧٤٤  

، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤٥، ٧٤١بيانات بشأن،     

١٤٩٦، ١٤١٧، ١٣٦٨  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

، ١٣٣٨، ١١٩٧، ١١٩٥، ٧٤٩ بيانات بشأن،

١٤١٨، ١٣٦٢  

 بشأن،مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات  - عدم االنتشار   

١١٩٣، ١١٩١، ١١٨٩، ١١٨٧، ١١٨٣ ،

١٥٢٥، ١٤٢٠، ١٤١٨، ١٣٧١، ١٣٧٠ ،

١٥٢٦  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٥  

، ١٥١٥، ١٢٠٢ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

١٥٣١  

، ١١٦٩ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٤، ١٢٣٧  

  ١١٧٥ ملسلحة، بيانات بشأن،منع نشوب الرتاعات ا  

  ١٢١٩، ١٢١١ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٧٢، ١٤٧٠الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ٤٣٥ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

  ١١٢٣ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ٤١٠، ٤٠٢حلالة يف الصومال، بيانات بشأن، ا  
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، ٥٩٤، ٥٨٤، ٥٧٥بشأن، حلالة يف السودان، بيانات ا  

٦٣٥، ٦٣٣، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٦١٢ ،

١٤٤٨، ١٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٣، ١٤٢١ ،

١٥٦٩، ١٤٦٤، ١٤٥٣  

، ١٠٧٨، ١٠٧٦، ١٠٥٦اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤٨٣، ١٠٨٩، ١٠٨٤، ١٠٨٠  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠، ١٢٤٩، ١٢٤٨ بشأن،

، ٦٧٨، ٦٧٧شيت، بيانات بشأن، لي -  احلالة يف تيمور  

٧٠٢، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٨٩، ٦٨٧، ٦٨١، ٦٧٩ ،

٧٠٥  

  ١٥٢٥، ١٣٧٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ بشأن،

  ٣٧٠، ٣٦٩ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

  ١١٥١ شأن،املرأة والسالم واألمن، بيانات ب  

  ١٤١٥ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،  

بعثة األمم  انظر. بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، انظر بعثة األمم املتحدة يف 

  إثيوبيا وإريتريا

 انظر، ٢٦٥ ،بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

  أيضا احلالة يف كوسوفو  انظر أيضا احلالة يف كوسوفو،

بعثة األمم املتحدة يف  انظر. بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا انظرليربيا، 

بعثة األمم املتحدة يف  انظر. بعثة األمم املتحدة يف نيبال

  بعثة األمم املتحدة يف نيبال انظرنيبال، 

بعثة األمم املتحدة يف  نظرا .بعثة األمم املتحدة يف السودان

  بعثة األمم املتحدة يف السودان انظرالسودان، 

بعثة  انظر .بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية

بعثة األمم  انظراألمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية، 

  املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية

بعثة  نظرا .ليشيت - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

بعثة  انظرليشيت،  - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

  ليشيت - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

 ،فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان

٢٥٧  

جلنة  انظر. جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

جلنة األمم  انظراألمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، 

  املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

عملية األمم املتحدة  انظر .عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  عملية األمم املتحدة يف بوروندي انظريف بوروندي، 

عملية األمم  انظر. عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

عملية األمم املتحدة يف  انظراملتحدة يف كوت ديفوار، 

  يفواركوت د

 انظر. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 انظرمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

. بيساو -  مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا

 - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا انظر

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف  انظربيساو، 

  بيساو -  غينيا

بعثة مراقيب  انظر. بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل

بعثة مراقيب األمم  انظراألمم املتحدة يف بوغانفيل، 

  املتحدة يف بوغانفيل

  ٢٦٥ ،بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا

مكتب األمم  انظر. ليشيت - تيمور  مكتب األمم املتحدة يف

مكتب األمم املتحدة يف  انظرليشيت،  -املتحدة يف تيمور 

  ليشيت -تيمور 
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مكتب األمم  انظر. مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

مكتب األمم املتحدة لغرب  انظراملتحدة لغرب أفريقيا، 

  أفريقيا

 مكتب انظر. مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل

مكتب األمم  انظراألمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل، 

  املتحدة السياسي يف بوغانفيل

مكتب  انظر. مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال

مكتب األمم  انظراألمم املتحدة السياسي للصومال، 

  املتحدة السياسي للصومال

 .مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان

األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف  مكتب انظر

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء  انظرطاجيكستان، 

  السالم يف طاجيكستان

هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة (هيئة األمم املتحدة ملراقبة 
  ٢٦٦ ،اهلدنة)

  أوروغواي

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٦٥٩ ،٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٥٠٢ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  
  
  
  

  اءـــــــــــــت

  

  البوليفارية - فرتويال، مجهورية 

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٣٧٠ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ١٤٤١، ١٢٣٢ ة القانون، بيانات بشأن،العدالة وسياد  

١٥١٧  

  ٣١٥ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ٣٣٩ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ٥٦١ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  التصويت

  ١٦٧اختاذ قرارات أو مقررات دون تصويت،   

  ١٦٠ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٦١ بنن، بيانات من،  

  ١٦٣ احلالة يف قربص،  

  ١٦١ أملانيا، بيانات من،  

  ١٦٠ اليابان، بيانات من،  

  ١٦٤، ١٦٣ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٦٤، ١٦٣ احلالة يف ميامنار،  

  ١٦١ الفلبني، بيانات من،  

  ١٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩الرئيس، مذكرة مؤرخة   

  ١٦٢ ائل اإلجرائية واملسائل غري اإلجرائية،املس  

  ١٦٠ اإلجراءات املتعلقة بـ،  

 اإلجراءات املتعلقة مبا إذا كانت مسألة ما مسألة إجرائية،  

١٦٤  

  ١٦١ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

  ١٦١، ١٦٠ رومانيا، بيانات من،  

  ١٦٣ احلالة يف زمبابوي،  
  
  
  

  اءـــث
  

  ات املسلحةهيئة الرصد املعنية باألطفال والرتاع

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  أسلحة الدمار الشامل

  ١٥٢٤، ١٥١٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٥١٠أنغوال، بيانات من،   

  ١٥١١أستراليا، بيانات من،   

  ١٥٢٤، ١١٧٦ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٨٣ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   
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  ١٥١٢، ١٤٣٨ ،كوبا، بيانات من  

، ١٣٦١حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،   

١٣٧١  

  ١٥١٢، ١١٧٨، مصر، بيانات من  

  ١٥١٣، ١٣٧١، ١١٨٣فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٢٤، ١٥٠٥ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١١٨٠ أملانيا، بيانات من،  

   اهلند  

  ١١٨٠ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١٥١١ بيانات من،    

  ١٥١٢ إندونيسيا، بيانات من،  

، ١٤٠، ١٣١، ١٢٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٥، ١٥٤، ١٤٦  

  ١٥١٢، ١١٧٨مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ١١٨٣ إسرائيل، بيانات من،  

  ١٥٢٥ األردن، بيانات من،  

  ١٥٢٥ الكويت، بيانات من،  

   اجلمهورية العربية الليبية، ختلي  

  ٦٩ نظر جملس األمن،مسائل قيد   

  ٥٦٣الرئيس، بيانات من،   

  ١٥١١ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٤٣٧ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٥١٢ املكسيك، بيانات من،  

  ١٥١١ ناميبيا، بيانات من،  

  ١٥١٢ نيبال، بيانات من،  

  ١٥٢٥ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ١٥٢٤ ة عدم االحنياز، بيانات باسم،حرك  

  ١٥١١ النرويج، بيانات من،  

، ١٣٧٢، ١١٨٠، ١١٧٩ باكستان، بيانات من،  

١٥١٢، ١٤٣٨  

  ١١٨٣بنما، بيانات من،   

  ١١٧٩ الفلبني، بيانات من،  

  ١١٨٢الرئيس، بيانات من،   

، ١٨١، ١٧٤، ١٧٣، ١٣١ )،٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار   

١٣٦١، ١١٨٠، ٣٥٢، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠ ،

١٥١٣، ١١٣٧٢  

  ١٣٦١، ١١٨٢، ١٩٤ )،٢٠٠٦( ١٦٧٣القرار   

  ١٥١٣، ١٥١٠ رومانيا، بيانات من،  

  ١٥١١ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٥٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١١٨٠إحاطات من،   

  ١٩٤ اإلنشاء والوالية،  

  ١١٨١ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٨ رسالة مؤرخة    

١١٨١  

  ١٩٤ تنفيذ الوالية،    

 ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٢سلوفاكيا، رسالة مؤرخة   

١١٨٢  

  ١١٨١ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١٥٢٥ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٥١١ السويد، بيانات من،  

  ١٥٢٤ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،  

، ١٤٣٧، ١٥٠٩، ١٥٢٥ ،اململكة املتحدة، بيانات من  

١٣٧٢  

  ١٣٧٢، ١٥٢٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  
  

  منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود

  ٥٥٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ٥٥٦ بنن، بيانات من،  
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  ٥٥٥ الربازيل، بيانات من،  

  ٥٥١ شيلي، بيانات من،  

  ٥٥٦الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦١ هلا السالم، حتديد التهديدات اليت يتعرض  

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، إحاطات من،  

٥٥٤، ٥٠٠  

  ٥٥٦االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ٥٥٢فرنسا، بيانات من،   

  ٥٥٠ غانا، إحاطات من،  

  ٥٥٧ جمموعة الدول األفريقية، بيانات باسم،  

  ٥٥٧ غينيا، بيانات من،  

، ١٤٧، ١٤١ ،١٢٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٩  

  ٥٥٦ اليابان، بيانات من،  

  ٥٥٦ لكسمربغ، بيانات من،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٥٧النيجر، بيانات من،  

  ٥٥٧ ، بيانات من،نيجرييا  

  ٥٥٢ باكستان، بيانات من،  

  ١٥٣٠، ١٣٦١، ٥٥٨، ٥٥٣الرئيس، بيانات من،   

  ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥١االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ني العام األم  

  ٥٥٣، ٥٥٠إحاطات من،     

  ٥٤٩، ٥٥٣ تقارير من،    

  ١٢٩٣، ١٢٧١، ١٢٥٥ بعثات جملس األمن،  

 املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا، إحاطات من،  

٥٥٣  

  ٥٤٩ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

  ارئ، حاالت الطو

  ٥٤٩ إحاطات من،    

  ٥٥١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٥٥٦ الواليات املتحدة، بيانات من،  
  

  منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم

  ٥٦١ الصني، بيانات من،  

  ٥٦٢ كوت ديفوار، بيانات من،  

  ٥٦٢، ٥٦١الدامنرك، بيانات من،   

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بيانات من،  

٥٦٠  

  ٥٦٢مصر، بيانات من،   

  ٥٦١فرنسا، بيانات من،   

  ٥٥٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣غانا، رسالة مؤرخة   

  ٥٦٢ اليونان، بيانات من،  

  ٥٦٢غواتيماال، بيانات من،   

  ٥٦٢ اهلند، بيانات من،  

  ١٤٩، ١٤١، ١٢٤ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٥٦٢ اليابان، بيانات من،  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٦٢ ناميبيا، بيانات من،  

  ٥٦٢ النرويج، بيانات من،  

  ٥٦٣بريو، بيانات من،   

  ١٥٣٢، ٥٦٣، ٥٥٨الرئيس، بيانات من،   

  ٥٦٣قطر، بيانات من،   

  ٥٦١ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ٥٥٨األمني العام، بيانات من،   

  ٥٦١ سرياليون، بيانات من،  

 قيا، بيانات من،املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفري  

٥٥٩  

  ٥٦٣ترتانيا، بيانات من،   

  ٥٦١ فرتويال، بيانات من،  
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  احلالة يف الصحراء الغربية

  اجلزائر  

  ١٤٧٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٣٠٦ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٣٧٠فرنسا، بيانات من،   

  ١٠١ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٣٦٧ يف ما يتعلق بـ، املغرب، رسالة  

  ٣٦٩ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة   

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٣٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٢٣القرار   

  ١٣٢٢، ١٢٩٩، ٣٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٤١القرار   

  ٣٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٧٠القرار   

  ٣٦٧ )،٢٠٠٥( ١٥٩٨القرار   

  ٣٦٧ )،٢٠٠٥( ١٦٣٤القرار   

  ٣٦٩ )،٢٠٠٦( ١٦٧٥القرار   

  ٣٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٠لقرار ا  

، ١٣٠٠، ٣٧١، ٣٤٩ )،٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   

١٣٣٢، ١٣٢٢  

  ١٣٢٢، ٣٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٨٣القرار   

  األمني العام   

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

  ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٧ تقارير من،    

  ٣٧١ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ٣٦٩ترتانيا، بيانات من،   

  ٣٧٠ من، اململكة املتحدة، بيانات  

  ٣٧٠، ٣٦٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

 انظربرنامج األغذية العاملي،  انظر. برنامج األغذية العاملي

  برنامج األغذية العاملي

 انظرأسلحة الدمار الشامل،  انظر. أسلحة الدمار الشامل

  أسلحة الدمار الشامل
  

  املرأة والسالم واألمن

  ١١٥١، ٣٢٦، ٣٢٥ اجلزائر، بيانات من،  

  ١١٥١أنغوال، بيانات من،   

  ٣٢٦بيانات من،  األرجنتني،  

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ١١٥٦ من،

  ١١٥٨أستراليا، بيانات من،   

  ١١٦٠النمسا، بيانات باسم،   

  ١١٦٠ بنغالديش، بيانات باسم،  

  ١١٥١ بنن، بيانات من،  

  ٣٢٦، ٣٢٥ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٥١، ١١٥٨، ١١٦٠ بيانات من، كندا،  

  ١١٥٠ شيلي، بيانات من،  

  ١١٦٢، ١١٥٨الصني، بيانات من،   

  ١١٦٢ كولومبيا، بيانات من،  

  ١١٤٩ أمانة الكومنولث، بيانات من،  

  ١١٥٨ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

  ١١٦٠ كرواتيا، بيانات من،  

  ١١٥٣ نائب األمني العام، بيانات من،  

  ١١٥٧ ابطة دوشريهاموي، بيانات من،ر  

  ١١٦٠، ١١٥٠ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

  ١١٦٣، ١١٦٢، ١١٥١فرنسا، بيانات من،   

  ١١٥١، ١١٥٠ أملانيا، بيانات من،  

  ١١٥٧ غانا، بيانات من،  

  ١١٤٨ املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، بيانات من،  

  ١١٥٤ يسلندا، بيانات من،أ  

  ١١٥٠ من،اهلند، بيانات   

  ١١٦٢، ١١٥٨ إندونيسيا، بيانات من،  

املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،   

  ١١٤٨ بيانات من،
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، ١٤٢، ١٣٦، ١٢٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦  

  ١١٦٥ إيطاليا، بيانات من،  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٤اليابان، رسالة مؤرخة   

١١٥٧  

  ١١٦٢ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ١١٦٢ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ١١٦٢ مالوي، بيانات من،  

  ٣٢٧ املكسيك، بيانات من،  

  ١١٦٤ ميامنار، بيانات من،  

  ١١٥٤ ناميبيا، بيانات من،  

  ١١٥٤ شبكة النساء املناصرات للسالم، بيانات من،  

  ٧٨ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١١٥٣ ن، بيانات من،بن  

  ١١٦٠ النرويج، بيانات من،  

  ١١٥٤ باكستان، بيانات من،  

  ١١٥٣، ٣٢٥ الفلبني، بيانات من،  

، ١١٥٢، ٣٢٧، ٣٠٦، ٢٩٤الرئيس، بيانات من،   

١٣٠٥، ١١٦٢، ١١٥٧، ١١٥٤  

  ١١٦٤قطر، بيانات من،   

  ١١٥٩ ريدي فيتو، بيانات من،  

  ١١٥٦، ١١٥٣ رومانيا، بيانات من،  

  ١١٦٤، ١١٥٣، ٣٢٦الروسي، بيانات من،  االحتاد  

، ١١٥٤، ١١٤٩، ٣٢٦ األمني العام، تقارير من،  

١١٦١، ١١٥٥  

  ١١٦٤ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١١٦٠ سلوفينيا، بيانات من،  

  ١١٥٩ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

 ضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة،املستشارة اخلاصة للق  

  ١١٦٣، ١١٥٤، ١١٥٣ بيانات من،

  ١١٦٥ السودان، بيانات من،  

  ١١٥٤ السويد، بيانات من،  

  ٣٢٧ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،  

  ١١٥٧، ١١٥٢ترتانيا، بيانات من،   

  ١١٥٩ أوغندا، بيانات من،  

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، بيانات من،  

١١٦٣، ١١٥٦، ١١٥٤، ١١٥٠  

  ١١٥٠ ات من،، بيانللسكانصندوق األمم املتحدة   

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، بيانات من،  

١١٥٧، ١١٥٥، ١١٥٤، ١١٥٠  

، ١١٦٠، ١١٥٤، ١١٥٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١١٦٥  

  ١١٥٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١١٥٦ املنظمة الدولية للنساء املتآزرات، بيانات من،  

سان والسالم، بيانات الشبكة النسائية حلماية حقوق اإلن  

  ١١٥١ من،

 الفريق العامل املعين باملرأة والسالم واألمن، بيانات من،  

١١٦٢  
  

  املنظمة الدولية للنساء املتآزرات 

  ١١٥٦ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  الشبكة النسائية حلماية حقوق اإلنسان والسالم

  ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

فريق العامل اجلامع املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ ال
  ١٩٧ السالم،

  ١٩٦ الفريق العامل املعين باحملكمتني اجلنائيتني الدوليتني،

  الفريق العامل املعين باملرأة والسالم واألمن

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٠ األفرقة العاملة، إحاطات من،

  البنك الدويل 

  ١١٦٩ قطاع األعمال واتمع املدين، إحاطات بشأن،  
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  ١١٤٧ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

، ١٢٣٧بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، إحاطات بشأن،   

١٢٣٩  

  برنامج األغذية العاملي

  ١٣٦٨، ٤٩٠ احلالة يف أفريقيا، إحاطات بشأن،  

  مناقشات ختامية

  ١٤١٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤١٢ نن، بيانات من،ب  

  ١١٦ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  ١٤٧٢ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٥٤٢تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٨٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤١٢ ن،باكستان، بيانات م  

  ١٤١٢ الفلبني، بيانات من،  

  ١٤٧٢، ١٤١٢االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ١٥٤٢ تونس، بيانات من،  

  ١٤١٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  
        

  اءـــــخ
  

  اليمن  

  احلالة يف الشرق األوسط    

  ٩٠٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٩٠٩ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥سالة مؤرخة ر    

  ٩٠٩ بيانات من،    

  احلالة يف يوغوسالفيا  

املبعوث اخلاص لألمني العام إىل البلقان، إحاطات     

  ٨٤ من،

صربيا؛  انظر. االحتادية - يوغوسالفيا، مجهورية     

صربيا؛ صربيا واجلبل  انظرصربيا واجلبل االسود، 

  االسود 
      

  ذال
  

الدميقراطية، رسالة  -نغو، مجهورية الكو انظر زائري  

 انظر، ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠مؤرخة 

الدميقراطية، رسالة مؤرخة  - الكونغو، مجهورية 

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

  احلالة يف زمبابوي  

  ١٣٧، ١٢٣ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

متوز/يوليه  ٢٦سالة مؤرخة اململكة املتحدة، ر    

١٦٣، ١٣٧، ١٢١، ٧٠، ٦٥، ٦٤ ،٢٠٠٥ ،

١٢٩٢  

  ١٦٤ التصويت،    
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  الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي

  
  املواد الواردة يف امليثاق -أوال

    

  الفصل األول (املقاصد واملبادئ)

  ١٥٢٤، ١٤٧٩، ١٤٧٨ :١املادة   

، ٨٧٧ ،٨٧١، ٨٦٩، ٧٤٣، ٧٤٢ :٢املادة   

١١٨٥، ١١٣٩، ١١٣٦، ١٠١١، ٨٩٦ ،

١٤٨٥، ١٤٨٤، ١٢٥٧، ١١٩١ ،

١٤٩٦، ١٤٩٣، ١٤٨٩، ١٤٨٨ ،

١٥٠٠، ١٤٩٩، ١٤٩٨ ،  

  الفصل الثاين (العضوية)

  ٣٥٨، ٢٨٩ ،٢٨٨ :٤املادة   

  ٣٥٨، ٢٨٩، ٢٨٨ :٥املادة   

  ٣٥٨، ٢٨٩، ٢٨٨ :٦املادة   

  الفصل الثالث (فروع اهليئة)

  ٢٩٧، ٢٧٣ :٧املادة   

  الفصل الرابع (اجلمعية العامة)

  ١٢٠٨، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣ :١٠املادة   

، ١٢٠٨، ٢٨٨، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٣ :١١ة ملادا  

١٢٩٢، ١٢٨٧، ١٢٨٤  

، ٣٢٤، ٢٩٧، ٢٨٨ ،٢٨٧، ٢٨٣ :١٢املادة   

١٥١٧، ١٢٨٥  

  ١٥١٧، ١٢٠٨، ٢٨٨ :١٣املادة   

  ٢٨٨ :١٤املادة   

  ٢٩٢، ٢٨٦ :١٥املادة   

  ٢٩٧، ٢٧٣ :٢٢املادة   

  الفصل اخلامس (جملس األمن)

  ٢٨٣، ٢٧٥ :٢٣املادة   

، ١٠٤٩، ٣١٥، ٢٩٢، ٢٨٦ ،٢٨٥: ٢٤املادة   

١٢٠٣، ١١٨٨،١٢٠٢، ١٠٧٣ ،

١٥٠٨، ١٥٠٧، ١٥٠٥، ١٤٩٩ ،

١٥١٦، ١٥١٤، ١٥١٣، ١٥١٠ ،

١٥٢٠، ١٥١٧  

، ١١٨٤، ١١٨٢، ١١٧٦، ٨٩٦ :٢٥املادة   

١٥٢٢، ١٤٣٨، ١٤٢٥، ١١٩١ ،

١٥٢٦، ١٥٢٥، ١٥٢٤، ١٥٢٣  

  ١٥٢٦، ١١٢٢ :٢٦املادة   

  ١٦٥، ١٦٤، ١٥٩، ٤٢ :٢٧املادة   

  ٤٥ ،٤٤، ٤٣، ٤٢ :٢٨املادة   

  ٢٩٧، ٢٧٣ ،١٧١ ،٤٢ :٢٩املادة   

  ٤١ :٣٠املادة   

  ٨٩ :٣١املادة   

  ٨٩ :٣٢املادة   

  الفصل السادس (حل املنازعات حالً سلمياً)

، ١٢٩٩، ١٢٨٥، ١٢٨٤ ،٧٤٣ :٣٣املادة   

١٣٤٧، ١٣٣٨، ١٣٣٦، ١٣٢٨  

، ١٣٣٩، ١٢٩٣، ١٢٨٥، ٧٤٣ :٣٤املادة   

١٥٢٧، ١٣٤٧، ١٣٤١، ١٣٤٠  

، ١٢٨٤، ١٢٨٣، ٢٨٨، ٨٩، ٤٤ :٣٥املادة   

١٣٤١، ١٢٨٩، ١٢٨٧، ١٢٨٥ ،

١٥٢٧  

، ١٣٣٥، ١٢٩٩، ١٢٨٥ ،١٢٣٣ :٣٦املادة   

١٣٤٢  

  ١٢٩٩، ١٢٨٧، ١٢٨٥ :٣٧املادة   

  ١٢٩٩، ١٢٨٦ :٣٨املادة   
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الفصل السابع (ما يتخذ من األعمال يف حاالت ديد 
  السلم واإلخالل به ووقوع العدوان)

، ٧٤٦، ٧٤٤، ٧٤٢، ٧٤١، ١٩٤ :٣٩املادة   

١٣٥٤، ١١٩٤، ١١٨٢، ١١٧٦ ،

١٣٧٠، ١٣٦٤، ١٣٦٢، ١٣٥٥ ،

١٤٩٩، ١٤٠٤، ١٣٧٥  

، ١٣٥٣، ١٣٥٢، ١١٨٤، ١١٨٢ :٤٠املادة   

١٣٨٩، ١٣٨٨، ١٣٧٦، ١٣٧٥ ،

١٥٢٥، ١٤٥٤، ١٤١٩  

، ٥٧٠، ١٨٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧١ :٤١املادة   

١٠٨٨، ١٠٧٨، ٧٤٦، ٧٤٤، ٥٧٧ ،

١١٨٢، ١١٣٩ ،١١٢٨، ١١١٩ ،

١١٨٧، ١١٨٥، ١١٨٤، ١١٨٣ ،

١٣٧٦، ١٣٥٣، ١٣٥٢، ١١٩١ ،

١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٧، ١٣٨٦ ،

١٤٠١، ١٣٩٦، ١٣٩٣، ١٣٩٢ ،

١٤١٩، ١٤١٣، ١٤٠٤، ١٤٠٣ ،

١٤٢٣، ١٤٢٢، ١٤٢١، ١٤٢٠ ،

١٤٤١، ١٤٣٨، ١٤٢٧، ١٤٢٥ ،

١٤٥٧، ١٤٥٥، ١٤٥٤، ١٤٤٢ ،

١٥٧٠ ،١٤٩٣، ١٤٦٠، ١٤٥٩  

، ١٤٢٨، ١٤٢٧، ١٣٥٤، ١١٧٦ :٤٢املادة   

١٤٥٤، ١٤٤٠، ١٤٣٨، ١٤٣٦ ،

١٤٦٠، ١٤٥٩، ١٤٥٦  

  ١٥٣١، ١٤٤٣، ١٤٤٢، ١٤٤١ :٤٣املادة   

  ١٤٥١، ١٤٤٢، ١٤٤١، ١١٩٨ :٤٤املادة   

  ١٤٥٣، ١٤٤٢، ١٤٤١ ،٢٨٢ :٤٥املادة   

، ١٤٤٢، ١٤٤١، ١٢٤٩ ،٢٨٢ :٤٦املادة   

١٤٥٣  

، ١٤٤١ ،١٢٤٩ ،١١٩٨ ،٢٨٢ :٤٧املادة   

١٥٢٦، ١٤٥٣، ١٤٤٢  

  ١٤٥٤ :٤٨املادة   

  ١٤٦٣، ١٤٥٩ :٤٩املادة   

  ١٤٦٦، ١٤٦٥، ٢٨٥ :٥٠املادة   

، ١١٢٧، ١١٢٠، ٩٣٥، ٨٥١ :٥١املادة   

١٤٦٩، ١٤٦٨، ١٢٥٨، ١١٩٤ ،

١٤٧٤، ١٤٧٣، ١٤٧٢، ١٤٧١ ،

١٤٩٠  

  الفصل الثامن (التنظيمات اإلقليمية)

، ١٥٣٤، ١٥٢٨، ١٥٢٧، ١٣٣٤ :٥٢املادة   

١٥٣٨، ١٥٣٥  

، ١٥٣١ ،١٥٢٨ ،١٥٢٧ ،١٢١١ :٥٣املادة   

١٥٣٥، ١٥٣٤، ١٥٣٣، ١٥٣٢ ،

١٥٣٨  

، ١٥٢٨، ١٥٢٧ ،١٢١٥، ٦٢ :٥٤ادة امل  

١٥٣٥ ،١٥٣٤، ١٥٣٣، ١٥٣١ ،

١٥٧٩، ١٥٣٨، ١٥٣٧، ١٥٣٦  

  الفصل التاسع (التعاون الدويل االقتصادي واالجتماعي)

  ١٥٢٨ :٥٥املادة   

  الفصل العاشر (الس االقتصادي واالجتماعي)

، ٣١٢، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣ :٦٥املادة   

٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٤، ٣١٣ ،

٦٦٠، ٤٨٣، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٣، ٣٢٢ ،

١٢٠٨  

  الفصل الثاين عشر (نظام الوصاية الدويل)

  ٣٢٦ :٧٧املادة   

  ٣٢٦ :٨٢املادة   

  ٣٢٦ :٨٣املادة   
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  الفصل الثالث عشر (جملس الوصاية)

  ٣٢٧ :٨٧املادة   

  ٣٢٧ :٨٨املادة   

  الفصل الرابع عشر (حمكمة العدل الدولية)

  ٢٨٨ :٩٣املادة   

  ٣٣٠ :٩٤املادة   

  ٣٣٠ :٩٦املادة   

  الفصل اخلامس عشر (األمانة)

  ٣٤٥، ٢٨٩، ٢٨٨ :٩٧املادة   

  ٣٤٥، ٥٠ :٩٨املادة   

، ١٢٨٦، ١٢٠٦، ٣٥١، ٣٤٥ :٩٩املادة   

١٣٢٧، ١٣٠٤، ١٢٩١، ١٢٨٧ ،

١٣٤٤، ١٣٤٣، ١٣٣٥  

  الفصل السادس عشر (أحكام متنوعة)

  ١٥٨٢، ١٥٨١ :١٠٣املادة   

   فترة االنتقال)الفصل السابع عشر (تدابري حفظ األمن يف

  ١٥٢٧ :١٠٧املادة   
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  النظام الداخلي املؤقت  -  ثانيا

    

  الفصل األول (االجتماعات)

  ٤٣ :١املادة   

  ٤٣، ٤٢ :٥- ١املادة   

  ٤٣ :٢املادة   

  ٤٣ :٣املادة   

  ٤٤، ٤٣ :٤املادة   

  ٤٤، ٤٣ :٥املادة   

  الفصل الثاين (جدول األعمال)

  ٦٢ :٦املادة   

  ٦١ :٨- ٦املادة   

  ٦١ :١٢- ٦ادة امل  

  ٦٢ :٧املادة   

  ٦٢ :٨املادة   

  ٦٣، ٦١ :٩املادة   

  ٦٧، ٦١ :١٠املادة   

  ٢٨٧، ٦٨، ٦٧، ٦١ :١١املادة   

  ٦٢، ٦١ :١٢املادة   

  الفصل الثالث (التمثيل ووثائق التفويض)

  ٤٨ :١٣املادة   

  ٤٨، ٤٢ :١٧- ١٣املادة   

  ٤٨ :١٤املادة   

  ٤٨ :١٥املادة   

  (الرئاسة)الفصل الرابع 

  ٤٨ :١٨ملادة ا  

  ٤٨ ،٤٢ :٢٠- ١٨املادة   

  ٤٨ :١٩املادة   

  ٤٨ :٢٠املادة   

  (األمانة العامة) الفصل اخلامس

  ٣٤٥، ٥٠، ٤٢ :٢٦- ٢١املادة   

  (تصريف األعمال) الفصل السادس

  ٩٨، ٥٢ :٢٧املادة   

  ، ٤٢ :٣٦- ٢٧املادة   

  ١٩٤، ١٧٧، ١٧١، ٥٢، ٤٢ :٢٨املادة   

  ٥٢ :٣٦- ٢٩املادة   

، ٩٥، ٩٤، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٤٧، ٤٦ :٣٧املادة   
١٢٧٢، ١٢٧١، ٣٦٦، ٩٩، ٩٨، ٩٦ ،

١٢٧٦، ١٢٧٥، ١٢٧٤، ١٢٧٣  

  ٨٩، ٥٢، ٤٢ :٣٩- ٣٧املادة   

، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ٤٧، ٤٦ :٣٩املادة   
٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٧٨، ٧٧ ،
٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٩ ،٨٦ ،

٣٦٦، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٥، ١٢٧ ،
١٢٧٥، ١٢٧٣، ١٢٧٢، ١٢٧١  

  سابع (التصويت)الفصل ال

  ٣٢٨، ١٥٩، ٤٢ :٤٠املادة   

  الفصل الثامن (اللغات)

  ٥٤، ٤٢ :٤٧- ٤١املادة   

  ٥٤ :٤٤املادة   

  الفصل التاسع (علنية اجللسات، احملاضر)

  ٢٨٩، ٥٤ :٤٨املادة   

  ٥٤، ٤٢ :٥٧- ٤٨املادة   

  ٥٧، ٤٥ :٤٩املادة   

  ٥٧ :٥٧- ٤٩املادة   

، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٢، ٧١، ٧٠ :٥٥املادة   
٢٩٠، ٨٦، ٨٥  

  الفصل العاشر (قبول أعضاء جدد)

  ٣٥٥، ٤٢ :٦٠- ٥٨املادة   

  ٣٥٧، ١٧٥ :٥٩املادة   

  ٢٩٣، ٢٨٩ :٦٠املادة   

الفصل احلادي عشر (العالقات مع هيئات األمم املتحدة 
  األخرى)

  ٣٢٨، ٤٢ :٦١املادة   
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  فهرس املواضيع
  
  

  ألف

  الة يف جورجيا انظر احلالة يف جورجيا، انظر احل .خبازيااحلالة يف أ

  االمتناع

  ١٦٤ عموما،  

  ١٦٦ احلالة يف أفغانستان،  

  ١٦٦ احلالة يف العراق،  

  ١٦٦، ١٦٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٦٥ االمتناع اإللزامي،  

  ١٦٥ احلالة يف السودان،  

  ١٦٥ االمتناع الطوعي،  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة  ،٢٠٧ اللجان املخصصة،

   ر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددةاحملددة، انظ

  اللجنة املخصصة الستعراض الواليات

  ١٧٥ عموما،  

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة ، ١٧٥، اللجان املخصصة

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة 

الكيان احملدد أو احلالة انظر أيضا  .احملاكم اجلنائية املخصصة

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة 

مل املخصص املعين باألطفال والرتاع االفريق الع
  ١٩٨  ،املسلح

نشوب الرتاعات يف  الفريق العامل املخصص املعين مبنع
  أفريقيا وحلها

  ١٩٧ عموما،  

  صون السلم واألمن  

  ٣١٩ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٣١٩  

  ٣١٩تقارير عن،   

انظر أيضا الكيان احملدد ، ١٩٥، األفرقة العاملة غري الرمسية

أو احلالة احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة 

   احملددة،

  قبول الدول األعضاء اجلديدة

  ٣٥٦ عموما،  

عليها من جانب جملس الطلبات املوصى باملوافقة   

  ٣٥٦  األمن،

  ١٧٥ اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد،  

  ٣٥٥ مناقشة املسألة يف جملس األمن،  

اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة   

  ٢٨٩ عن جملس األمن،

  ٣٥٦ ،األسوداجلبل   

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

من  ٦و  ٥و  ٤انية تطبيق املواد املمارسات املتصلة بإمك  

  ٣٥٨ امليثاق،

  ٣٥٧ تقدمي الطلبات،  

  ٣٥٨ اإلجراءات داخل جملس األمن،  

 إحالة الطلبات إىل اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد،  

٣٥٨  

  ٣٥٧ )،٢٠٠٦( ١٦٩١القرار   

مستشار األمني العام املعين باالستغالل واالعتداء اجلنسيني 
  املتحدة حلفظ السالم من جانب أفراد األمم

  ١٢٠٤، ١٢٠٠ إحاطات من،  

الفريق االستشاري املعين بالبلدان األفريقية اخلارجة من 
  نزاعات

  ١١٦٨ قطاع األعمال واتمع املدين، إحاطات بشأن،  

  أفغانستان

  ١٢٦٥ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف أفغانستان

  ١٦٦ االمتناع،  
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  أفغانستان  

  ٧٣٤ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٣ؤرخة رسالة م    

  ٧٢٧ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ٩رسالة مؤرخة     

  ٧٣٠ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١١رسالة مؤرخة     

  ٧٣٧، ٧٢٣، ٧١٥، ٧١٣بيانات من،     

  ٧١٣ اجلزائر، بيانات من،  

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ٧١٨، ٧١٠ من،

  ٧١٦، ٧١٣ الربازيل، بيانات من،  

  ٧٢٩كندا، بيانات من،   

  ٧٣٥، ٧١٧الصني، بيانات من،   

  ٧٢٩ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

  ٧٢٨الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٧١٣فرنسا، بيانات من،   

  أملانيا  

  ٧١٣إحاطات من،     

  ٧١٦بيانات من،     

، ١٣٨، ١٢٨، ١٠٩جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

٧٢٥، ٧١٩، ٧١٧، ٧١٥، ٧١١، ١٤٧، ١٤٢ ،

٧٣٠، ٧٢٧  

  ٧٣٧مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ٧٣٥، ٧٣٣، ٧٢٩ إيطاليا، بيانات من،  

  ٧٢٨ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٢٧ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٣٧، ٧٠٧هولندا، بيانات من،   

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٧٢٩ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ٧٢٩ النرويج، بيانات من،  

، ٧٢٣، ٧١٧، ٧١٦، ٧١٣ باكستان، بيانات من،  

٧٣٧، ٧٣١  

  ٧٣٣بنما، بيانات من،   

  ٧٢٩بريو، بيانات من،   

  ٧٢٤ الفلبني، بيانات من،  

، ٧٢٣، ٧١٩، ٧١٥، ٧١٣الرئيس، بيانات من،   

١٥٧٧، ١٣٢٢  

  ٧٣٧قطر، بيانات من،   

  ١٥٧٨ ،٧١١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   

، ١٤٢٨، ١٣٥٥، ٧١٧ )،٢٠٠٤( ١٥٦٣القرار   

١٥٨١، ١٥٧٨، ١٤٦٠  

  ١٣٢٢، ١٣٠٠، ٧٢١ )،٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار   

، ١٥٧٨، ١٤٩٥، ٧٢٤)، ٢٠٠٥( ١٦٢٣القرار   

١٥٨١  

  ١٥٧٨، ٧٢٧)، ٢٠٠٦( ١٦٥٩القرار   

  ١٤٨٦، ١٣٢٢، ٧٢٧)، ٢٠٠٦( ١٦٦٢ القرار  

  ١٥٨١، ١٥٧٨، ٧٣٠ )،٢٠٠٦( ١٧٠٧القرار   

  ١٣٢٢، ٧٣١ )،٢٠٠٧( ١٧٤٦القرار   

  ١٥٨١، ١٥٧٨، ٧٣٤ )،٢٠٠٧( ١٧٧٦القرار   

 ،٧٢٨ ،٧٢٤، ٧١٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

٧٣٧، ٧٣٣  

  األمني العام   

  ٧٠٩إحاطات من،     

 ،٧٢٣، ٧٢١، ٧١٥، ٧١٠، ٧٠٨ تقارير من،    

٧٣١، ٧٢٩، ٧٢٧  

  ١٢٩٤، ١٢٧٤، ١٢٦٥ بعثات جملس األمن،  

  ٧٢٩ سلوفاكيا، بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان  
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، ٧٢٢، ٧٢٠، ٧١٥ ،٧١٤، ٧٠٩ إحاطات من،    

٧٣١، ٧٢٨، ٧٢٥، ٧٢٣  

  ٧١٧بيانات من،     

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، إحاطات   

  ٧٣١، ٧٢٢من، 

لعمليات حفظ السالم، إحاطات من، وكيل األمني العام   

٧٢٦، ٧١٩، ٧١٨، ٧١٢  

  ، ٧١٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٧٣٧، ٧١٦، ٧١٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

انظر أيضا البلد احملدد، انظر أيضا البلد  .احلالة يف أفريقيا

  احملدد 

رتاعات يف الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب ال  

  ١٩٧ أفريقيا وحلها،

  ٤٨٣أنغوال، بيانات من،   

  ٤٨٨بلجيكا، بيانات من،   

  ١٣٤٧ بنن، بيانات من،  

  ٤٨٣ الربازيل، بيانات من،  

  ٤٨٣ شيلي، بيانات من،  

  ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٢الصني، بيانات من،   

  ٤٨٦ الكونغو (مجهورية)، بيانات من،  

  ٤٨٦، ٤٨٤الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦٢ هديدات اليت يتعرض هلا السالم،حتديد الت  

  الغذاء واألمن  

  ٤٨٩ اجلزائر، بيانات من،    

  ٤٨٩ بنن، بيانات من،    

  ٤٨٩ الصني، بيانات من،    

  ٤٨٩ اليونان، بيانات من،    

  ١٤٨ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٤٨٩ اليابان، بيانات من،    

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،    

  ٤٨٩ انات من،الفلبني، بي    

  ٤٨٩ رومانيا، بيانات من،    

  ٤٨٩ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٩ الواليات املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٨ برنامج األغذية العاملي، إحاطة من،    

  فرنسا  

  ٤٩٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٣بيانات من،     

  ١٣٤٧غواتيماال، بيانات من،   

  ١٤١، ١١٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٤٨٤ اليابان، بيانات من،  

  ١٣٤٦ صون السلم واألمن،  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  نيجرييا  

  ٤٨١ إحاطات من،    

  ٤٨١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٤٨٢بيانات من،     

  ١٣٤٧ النرويج، بيانات من،  

  ١٣٤٧ ،٤٨٧ يانات من،بنما، ب  

  السالم واألمن  

  ٤٩١ االحتاد األفريقي، بيانات من،    

  ٤٩٢بلجيكا، بيانات من،     

 ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩فرنسا، رسالة مؤرخة     

٤٩٠  

  ٤٩١فرنسا، بيانات من،     

  ١٤٨ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٧٢، ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

  ٤٩١بنما، بيانات من،     

  ٤٩١ االحتاد الروسي، بيانات من،    
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  ٤٩٢ سلوفاكيا، بيانات من،    

  ٤٩٠ جنوب أفريقيا، بيانات من،    

  ٤٩١ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ٤٩١ الواليات املتحدة، بيانات من،    

  ١٣٦٢الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٤٦ منع نشوب الرتاعات املسلحة،  

  ٤٨٣ رومانيا، بيانات من،  

  ٤٨٧، ٤٨٦ لروسي، بيانات من،االحتاد ا  

  ١٣٤٦، ٤٨١األمني العام، بيانات من،   

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٨ بعثات جملس األمن،  

  ٤٨٨ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٣٤٧ السودان، بيانات من،  

  ٤٨٧ترتانيا، بيانات من،   

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

  حاالت الطوارئ

  ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣ إحاطات من،    

  ٤٨٤ بيانات من،    

  ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٤٨٨  

  أفريقيا والغذاء واألمن و

  ٤٨٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ٤٨٩ بنن، بيانات من،  

  ٤٨٩ الصني، بيانات من،  

  ٤٨٩ اليونان، بيانات من،  

  ١٤٩ مشاركة يف اإلجراءات،دعوات لل  

  ٤٨٩ اليابان، بيانات من،  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٤٨٩ الفلبني، بيانات من،  

  ٤٨٩ رومانيا، بيانات من،  

  ٤٨٩ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤٨٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ٤٨٨ برنامج األغذية العاملي، إحاطة من،  

  األمن يفأفريقيا والسالم و

  ٤٩٠ االحتاد األفريقي، بيانات من،  

  ٤٨٨بلجيكا، بيانات من،   

  فرنسا  

  ٤٩٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٤٩١بيانات من،     

  ١٤٩ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٣ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٤٩١بنما، بيانات من،   

  ٤٩١ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ٤٩٢ يا، بيانات من،سلوفاك  

  ٤٩١ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ٤٩١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤٩١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  املركز األفريقي للحل البناء للرتاعات

  ١١٧٣ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

  ١١٧٠ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  اد األفريقياالحت

  ١٢٢٣ اجلزائر، بيانات من،  

، ١٤٣٥، ٤٠٤ بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال،  

١٤٦٢  

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ١٢٢٠ من،

  ١٥٣٦ بنن، بيانات من،  

  ١٢٢٠، ١٤٨، ٧٢ إحاطات من،  

  ١٢٢٣ الصني، بيانات من،  
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اء السالم، بيانات اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبن  

  ١٥٣٤، ١٢٢٦ بشأن،

  ١٢٢٢ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

  ٥٢٠، ٥١٤ كوت ديفوار، إحاطات بشأن،  

  ١٢٢٢فرنسا، بيانات من،   

  ٢٨٥ اجلمعية العامة، توصيات إىل جملس األمن،  

  ١٢٢٢ أملانيا، بيانات من،  

  ١٢٢٢ غانا، بيانات من،  

  عالقة مؤسسية مع  

  ٦٣٨ نن، بيانات من،ب    

  ٦٣٩، ٦٣٨ إحاطات بشأن،    

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

  ٦٣٩الرئيس، بيانات من،     

  ٦٣٨ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ١٢٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ١٢٢٢ اجلماهريية العربية الليبية، بيانات من،  

  ١٥٣٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٤٤ ات بشأن،اجتماع  

  ١٢٢٣ ناميبيا، بيانات من،  

 ١٧عملية األمم املتحدة يف بوروندي، رسالة مؤرخة   

  ٢١٢ ،٢٠٠٤آذار/مارس 

  ٤٩١ السالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٥٤١، ١٥٣٦، ١٢٢٣الرئيس، بيانات من،   

  ١٢٦٨ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  جنوب أفريقيا  

  ١٢٢٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٢٢٠ بيانات من،    

  احلالة يف السودان  

  ٦٠٨، ٦٠٦ إحاطات بشأن،    

  ١٥٧٠، ١٤٥٠، ٥٨٨، ٥٨٢ بيانات بشأن،    

  ١٢٢٠ السودان، بيانات من،  

  ١٥٤١، ١٥٣٦، ١٢٢٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٥٤١، ١٢٢٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ، ١٢٢٠ أوروغواي، بيانات من،  

  ١٥٧٢، ١٤٣٥، ٤٠٤ حتاد األفريقي يف الصومال،بعثة اال

  جدول األعمال

  إقرار  

  ٦٣ عموما،    

  ٦٥ النظر يف اآلثار الناشئة عن إدراج البنود،    

  ٦٤ النظر يف الشروط الالزمة إلدراج البنود،    

  ٦٦ صياغة البنود،    

  ٦٥ نطاق البنود يف ما يتصل بنطاق املناقشة،    

  مسائل قيد نظر جملس األمن  

  ٦٧ موما،ع    

  ٦٨ إضافة البنود واالحتفاظ ا وحذفها،    

  ٦٧ مواصلة مناقشة البنود،    

  ٦٨ املمارسة املتعلقة باالستبقاء واحلذف،    

  ٦٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩الرئيس، مذكرة مؤرخة   

  جدول األعمال املؤقت  

  ٦٢ عموما،    

  ٦٢ تعميم الرسائل،    

  ٦٢ إرسال،    

  ٦٢ إعداد،    

  ٦٢ ،٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٨ؤرخة السودان، رسالة م  

 انظرفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،  انظر. اإليدز

  فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

انظر اإلرهاب،  انظر أيضا. تنظيم القاعدة وحركة الطالبان

  اإلرهاب  أيضا

  ١٢٦٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   
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، ١٠٦٥ ،١٠٦٢، ١٠٥٨، ١٠٥٥ إحاطات من،    

١٠٨٦، ١٠٧٩، ١٠٧٧، ١٠٧٣، ١٠٦٨  

  ١٠٥٨ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٣ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٨ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٧٣  

 ،٢٠٠٥انون الثاين/يناير ك ١٣رسالة مؤرخة     

١٠٧٩  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٨٥  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٨رسالة مؤرخة     

١٠٩٠  

 ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٠٥٥  

  ١٧٨ تنفيذ الوالية،    

  ١٧٨ الرصد واإلبالغ،    

  انياألب

  ٨٣٢ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤اجلزائر (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ١٢٢٣ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ١١٧٠ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

السالم، بيانات  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء  

  ١٥٣٥، ٣٢٢ بشأن،

  ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

  ٥١٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٨٠٢ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٤١٧، ٨٨٨، ٨٨٦ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن،  

١١٣٥  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ٩٨٩ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ٩٦٣ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٧٩  

  ١٤١٤، ٣٧٦، ٣٧٥ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ١١٤٤، ١١٤٣ نات بشأن،صون السلم واألمن، بيا  

١٥٣٧  

  احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٩٢٠، ٩١٦، ٩١١، ٩٠٨، ٨٧١ بيانات بشأن،    

١٥٠٠، ١٣٦٤، ٩٣١  

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

، ١٤٤١، ٣٢١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

١٤٥١  

، ٣٢٢ الرتاع، بيانات بشأن،بناء السالم بعد انتهاء   

١٢٤٠، ١٢٣٧  

  ١٥٣٢، ١٢١٤ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١٢٠، ١١١٨ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

، ٥٧٢، ٥٦٩، ٥٦٧ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٤٢٥، ١٤٢١، ٥٩٧، ٥٩٤  

، ١٠٧١، ١٠٦٩، ١٠٥٩ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

١٤٨٤، ١٤٨٣، ١٠٨٤، ١٠٧٩، ١٠٧٥  

  ٦٧٤ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ١٦٠ التصويت، بيانات بشأن،  
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  ١٥٢٤، ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥١ بشأن،

  احلالة يف الصحراء الغربية  

  ١٤٧٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٦ؤرخة رسالة م    

  ٣٦٧ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤رسالة مؤرخة     

، ٣٢٦، ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٥٢  

  ١٤١٢ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،  

بعثة االحتاد  انظر .بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال

فريقي يف بعثة االحتاد األ انظراألفريقي يف الصومال، 

  الصومال

  )٢٠٠٤أنغوال (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٤٨٣ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٥٣٥، ٣٢٢ بشأن،

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

  ١٤١٣، ٥٠٨  كوت ديفوار، بيانات بشأن،احلالة يف  

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

١٥٥٧  

  ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٤١٤، ٣٧٥ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

، ٩١٤، ٨٧٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٣٦٤  

  ٣٢١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٦ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

، ١٤٢٢، ٥٦٧ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٤٦٣  

  ١٠٧١ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

  ٦٨٣ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ١٥١٠ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥١ الم واألمن، بيانات بشأن،املرأة والس  

  عنان، كويف

  ١٦٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣٣القرار   

  ٧٢ تكرمي،  

  )٢٠٠٦- ٢٠٠٥األرجنتني (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

، ١٠٤٤، ٣١٢ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٤٩  

  ١١١٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٤١٣، ٥١٢ نات بشأن،احلالة يف كوت ديفوار، بيا  

  ١٣٣٧ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٥١٦ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٣٨٠ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ١٥٠٣، ٣١٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

، ٨٧٨، ٨٦٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٤٤٨، ٩٠٣  

ية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهور - عدم االنتشار   

  ١١٩٧ بيانات بشأن،

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١١٨٧، ١١٨٥  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٤  

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٤٤١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

، ٣٢٣ انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، بناء السالم بعد  

١٢٣٩  

  ١١٧٤ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢١٩ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  
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  ١١٢٦ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ٥٩٨ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  ٦٩٩ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ٣٣٧ الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن، اجلدار يف األرض  

  ٣٢٦ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  تنظيم التسلح

  ١٥٢٦ ،٢٦النظر يف املادة   

  اجلزاءات  انظراجلزاءات،  انظر. حظر توريد األسلحة

حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  انظر. ٣٩املادة 

  ا السالم حتديد التهديدات اليت يتعرض هل انظر

  التدابري املؤقتة  انظرالتدابري املؤقتة،  انظر .٤٠املادة 

التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوة  انظر. ٤١املادة 

التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوة  انظراملسلحة، 

  املسلحة 

التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة  انظر. ٤٢املادة 

التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة  انظراملسلحة، 

  املسلحة 

صون السلم  انظرصون السلم واألمن،  انظر.  ٤٨املادة 

  واألمن 

  املساعدة املتبادلة  انظراملساعدة املتبادلة،  انظر.  ٤٩املادة 

  اجلزاءات  انظراجلزاءات،  انظر. جتميد األصول

  املساعدة املقدمة من الدول األعضاء

  ١٤٩٣ عموما،  

  ١٤٩٣ )،٥( ٢النظر يف املادة   

  ١٤٩٥ القوات املتعددة اجلنسيات،  

االمتناع عن تقدمي املساعدة إىل املستهدفني بإجراءات   

  ١٤٩٥ املنع أو القسر،

  ١٤٩٤ املنظمات اإلقليمية،  

  ١٤٩٣ ،٤١يف ما يتعلق باملادة   

  ١٤٩٤ األجهزة الفرعية لس األمن،

  قانونيةاألمني العام املساعد للشؤون ال

  ٤١٧ احلالة يف بوروندي، إحاطات بشأن،  

  األمني العام املساعد لدعم بناء السالم

  ٣٠١ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم

  ٧١٨، ٧١٠ احلالة يف أفغانستان، إحاطات بشأن،  

  ١٢٢٠ االحتاد األفريقي، إحاطات بشأن،  

  ٨٢٧ و، إحاطات بشأن،احلالة يف كوسوف  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  

  ١٢٣٩ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٦ بيانات بشأن،    

  ٦٠٠ احلالة يف السودان، إحاطات بشأن،  

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

  ٦٨٨، ٦٨٠ إحاطات بشأن،    

  ٦٨١ بيانات بشأن،    

 لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية، بعثة األمم املتحدة  

  ٦٨٨، ٦٨٠ أن،بيانات بش

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  األمني العام املساعد للشؤون السياسية

  ٧٣٩، ٧٣٨ احلالة يف بوغانفيل، إحاطات بشأن،  

  ١٠١٤، ٩٩٦، ٩٨٤ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  ، احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٢٤، ٩٢٣، ٩٠٥ إحاطات من،    

  ٩٤٦، ٩٣١ تقارير من،    

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٣  

  ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، إحاطات بشأن،  

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢٥٥ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  
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بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق،   

  ٩٨٤ بشأن،  إحاطات

حدة السياسي يف بوغانفيل، األمم املتمكتب   

  ٧٣٩، ٧٣٨ بشأن،  إحاطات

  أستراليا

، ١٤٣٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٢٤٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  حلالة يف السودانا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣ بيانات بشأن،    

  ليشيت-احلالة يف تيمور  

  ١٥٧٩ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٩٨، ٦٩٥، ٦٨٢، ٦٧٦ بيانات بشأن،    

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  النمسا

امريون ونيجرييا، رسالة مؤرخة الرتاع بني الك  

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١

  ١١٠٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٤١٠ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١٤١١ نات بشأن،اإلرهاب، بيا  

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  أذربيجان

 -متناع عن التهديد باستعمال القوة، واجب اال  

 تشرين األول/ ٨ة مؤرخة استعماهلا، رسال أو

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٧  أكتوبر

 متوز/ ٢٨رجيا، رسالة مؤرخة احلالة يف جو  

  ٩٥ ،٢٠٠٥  يوليه

ؤرخة يف الشرق األوسط، رسالة م احلالة  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٦آب/أغسطس   ٩
  
  
  

  اءــــــــــب
  

  جزر البهاما

  ٦٦٧ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  البحرين

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٢  

  ٩٤٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  بنغالديش

  ٣٢١ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  ١٤٤١، ٣٢١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٦٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  بربادوس

  ٤٥٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  بيالروس

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٧يف عام بلجيكا (عضو يف جملس األمن 

  ٤٩٢، ٤٨٨ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٣٣١ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٩، ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  
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  ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  صون السلم واألمن  

، ١١٣٩ ،٢٠٠٧نيه حزيران/يو ٦رسالة مؤرخة     

١٥٢٠  

  ١٥٤٣، ١٥٢٢ بيانات بشأن،    

  ١٥٠٩، ٧٤٥حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

  ١٢٤٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  بعثات جملس األمن  

  ١٢٦٦ إحاطات بشأن،    

  ١٢٦٧ بيانات بشأن،    

  ٤٣٥ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

  ٤١٠ بيانات بشأن،احلالة يف الصومال،   

، ٦٣٥، ٦٣٣ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٥٦٩، ١٤٣٧  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠ بشأن،

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤بنن (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٥٣٦، ٦٣٨ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ١١٦٩ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٥ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ١٠٢١ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٢٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٤، ١٠٢٠  

  ١٤١٥، ٣٧٦ ليربيا، بيانات بشأن،احلالة يف   

، ١١٤٤، ٣١٢ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٤٢  

  ٨٧٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١٣٤٥  

  ١١٦٦ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٩ انات بشأن،بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بي  

  ١٣٤٥ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢١٤، ١٢١١نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن، امل  

  ١٤٠٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

، ٥٩٨، ٥٧٦، ٥٧١ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

١٥٦٥، ١٤٢٦، ١٤٢٢  

  ١٦١التصويت، بيانات بشأن،   

  ٣٣٨ سطينية احملتلة، بيانات بشأن،اجلدار يف األرض الفل  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ بشأن،

  ١١٥٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٤١٢ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،  

مكتب  انظر - مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي

مكتب األمم  انظرندي، األمم املتحدة املتكامل يف بورو

  املتحدة املتكامل يف بوروندي،

 -فرتويال، مجهورية  انظر -  مجهورية فرتويال البوليفارية

  البوليفارية  -فرتويال، مجهورية  انظرالبوليفارية، 

  بوليفيا

  ١٥٥٩، ٦٦٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

ا مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقي
مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم  انظر -  الوسطى
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مكتب األمم املتحدة  انظريف مجهورية أفريقيا الوسطى، 

  لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى

  البوسنة واهلرسك

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٩، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢١  

  هلرسك احلالة يف البوسنة وا

  ٣٣١بلجيكا، بيانات من،   

  البوسنة واهلرسك  

  ٨١٥، ٨١٤، ٨١٢، ٨٠٩، ٨٠٧ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

٨١٠  

  ١٣٥٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٨٠٩، ٨٠٧ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

  ٣٣٢فرنسا، بيانات من،   

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩مؤرخة  أملانيا، رسالة  

٨٢٠  

  ٨١٦ غانا، بيانات من،  

  املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك  

، ٨١٥، ٨١٤، ٨١٢، ٨٠٩، ٨٠٦إحاطات من،     

٨١٨  

، ٨٠٨، ٨٠٥، ٣٣٢، ٣٣٢، ٣٣٠ تقارير من،    

٨١٧، ٨١٥، ٨١١  

  ٣٣٢ حمكمة العدل الدولية،  

  ٣٣٢ غوسالفيا السابقة، تقارير من،احملكمة الدولية ليو  

، ١٥٠، ١٤٢، ١٠٧دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٨٢٠، ٨١٨، ٨١٦، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧، ١٥٢  

  ٨٠٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩يرلندا، رسالة مؤرخة أ  

  ٣٣١ إيطاليا، بيانات من،  

  ١٤٢٨ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  ٨١٠ منظمة حلف مشال األطلسي، إحاطات من،  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩هولندا، رسالة مؤرخة   

٨١١  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٣٣٢ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٣٠باكستان، رسالة مؤرخة   

  ٨٠٧ الرئيس، بيانات من،  

، ١٣٥٥، ١٣٢٣، ٨٠٨ )،٢٠٠٤( ١٥٥١القرار   

١٥٨٠، ١٥٧٦، ١٥٦٠، ١٤٦٠، ١٤٢٨  

، ١٤٢٨، ١٣٢٣، ٨١١ )،٢٠٠٤( ١٥٧٥القرار   

١٥٧٧، ١٤٦٠  

، ١٥٦١، ١٣٢٣، ٨١١ )،٢٠٠٥( ١٦٣٩القرار   

١٥٧٧  

، ١٣٢٣، ٨١٦،  ٣٥٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٢القرار   

١٥٧٧، ١٥٦٠  

  ٨١٧ )،٢٠٠٧( ١٧٦٤القرار   

، ١٥٦٠، ١٣٢٣، ٨١٩ )،٢٠٠٧( ١٧٨٥القرار   

١٥٧٧  

  ٨١٨، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ٨٠٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨رسالة مؤرخة     

٨٠٨  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٨١٣  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٢رسالة مؤرخة     

٨١٦، ٨١٥، ٣٣٠  

  ٨١٧، ٣٣٠ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٣رسالة مؤرخة     

  ٣٣٢ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠ة مؤرخة رسال    

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥رسالة مؤرخة     

٨٢٠  
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 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٥رسالة مؤرخة     

٨١٩، ٣٣٢  

  ٣٥٠ عالقات جملس األمن مع،  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

٨٠٦  

  ٨١٨، ٣٣١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٨١٨ املتحدة، بيانات من،الواليات   

  احلالة يف بوغانفيل

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٧٣٩، ٧٣٨  

  ٧٤٠، ١٢٩، ١١٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٧٣٩ ،نيوزيلندا، بيانات من  

  ٧٣٩ بابوا غينيا اجلديدة، بيانات من،  

  ٧٣٩الرئيس، بيانات من،   

-٢٠٠٤الربازيل (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

٢٠٠٥(  

  ٧١٦، ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٨٤٣ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٣٢٠ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

، ١٠٣٩، ٣١٢ والرتاع املسلح، بيانات بشأن، ألطفال  

١٤٠٤، ١٠٥١  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ٣٢٠ بشأن،

، ٣٢٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٠٩٨  

، ١٢٠٧، ١٢٠٦ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

١٥٣٢  

  ٥١٢ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٨ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

، ٦٤٩، ٣١٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

١٣٣٧، ٦٦٠، ٦٥٦، ٤٥٠  

  ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

، ١٠٢٠ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٢٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢٠  

  ٩٦٤ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

  ٣٨٠ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ٣١٩، ٣١٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٢١  

، ٩١٩، ٨٧١ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٤٩٨، ٩٥٩، ٩٤١  

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٢، ٣٢٠ نات بشأن،عمليات حفظ السالم، بيا  

  ٣١٩ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

، ٣٢٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٣٩، ٣٢٣  

  ١٢١٤، ١٢١٤ نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،امل  

  ١٢٥٨ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

  ١١٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

، ٥٩٨، ٥٧٧، ٥٧٠ لسودان، بيانات بشأن،احلالة يف ا  

١٥٦٥، ١٤٦٣، ١٤٢٦، ١٤٢٢  

، ١٠٧١، ١٠٦٦، ١٠٥٨ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

١٠٧٧، ١٠٧٦، ١٠٧٥، ١٠٧٣  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ،١٢٤٨ بشأن،

  ٦٨٠، ٦٧٥ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  
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  ٣٣٧ ينية احملتلة، بيانات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسط  

  ١٥٢٤، ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

   ٥٥٥ بشأن،

  ٣٢٦، ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

أيضا الكيان احملدد أو احلالة  انظر، ١٢٥٧ ،إحاطات

  يان احملدد أو احلالة احملددةـ، أيضا الك انظراحملددةـ، 

  بوركينا فاسو

  احلالة يف كوت ديفوار  

  ٥٤٦ إحاطات بشأن،    

  ٥٤٢بيانات بشأن،     

  بوروندي

 ٢٣عملية األمم املتحدة يف بوروندي، رسالة مؤرخة   

  ٢١٥ ،٢٠٠٥آذار/مارس 

، ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥  

  احلالة يف بوروندي

 األمني العام املساعد للشؤون القانونية، إحاطات من،  

٤١٧  

  بوروندي  

  ٤٢٠، ٤١٨ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

٤٢١، ٤٢٠  

  ٤٢٤ الصني، بيانات من،  

  ٤٢٤ الكونغو (مجهورية)، بيانات من،  

  ١٣٥٦ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٤٢٤ م يف بوروندي، إحاطات من،ميسر عملية السال  

  فرنسا  

  ٤٢٤ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٤١٥ بيانات من،    

  ٤١٥ أملانيا، بيانات من،  

، ١٣٣، ١٢٢، ١٠٧دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٢، ١٥٤، ١٤٨ ،

٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١  

  ١٤٢٩ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ٥٦، ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٤٢٦ النرويج، إحاطات من،  

عملية األمم املتحدة يف بوروندي، رسالة مؤرخة   

  ٢١٢ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥

  ٤٢٦ جلنة بناء السالم، إحاطات من،  

، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٢٩٨ الرئيس، بيانات من،  

١٥٥٠، ١٤٩٨، ١٣٠٦، ٤٢٣، ٤٢١، ٤١٩  

  ١٣٧٥ تدابري حتفظية  

، ١٣٢٩، ١٣٠٦، ٤١٢ )،٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   

١٥٥٠، ١٤٢٩، ١٣٧٦، ١٣٥٦  

، ١٣٠٦، ١٣٠٠، ٤١٥ )،٢٠٠٤( ١٥٧٧القرار   

١٣٧٦  

، ١٣٠٧، ١٣٠٦، ٤١٦ )،٢٠٠٥( ١٦٠٢القرار   

١٣٧٦  

، ١٣٠٠، ٤١٨، ٣٤٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٦القرار   

١٣٢٩  

  ٤٢٠)،٢٠٠٥( ١٦٤١القرار   

، ١٣٧٧، ١٣٥٦، ٤٢٠)، ٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   

١٥٥١  

  ١٣٠٧، ٤٢٢)، ٢٠٠٦( ١٦٩٢القرار   

، ١٣٠٧، ١٢٩٩، ٤٢٣ )،٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   

١٥٥١، ١٣٢٩  

  ١٥٥٢، ٤٢٣، ٢٩٧ )،٢٠٠٧( ١٧٩١القرار   

  األمني العام 
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، ٤١٧ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١١رسالة مؤرخة     

٤١٨  

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

 ٤١٧، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢ تقارير من،  

١٥٥١، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨  

  جنوب أفريقيا  

  ٤٢٤ إحاطات من،    

  ١٥٥٢، ٤٢٥ بيانات من،    

  ٤١٤ إسبانيا، بيانات من،  

  ٤١٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤١٤ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  املؤسسات التجارية والصناعية واتمع املدين

دان األفريقية اخلارجة من الفريق االستشاري املعين بالبل  

  ١١٧٦ نزاعات، إحاطات من،

  ١١٧٠ اجلزائر، بيانات من،  

  ٣٢١ بنغالديش، بيانات من،  

  ١١٦٩ بنن، بيانات من،  

  ٣٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٦٩ شيلي، بيانات من،  

  ١١٧٠، ١١٦٩الصني، بيانات من،   

  الس االقتصادي واالجتماعي  

  ١١٦٩ إحاطات من،    

  ٣٠٨، ٣٠٢، ٣٠٦ ت من،بيانا    

  ١١٦٩فرنسا، بيانات من،   

  ٣٢٠ أملانيا، بيانات من،  

، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٥  

  ٧٠، ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١١٦٩ باكستان، بيانات من،  

  ١١٦٩ رومانيا، بيانات من،  

  ١١٦٦، بيانات من، األمني العام  

  ١١٦٧ شركة سيمنس، إحاطات من،  

  ١١٦٩، ٣٢١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١١٦٧ البنك الدويل، إحاطات من،  
      

  جيم

  

  الرتاع بني الكامريون ونيجرييا

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١النمسا، رسالة مؤرخة   

  ٣٤٣ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٩الكامريون، رسالة مؤرخة   

  ٣٤٢ ة العدل الدولية،حمكم  

تشرين األول/أكتوبر  ١٧الرئيس، رسالة مؤرخة   

٣٤٤ ،٢٠٠٦  

  األمني العام   

  ٣٤٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٣٤٣  

  ٣٤٣ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨ؤرخة رسالة م    

  كندا

  ٧٢٩ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

، ١٠٤٤، ٦٦ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

١٤٣٩، ١٤٣٨، ١٤٠٤، ١٠٤٩، ١٠٤٥ ،

١٥٠٤، ١٤٤٠  

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧، ١٣٤٠، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٢ ،

١٤٠٨ ،  

  ٦٥٩، ٣١٠ لة يف هاييت، بيانات بشأن،احلا  

  ١٢٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  
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  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ١١٤٦، ١١٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٣١، ١٤٤١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١٢٤٢ بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،بناء السالم   

  احلالة يف السودان  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

 كانون الثاين/ ٥سالة مؤرخة احلالة يف أوغندا، ر  

  ١٢٩١ ،٢٠٠٦  يناير

، ١١٥٨، ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٦٢  

  الدولية “كري”نظمة م

  ١١٧١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  منطقة وسط أفريقيا

، ١٢٧٢، ١٢٦٠، ١٢٥٧، ١٢٥٥ بعثات جملس األمن،  

١٤٨٩، ١٢٩٤، ١٢٧٣  

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

، ٤٧٩، ١٣٨، ١١٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٨٠  

  ٧٦ ن،إجراء جديد اختذه جملس األم  

، ١٣٢٩، ١٣٠٧، ٤٨٠، ٤٧٩الرئيس، بيانات من،   

١٥٥٧  

  األمني العام   

  ٣٤٨، ٣٤٥ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٧٩ تقارير من،    

  الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

  ١٣٥٦ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

أيلول/سبتمرب  ١٧االحتاد األورويب، رسالة مؤرخة   

١٥٧٥ ،٢٠٠٧  

  ٦٤٣، ١٢٥ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٣ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٤٣٠تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٤٤ ،  

  بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  

  ٢٥٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،    

  ٦٤٥، ٢٥٣ )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار     

  ١٤٦١ تبادلة،املساعدة امل  

  ، ١٥٧٥، ١٥٥٨، ١٣٠٨، ٦٤٥الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٧٧، تدابري حتفظية  

، ١٣٥٤، ، ١٣٠٨، ٦٤٥ )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   

١٤٥٨، ١٤٤٤، ١٤٣٠، ١٣٧٧، ١٣٥٦ ،

١٥٨٠، ١٥٧٥، ١٥٥٨، ١٤٩٤، ١٤٦١  

   األمني العام، تقارير من،  

  تشاد

  ١٢٦٢ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

   تشاد والسودانالرتاع بني

، ٦٤٢ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٣تشاد، رسالة مؤرخة   

١٢٩١  

، ٦٤٢، ١٤١، ١٢٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٦٤٥، ٦٤٤  

  ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٣٠٨، ٦٤٤، ٦٤٣، ٦٤٢الرئيس، بيانات من،   

١٤٨٥  

  ٦٤٣ األمني العام، تقارير من،  

  ١٥٤٠، ١٢٩٤ ،١٢٧٤، ١٢٦٠ بعثات جملس األمن،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

  ٦٤٣ حاالت الطوارئ، إحاطات من،
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  األطفال والرتاع املسلح

 الفريق العمل املخصص املعين باألطفال والرتاع املسلح،  

١٩٨  

  ١٠٤٩، ١٠٤٤، ٣١٢األرجنتني، بيانات من،   

  ١٠٤٥ بنن، بيانات من،  

  ١٤٠٣، ١٠٥١، ١٠٣٩، ٣١٢ ،الربازيل، بيانات من  

، ١٠٤٧، ١٠٤٥، ١٠٤٤، ٦٦ كندا، بيانات من،  

١٤٠٤  

  ١٠٣٨ شيلي، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٥٤، ١٠٥٣، ٦٦الصني، بيانات من،   

  ١٠٣٩ كولومبيا، بيانات من،  

، ٦٦ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٠٥٠، ١٠٤٩  

  ١٠٥٣، ١٠٤٩الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦٩ د التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،حتدي  

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، إحاطات من،  

١٠٤٣  

  ١٣٦٩، ١٠٤٩، ١٠٣٩مصر، بيانات من،   

  ١٠٥٠االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ١٠٣٩ فيجي، بيانات من،  

  فرنسا  

  ١٠٤٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٠٥٣، ١٠٥٠، ١٠٤٤ بيانات من،    

  ١٤٠٣، ١٠٣٩ أملانيا، بيانات من،  

  ١٠٥٠ غانا، بيانات من،  

  ١٠٥٤، ١٠٤٥ اليونان، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٤٥، ١٠٤٠ اهلند، بيانات من،  

 ١٤٦، ١٣٨، ١١٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٥، ١٥٠، ١٤٧  

  ١٠٤٤، ٣١٢ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٤١ ليختنشتاين، بيانات من،  

، ١٣٩٠دابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة، ت  

١٤٠٣  

  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤٠ ميامنار، بيانات من،  

  ١٠٥٣ نيبال، بيانات من،  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٠٤، ١٠٣٩ النرويج، بيانات من،  

  ١٠٣٨ باكستان، بيانات من،  

  ١٠٤٦، ١٠٤٣ الفلبني، بيانات من،  

   الرئيس  

  ١٠٤٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠ؤرخة رسالة م    

  ١٠٥٤، ١٠٥١، ١٠٤٦ بيانات من،    

  ١٠٤٩قطر، بيانات من،   

، ١٣٩١، ١٠٤١، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٣٩القرار   

١٥٠٦  

  ١٣٠٤، ١٠٤٦، ١٩٨)، ٢٠٠٥( ١٦١٢القرار   

، ١٠٤٩، ١٠٤٨، ١٠٤٤االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٣٦٩، ١٠٥٣  

  ١٠٤٩ سان مارينو، بيانات من،  

  ١٠٥٢ نقاذ الطفولة، بيانات من،منظمة إ  

  األمني العام   

  ١٠٥١إحاطات من،     

، ١٠٥١، ١٠٤٠، ١٠٣٧، ٣١٢ تقارير من،    

١٤٢٦، ١٤٠٣، ١٣٦٩  

  ١٠٣٩ إسبانيا، بيانات من،  

املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال يف الرتاعات   

، ١٠٤٧، ١٠٤٢، ١٠٣٧ املسلحة، إحاطات من،

١٠٥١  

  ١٠٥٣، ١٠٤٩، ٦٦ ات من،النكا، بيان سري  

  ١٠٤٣ترتانيا، بيانات من،   
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  ١٠٥٣، ١٠٤٦، ١٠٤٤، ١٠٤٠ أوغندا، بيانات من،  

  ١٠٤٨ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،  

، ١٠٣٧ منظمة األمم املتحدة للطفولة، إحاطات من،  

١٠٥١، ١٠٤٧، ١٠٤٢  

  ١٠٤٤، ١٠٣٨ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٤٠٤، ١٠٤٤، ١٠٣٩ تحدة، بيانات من،الواليات امل  

  ١٠٤٩ فرتويال، بيانات من،  

طفال والرتاعات املسلحة، هيئة الرصد املعنية باأل  

  ١٠٤٨ من،  إحاطات

  ١٠٤٨ البنك الدويل، إحاطات من،  

  )٢٠٠٤شيلي (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٤٨٣ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١١٦٩ املدين، بيانات بشأن،األعمال التجارية واتمع   

  ١٠٣٨ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١١٢٨ بشأن،

  ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

، ٦٥٦، ٦٥٠، ٣١٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

١٤٤٧، ١٣٣٦، ٦٦٧، ٦٥٩  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٠  

  ٩٦٩ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

، ٩٠٧، ٨٧٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩١٤، ٩٠٩  

  ١٢١٢ ، بيانات بشأن،املنظمات اإلقليمية  

  ١٤٢٣ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  ١٠٧٤، ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

   ٦٨٢ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥١ بشأن،

  ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

   جملس األمن)الصني (عضو دائم يف

  ٧٣٥، ٧١٧ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٢حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

  ١٢٢٣ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٤٢٥ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

، ١١٦٩ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

١١٧٠  

، ١٠٥٣، ٦٦ ملسلح، بيانات بشأن،ألطفال والرتاع اا  

١٤٠٤، ١٠٥٤  

، ١٠٩٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٤، ١١١١، ١١١٠، ١١٠٦  

  ، ١٥١٩، ١٣٧٠، ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

، ١٢٠٦، ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

١٣٣٩، ١٢٠٨  

، ٥٤٧، ٥٠٧لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، احلا  

١٤٤٦، ١٤١٣  

  ١٣٦٨، ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

، ٦٦٨، ٦٦١، ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

١٣٣٧، ٦٧١  

، ٨٩٦، ٨٨٨، ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

١٤٢٥، ١٤١٧  

  ١١٣٣ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

 ،١٠٣٢ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٤، ١٠٣٢  

  ١٠٠٨، ١٠٠٤احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   
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، ٩٦٩ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٨٢  

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٣٢، ٨٢٨ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  ١٤١٥، ٣٧٥ ليربيا، بيانات بشأن، احلالة يف  

، ٣١٧، ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٣٧، ١١٤٦، ١١٤٤، ١١٤٣، ٣١٨  

، ٨٥٤، ٨٤٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩١٥، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٤، ٨٧٨، ٨٧١، ٨٦٢ ،

١٤٩٨، ١٤٩١، ١٤٤٨، ٩٥٧، ٩٥٠، ٩٤٣ ،

١٥٠٠  

، ٧٤٦، ٧٤٢، ٧٤١حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

١٤١٨، ١٣٦٧، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤٧ ،

١٥٠٨، ١٤٩٦  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ١٤١٨، ١٣٣٨، ١١٩٦، ٧٥٠ بيانات بشأن،

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤١٩، ١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٧، ١١٨٤ ،

١٤٢٥، ١٤٢٠  

  ٣٠٢ يانات بشأن،جلنة بناء السالم، ب  

  عمليات حفظ السالم  

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة     

١٥١٣  

  ١٥١٣، ١٢٠٣بيانات بشأن،     

، ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٤، ١٢٤٢  

، ١٢١٤، ١٢١١ ، بيانات من،املنظمات اإلقليمية  

١٥٣٣، ١٢١٨  

  ١٢٦٩ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ٢٩٢ تقارير جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ٤٠٩ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٦٨حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

٦٣٦، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢، ٥٩٧، ٥٩٥ ،

١٤٣٦، ١٤٢٥، ١٤٢٤، ١٤٢٢، ١٤٢١ ،

١٤٦٥  

  ١٠٦٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٤٨ بشأن،

  ٦٨٩ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ٣٣٧ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ٥٦١ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٢ ،١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم

  ١٥٣٤، ١١٢٦ االحتاد األفريقي، بيانات من،  

  ١٥٣٥، ٣٢٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٥٣٥، ٣٢٢أنغوال، بيانات من،   

  ٣٢٢ الربازيل، بيانات من،  

  ١٢٢٨ شيلي، بيانات من،  

  ١٢٢٧ االحتاد األورويب، بيانات من،  

  ١٢٢٨فرنسا، بيانات من،   

  ١٥١، ١٥٠، ١٤٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

  ١٥٣٤، ١٢٢٧ جامعة الدول العربية، بيانات من،  

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٥٣٥، ١٢٢٨، ٣٢٢ باكستان، بيانات من،  

  ١٥٣٦ ،١٢٢٨ الرئيس، بيانات من،  

  ١٥٣٥ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٢٢٦، بيانات من، األمني العام  

  ١٢٢٨ إسبانيا، بيانات من،  
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  ١٢٢٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  املدنيون يف الرتاعات املسلحة

  ١١١٥، ١٠٩٦ مذكرة،  

  ١٤٠٧أنغوال، بيانات من،   

  ١١١٠األرجنتني، بيانات من،   

  ١٥٠٤، ١٤٣٩أستراليا، بيانات من،   

  ١١٠٩ النمسا، بيانات من،  

  ١٤٠٧ بنن، بيانات من،  

  ١٠٩٨، ٣٢٤ الربازيل، بيانات من،  

، ١١٠٩، ١١٠٤، ١١٠٢، ١١٠١ كندا، بيانات من،  

١٤٣٨، ١٤٠٨، ١٤٠٧، ١٣٤٠، ١١١٤ ،

١٥٠٤، ١٤٤٠، ١٤٣٩  

  ١١٠١ شيلي، بيانات من،  

، ١١١١، ١١١٠، ١١٠٦، ١٠٩٩الصني، بيانات من،   

١١١٤  

  ١٥٠٤، ١١٠١، ١٠٩٩ كولومبيا، بيانات من،  

، ١١٠٨ لدميقراطية، بيانات من،ا - الكونغو، مجهورية   

١١٠٩  

  ١١٠٢، ١١٠١ كوستاريكا، بيانات من،  

  ١٤٣٩، ١٤٠٨الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦١ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٥٠٤ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  ١٤٠٧، ١١٠٦مصر، بيانات من،   

  ١٠٩٨االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ١٠٩٨ بيانات من،فيجي،   

، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٤، ١١٠١فرنسا، بيانات من،   

١٤٣٧، ١٤٠٨  

  ١٤٠٧، ١٠٩٩ أملانيا، بيانات من،  

  ١١١٠، ١١٠٩ غانا، بيانات من،  

  ١٤٠٨ اليونان، بيانات من،  

  ١١١٠غواتيماال، بيانات من،   

، ١١٠٤ اللجنة الدولية للصليب األمحر، إحاطات من،  

١١١٦  

  ١٣٤٠ قائق،التحقيق وتقصي احل  

، ١٤٢، ١٤١، ١١٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٤  

  ١٤٠٧ العراق، بيانات من،  

  ١١١٧ إيطاليا، بيانات من،  

  ١١١٠، ٣٢٤ اليابان، بيانات من،  

  ١١١٤ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ١١١٧، ١١٠٩، ١١٠١ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ١٤٣٨ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٤٠٧تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ١٤٤٠ املكسيك، بيانات من،  

  ١٥٠٥ نيبال، بيانات من،  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٥٠٤، ١٤٣٩، ١١٠١ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ١٤٣٨، ١٤٠٨، ١٠٩٩ النرويج، بيانات من،  

  ١٣٤٠، ٣٢٤ باكستان، بيانات من،  

  ١١١٧انات من، بنما، بي  

  ١٤٣٨، ١١٠٦، ١١٠١بريو، بيانات من،   

  ٣٢٤ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٠٢، ١١٠٤، ١١٠٢الرئيس، بيانات من،   

  ١٤٤٠، ١٣٤٠قطر، بيانات من،   

، ١٣٠٣، ١١٠٧، ٢٩٤)، ٢٠٠٦( ١٦٧٤القرار   

١٥٠٦، ١٣٦١، ١٣٥٥  

  ١٥٠٦، ١٣٦٢، ١١١٢ )،٢٠٠٦( ١٧٣٨القرار   

  ١٠٩٩، ١٠٩٨ رومانيا، بيانات من،  

، ١١١٣، ١١٠٩، ١١٠٦االحتاد الروسي، بيانات من،   

١١١٧  
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  ١٤٠٧، ١١١٤، ١٠٩٦ األمني العام، تقارير من،  

  ١١١٧ السنغال، بيانات من،  

  ١١١٧ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١١١٠ سلوفينيا، بيانات من،  

  ١١١٧ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١١٠١، ١٠٩٨ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٤٠٧، ١٣٤٠، ١١٠٧انات من، سويسرا، بي  

  ١٥٠٤، ١١٠٧ أوغندا، بيانات من،  

  ٣٢٤ أوكرانيا، بيانات من،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

   حاالت الطوارئ

، ١١٠٤، ١١٠٢، ١٠٩٩، ١٠٩٨إحاطات من،     

١١١٥، ١١١٤، ١١١٢، ١١١٠، ١١٠٨  

  ١٥٠٤ بيانات من،    

، ١١٠٧، ١١٠١، ١٠٩٨نات من، اململكة املتحدة، بيا  

١٤٠٨، ١٣٤٠، ١١١٦، ١١١٤، ١١٠٩  

، ١١٠٩، ١٠٩٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١١١٦، ١١١٢  

  تغري املناخ

  ١٣٦٩، ١٢٥٢بلجيكا، بيانات من،   

  ١٥١٩، ١٣٧٠، ١٢٥٣الصني، بيانات من،   

  ١٢٥٢ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة   

  ١٣٦٩ ا السالم،حتديد التهديدات اليت يتعرض هل  

  ١٥٢٠مصر، بيانات من،   

  ١٥١٩، ١٢٥٤فرنسا، بيانات من،   

  ١٥١٨ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣ أملانيا، بيانات من،  

  ١٥١٩ ، بيانات باسم،٧٧جمموعة الـ   

  ١٣٧٠ اهلند، بيانات من،  

  ١٢٥٣ إسرائيل، بيانات من،  

  ١٢٥٤ إيطاليا، بيانات من،  

  ١٢٥٤ يانات من،اليابان، ب  

  ١٢٥٣ جزر مارشال، بيانات من،  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٥١٩ املكسيك، بيانات من،  

  ١٥١٨، ١٣٤٤هولندا، بيانات من،   

  ١٥٢٠ حركة عدم االحنياز، بيانات باسم،  

  ١٥١٩ النرويج، بيانات من،  

 ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٦باكستان، رسالة مؤرخة   

١٢٥٢  

، ١٣٧٠، ١٢٥٣ اجلديدة، بيانات من،بابوا غينيا   

١٥١٨  

  ١٢٥٢الرئيس، بيانات من،   

  ١٥١٩، ١٣٤٤قطر، بيانات من،   

  ١٣٤٤إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

  ١٥١٩ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٥١٨ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٢٥٣ جزر سليمان، بيانات من،  

  ١٢٥٤، ٦٥ريقيا، بيانات من، جنوب أف  

  ١٥١٩، ١٢٥٤ را، بيانات من،سويس  

  ١٢٥٣ توفالو، بيانات من،  

  اململكة املتحدة  

، ٧٣، ٦٥ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

١٥١٧، ١٣٤٤، ١٢٥١ ،  

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣ بيانات من،    

  ١٣٧٠ فرتويال، بيانات من،  

  منظمة معاهدة األمن اجلماعي

  ١٠٦٥ اإلرهاب، بيانات باسم،  

  كولومبيا

  ١٠٣٩ ل والرتاع املسلح، بيانات بشأن،األطفا  
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، ١٠٩٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤، ١١٠١  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١٣٧٤، ١١١٩ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  جامعة كولومبيا

 ل السلمية، بيانات بشأن،تسوية املنازعات بالوسائ  

١١٧٣  

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

جلنة اخلرباء املعنية باستعراض احملاكمة على االنتهاكات 
  ليشيت -اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة يف تيمور 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري 
  لقابلة للتصرفا

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٣ عالقات جملس األمن مع،  

  ٩٢٨ بيانات من،  

   انظر أيضا اللجنة احملددة، انظر أيضا اللجنة احملددة. اللجان

  ١٣٠إحاطات من،   

  رابطة الدول املستقلة

  ١٥٣٤، ١٢١٣مية، بيانات بشأن، املنظمات اإلقلي  

  أمانة الكومنولث

  ١١٤٩ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية

  ٧٠٢ ليشيت، بيانات بشأن، -  الة يف تيموراحل  

   األزمات املعقدة

  ٣١٣ اجلزائر، بيانات من،  

  ٣١٣أنغوال، بيانات من،   

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ بنن، بيانات من،  

  ١٥٣٢، ١٢٠٦، ١٢٠٦ الربازيل، بيانات من،  

  ١٣٤٤، ١٢٠٦ شيلي، بيانات من،  

  ١٣٣٩، ١٢٠٨، ١٢٠٦، ٣١٣الصني، بيانات من،   

  ادي واالجتماعيالس االقتص  

  ١٢٠٦إحاطات من،     

  ٣١٢، ٣٠٦ بيانات من،    

 منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، إحاطات من،  

١٢٠٥  

  ١٢٠٧فرنسا، بيانات من،   

  ١٢٠٨، ٣١٣ أملانيا، بيانات من،  

  ١٣٣٩التحقيق وتقصي احلقائق،   

  ١٤٥، ١٤١ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٣٤٣، ١٢٠٨ باكستان، بيانات من،  

  ١٢٠٦، ٣١٣ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٤٠الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٤٣إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

  ١٣٣٩، ١٢٠٧، ٣١٤ رومانيا، بيانات من،  

  ١٥٣٢ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٣٤٣، ١٢٠٨، ١٢٠٦، ٣١٣ إسبانيا، بيانات من،  

للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف  وكيل األمني العام  

  حاالت الطوارئ

  ١٢٠٥إحاطات من،     

  ١٣٤٣ بيانات من،    

، ١٢٠٨، ١٢٠٦، ٣١٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٣٤٤  
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  ١٢٠٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  تصريف األعمال

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ  

  ٥٢ عموما،    

  ٥٢ علقة بـ،التطورات اإلجرائية املت    

  الدميقراطية) -  احلالة يف الكونغو (مجهورية

  الدميقراطية - الكونغو، مجهورية   

  ٤٤٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

٤٦٠  

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٤  

  ١٤٨٩ يانات من،ب    

  ١٣٥٧ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  االحتاد األورويب  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات من،    

 باسم، ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

  ٤٧٢ بيانات من،    

  ١٤٩٠ بيانات باسم،    

  ٤٦٤فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٧٢، ٤٧١ أملانيا، بيانات من،  

  ١٨٥ فريق اخلرباء،  

  ١٣٩٤نشاء، إ    

  ٤٦٦، ٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٠ تقارير من،    

، ١٤٣، ١٢٦، ١١١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٦، ١٥٠، ١٤٤ ،

٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٣ ،

٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠  

  ١٤٩٠ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٣١ ة،تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلح  

  ١٣٩٣تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ١٤٦١، ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٩٠ باكستان، بيانات من،  

  ١٤٩٠ الفلبني، بيانات من،  

، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٨الرئيس، بيانات من،   

٤٧٥، ٤٧٣، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٧ ،

١٥٥٢، ١٤٨٨، ١٤٨٦، ١٣١٣، ١٣١٢ ،

١٥٧٢  

  ١٣٨١، تدابري حتفظية  

  ٤٧٣قطر، بيانات من،   

  ١٣٩٤ )،٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار   

  ٤٤٦ )،٢٠٠٤( ١٥٢٢القرار   

، ١٨٤، ١٧٤، ١٧٣، ١٣١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   

١٣٩٤، ١٣٥٧، ٤٤٦، ٣٥٠، ٢١٣، ١٨٥ ،

١٤٩٣، ١٤٥٩، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٤٣١  

  ١٣٩٤، ٤٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٢القرار   

  ١٤٣٢، ٤٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٥لقرار ا  

، ١٣١٢، ٤٥١، ٣٤٦ )،٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   

١٤٣٢، ١٣٨١  

، ١٤٣٢، ١٣٨٢، ٤٥٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   

١٥٥٢  

، ١٣٩٤، ٤٥٧، ١٨٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   

١٥٥٢، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٣٩٥  

  ١٣٩٤، ٤٥٨ )،٢٠٠٥( ١٦١٦القرار   

  ١٣١٢، ٤٥٨ )،٢٠٠٥( ١٦٢١القرار   

  ٤٥٩ )،٢٠٠٥( ١٦٢٨القرار   

  ٤٦٠ )،٢٠٠٥( ١٦٣٥القرار   
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  ١٣٩٥، ٤٦١، ١٨٥ )،٢٠٠٥( ١٦٤٩القرار   

  ٤٦٣، ٢٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   

  ٤٦٢ )،٢٠٠٦( ١٦٥٤القرار   

  ٤٦٣ )،٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

، ١٤٥٨، ١٤٣٢، ٤٦٣ )،٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   

١٥٨٠، ١٥٧١، ١٥٥٢، ١٤٩٤، ١٤٦١  

  ١٥٥٢، ١٣٨٢، ٤٦٥ )،٢٠٠٦( ١٦٩٣القرار   

، ١٣٩٤، ٤٦٦، ١٨٥ )،٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار   

١٤٥٧، ١٣٩٥  

  ١٣٨٣، ٤٦٨ )،٢٠٠٦( ١٧١١القرار   

  ٤٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   

  ١٥٥٢، ٤٧٣ )،٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   

  ٤٧٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥١القرار   

  ١٣٨٣، ٤٧٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   

  ١٣٩٥، ٤٧٥ )،٢٠٠٧( ١٧٦٨القرار   

  ٤٧٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧١القرار   

، ١٣٨٣، ٤٧٧، ٣٤٧ )،٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   

١٤٣٢  

  رواندا  

  ٤٥٤ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٠ بيانات من،    

  األمني العام   

 ،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣رسالة مؤرخة     

٤٤٧  

  ٤٥١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣رسالة مؤرخة     

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦/أبريل نيسان ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

  ٣٤٧، ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٣، ٤٥١، ٤٤٦ تقارير من،    

٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥  

  ٤٥١ بيانات من،    

  ١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١٨٤ إنشاء،    

  ٤٥٠ ،٢٠٠٤ليه متوز/يو ١٥رسالة مؤرخة     

  ٤٥٧ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

٤٥٥  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة     

٤٦٦  

  ٤٦٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٤٧٥ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٨٤ الوالية،    

  ١٨٤ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٥الرصد واإلبالغ،     

  ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٦٣ بعثات جملس األمن،  

  ٤٧٣ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٧رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٤٧٢، ٤٧١  

  ٤٧٢ لكة املتحدة، بيانات من،املم  

  ٤٥١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  الدميقراطية) ورواندا -  الكونغو (مجهوريةالرتاع بني 

الدميقراطية، رسالة مؤرخة  - ة الكونغو، مجهوري  

  ١٢٩١، ١٢٨٨ ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

  ١٤٧٣ الدفاع عن النفس،  
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يف جملس األمن  الدميقراطية (عضو - الكونغو، مجهورية 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة 

  ٧٢٩ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

، ١٠٤٩، ٦٦ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٥٠  

، ١١٠٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١٠٩  

أو  -تعمال القوة، واجب االمتناع عن التهديد باس  

تشرين األول/أكتوبر  ٣استعماهلا، رسالة مؤرخة 

١٤٨٥ ،٢٠٠٥  

، ٤٣٩ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

٤٤٣  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٣  

  صون السلم واألمن  

  ١١٤١ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٤٤، ١٤٠٦، ١١٤٦، ١١٤٣بيانات بشأن،     

، ٩٥٩، ٩٤٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٣٦٥  

  ١٥٠٩، ٧٤٣حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١١٩٠  

  ١٢١٩، ١٢١٨نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن، امل  

، ١٢٦٤، ١٢٥٨ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

١٢٦٩  

  الدفاع عن النفس  

  ١٤٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

١٤٧٣  

  ١٤١٠ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١٤٥٣، ١٤٥٠حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

  ١١٨١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ ألمن، بيانات بشأن،املرأة والسالم وا  

  الكونغو، مجهورية

  ٤٨٦ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٤٢٥ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

، ٤٣٩ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

٤٤٣  

  احلالة يف الصومال  

 ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٢رسالة مؤرخة     

٤٠٤  

  ٤١٠بيانات بشأن،     

  احلالة يف السودان  

  ٦١٠ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

٦٢٤  

  ٦٣٥بيانات بشأن،     

  كوستاريكا

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١٠٢  

  ٣٢٧ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩مذكرة مؤرخة   

  ١٤٠٩ اجلزاءات، بيانات بشأن،  

، ١١٢٢، ١١٢٠ سلحة الصغرية،  بيانات بشأن،األ  

١٥٢٦، ١٤٠٩  

  ١٠٧٦، ١٠٦٣اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  كوت ديفوار

  ١٢٦٩، ١٢٥٧ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  
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  احلالة يف كوت ديفوار

  االحتاد األفريقي  

  ٥٢٠ إحاطات من،    

  ٥١٥ إحاطات باسم،    

  ٥١٦ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤١٣، ٥٠٨أنغوال، بيانات من،   

  ١٤١٣، ٥١٢األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤٤٦ بنن، بيانات من،  

  ٥١٢ الربازيل، بيانات من،  

  بوركينا فاسو  

  ٥٤٥إحاطات من،     

  ٥٤٣ بيانات من،    

  ١٤٤٦، ١٤١٣، ٥٤٧، ٥٠٧الصني، بيانات من،   

   كوت ديفوار  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٠رسالة مؤرخة     

٥٢٨  

، ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٢، ٥١٧، ٥١٣ بيانات من،    

٥٤٧، ٥٤٦  

  ١٤٤٦، ٥١٢الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٦ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

، ١٤١٣، ٥١٦، ٥١٣، ٥٠٧فرنسا، بيانات من،   

١٤٤٥  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠غامبيا، رسالة مؤرخة   

٥٠٧  

  ٥١٧ اليونان، بيانات من،  

  ١٨٦ فريق اخلرباء،  

  ١٣٩٣إنشاء،     

  ٥٤٨، ٥٤٢، ٥٣٨، ٥٣٤، ٥٢٥ تقارير من،    

  ٥٢٢املمثل السامي، إحاطات من،   

  ١٢٩٤ التحقيق وتقصي احلقائق،  

، ١٣٥، ١٣٣، ١١٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٥١٧، ٥١٤، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٣، ١٤٨، ١٣٩ ،

٥٣٢، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٨ ،

٥٤٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٦، ٥٣٤  

، ١٤١٣، ٥١٧، ٥١٣، ٥١٢ اليابان، بيانات من،  

١٤٤٦  

  ١٣٠٩ ماركوسي، -اتفاق ليناس   

، ١٤٣٠تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٤٥  

 ،١٣٩٢تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤١٣  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

   نيجرييا  

  ٥٢٠، ٥١٤ إحاطات من،    

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩رسالة مؤرخة     

٥٠٧  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٦رسالة مؤرخة     

٥٢٣، ٥٢٠  

  ١٤٤٦ بيانات من،    

  ١٣١١ اتفاق واغادوغو،  

  ٥٤٧ بنما، بيانات من،  

  ١٤٤٥ ، بيانات من،الفلبني  

   الرئيس  

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة     

، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٠، ٥٠٩، ٥٠٦ بيانات من،    

٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٥ ،

١٣١٠، ١٣٠٩، ١٢٩٤، ٥٤٣، ٥٣٩ ،

١٥٤٥، ١٣٣٠، ١٣١١  

  ١٣١٠ اتفاق بريتوريا،  
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النائب الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام لكوت   

  ديفوار

  ١٤٤٥، ٥٤٥، ٥١٠ حاطات من،إ    

  ٥١٤ بيانات من،    

  ١٣٧٧، تدابري حتفظية  

  ٥٤٧قطر، بيانات من،   

، ١٣٥٦، ١٣٠٩، ٥٠٣ )،٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

١٥٦٤، ١٥٤٥، ١٣٧٧  

، ١٣٣٠، ٥٠٧، ٥٠٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   

١٥٦٤، ١٤٣٠، ١٣٧٧  

، ٥١٠، ٣٥٠، ١٨٦، ١٧٣ )،٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   

١٤٥٥، ١٤١٣، ١٣٩٢، ١٣٧٨، ١٣٣٠ ،

١٥٤٥، ١٤٥٦  

، ٥١١، ٥٠٩، ٣٥١، ١٥٨٤ )،٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   

١٤٩٤، ١٤٥٦، ١٤٣١، ١٣٩٣، ١٣٧٨، ٥١٧  

  ١٣٧٨، ٥١٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   

، ١٣١٠، ١٣٠٠، ٥١٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   

١٥٤٥، ١٣٧٨  

، ١٥٤٥، ١٣٧٨، ٥١٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   

١٥٧٩  

  ١٤٣١، ٥١٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ١٣٩٣، ١٦٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٣٢ القرار  

، ١٣٧٩، ٥٢٩، ٥٢٦، ٥٢٣ )،٢٠٠٥( ١٦٣٣القرار   

١٥٤٦  

، ١٣٩٣، ٥٢٥، ١٨٧ )،٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   

١٤٥٦، ١٤٥٥  

  ٥٢٧ )،٢٠٠٦( ١٦٥٢القرار   

  ٥٢٨ )،٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   

  ٥٣٣ )،٢٠٠٦( ١٦٨٢القرار   

  ٥٣٤ )،٢٠٠٦( ١٧٠٨القرار   

، ١٣٧٩، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٣٥ )،٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   

١٥٧٩، ١٥٤٦  

  ٥٣٧ )،٢٠٠٦( ١٧٢٦القرار   

، ١٣٩٣، ١٣٨٠، ٥٣٨ )،٢٠٠٦( ١٧٢٧القرار   

١٤٥٦  

، ١٣٨٠، ١٣١١، ٥٣٩ )،٢٠٠٦( ١٧٣٩القرار   

١٤٣١  

  ١٣٩٣، ٥٤٢ )،٢٠٠٧( ١٧٦١القرار   

  ٥٤٣ )،٢٠٠٧( ١٧٦٣القرار   

  ١٥٤٧، ١٣٣٠، ٥٤٣ )،٢٠٠٧( ١٧٦٥القرار   

، ١٣١١، ٥٤٧، ١٨٦ )،٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   

١٥٤٧، ١٣٩٣، ١٣٨٠  

  ١٤٤٦ رومانيا، بيانات من،  

  األمني العام   

  ٥٠٧ ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ٥٢٦ ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  ٥٢٦ ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦ر/مايو أيا ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٥٣٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٥٣٩ ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

  ٥٤٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٥١٩، ٥١٣، ٥١٠، ٥٠٤، ٥٠٣ تقارير من،    

٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٦ ،

١٥٦٤، ١٤٤٦، ١٣٧٧، ٥٤٤  

  ٥٠٤ بيانات من،    

   ١٥٧٢جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١٨٦ اإلنشاء والوالية،    
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  ٣٨٧ ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

  ٥٣٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٥٣٨ ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

  ٥٤٢ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١١سالة مؤرخة ر    

  ٥٤٨ ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٨٦ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٦الرصد واإلبالغ،     

  ٥٤٧ سلوفاكيا، بيانات من،  

  جنوب أفريقيا  

  ١٤١٤، ٥١٤، ٥١٠ إحاطات من،    

  ٥١٧، ٥١٤ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٥١٨ ،٢٠٠٥يار/مايو أ ٢٣رسالة مؤرخة     

  ١٤٤٥، ١٤١٣، ٥٤٦، ٥١٤ بيانات من،    

ألمني العام لكوت ديفوار، املمثل اخلاص ل  

  ٥٢٠ من،  إحاطات

  ٥١٦، ٥١٢ترتانيا، بيانات من،   

، ١٤١٤، ٥١٦، ٥١٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٤٤٥  

  ٥١٦، ٥١٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  جملس أوروبا

  ١٢١٩ ية، بيانات بشأن،املنظمات اإلقليم  

  مكافحة اإلرهاب

  ١٨٩ عموما،  

  ١٩٢ املديرية التنفيذية،  

  ١٩١ تنفيذ الوالية،  

  ١٩٣، ١٩٢، ١٩١الرئيس، بيانات من،   

  ١٩٢ اإلبالغ،  

  ١٩٣، ١٩٢، ١٩١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   

  ١٩١، ١٩٠ )،٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

  ١٩٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٤القرار   

  ١٩٤ )،٢٠٠٧( ١٧٨٧القرار   

  كرواتيا

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٢٧، ١٠٢٥  

  ١٢٤٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  كوبا

 ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٢تغري املناخ، رسالة مؤرخة   

١٢٥٢  

   مهام وسلطات جملس األمن  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٩لة مؤرخة رسا    

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٩رسائل مؤرخة     

 كانون الثاين/ ١٩/ديسمرب و األول

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٧  يناير

  ٦٦٠، ٦٥١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٥ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦/نوفمرب تشرين الثاين ١٥رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٩٥٠، ٢٨٨، ٩٥بيانات بشأن،     

  ١١٣٨ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩، ١٠٧٦اإلرهاب، بيانات بشأن،   

   اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٤١ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦رسالة مؤرخة     

  ٣٤٠بيانات بشأن،     

  ١٥١٢، ١٤٣٨ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  احلالة يف قربص

  ١٣٢٤ مذكرة،  

  ٨٠٢ اجلزائر، بيانات من،  
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  ١٥٨١، ٧٩٧ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ٨٠٥ اليونان، بيانات من،  

  ١٤٤، ١٣٥ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٤ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٨٠٢ باكستان، بيانات من،  

  ٨٠٠ )،٢٠٠٤( ١٥٤٨القرار   

  ٨٠٢ )،٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   

  ٨٠٣ )،٢٠٠٥( ١٦٠٥القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٢القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٦( ١٦٨٧القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٦( ١٧٢٨القرار   

  ١٣٢٤، ٨٠٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥٨القرار   

  ١٣٢٤ ،١٢٩٩ ،٨٠٤ )،٢٠٠٧( ١٧٨٩القرار   

  ٨٠٢، ٧٩٦انات من، االحتاد الروسي، بي  

، ٨٠٢، ٨٠٠، ٧٩٩، ٧٩٦ األمني العام، تقارير من،  

٨٠٤، ٨٠٣  

  ١٣٢٤ جمموعة مبادئ،  

املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص، إحاطات   

  ٨٠٠، ٧٩٤ من،

  ٢٧٧ جهاز فرعي مقترح ولكن غري معتمد،  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٨٠٣، ٧٩٨  

  ٨٠٣، ٨٠٢، ٧٩٦ ة املتحدة، بيانات من،اململك  

  ، ٨٠٢، ٧٩٦ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١٦٣، التصويت  
      

  دال

  

احلالة يف السودان؛ العملية املختلطة  انظر -  احلالة يف دارفور

لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، انظر احلالة يف 

يقي واألمم السودان؛ العملية املختلطة لالحتاد األفر

  املتحدة يف دارفور

 - الكونغو، مجهورية  انظر -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  الدميقراطية  - الدميقراطية، انظر الكونغو، مجهورية 

-٢٠٠٥الدامنرك (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

٢٠٠٦(  

  ٧٢٨ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن، 

  ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا 

  ١٠٥٣، ١٠٤٩ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن، 

، ١٤٠٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن، 

١٤٣٩  

  ١٤٤٦، ٥١٢ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، 

  ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن، 

  ١٢٣١ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن، 

 الفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولية ليوغوس 

١٠٢٧  

  ٩٩١ احلالة يف العراق، بيانات بشأن، 

  العدالة وسيادة القانون 

، ١٢٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة   

١٥١٦  

  ١٥١٦بيانات بشأن،   

  ١٤١٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن، 

، ٩٢٩، ٩٢٧ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن، 

١٤٤٨، ١٣٦٤، ٩٤٩، ٩٤٥، ٩٣٣  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع 

  ١٢٣٤ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة   

  ١٢٣٤بيانات بشأن،   

  ١٢١٧، ١٢١٥ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٥، ١١٢٨ اجلزاءات، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  
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، ٦٢٠، ٦١٤، ٥٩٨ احلالة يف السودان، بيانات بشأن، 

١٤٢٥  

  ١٠٨٨، ١٠٨٠، بيانات بشأن، اإلرهاب 

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات  

  ١٢٤٧ بشأن،

  ٦٩٠ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور 

  منطقة غرب أفريقيا 

  ٥٥٦ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،  

  ٥٦٣، ٦٥١ توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  إدارة شؤون نزع السالح

  ١١٢١ األسلحة الصغرية، إحاطات بشأن، 

  نائب منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

  ١١٦٥ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، إحاطات بشأن، 

  نائب األمني العام

، ٣٢٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، 

١٢٣٤،  

  ٤٣٤ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن، 

  ١١٥٣ ملرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،ا 

  حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم

  ١٣٥٤ عموما، 

  ١٣٥٥ احلالة يف أفغانستان، 

  ١٣٦١ احلالة يف أفريقيا، 

  ١٣٥٥ احلالة يف البوسنة واهلرسك، 

  ١٣٥٦ احلالة يف بوروندي، 

  ١٣٥٦ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، 

  ١٣٦٩ والرتاع املسلح، األطفال 

  ١٣٦١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، 

  ١٣٦٩ تغري املناخ، 

  ١٣٥٧ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٣٥٦ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ١٣٥٥ ،٣٩مقررات يف إطار املادة   

  ١٣٦٢ ،٣٩املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٣٦٨ الغذاء واألمن،  

  ١٣٥٨ ييت،احلالة يف ها  

  ١٣٥٩ اغتيال احلريري،  

  ١٣٥٨ احلالة يف العراق،  

  ١٣٥٨ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٣٥٨ يا،احلالة يف ليرب  

  ١٣٦٣، ١٣٥٩ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٣٦٥ احلالة يف ميامنار،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٣٦٢، ١٣٥٧  

  ١٣٧٠ ورية إيران اإلسالمية،مجه - عدم االنتشار   

  ١٣٦٠، ١٣٥٤ احلالة يف سرياليون،  

  ١٩٧٤ األسلحة الصغرية،  

  ١٣٦٠ احلالة يف الصومال،  

  ١٣٧٣، ١٣٦٠ احلالة يف السودان،  

  ١٣٦٢ اإلرهاب،  

  ١٣٧١، ١٣٦١ أسلحة الدمار الشامل،  

  ١٣٦١ منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود،  

  التدخل يفالشؤون الداخلية، عدم 

  ١٤٩٥ عموما،  

  ١٥٠٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٤٩٥ )،٧( ٢النظر يف املادة   

  ١٤٩٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩فنلندا، رسالة مؤرخة   

  ١٥٠٣ صون السلم واألمن،  

  ١٤٩٩، ١٤٩٨ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٤٩٦ احلالة يف ميامنار،  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن،  

  لعربية السوريةاجلمهورية ا  
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  ١٤٩٦ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦مذكرات مؤرخة     

١٤٩٦  

  اجلمهورية الدومينيكية

  ٦٥١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  مشروع تقرير جملس األمن

  ٨١ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  مشاريع قرارات مل تعتمد

  ١٥٨١، ٧٩٧ احلالة يف قربص،  

  ٩٤٩، ٩٣٣، ٩١٧، ٩٠٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٥٠٨، ٤٩٧، ١٣٦٦، ٧٤٢ احلالة يف ميامنار،  

  ٢٧٨ األجهزة الفرعية لس األمن،  

  ١٤٣٧ احلالة يف السودان،  

انظر الكونغو، مجهورية  .مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  الدميقراطية  -الدميقراطية، انظر الكونغو، مجهورية  -

  رابطة دوشريهاموي

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،
  
  
  

  هـاء
  

ليشيت،  - احلالة يف تيمور انظر - احلالة يف تيمور الشرقية

  ليشيت  - انظر احلالة يف تيمور

  الس االقتصادي واالجتماعي

  املؤسسات التجارية والصناعية واتمع املدين  

  ١١٦٨ إحاطات بشأن،    

  ٣٢١، ٣١٩، ٣٠٦بشأن، بيانات     

  األزمات املعقدة

  ١٢٠٥ إحاطات بشأن،    

  ٣١٢، ٣٠٦بيانات بشأن،     

تشرين  ٢بيساو، رسالة مؤرخة  -  احلالة يف غينيا  

  ٣٠٨ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  ٦٦٨، ٣١١، ٣٠٦ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  صون السلم واألمن  

  ١١٣٩ إحاطات بشأن،    

  ٣١٨، ٣١٧، ٣٠٦بيانات بشأن،     

  ٣٠٠ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع  

  ١٢٤٠ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٦، ١١٧١، ٣٠٦بيانات بشأن،     

  عالقات جملس األمن مع  

  ٣٠٣ عموما،    

  ٣٠٥ مناقشة دستورية،    

  ٣٠٣ طلبات أو إشارات،    

  ٣٠٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١١٣٦ ن، إحاطات بشأن،إصالح قطاع األم  

  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

  ١٠٤٢ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  ١٢١٢ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  منطقة غرب أفريقيا  

، ٥٥٠ املسائل العابرة للحدود، إحاطات بشأن،    

٥٥٤  

  ٥٦٠ توطيد السالم، بيانات بشأن،    

الس االقتصادي  انظر -  واالجتماعيالس االقتصادي 

  الس االقتصادي واالجتماعي انظرواالجتماعي، 

اجلماعة  انظر -  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اجلماعة االقتصادية  انظراالقتصادية لدول غرب أفريقيا، 

  لدول غرب أفريقيا

  إكوادور

  ١٤٤٧ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  مصر

  ١٠٤٩، ١٠٣٩ ل والرتاع املسلح، بيانات بشأن،األطفا  
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، ١١٠٦ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧  

  ١٥٢٠ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

١٥٥٧  

النـزاع بني العراق والكويت، رسالة مؤرخة   

  ٩٧٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٣

، ٣١٦، ٣١٥ واألمن، بيانات بشأن، صون السلم  

١٥٢٢، ١١٣٩، ٣١٧  

، ٩٣١، ٩١٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

٩٣٩  

طلب التسليم املتعلق مبحاولة اغتيال مبارك، بنود   

 مشطوبة من املسائل املعروضة على جملس األمن،

٨٦  

، ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٣٧  

  ١٥٠٢، ١١٣٨ طاع األمن، بيانات بشأن،إصالح ق  

  ١٤٠٩، ١١٢٥ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

  اإلرهاب  

  ١٠٨١ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧رسالة مؤرخة     

  ١٤٨٤، ١٠٧٦ بيانات بشأن،    

  ١٥١٢، ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  السلفادور

  ٦٦٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢٤٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

وكيل األمني  انظر - منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت 

  الطوارئ 

  إريتريا

تشرين  ٢٨الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة   

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٥األول/أكتوبر 

  النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦اليابان، رسالة مؤرخة   

٤٩٤   

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٣١٤ ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٤الرئيس، بيانات من،   

  ٤٩٣، ٣٥٢، ٣٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٣١القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٣ )،٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٣ )،٢٠٠٥( ١٥٨٦القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٣ )،٢٠٠٥( ١٦٢٢القرار   

، ١٣١٤، ٤٩٦، ٤٩٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٠القرار   

١٣٥٤  

  ١٣١٣، ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٦١القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٧٠القرار   

  ١٣١٣، ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٧٨القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٨١القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٠القرار   

  ٤٩٦ )،٢٠٠٧( ١٧٤١القرار   

، ١٣١٤، ١٣٠٠، ٤٩٦ )،٢٠٠٧( ١٧٦٧القرار   

١٤٨٦، ١٣٥٠  

  األمني العام   

  ٢٥٢، ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٩٦، ٤٩٣ تقارير من،    

  ١٢٩٤ بعثات جملس األمن،  

  ١٤٧٣ الدفاع عن النفس،  
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  شباط/ ٢٢الواليات املتحدة، رسالة مؤرخة   

  ٤٩٥ ،٢٠٠٦فرباير 

  إثيوبيا

أو  -مال القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستع  

   استعماهلا

كانون األول/ديسمرب  ٢٢رسالة مؤرخة       

١٤٨٦ ،٢٠٠٥  

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة       

تشرين  ٢٠الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٥األول/أكتوبر 

  املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات   

  ١١٧٣ بشأن،

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  االحتاد األورويب

  ٨٠٩، ٨٠٦ احلالة يف البوسنة واهلرسك، بيانات باسم،  

الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، رسالة   

  ١٥٧٥ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٧مؤرخة 

  ١٠٥٠ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات باسم،ا  

إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات  اجلوانب املدنية  

  ١٢٢٧ بشأن،

  ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات باسم،  

   الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات بشأن،    

 باسم، ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

  ٤٧٢بيانات بشأن،     

  ١٤٩٠ بيانات باسم،    

  ١٣٣٧، ٦٥٠، ٣١٠ يف هاييت، بيانات باسم،احلالة   

  ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٨ احلالة يف كوسوفو، بيانات باسم،  

  ١١٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٩٩، ٩٢٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات باسم،  

  ١٢٠٤ عمليات حفظ السالم، بيانات باسم،  

، ١٢١٤، ١٢١٢ املنظمات اإلقليمية، بيانات باسم،  

١٢١٩  

  ٤٣٤ احلالة يف سرياليون، بيانات باسم،  

  ١٤٢٥ احلالة يف السودان، بيانات باسم،  

  ١٠٦٣، ١٠٥٧ اإلرهاب، بيانات باسم،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ باسم،

  ١١٦٢، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  
      

  اءــــــــف
  

   بورونديميسر عملية السالم يف

  ٤٢٤ احلالة يف بوروندي، إحاطات بشأن،  

  فيجي

  ١٠٣٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٦٧٧ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  فنلندا

الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف، رسالة مؤرخة   

  ١٠٩٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩

  ١٥٠٧ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٤٣ بيانات من،    

  ١١٢١ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  
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  الغذاء واألمن 

  احلالة يف أفريقيا  

  ٤٨٩ اجلزائر، بيانات من،    

  ٤٨٩ بنن، بيانات من،    

  ٤٨٩ الصني، بيانات من،    

  ٤٨٩ اليونان، بيانات من،    

  ١٤٨ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٤٨٩ اليابان، بيانات من،    

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،    

  ٤٨٩ الفلبني، بيانات من،    

  ٤٨٩ رومانيا، بيانات من،    

  ٤٨٩ اململكة املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٩ الواليات املتحدة، بيانات من،    

  ٤٨٩ برنامج األغذية العاملي، إحاطة من،    

  ١٣٦٨ الربازيل، بيانات من،  

  ١٣٦٨ الصني، بيانات من،  

  ١٣٦٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٣٦٨ اليونان، بيانات من،  

  ١٣٦٨ رومانيا، بيانات من،  

  ١٣٦٨ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٣٦٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١٣٦٧ برنامج األغذية العاملي، إحاطات من،  

أو  -القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستعمال 
  استعماهلا

  ١٤٨٥ عموما،  

تشرين األول/أكتوبر  ٨أذربيجان، رسالة مؤرخة   

١٤٨٥ ،٢٠٠٧  

الدميقراطية، رسالة مؤرخة  - الكونغو، مجهورية   

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٥ول/أكتوبر تشرين األ  ٣

  ١٤٨٥ )،٤( ٢النظر يف املادة   

  ١٤٨٥ )،٤( ٢القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٨٨ )،٤( ٢املداوالت املتعلقة باملادة   

  إثيوبيا  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٤٨٥  

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة     

ن مؤرختان مجهورية إيران اإلسالمية، رسالتا  

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١آذار/مارس و  ١٧

  ١٤٩٠ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٤٩٨ بعثات جملس األمن،  

  فرنسا (عضو دائم يف جملس األمن)

  ٧١٢ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  احلالة يف أفريقيا  

  ٤٩٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٤٩١، ٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٣ بيانات بشأن،    

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٣٣٢ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  احلالة يف بوروندي  

  ٤٢٤ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٤١٤ بيانات بشأن،    

  ١١٦٩ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  األطفال والرتاع املسلح  

  ١٠٤٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٠٥٣، ١٠٥٠، ١٠٤٤بيانات بشأن،     

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٢٢٨ بشأن،

، ١١٠٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧، ١١١٧، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٤ ،

١٤٣٨  

  ١٥١٩، ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  
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  ١٢٠٧ عقدة، بيانات بشأن،األزمات امل  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٦٤ بشأن،

، ٥١٣، ٥٠٧لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، احلا  

١٤٤٥، ١٤١٣، ٥١٦  

  ٤٤٣ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  احلالة يف هاييت  

  ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥١، ٦٤٩بيانات بشأن،     

  ١٤١٧، ٨٩٧، ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١١٣١ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ١٠٢٠ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٤، ١٠٣٢  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢٠  

، ١٠٠٠، ٩٩١احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

١٠٠٩، ١٠٠٨، ١٠٠٤  

، ٩٦٥ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٨٠، ٩٧٤، ٩٦٩  

  ١٤١٥، ٣٨٢ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ١١٤٦، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٣٧، ١٤٠٦  

، ٨٦١، ٨٥٤ شأن،احلالة يف الشرق األوسط، بيانات ب  

٩٢٢، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٦، ٩٠٤، ٨٧٠، ٨٦٩ ،

١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٨، ٩٤٢، ٩٣٧، ٩٢٩ ،

١٤٩٩، ١٤٩٢، ١٤٤٨  

  ١٥١٠، ٧٤٥، ٧٤٣بيانات بشأن،  احلالة يف ميامنار،  

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - عدم االنتشار   

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٣رسالة مؤرخة     

١١٩٤  

، ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٧، ٧٥٠  ،بيانات بشأن    

١٤١٩  

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار   

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٠، ١٤١٩، ١١٩١، ١١٨٥ بيانات بشأن،  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٥  

  ٣٠١ ، بيانات بشأن،جلنة بناء السالم  

  ١٤٥١، ١٥١٥ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٦ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٣٦  

  ١١٧٥ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢١١ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٣١، ١١٢٨ ءات، بيانات بشأن،اجلزا  

  بعثات جملس األمن  

، ١٢٦٠، ١٢٥٨، ١٢٥٧ إحاطات بشأن،    

١٢٦٩، ١٢٦٣، ١٢٦٢  

  ١٢٦٨، ١٢٦٦بيانات بشأن،     

  ٤٣٥ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

  ٤١٠، ٤٠٩الصومال، بيانات بشأن، احلالة يف   

، ٦١٤، ٥٧٦، ٥٧٠حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٥٦٩، ١٤٥٠، ١٤٣٧، ١٤٢١، ١٣٧٣، ٦٣٣  

، ١٠٧٥، ١٠٧١، ١٠٦٤اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤١١، ١٠٨٨، ١٠٧٨  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٤٨، ١٢٤٧ بشأن،

، ٦٧٨، ٦٧٧ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور  

٦٩٩، ٦٩٥، ٦٩٢  
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 انات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بي  

٣٤٠، ٣٣٩  

  ١٥١٣، ١٣٧٢حة الدمار الشامل، بيانات بشأن، أسل  

  منطقة غرب أفريقيا  

  ٥٥٢ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،    

  ٥٦١ توطيد السالم، بيانات بشأن،    

  ٣٧٠ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

، ١١٦٢، ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٠٣  

  مهام وسلطات جملس األمن

  ١٥٠٥ عموما،  

  ١٥١٧ تغري املناخ،  

  كوبا  

   ١٥٠٧ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٩رسائل مؤرخة     

  كانون الثاين/ ١٩األول/ديسمرب و 

   ١٥٠٧ ،٢٠٠٧يناير 

  ١٥٢٢ ،٢٥القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٥٢٦ ،٢٦ادة القرارات املتعلقة بامل  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩فنلندا، رسالة مؤرخة   

  مجهورية إيران اإلسالمية  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

  ١٥١٦ العدالة وسيادة القانون،  

  ١٥٢٠ صون السلم واألمن،  

  ماليزيا  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١٥٠٧ احلالة يف ميامنار،  

  ١٥٢٥ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

  ١٥١٣ عمليات حفظ السالم،  

 ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧جنوب أفريقيا، رسالة مؤرخة   

١٥٠٧  

  ١٥٢٥، ١٥١٠ أسلحة الدمار الشامل،  
  
  
  

  زاي
  

  نغابو

  ١١٤٢ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  غامبيا

تشرين  ١٠احلالة يف كوت ديفوار، رسالة مؤرخة   

  ٥٠٧ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  اجلمعية العامة

قبول الدول األعضاء اجلديدة، املمارسة يف ما يتعلق   

  ٢٨٩ بالتوصيات املقدمة من جملس األمن،

يف ما يتعلق  االحتاد األفريقي، توصيات إىل جملس األمن  

  ٢٨٥ بـ،

تعيني األمني العام، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات   

  ٢٨٩ الصادرة عن جملس األمن،

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املمارسة يف ما يتعلق   

  ٢٩٠ بالتوصيات الصادرة عن جملس األمن،

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املمارسة يف ما يتعلق   

  ٢٩١ ات الصادرة عن جملس األمن،بالتوصي

  صون السلم واألمن  

  ١١٣ إحاطات بشأن،    

  ٢٨٤ توصيات إىل جملس األمن،    

  ١١٣٩بيانات باسم،     

  ١٢٩٢ إحالة املنازعات إىل جملس األمن من،  

  عالقات جملس األمن مع  
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  ٢٨٣ عموما،    

  ٢٨٣ انتخاب األعضاء غري الدائمني،  

  ٢٨٤ جملس األمن،صون السلم واألمن، توصيات إىل   

  ٢٨٧ من امليثاق، ١٢املمارسة يف ما يتعلق باملادة   

املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن جملس   

  ٢٨٨ األمن،

  ٢٩٢ تقارير من جملس األمن،  

  ٢٩٣ األجهزة الفرعية،  

 اجلزاءات، توصيات إىل جملس األمن يف ما يتعلق بـ،  

٢٨٥  

  ١١٣٦ ،إصالح قطاع األمن، إحاطات بشأن  

 اإلرهاب، توصيات إىل جملس األمن يف ما يتعلق بـ،  

٢٨٦  

  احلالة يف جورجيا

  ٩٥ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٨أذربيجان، رسالة مؤرخة   

  جورجيا  

  ٨٣٥إحاطات من،     

  ٨٣٧ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة     

٨٣٨  

، ٤٤ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٨رسالة مؤرخة     

١٣٤١، ١٢٩١، ١٢٨٩  

، ١٢٩، ١٠٨، ٩٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٨٤١، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٣٧، ١٤٢، ١٣٩، ١٣٧ ،

٨٤٢  

  ٥٦، ٥٥اجتماعات بشأن،   

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

، ١٣٢٤، ١٣٠٠، ٨٣٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٤القرار   

١٥٦١، ١٥٦٠، ١٣٣٣  

، ١٥٦٠، ١٣٢٥، ٨٣٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٤القرار   

١٥٦١  

، ١٣٣٣، ١٣٢٥، ٨٣٨ )،٢٠٠٥( ١٥٨٢القرار   

١٥٦١، ١٥٦٠  

، ١٣٣٣، ١٣٢٥، ٨٤٠ )،٢٠٠٥( ١٦١٥القرار   

١٥٦١، ١٥٦٠  

  ٨٤٠ )،٢٠٠٦( ١٦٥٦القرار   

  ١٥٦١، ٨٤١ )،٢٠٠٦( ١٦٦٦القرار   

، ١٣٢٥، ٨٤١، ٣٤٧ )،٢٠٠٦( ١٧١٦القرار   

١٥٦١  

، ١٣٢٥، ١٣٠٠، ٨٤٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٢القرار   

١٣٣٣  

  ١٣٣٣، ١٣٢٥، ٨٤٣ )،٢٠٠٧( ١٧٨١القرار   

  األمني العام   

  ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

، ٨٣٩، ٨٣٨، ٨٣٧، ٨٣٦، ٨٣٤ تقارير من،    

٨٤٢، ٨٤٠  

  ٢٦٥ بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا،  

  )٢٠٠٤أملانيا (عضو يف جملس األمن يف عام 

  احلالة يف أفغانستان  

  ٧١٢ إحاطات بشأن،    

  ٧١٦بيانات بشأن،     

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

تشرين  ١٩احلالة يف البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة   

  ٨١٠ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  ٤١٤ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

  ٣٢٠ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٣، ١٠٣٩ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

، ١٠٩٩ يون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،املدن  

١٤٠٧  
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  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٢٠٨، ٣١٤ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٥٧٢، ٤٧١ بشأن،

  ١٣٣٦، ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

 ة ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولي  

١٠٢٠  

  ٩٦٩، ٩٦٥ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٣٧٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٠٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ٩٠٧ فظ السالم، بيانات بشأن،عمليات ح  

  ١٤٥١ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٦٦ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٢١٠ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩اجلزاءات، رسالة مؤرخة   

  ١٥٨٢ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

، ٥٧٦، ٥٦٧حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٤٢٣، ١٤٢١  

  ١٠٧٨، ١٠٧٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٦١التصويت، بيانات بشأن،   

  ١١٨٠ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥١، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦غانا (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٨١٦ شأن،البوسنة واهلرسك، بيانات ب  

  ١٠٥٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

، ١١٠٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٠  

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

١٥٥٧  

، ١٤٠٦، ١١٤٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٢٢  

، ١٣٦٥ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٤٤٧  

  ٧٤٤ احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،  

  ٣٠١ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٢١٨ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٢٦٩ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١١٢٦ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩ن، اإلرهاب، بيانات بشأ  

  منطقة غرب أفريقيا  

  ٥٥٠ املسائل العابرة للحدود، إحاطات بشأن،    

آب/أغسطس  ٣توطيد السالم، رسالة مؤرخة     

٥٥٨ ،٢٠٠٦  

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى

  ١١٥٧أنغوال، بيانات من،   

  ٤٤٤بلجيكا، بيانات من،   

، ٤٣٩ الدميقراطية)، بيانات من، - رية الكونغو (مجهو  

٤٤٣  

  ٤٤٣، ٤٣٩ الكونغو (مجهورية)، بيانات من،  

  ١٣١٤ اتفاق دار السالم،  

  ١٥٥٧مصر، بيانات من،   

  ٤٤٣فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٥٧ غانا، بيانات من،  

املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، إحاطات   

  ٤٤٢ من،
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، ١٤٢، ١٤٠، ١١٠جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

١٥٠، ١٤٨  

  ٤٤٤ إيطاليا، بيانات من،  

  ٧٣ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

، ١٣١٤، ٤٤٥، ٤٤٣، ٤٤٠الرئيس، بيانات من،   

١٥٥٨، ١٣٢٩، ١٣١٥  

  ٤٤٤قطر، بيانات من،   

  ٤٤٠ )،٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار   

، ١٣١٤، ٤٤٠، ٢٩٩ )،٢٠٠٦( ١٦٥٣القرار   

١٥٥٨، ١٤٨٦  

  ٤٣٩ رواندا، بيانات من،  

  األمني العام   

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

٤٤١  

  ٤٣٨ تقارير من،    

  ٤٤٤ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ٤٤٤ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى  

  ٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٧ إحاطات من،    

  ٤٤٤ ات من،بيان    

  ترتانيا  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٨رسالة مؤرخة     

٤٣٨  

  ٤٤١، ٤٣٩ بيانات من،    

  أوغندا  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣رسالة مؤرخة     

٤٤٠  

  ٤٣٩ بيانات من،    

  ٤٤٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤٤٤ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  الفترة اليونان (عضو يف جملس األمن يف 

٢٠٠٦- ٢٠٠٥(  

  ١٠٥٤، ١٠٤٥ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

  ١٤٠٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٥١٧ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٨٠٥ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٨، ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ٦٥٩، ٣٠٩ شأن،احلالة يف هاييت، بيانات ب  

  ١١٣٠ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ١٣٤٢ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٦٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٥  

  ١١٧٤ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  املنظمات اإلقليمية  

  ١٢١٦ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٢١٦، ١٢١٣بيانات بشأن،     

  ١٤٠٥، ١١٢٨ اجلزاءات، بيانات بشأن،  

  ١٤٦٩  الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،  

  ١١٢٢ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

، ٦١٤، ٥٩٨حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٤٦٤، ١٤٤٩، ١٤٢٦  

الم واألمن الدوليني، بيانات األخطار اليت دد الس  

  ١٢٤٧ بشأن،

  ٧٠٢ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ٧٧جمموعة الـ 

  ١٥١٩ تغري املناخ، بيانات باسم،  

  عمليات حفظ السالم  
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 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة     

١٥١٣  

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠ رسالة مؤرخة    

١٢٠٢  

  ١٥١٣بيانات باسم،     

  جمموعة الدول األفريقية

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٧ باسم،

  جمموعة الدول العربية

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ١٢٨٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

، ٩٠٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٨٩، ١٢٨٨، ٩١٤، ٩١٢  

، ٩٢٠ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٣٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

اين/نوفمرب تشرين الث ٨و  ٧و  ٦رسائل مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩، ٩٤٦ ،٢٠٠٦  

  ٩٤٨ بيانات من،    

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

  ٣٣٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٣٣٦بيانات باسم،     

  غواتيماال

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١١١٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٦٦٠، ٣١١، ٣٠٩ ، بيانات بشأن،احلالة يف هاييت  

  ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

، ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٣٤٦  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  غينيا

للحدود، بيانات منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة   

  ٥٥٧ بشأن،

  احلالة يف غينيا

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦، ٨٥  

  بيساو - احلالة يف غينيا 

تشرين  ٢الس االقتصادي واالجتماعي، رسالة مؤرخة   

  ٣٠٧ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

، ٤٩٩، ٤٩٨، ١١٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٥٠١  

  ٧٧ ديد اختذه جملس األمن،إجراء ج  

، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٩٨الرئيس، بيانات من،   

١٥٥٦، ١٣٣١، ٥٠٢، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧  

  ١٥٥٥، ١٣٣١، ٤٩٩ )،٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   

  األمني العام   

  ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٣٠٨، ٣٠٧ تقارير من،    

٥٠١  
  
  
  

  حاء

  

  هاييت

  ٣١٨ ت بشأن،صون السلم واألمن، بيانا  
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  ١٢٥٩ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف هاييت

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٤٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ٦٤٩أنغوال، بيانات من،   

  ١٣٣٧ األرجنتني، بيانات من،  

  ٦٦٧ جزر البهاما، بيانات من،  

  ٦٥٩ بربادوس، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩، ٣٠٩ بنن، بيانات من،  

  ١٥٥٩، ٦٦٠ من،بوليفيا، بيانات   

، ٦٥٠، ٦٤٩، ٣١٠، ٣٠٩ الربازيل، بيانات من،  

١٣٣٧، ٦٦٠، ٦٥٦  

  ٦٥٩، ٣١٠ كندا، بيانات من،  

، ٦٦٧، ٦٥٩، ٦٥٦، ٦٥٠، ٣١٠ شيلي، بيانات من،  

١٤٤٧، ١٣٣٦  

، ٦٧١، ٦٦٨، ٦٦٠، ٦٥٠الصني، بيانات من،   

١٣٣٧  

  ٦٦٠، ٦٥٠ كوبا، بيانات من،  

  ١٣٥٨ لسالم،حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا ا  

  ٦٥١ اجلمهورية الدومينيكية، بيانات من،  

، ٣٠٦ الس االقتصادي واالجتماعي، بيانات من،  

٦٦٧، ٣١١  

  ١٤٤٧ إكوادور، بيانات من،  

  ٦٦٠، ٣٠٩ السلفادور، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٥٠، ٣١٠االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  فرنسا  

  ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥١، ٦٤٩ بيانات من،    

  ١٣٣٦، ٦٤٩ أملانيا، بيانات من،  

  ٦٥٩، ٣٠٩اليونان، بيانات من،   

  ٦٦٠، ٣١١، ٣٠٩ غواتيماال، بيانات من،  

  هاييت  

  ٦٥٢ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٦٦٦، ٦٦٣، ٦٥٨، ٥٤٨، ٣١١ بيانات من،    

١٣٣٦  

، ١٤٥، ١٣٨، ١٠٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

٦٥٤، ٦٥٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١، ١٤٧، ١٤٦ ،

٦٦٩، ٦٦٦، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٦، ٦٥٥ ،

٦٧٣، ٦٧١  

  جامايكا  

، ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٥٥٨، ٦٤٦ بيانات من،    

  ١٣٣٨، ٦٥٩ اليابان، بيانات من،  

  ٦٥٩، ٣١٠، ٣٠٩ لكسمربغ، بيانات من،  

، ١٤٣٣ ستخدام القوة املسلحة، تدابري تنطوي على ا  

١٤٤٧، ١٤٤٤  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  ٦٦٧، ٦٥٠ املكسيك، بيانات من،  

  ٦٦٠ املغرب، بيانات من،  

  ١٤٦١ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٦٥٠ نيكاراغوا، بيانات من،  

  ٦٦٠ منظمة الدول األمريكية، بيانات من،  

  ١٣٣٦ الوسائل السلمية،تسوية املنازعات ب  

  ٦٥١، ٦٥٠ باكستان، بيانات من،  

  ٦٧٢بنما، بيانات من،   

  ١٤٤٧ باراغواي، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٥١، ٣١١بريو، بيانات من،   

  ٦٥٩، ٦٤٩، ٣٠٩ الفلبني، بيانات من،  

  الرئيس  



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 xlvi 
 

  ٣١٠ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة     

، ٦٦١، ٦٥٥، ٦٥١، ٣٠٩، ٣٠٤ بيانات من،    

١٣٢٣، ٦٧٠، ٦٦٨، ٦٦٦، ٦٦٥ ،٦٦٤ ،

١٥٥٩، ١٥٥٨، ١٣٣٧  

  ١٣٨٣، تدابري حتفظية  

، ١٣٨٣، ١٣٥٨، ٦٥٢ )،٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   

١٤٦١، ١٤٣٣  

، ١٣٥٨، ١٣٢٣، ٦٥٣ )،٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   

١٥٥٩، ١٤٣٣، ١٣٨٤  

  ١٣٣٣، ٦٥٦، ٣٠٩، ٣٠٤  )،٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   

  ٦٦٢ )،٢٠٠٥( ١٦٠١القرار   

  ١٥٥٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٨القرار   

  ١٥٦٠، ١٤٤٤، ٦٧٠ )،٢٠٠٦( ١٦٥٨القرار   

  ١٥٦٠، ١٤٤٤، ٦٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار   

  ١٥٦٠، ٦٧٠ )،٢٠٠٧( ١٧٤٣القرار   

  ١٥٦٠، ٦٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٨٠القرار   

  ٦٦٨ جمموعة ريو، بيانات باسم،  

  ١٣٣٧، ٦٥٩، ٦٥٠، ٣٠٩ رومانيا، بيانات من،  

  ٦٥٠ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ام األمني الع  

، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٥، ٦٥٣، ٣١٠ تقارير من،    

٦٧٢، ٦٧٠، ٦٩٩، ٦٦٥  

  ٦٦٧ بيانات من،    

  ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٥٨، ٣١٠ بعثات جملس األمن،  

  ٦٥٦، ٦٤٩، ٣١١ إسبانيا، بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام هلاييت  

  ١٤٤٧، ٦٥٧ إحاطات من،     

  ٦٦٧ بيانات من،    

  ١٤٤٧، ٦٥٩ ترتانيا، بيانات من،  

  ٦٦٨ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيانات من،  

  ٦٦١ منظمة األمم املتحدة للطفولة، بيانات من،  

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥٠ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ٦٥٩، ٣٠٩ أوروغواي، بيانات من،  

  ٦٥٠ فرتويال، بيانات من،  

  اغتيال احلريري

  ١٤١٧، ٨٨٨، ٨٨٦ ائر، بيانات من،اجلز  

  ٨٩٨ بلجيكا، بيانات من،   

  ١٢٨٩ بنن، بيانات من،  

  ٨٨٥ الربازيل، بيانات من،  

، ١٤١٧، ٨٩٦، ٨٨٨، ٨٨٥الصني، بيانات من،   

١٤٢٥  

  ٨٨٥ الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٩٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٨٨١ بعثة تقصي احلقائق، تقارير من،  

  ١٤١٧، ٧٨٩، ٨٨٥فرنسا، بيانات من،   

  ٨٩٦ إندونيسيا، بيانات من،  

  جلنة التحقيق الدولية املستقلة  

، ٨٩٨، ٨٩٣، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٣ إحاطات من،    

٨٩٩  

  ١٩٩ التكوين،    

  ٢٠٠ اإلنشاء والوالية،    

  ٢٠٠ تنفيذ الوالية،    

  ٢٠١ اإلبالغ،    

، ٨٩١، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٦، ٨٨٣ تقارير من،    

٨٩٩ ،٨٩٨، ٨٩٣  

  ٨٩٤ بيانات من،    

  ١٢٩٦، ١٢٩٤ التحقيق وتقصي احلقائق،   

  ٨٩٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٨٩٨ إيطاليا، بيانات من،  
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  لبنان  

، ٨٨٢ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٦  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٤رسالة مؤرخة     

٨٨٤، ٨٨٣  

يسمرب كانون األول/د ١٣و  ٥رسالتان مؤرختان     

٨٨٧ ،٢٠٠٥  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٨  

  ٨٩١، ٨٩٠ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٥رسالة مؤرخة     

  ،٨٩٤ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٠رسالة مؤرخة     

، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٨٣ بيانات من،    

٩٠٠، ٨٩٩، ٨٩٧، ٨٩٣، ٨٩١ ،

١٢٩٨، ١٢٩٦  

 لحة،تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املس    

١٤٢٥، ١٤٠٦، ١٤٠١  

  ١٤٢٦، ٨٩٧بريو، بيانات من،   

  الرئيس  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٢٠٢  

، ٨٩٩، ٨٩٨، ٨٩٢، ٨٨٠، ١٩٩ بيانات من،    

١٢٩٦، ٩٠٠  

  ٨٩٥قطر، بيانات من،   

، ١٢٩٧، ٨٨١، ٢٠١، ١٩٩ )،٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   

١٥٩٤  

، ١٢٩٧ ،٨٨٤، ٢٠٠، ١٨٨ )،٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   

١٤٨٧، ١٤١٦، ١٤٠١، ١٣٥٩، ١٣٥٤  

، ١٢٨٩، ٨٨٦، ٢٠١ )،٢٠٠٥( ١٦٤٤القرار   

١٤٠٢  

، ١٢٩٨، ٨٨٩، ٢٠٢ )،٢٠٠٦( ١٦٦٤القرار   

١٤٠٢  

  ٨٩٠، ٢٠١ )،٢٠٠٦( ١٦٨٦القرار   

  ٩٨٤ )،٢٠٠٧( ١٧٤٨القرار   

، ١٢٩٩، ٩٨٧، ٢٠٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   

١٤٢٥، ١٤٠٢  

، ٨٩٦، ٨٨٨ ،٨٨٥ االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤٢٥، ١٤١٧  

  األمني العام   

، ٨٨١ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٦  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٧، ٨٨٤، ٨٨٣  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٨٧، ٨٨٦  

  ٨٨٨ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٩٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

٨٩١  

  ٨٩١ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٩٢  

  ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة     

  ٨٩٨ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

٨٩٩  

  ٨٥٩ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة     

  ١٨٢ جلان جملس األمن،  

  ٨٩٨ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ٨٩٧ جنوب أفريقيا، بيانات من،  
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  احملكمة اخلاصة للبنان  

  ٢٠٣ التكوين،    

  ٢٠٢إنشاء،     

  ٢٠٣ الوالية،    

  اجلمهورية العربية السورية

  ١٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩رسالة مؤرخة   

، ٨٩٢، ٨٩٠، ٨٨٨، ٨٨٦، ٨٨٥، ٨٨٤ ن،بيانات م  

١٢٨٩، ٨٩٣  

، ١٤١٧، ٨٩٧، ٨٨٥ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٤٢٥  

، ١٢٩٧، ٨٩٧، ٨٨٥الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٤١٧  

  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

  ٥٩٠ احلالة يف السودان، إحاطات بشأن،  

  ١١٤٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني مفوض

  ١٢٧٨، ١٤٧، ٨٥، ٨٠ إحاطات من،  

  املمثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة واهلرسك

، ٨١٥، ٨١٤، ٨١٢، ٨٠٩، ٨٠٦إحاطات من،   

٨١٨  

، ٨١٥، ٨١١، ٨٠٨، ٨٠٥، ٣٣٢، ٣٣٠ تقارير من،  

٨١٩، ٨١٧  

  فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

  ١١٥٣ يانات من،اجلزائر، ب  

  ١١٥٣الرئيس، بيانات من،   

  ١١٥٣ االحتاد الروسي، بيانات من،  

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة   

  ١١٥٣ البشرية/اإليدز، إحاطات من،

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

١١٣٣  

  ١١٣٥ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  سهندورا

  ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١١٣٦ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  املسائل اإلنسانية

  ١١٣٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١١٣٢ بنن، بيانات من،  

  ١١٣١ كندا، بيانات من،  

  ١١٣٣ الصني، بيانات من،  

  ١١٣١الدامنرك، بيانات من،   

  ١١٣١فرنسا، بيانات من،   

  ١١٣٠ من،اليونان، بيانات   

  ١١٣٢ اهلند، بيانات من،  

  ١٢٣ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ١١٣٢ ماليزيا، بيانات من،  

  ١١٣٣بريو، بيانات من،   

  ١١٣١ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٠٣، ١١٣٠الرئيس، بيانات من،   

  ١١٣٠األمني العام، بيانات من،   

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، بيانات من،  

١١٣٠  

  ١١٣٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١١٣٢ فرتويال، بيانات من،  
      

  اءـــــــط
  

الوكالة الدولية  انظر  - الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية انظرللطاقة الذرية، 

  يسلنداأ

  ١١٥٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
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 انظرحمكمة العدل الدولية،  ظران -  حمكمة العدل الدولية

  حمكمة العدل الدولية

جلنة الصليب األمحر  انظر - جلنة الصليب األمحر الدولية

  جلنة الصليب األمحر الدولية انظرالدولية، 

احملكمة الدولية  انظر  -  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  احملكمة الدولية لرواندا انظرلرواندا، 

احملكمة  انظر  - يوغوسالفيا السابقةالدولية ل احملكمة 

الدولية  احملكمة  انظرالدولية ليوغوسالفيا السابقة،  

  ليوغوسالفيا السابقة

جلنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط 
  مقابل الغذاء

  ٩٨٦ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  اهلند

، ١٠٤٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٤٠٤، ١٠٤٥  

  ١٣٧٠ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ١٥٣١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٢٣ األسلحة الصغرية،  بيانات بشأن،  

  ١٠٧١، ١٠٧٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ٦٧٩ ليشيت، بيانات بشأن، -  وراحلالة يف تيم  

  أسلحة الدمار الشامل  

  ١١٨٠ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١١٥١بشأن، بيانات     

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  الرتاع بني اهلند وباكستان

 العسكريني يف اهلند وباكستان،فريق مراقيب األمم املتحدة   

٢٥٧  

  )٢٠٠٧إندونيسيا (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٨٩٦ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٤ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ٣١٨، ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٤٠٦، ١١٤٦  

، ٩٣٣، ٨٦٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٥٠٠، ١٤٤٧  

  ١٥٠٩، ٧٤٦حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١١٩٠  

  ١٢٤٤ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

تشرين  ٢٩املنظمات اإلقليمية، رسالة مؤرخة   

  ١٢٤٤ ،٢٠٠٧األول/أكتوبر 

  ٤١١ ،احلالة يف رواندا، بيانات بشأن  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١٢٥ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ١٤٥١، ٦٣٦، ٦٣٤حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

، ٦٨٥، ٦٧٤ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور  

٦٩٧، ٦٨٩  

  ٣٤٠ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ١٥١٢ مل، بيانات بشأن،أسلحة الدمار الشا  

  ١١٦٢، ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

الفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية 
  ١٩٥ األخرى،

الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتعلقة 
  ١٩٥ باجلزاءات،

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 l 
 

، انظر أيضا الكيان ١٩٥ة غري الرمسية، األفرقة العامل
انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملدد أو احلالة احملددة، 

  احملددة

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ١٠٠٧ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

 مجهورية إيران اإلسالمية، تقارير عن، -  عدم االنتشار  

١١٨٧، ١١٨٢  

  العابرة للحدود الوطنية املركز الدويل للعدالة

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، إحاطات بشأن،  

  ١١٧١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  جلنة الصليب األمحر الدولية

، ١١٠٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، إحاطات بشأن،  

١١١٦  

  املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

 نطقة البحريات الكربى، إحاطات بشأن،احلالة يف م  

٤٤٢  

  حمكمة العدل الدولية

  ٣٣٢ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

  ١٢٧٧، ١٤٦، ٧٨، ٥٦إحاطات من،   

  ٣٤٣ الرتاع بني الكامريون ونيجرييا،  

  ٨١ انتخاب األعضاء،  

  ٣٢٨، ٨١ الشواغر، ملء   

  العدالة وسيادة القانون  

  ١٢٣٢ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٢ن، بيانات بشأ    

شباط/فرباير  ٢٢اجلمهورية العربية الليبية، رسالة مؤرخة   

٣٤٢ ،٢٠٠٥  

  ٣٤٢ املكسيك، بيانات من،  

  عالقات جملس األمن مع  

  ٣٢٧ عموما،    

  ٣٣٠ النظر يف،    

  ٣٢٧ انتخاب األعضاء،    

  ٣٢٨، ١٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٧١القرار   

  ٣٤٢ دور،  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧السويد، رسالة مؤرخة   

٣٢٩  

  ٣٤٢ ترتانيا، بيانات من،    

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧تونس، رسالة مؤرخة   

٣٢٩  

  ٣٤٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٣٣٣ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،  

  احملكمة اجلنائية الدولية

  احلالة يف السودان  

، ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٠٣، ٦٠٠ إحاطات بشأن،    

٦٣٤  

  ٦١٥، بيانات بشأن    

  اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين

  ٢٩٥ الرئيس، بيانات من،   

  صندوق النقد الدويل

  ١٢٤٠ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة

  ١١٤٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احملكمة الدولية لرواندا

  ٢٠٧ تعيني املدعي العام،  

  ١٠٢٤، ١٠٢١ بنن، بيانات من،  

  ١٠٢٤، ١٠٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٠٣٤، ١٠٣٢الصني، بيانات من،   

  ٢٨٣، ٢٠٤ انتخاب القضاة،  

  ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٠فرنسا، بيانات من،   
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اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة   

  ٢٩١عن جملس األمن،

، ١٣٥، ١٣٤، ١١١ ات للمشاركة يف اإلجراءات،دعو  

١٦٥، ١٥٣  

  ١٠٣٢ اليابان، بيانات من،  

  ٨١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٨٠، ٧٧، ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٠٣٤بنما، بيانات من،   

   الرئيس  

  ١٩٣ مقررات مسجلة  يف رسائل،    

  ٢٩١ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ١٠٢١ ت من،بيانا    

  رئيس احملكمة  

، ١٠٢٧، ١٠٢٦، ١٠٢٣، ١٠١٩إحاطات من،      

١٠٣٥، ١٠٣٣، ١٠٣٢، ١٠٢٩  

، ١٠١٧ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠رسالة مؤرخة     

١٠٢١  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٠٢٢  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٠٢٥  

 ،٢٠٠٥ديسمرب كانون األول/ ٥رسالة مؤرخة     

١٠٢٧  

  ١٠٢٩ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

١٠٣١  

  ١٠٣٣ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

١٠٣٥  

، ١٠٢٣، ١٠١٧ املدعي العام للمحكمة، إحاطات من،  

١٠٣٣، ١٠٣٢، ١٠٣١، ١٠٢٧، ١٠٢٦ ،

١٠٣٥  

  ٢٠٨ تقارير من،  

  ١٠١٧، ٢٠٣ )،٢٠٠٤( ١٥٣٤القرار   

  ٢٩١، ٢٠٦ )،٢٠٠٦( ١٦٨٤القرار   

  ٢٠٦ )،٢٠٠٦( ١٧٠٥القرار   

  ٢٠٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٧القرار   

  ٢٠٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٤القرار   

  ١٠٢١ رومانيا، بيانات من،  

  ١٠٣٤، ١٠٢٣ االحتاد الروسي، بيانات من،  

، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢١ رواندا، بيانات من،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٩  

  ٣٥٠ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

  ١٠٢٤ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٠٣٢ترتانيا، بيانات من،   

، ١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢٠ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢  

  ١٠٣٢، ١٠٢٨، ١٠٢٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  الدولية ليوغوسالفيا السابقة احملكمة 

  ٢٠٤ مرفقات النظام األساسي،  

  ٢٠٥ تعيني املدعي العام،  

  ١٠٢٤، ١٠٢٠ بنن، بيانات من،  

  ٣٣٢ البوسنة واهلرسك، تقارير عن،  

، ١٠٢٥، ١٠٢١البوسنة واهلرسك، بيانات من،   

١٠٢٩، ١٠٢٧  

  ١٠٢٧، ١٠٢٤، ١٠٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٠٢٠ شيلي، بيانات من،  

  ١٠٣٤، ١٠٣٢ الصني، بيانات من،   

  ١٠٣٦، ١٠٢٧، ١٠٢٤ كرواتيا، بيانات من،  
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  ٨٦ مشطوبة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

  ١٠٢٧، ١٠٢٦الدامنرك، بيانات من،   

  ٢٨٣، ٢٠٤ انتخاب القضاة،  

، ١٠٣٢، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢٠فرنسا، بيانات من،   

١٠٣٤  

علق بالتوصيات الصادرة اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يت  

  ٢٩٠ عن جملس األمن،

  ١٠٢٠ أملانيا، بيانات من،  

  ١٣٥، ١٣٤، ١١١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

  ١٠٣٢، ١٠٢٦ اليابان، بيانات من،  

  ٧٦ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٠٣٤ بنما، بيانات من،   

  رئيس احملكمة  

، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٣، ١٠١٧إحاطات من،      

١٠٣٥، ١٠٣٤، ١٠٣٠، ١٠٢٩  

، ١٠١٧ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ٢١رسالة مؤرخة     

١٠٢١  

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٠٢٢  

  ١٠٢٥ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

١٠٢٨  

  ١٠٢٩ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦ن الثاين/نوفمرب تشري ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٣١  

  ١٠٣٣ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

١٠٣٥  

  ١٠٢١الرئيس، بيانات من،   

  املدعي العام للمحكمة  

، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٣، ١٠١٩إحاطات من،     

١٠٣٥، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٩  

  ١٠٣٤ بيانات من،    

  ٢٠٦ تقارير من،  

  ١٠١٦، ٢٠٣ )،٢٠٠٤( ١٥٣٤لقرار ا  

  ٢٩١، ٢٠٤ )،٢٠٠٤( ١٥٦٧القرار   

  ٢٠٤ )،٢٠٠٥( ١٥٨١القرار   

  ٢٠٤ )،٢٠٠٥( ١٥٩٧القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٥( ١٦١٣القرار   

  ٢٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٢٩القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٦( ١٦٦٠القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٦( ١٦٦٨القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٧( ١٧٧٥القرار   

  ٢٠٥ )،٢٠٠٧( ١٧٨٦القرار   

، ١٠٣٢، ١٠٣٠، ١٠٢٠االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٠٣٦، ١٠٣٤  

  ٣٥٠ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

، ١٠٢٦، ١٠٢٣ صربيا واجلبل االسود، بيانات من،  

١٠٢٩، ١٠٢٨  

  ١٠٣٥، ١٠٣٣، ١٠٣١، ١٠٢٩ صربيا، بيانات من،  

  ١٠٢٤ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٠٣٢ ترتانيا، بيانات من،  

  ٩٩٨ انيا، بيانات من،أوكر  

، ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢٠ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٣١، ١٠٢٧  

، ١٠٢٥، ١٠٢٠ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٠٣٠، ١٠٢٨  
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بعثات جملس األمن؛  انظر أيضا. حتقيقات وتقصي احلقائق

بعثات جملس  انظر أيضا، الكيان احملدد أو احلالة احملددة

  الكيان احملدد أو احلالة احملددةاألمن؛ 

  ١٢٩٣ عموما،  

  ١٣٤٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٣٣٩ األزمات املعقدة،  

  ١٢٩٤ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ١٢٩٥، ١٢٩٤ اغتيال احلريري،  

  ١٢٣٩ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٢٩٣ احلالة يف نيبال،  

  ١٣٣٨ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية،  

  ١٣٣٩ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع،  

  ١٢٩٤ احلالة يف الصومال،  

  ١٢٩٥، ١٢٩٤ احلالة يف السودان،  

  ١٢٩٣ ليشيت، -  احلالة يف تيمور  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة ، ١٩٨، هيئات التحقيق

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة

انظر أيضا الكيان احملدد  ،دعوات للمشاركة يف اإلجراءات

  احلالة احملددة  أو احلالة احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو

، ١٤٧، ١٤٢، ١٣٨، ١٢٨، ١٠٩ احلالة يف أفغانستان،  

٧٣٤، ٧٣٠، ٧٢٧، ٧٢٥، ٧١٩، ٧١٥، ٧١١  

  ١٤٩، ١٤٨، ١٤١، ١١٢ احلالة يف أفريقيا،  

  ١٢٢ االحتاد األفريقي،  

  أساس توجيه الدعوات  

  ٩١ ،عموما    

 ٣٧ملوجهة صراحة مبوجب املادة الدعوات غري ا    

  ٩٤ ،٣٩املادة  أو

  ٩٥ طلبات مرفوضة أو مل يبت فيها،    

  ٩١ ،٣٧املادة     

  ٩٢ ،٣٩املادة     

، ١٥٠، ١٤٢، ١٠٧ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

٨٢٠، ٨١٨، ٨١٧، ٨١٣، ٨١٠، ٨٠٥، ١٥٢  

  ٧٣٨، ١٢٩، ١١٢ احلالة يف بوغانفيل،  

، ١٥٤، ١٤٨، ١٣٣، ١٢٨، ١٠٩ وروندي،احلالة يف ب  

٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٢ ،

٤٢٣  

، ١٢٩، ١٢٣، ١٢٢ قطاع األعمال واتمع املدين،  

١٤٧،١٥٣،١٥٤، ١٤٥  

، ٤٧٩، ١٣٨، ١١٢ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  

٤٨٠  

  ١٢٥،٦٤٤الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  

، ٦٤٣، ٦٤٢، ١٤١، ١٢٣ السودان،الرتاع بني تشاد و  

٦٤٤  

، ١٤٧، ١١٢،١٣٨،١٤٦ األطفال والرتاع املسلح،  

١٥١، ١٥٠، ١٤٧  

، ١٤٨ اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم،  

١٥١، ١٥٠  

، ١٤٢، ١٤١، ١١٣ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

١٥٤ ،  

  ١٤٥، ١٤١ األزمات املعقدة،  

، ١١١ الدميقراطية)، - ةاحلالة يف الكونغو (مجهوري  

٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٦، ١٥٠، ١٤٤، ١٤٣، ١٢٦ ،

٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥٠ ،

٤٦٥، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٨ ،

٤٦٨، ٤٦٧  

، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٣، ١١٨ احلالة يف كوت ديفوار،  

٥١٨، ٥١٧، ٥١٤، ٥٠٨، ٥٠٧، ٥٠٣، ١٤٨ ،

٥٣٤، ٥٣٢، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢٢ ،

٥٤٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٦  

  ١٤٤، ١٣٥ احلالة يف قربص،  
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، ١٣٩، ١٣٧، ١٢٩، ١٠٨، ٩٥ احلالة يف جورجيا،  

٨٤٢، ٨٤١، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٣٧، ١٤٢  

، ١٤٢، ١٤٠، ١١٠ احلالة يف منطقة البحريات الكربى،  

١٥٠، ١٤٨  

  ٥٠١، ٤٩٩، ٤٩٨، ١١٣ بيساو، - احلالة يف غينيا   

، ١٤٧، ١٤٦ ،١٤٥، ١٣٨، ١٠٨ احلالة يف هاييت،  

٦٥٦، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٥٢، ١٥٤، ١٥٢، ١٥١ ،

٦٧٣، ٦٧١، ٦٦٩، ٦٦٦، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٦٢  

  ٨٩٢ اغتيال احلريري،  

  ١٢٣ املسائل اإلنسانية،  

  ١٣٥، ١٣٤ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا،  

  ١٣٥، ١٣٤ الدولية ليوغوسالفيا السابقة، احملكمة   

  ١١١ احملكمة الدولية لرواندا،  

  ١١١ الدولية ليوغوسالفيا السابقة، احملكمة   

، ١٣٩، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٢ احلالة يف العراق،  

١٤٦، ١٤٤  

، ١٣٩، ١٣٥، ١٠٥ النـزاع بني العراق والكويت،  

١٤٤  

  ١٤٧، ١٣٦، ١١٩ العدالة وسيادة القانون،  

، ١٤٢، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٦ احلالة يف كوسوفو،  

١٥٤  

، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٩، ١٠٥ يا،احلالة يف ليرب  

٣٨٥، ٣٨٤  

، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤ صون السلم واألمن،  

١٥٠، ١٤٩، ١٤٥، ١٤٣  

، ١٣٢، ١٢٩، ٩٦، ٩٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٦، ١٣٥ ،

٨٦٩، ٨٦٦، ٨٦٤، ٨٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١ ،

٨٧٩، ٨٧٦  

  ١٤٤، ١٣٦، ١٢٤ احلالة يف ميامنار،  

  ٧٥٣، ٧٥٢ احلالة يف نيبال،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٢٤  

، ١٠٠، ٩٦ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

١٣١، ١٢١  

  ١٤٤، ١٤٢، ١٢٨، ١٢١ عمليات حفظ السالم،  

  ١٤٧، ١٣٢، ١٢٩ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع،  

، ١٢٨، ١٢٢، ١٢٠، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع،  

١٤٧، ١٤٦، ١٤٥ ،١٣٠  

، ٩٣ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩الرئيس، مذكرة مؤرخة   

٩٤ ،  

   اإلجراءات املتعلقة باملشاركة  

  ٩٥ عموما،    

  ٩٥ القيود املفروضة على املشاركة،    

  ٩٥ املرحلة اليت يستمع فيها إىل املدعوين،    

  ١٤٧ الالجئون،  

، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٣، ١١١ املنظمات اإلقليمية،  

١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠ ،١٤٩، ١٤٨ ،

١٥٣٤، ١٥٣٢  

  ٩٤ )،٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   

  ٤١١، ١١٠ احلالة يف رواندا،  

، ١٤٨، ١٤٥، ١٣٣، ١٢٩، ١١٨بعثات جملس األمن،  

١٥١  

، ٤٢٨، ٤٢٧، ١٥٥، ١٤٠، ١١٠ احلالة يف سرياليون،  

٤٣٥، ٤٢٩  

  ١٤١، ١٣٤، ١١٥ األسلحة الصغرية،  

، ٣٨٩، ١٥٠، ١٤٠، ١٣٨، ١٠٦ احلالة يف الصومال،  

٤٠٥، ٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٤، ٣٩٢، ٣٩٠  

  ١١٩ األجهزة الفرعية لس األمن،  
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، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٨، ١٢٢، ٩٩ احلالة يف السودان،  

١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،

٦١٦، ٦٠٢، ١٥٥، ١٥٣  

، ١٠٨٤، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠، ١١٧، ٩٨ اإلرهاب،  

١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٩، ١٠٨٨، ١٠٨٥  

، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٤ ليشيت، -  وراحلالة يف تيم  

١٤٩، ١٤٢، ١٤١  

، ١٢٨، ١٢٧ البلدان املسامهة بقوات، تعزيز التعاون مع،  

١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩ ،

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨  

  ١٥٣، ١٤٦، ١٤١، ١٢١ أسلحة الدمار الشامل،  

  ، منطقة غرب أفريقيا  

، ١٤٧، ١٤١، ١٢٠ املسائل العابرة للحدود،    

١٥٠  

  ١٥٠، ١٤٣، ١٢٧ توطيد السالم،    

  ١٠٤ احلالة يف الصحراء الغربية،  

، ١٤٢، ١٣٦، ١٢٨، ١١٥ املرأة والسالم واألمن،  

١٥٥، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦  

  ١١٦ مناقشات ختامية،  

  ١٣٧، ١٢٣ احلالة يف زمبابوي،  

  اإلسالمية - إيران، مجهورية 

  ٧٣٥ نات بشأن،احلالة يف أفغانستان، بيا  

 -متناع عن التهديد باستعمال القوة، واجب اال  

آذار/مارس  ١٧رسالتان مؤرختان  استعماهلا، أو

  ١٤٨٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١  و

   مهام وسلطات جملس األمن  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٩رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٥٠٧  

   الشرق األوسطاحلالة يف  

 ١٩و  ١١حزيران/يونيه و  ٣٠رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

، ٩٥٨، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣١، ٩١٢بيانات بشأن،   

١٤٩١  

  ٣٥٠، ١٣١ )،٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار   

  ١٢٦٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩ اإلرهاب، بيانات بشأن،  

  ٣٣٩ ات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيان  

  ١٥١٢، ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  
  

  العراق

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٥٠٧، ١٠٨٤ اإلرهاب، بيانات بشأن،  
  

  احلالة يف العراق

  ١٦٦ االمتناع،  

  ٩٤٠ اجلزائر، بيانات من،  

 ،األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من  

١٠١١، ٩٣٠، ٩٢٤، ٩٢٣  

  ١٠٠٧، ١٠٠٤الصني، بيانات من،   

  ٩٩١الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٨ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

، ١٠٠٤، ١٠٠١، ١٠٠٠، ٩٩١فرنسا، بيانات من،   

١٠٠٨  

جلنة التحقيق املستقلة يف برنامج األمم املتحدة للنفط   

  ٩٨٦ مقابل الغذاء، إحاطات من،

  ١٠٠٤ ونيسيا، بيانات من،إند  

  ١٠٠٧ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إحاطات من،  

، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٢دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٦، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٠  
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  العراق  

  ٩٨٣ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١رسالة مؤرخة     

٩٩٠  

  ٩٩٦ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩رسالة مؤرخة     

  ٩٩٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

١٠٠٠  

، ٩٩٠، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٥، ٩٨٤ بيانات من،    

٩٩٩، ٩٩٧، ٩٩٦، ٩٩٥، ٩٩٣، ٩٩١ ،

١٠١٠، ١٠٠٦، ١٠٠٤، ١٠٠٣  

  ١٠٠٩ إيطاليا، بيانات من،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٥، ٥٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  الرئيس  

  ٦٦ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨مذكرة مؤرخة     

  ٦٨ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة     

  ١٥٦٢، ٩٩٤، ٩٩٢ بيانات من،    

  ١٠٠٩قطر، بيانات من،   

  ١٤٦١، ١٣٥٨ )،٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

  ٩٨٦ )،٢٠٠٥( ١٦١٩القرار   

  ٩٩١ )،٢٠٠٥( ١٦٣٧القرار   

  ٩٩٨ )،٢٠٠٦( ١٧٠٠القرار   

  ١٠٠٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٣القرار   

  ١٠٠٨ )،٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار   

  ١٠٠٩ )،٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   

  ١٤٨٦، ١٠١٣ )،٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار   

، ١٠٠١، ١٠٠٠، ٩٩٠ االحتاد الروسي، بيانات من،  

١٠٠٩، ١٠٠٧، ١٠٠٤، ١٠٠٣، ١٠٠٢  

  األمني العام   

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٩٩٢  

  ٩٩٦ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٩٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٠٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٧رسالة مؤرخة     

، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٥ تقارير من،    

١٠٠٥، ١٠٠٢، ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٦  

  ١٠٠٩، ٩٨٦ بيانات من،    

  ١٨٢ جلان جملس األمن، الرصد واإلبالغ،  

  ١٠٠٧، ١٠٠٤جنوب أفريقيا، بيانات من،   

، ٩٨٩ املمثل اخلاص لألمني للعراق، إحاطات من،  

١٠٠٥، ١٠٠٣، ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٤  

  ٩٨٩ ترتانيا، بيانات من،  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

١٠١١، ٩٩٢  

، ١٠٠٧، ١٠٠٠، ٩٩١ ململكة املتحدة، بيانات من،ا  

١٠٠٩، ١٠٠٨  

  الواليات املتحدة  

، ٩٩٤، ٩٩٢، ٩٩٠، ٩٨٩، ٩٨٣إحاطات من،     

١٠٠٥، ١٠٠٣، ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٦، ٩٩٥  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧رسالة مؤرخة     

١٠٠٠  

، ١٠٠٧، ١٠٠٠، ٩٩١، ٩٨٩ بيانات من،    

١٠١٣، ١٠٠٩  

للرصد والتحقق والتفتيش، إحاطات  جلنة األمم املتحدة  

  ١٠٠٧ من،
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  النـزاع بني العراق والكويت

  ١٤٧٩، ٩٦٣ اجلزائر، بيانات من،  

  ٩٦٤ الربازيل، بيانات من،  

  ٩٦٩ شيلي، بيانات من،  

  ١٤٨٢، ٩٦٩الصني، بيانات من،   

  ٢٠٧ جلنة التعويضات، تنفيذ الوالية،  

  ١٣٦٣ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٩٧٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٣مصر، رسالة مؤرخة   

  ١٤٨٠، ٩٧٤، ٩٦٩، ٩٦٥فرنسا، بيانات من،   

  ٩٦٩، ٩٦٥ أملانيا، بيانات من،  

  ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

، ١٣٩، ١٣٥، ١٠٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٤  

  العراق  

  ٩٨٣، ٩٧٥، ٩٧٠إحاطات من،     

  ١٤٨٢، ٩٧٦، ٩٧٥، ٩٧٠ بيانات من،    

  ١٤٣٤ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٣٩٣تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦هولندا، رسالة مؤرخة   

٩٧٧  

  ٧٤ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٨٢ باكستان، بيانات من،  

  ١٤٨٣ الفلبني، بيانات من،  

  الرئيس  

  ١٢٩٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١خة رسالة مؤر    

، ١٣٣٤، ٩٧٦، ٩٦٦، ٩٦٥ بيانات من،    

١٤٨٠، ١٤٧٩  

  ١٣١ )،٢٠٠٣( ١٥١٨القرار   

  ٩٦٦ )،٢٠٠٤( ١٥٣٨القرار   

، ١٣٣٤، ٩٧٢، ٢٠٧ )،٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

١٤٦١، ١٤٥٨، ١٤٣٤، ١٣٩٥، ١٣٥٨ ،

١٤٩٥، ١٤٨١  

  ٩٧٤ )،٢٠٠٤( ١٥٥٧القرار   

  ،١٤٨٠، ٩٧٤، ٩٦٥االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ٩٦٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨رسالة مؤرخة     

، ٩٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

١٤٨١  

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٧٨، ٩٧٧، ٩٧٥، ٩٧٤ تقارير من،    

  ٩٧١ بيانات من،    

  ١٤٨٠ تقرير املصري،  

  ١٤٨١، ٩٧٤ إسبانيا، بيانات من،  

شار اخلاص لألمني العام املعين بالعراق، إحاطات املست  

  ٩٧٣، ٩٩٥ من،

، ٩٧٥ املمثل اخلاص لألمني للعراق، إحاطات من،  

٩٨١، ٩٧٨  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية  

  ٩٨١إحاطات من،     

  ١٤٨٢ بيانات من،    

  اململكة املتحدة  

  ١٤٨٠، ٩٦٩، ٩٦٢إحاطات من،     

  ١٤٨١، ٩٧٣، ٩٧٠ بيانات من،    

  الواليات املتحدة  

، ٩٨١، ٩٧٦، ٩٧٥، ٩٦٦، ٩٦٢إحاطات من،     

١٤٧٩  

  ٩٧٥، ٩٦٩، ٩٦٦ بيانات من،    
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  أيرلندا  

البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة احلالة يف   

  ٨٠٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩

 -انظر إيران، مجهورية  مجهورية إيران اإلسالمية.  

  ، اإلسالمية - اإلسالمية، انظر إيران، مجهورية 
  

  إسرائيل

  ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

  ٨٤٨ رسالتان،    

  ٩١٢ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٤رسالة مؤرخة     

حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

٩٣٠ ،٢٠٠٦  

 ١٠و  ٥حزيران/يونيه و  ٢٩و  ٢٦رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦ز/يوليه متو ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٥١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٤ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٥٩، ٨٥٨، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٢ بيانات بشأن،    

٩١٠، ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٥، ٩٠٢، ٨٦٢ ،

٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣٦، ٩٣٢، ٩٣١، ٩٢٩، ٩٢٠ ،

٩٥٢، ٩٥٠، ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٤، ٩٤٢ ،

١٤٩٠، ١٤٤٩، ١٣٦٥  

متوز/يوليه  ١٢ع عن النفس، رسالة مؤرخة الدفا  

١٤٧٢ ،٢٠٠٦  

  ١٤٨٤، ١٠٨٩، ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

 ٢اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة   

  ٣٣٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس 

  ١١٨٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  
  

  )٢٠٠٧إيطاليا (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٧٣٥، ٧٣٣، ٧٢٩ نستان، بيانات بشأن،احلالة يف أفغا  

  ٣٣١ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  ١١١٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٩ انات بشأن،احلالة يف العراق، بي  

، ١١٤٤، ٣١٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٢١، ١٤٠٦  

  ٩٥٧ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

  ٧٤٥احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،   

، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٤، ١٢٤٢  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٤الصومال، بيانات بشأن،  حلالة يفا  

  ١١٦٣ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
  
  
  

  اءــــــــي

  

  جامايكا

  احلالة يف هاييت  

، ٦٤٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٥٥٨، ٦٤٦بيانات بشأن،     

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥اليابان (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٧٢٨ أفغانستان، بيانات بشأن،احلالة يف   

  ٤٨٤ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٤، ٣١٢ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

، ٣٢٤ ، بيانات بشأن،املدنيون يف الرتاعات املسلحة   

١١١٠  
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  ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٤٩٠ بشأن،

، ٥١٣، ٥١٢لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن، احلا  

١٤٤٦، ١٤١٣، ٥١٧  

 تشرين ١٦وإثيوبيا، رسالة مؤرخة  الرتاع بني إريتريا  

  ٤٩٤ ،٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٨، ٦٥٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٠٣٢ ات بشأن،احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيان  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٢، ١٠٢٦  

  ١٤١٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

، ١١٤٤، ١١٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٤٣  

  ٩٤٩، ٨٦٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

  يةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراط - عدم االنتشار   

، ١٢٣، ٧٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤رسالة مؤرخة     

١٣٦٢، ١٣٥٦، ١٢٩٢، ١٢٨٨، ٧٤٧ ،

١٤٧٠، ١٣٨٠  

، ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٦، ٧٥٠بيانات بشأن،     

١٤١٨  

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٣٧١، ١١٨٥  

  ٣٠٢ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٥١٥، ١٤٥١ بشأن،عمليات حفظ السالم، بيانات   

، ١٢٣٨ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٣٤٦، ١٢٤٠  

  ١٢١٥، ١٢١٤نظمات اإلقليمية، بيانات بشأن، امل  

  ١٢٦٥، ١٢٦٤ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٧٠الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

، ١٣٧٣، ٦١٤ان، بيانات بشأن، حلالة يف السودا  

١٤٦٥، ١٤٤٩  

  ١٠٨٩، ١٠٧٥اإلرهاب، بيانات بشأن،   

التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن، بيانات   

  ١٢٤٨ بشأن،

، ٦٩٠، ٦٧٩ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور  

٧٠٢  

  ١٦٠ التصويت، بيانات بشأن،  

  ٣٣٧ بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات   

   منطقة غرب أفريقيا  

  ٥٥٦ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،    

  ٥٦٢ توطيد السالم، بيانات بشأن،    

تشرين  ٤املرأة والسالم واألمن، رسالة مؤرخة   

  ١١٥٥ ،٢٠٠٦األول/أكتوبر 

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة 
  البشرية/اإليدز

  ١١٣٣إحاطات من،   

  األردن

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٩٥٩، ٩١٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٢٥ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  العدالة وسيادة القانون

  ١٥١٦األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤٤٠أستراليا، بيانات من،   

  ١٢٣١ بيالروس، بيانات من،  

  ١٤٤٠ ت من،كندا، بيانا  

  ١٢٣١ شيلي، بيانات من،  

  ١٢٣١ الصني، بيانات من،  
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  الدامنرك  

، ١٢٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

١٥١٦  

  ١٥١٦ بيانات من،    

  ١٢٢٩ فنلندا، بيانات من،  

  ١٥١٧ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٢٣١ أملانيا، بيانات من،  

  ١٣٤٢ اليونان، بيانات من،  

  ليةحمكمة العدل الدو  

  ١٢٣٢إحاطات من،     

  ١٣٤٢ بيانات من،    

العابرة للحدود الوطنية،  املركز الدويل للعدالة  

  ١٢٢٩ من،  إحاطات

  ١٤٧، ١٣٦، ١١٩ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ١٢٢٩ األردن، بيانات من،  

  املستشار القانوين  

  ١٢٣٢إحاطات من،     

  ١٣٤٢ بيانات من،    

  ١٤٤٠ وة املسلحة،تدابري تنطوي على استخدام الق  

  ١٣٩٢تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

، ١٥١٦، ١٣٤٢، ١٢٣٣ املكسيك، بيانات من،  

١٥٢٣  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤٤٠ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ١٤٤٠ النرويج، بيانات من،  

  ١٢٣١ الفلبني، بيانات من،  

، ١٣٠٥، ١٢٣٤، ١٢٣٢، ٢٩٨الرئيس، بيانات من،   

١٣٩٢، ١٣٤٢  

  ١٣٤٢إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

  ١٥١٦، ١٤٤٠، ١٢٣١االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ١٢٢٩إحاطات من،     

  ١٢٢٩ تقارير من،    

  ١٥١٧ سرياليون، بيانات من،  

  ١٢٣٣ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

،  مبنع اإلبادة اجلماعيةاملستشار اخلاص املعين  

  ١٢٢٩ من،  إحاطات

  ١٤٤٠ سويسرا، بيانات من،  

  ١٢٣٢ أوغندا، بيانات من،  

  ١٢٢٩ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،  

  ١٣٤٢ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٢٣١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١٥١٧، ١٤٤١، ١٢٣٢ فرتويال، بيانات من،  
    

  افـــك
  

  كينيا

  ١١٤٢ ، بيانات بشأن،صون السلم واألمن  

  ٣٩٣ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

  ٥٨١ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  الشعبية الدميقراطية - كوريا، مجهورية 

  الدفاع عن النفس  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١١رسالة مؤرخة     

١٤٧٠  

  ١٤٧٠بيانات بشأن،     

  كوريا، مجهورية

  ١١١٤ لحة، بيانات بشأن،املدنيون يف الرتاعات املس  

  ١٤٠٨ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  احلالة يف كوسوفو

  ٨٣١ ألبانيا، بيانات من،  
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ساعد لعمليات حفظ السالم، األمني العام امل  

  ٨٢٧ من،  إحاطات

  ٨٣٢، ٨٢٨الصني، بيانات من،   

  ٨٣٣، ٨٣٢، ٨٢٨سم، االحتاد األورويب، بيانات با  

، ١٣٦، ١٢٨، ١٠٦دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٤، ١٤٢، ١٣٧  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٥، ٨٣  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٨٢٨ باكستان، بيانات من،  

، ١٥٦٢، ٨٣٠، ٨٢٥، ٨٢٤الرئيس، بيانات من،   

١٥٧٦  

، ٨٢٧، ٨٢٥، ٨٢٣، بيانات من، االحتاد الروسي  

٨٣١، ٨٢٨  

  األمني العام   

  ٥٦٩إحاطات من،     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧رسالة مؤرخة     

٨٣٠، ٨٢٩  

  ٨٣٣ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٣٣، ٨٣٠، ٨٢٦، ٨٢١ تقارير من،    

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٦ بعثات جملس األمن،  

   صربيا واجلبل االسود  

، ٨٢٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧رخة رسالة مؤ    

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٨٣١، ٨٣٠، ٨٢٨، ٨٢٥، ٨٢٣ بيانات من،    

اص لألمني العام لكوسوفو، املبعوث اخل  

  ٨٢٩ من،  إحاطات

اص لألمني العام لكوسوفو، املمثل اخل  

  ٨٢٩ من،  إحاطات

  ٨٣١ أوكرانيا، بيانات من،  

لعام لعمليات حفظ السالم، وكيل األمني ا  

  ٨٢٤ من،  إحاطات

  ٨٣٢، ٨٢٥ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٨٣١ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ٢٦٥ بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو،  

  الكويت

  ١٥٢٥ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  
  
  
  

  الم

  

  اللغات

  ٥٤ النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ،  

  جامعة الدول العربية

ة الرتاعات وبناء السالم، ملدنية إلداراجلوانب ا  

  ١٥٣٤، ١٢٢٧ بشأن،  بيانات

  ١٥٣٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

   احلالة يف الشرق األوسط  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٤١ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨ ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٧٩ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

  ٩٤٨، ٩١٣ بيانات من،    

  احلالة يف السودان  

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣، ٦١٩بيانات بشأن،     

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٣٧ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٤بيانات بشأن،     

  لبنان

  ١٤٥١ سالم، بيانات بشأن،عمليات حفظ ال  
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 متوز/ ١٧لنفس، رسالة مؤرخة الدفاع عن ا  

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦  يوليه

  املستشار القانوين

   العدالة وسيادة القانون  

  ١٢٣٢ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٢بيانات بشأن،     

انظر الكيان احملدد أو احلالة احملددة، انظر الكيان . رسائل

  احملدد أو احلالة احملددة 

  ياليرباحلالة يف 

  ١٤١٤، ٣٧٥ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤١٤، ٣٧٥أنغوال، بيانات من،   

  ٣٨٠األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤١٥، ٣٧٦ بنن، بيانات من،  

  ٣٨٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٤١٥، ٣٧٥الصني، بيانات من،   

  ١٣١٥ اتفاق السالم الشامل،  

  ١٤١٦الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٥٨ رض هلا السالم،حتديد التهديدات اليت يتع  

  ١٤١٥، ٣٨٢فرنسا، بيانات من،   

  ٣٧٦ أملانيا، بيانات من،  

، ٣٨١، ٣٧٩، ١٠٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢  

  ١٤١٦ اليابان، بيانات من،  

  ليربيا  

  ٣٧٤إحاطات من،     

  ١٤١٥، ١٤١٤، ٣٨١ بيانات من،    

، ١٣٩٦سلحة، تدابري ال تنطوي على استخدام القوة امل  

١٤١٤  

  ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤١٥ ، بيانات من،نيجرييا  

  ١٤١٤، ٣٧٦ باكستان، بيانات من،  

  فريق اخلرباء  

  ١٨٣إنشاء،     

  ١٣٩٧إنشاء، إعادة     

، ٣٨٣، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٦ تقارير من،    

٣٨٧، ٣٨٥  

  ١٤١٦بريو، بيانات من،   

  ١٣٩٦، ١٣٥٨، ٣٧٣، ١٨٢ )،٢٠٠٤( ١٥٣٢ر القرا  

، ١٣٩٧، ٣٧٦، ١٨٣ )،٢٠٠٤( ١٥٤٩القرار   

١٤٦٠، ١٤٥٧، ١٤٥٥  

  ١٥٥٦، ١٣١٥، ٣٧٧ )،٢٠٠٤( ١٥٦١القرار   

، ١٣١٥، ١٣٠٠، ٣٧٩ )،٢٠٠٤( ١٥٧٩القرار   

١٤٥٥، ١٤١٥، ١٣٩٧  

  ١٣٩٧، ٣٧٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار   

، ١٣١٦، ١٣٠٠، ٣٧٩ )،٢٠٠٥( ١٦٢٦القرار   

١٥٥٦  

  ١٣٥٩، ٣٨٠، ١٨٢ )،٢٠٠٥( ١٦٣٨القرار   

  ١٣٩٧، ٣٨١ )،٢٠٠٥( ١٦٤٧القرار   

  ٣٨٢ )،٢٠٠٦( ١٦٦٧القرار   

  ١٣٩٧، ١٣٥٩، ٣٨٣ )،٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   

  ١٣٩٧ )،٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   

  ١٣٩٨، ٣٨٤،١٣٩٧، ١٨٣ )،٢٠٠٦( ١٦٨٩القرار   

  ٣٨٤ )،٢٠٠٦( ١٦٩٤القرار   

  ٣٨٤ )،٢٠٠٦( ١٧١٢القرار   

  ١٣٩٨، ٣٨٥،١٣٩٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣١القرار   

  ٣٨٦ )،٢٠٠٧( ١٧٥٠القرار   

  ١٣٩٨، ٣٨٦، ١٨٣ )،٢٠٠٧( ١٧٥٣القرار   

  ١٣٩٧، ٣٨٦ )،٢٠٠٧( ١٧٦٠القرار   

  ٣٨٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٧القرار   
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  ١٣٩٧، ٣٨٨ )،٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار   

  ١٤١٥ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  األمني العام   

  ٣٨٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٢رسالة مؤرخة     

، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٣ تقارير من،    

٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٨٠  

  ١٥٢١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ٣٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ٣٧٨ ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ٣٧٩ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٣٨١ ،٢٠٠٥ألول/ديسمرب كانون ا ٧رسالة مؤرخة     

  ٣٨٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

٣٨٥  

  ٣٨٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

  ٣٨٨ ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥رسالة مؤرخة     

  ١٨٢ تنفيذ الوالية،    

  ٣٧٤ ن،يا، إحاطات ماملمثل اخلاص لألمني العام لليرب  

  ١٤١٥، ١٤١٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٤١٥  

  اجلمهورية العربية الليبية

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

 شباط/ ٢٢لية، رسالة مؤرخة حمكمة العدل الدو  

  ٣٤٢ ،٢٠٠٥  فرباير

  ٨٢ على جملس األمن، البنود احملذوفة من املسائل املعروضة  

  ٩٣١، ٩٢٢ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

لسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة اجلدار يف األرض الف  

  ٣٣٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩

   أسلحة الدمار الشامل، التخلي عن  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

  ٥٦٤الرئيس، بيانات من،     

  ليختنشتاين

  ١٤٠٤، ١٠٤١ املسلح، بيانات بشأن،ألطفال والرتاع   

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٧، ١١٠٩  

  ١٤٠٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٤١١، ١٠٧٧، ١٠٧٦، ٩٨بشأن،  اإلرهاب، بيانات  

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٦٢ ،١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  تفجري لوكريب

فة من املسائل املعروضة على البنود احملذو  

  ٨٣ األمن،  جملس

  لكسمربغ

  ٦٥٩، ٣١٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٩ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ بشأن،
  
  
  

  مـــمي
  

  احلالة يف مقدونيا

 لبنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،ا  

٨٥، ٨٢  

  صون السلم واألمن

  ١٤٥٤ عموما،  

نشوب الرتاعات يف  الفريق العامل املخصص املعين مبنع  

  أفريقيا وحلها

  ٣١٩ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٣١٩  



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 lxiv 
 

  ٣١٩ تقارير من،    

  ١٣٤٦ الة يف أفريقيا،احل  

  االحتاد األفريقي، بيانات من،  

  ١٥٣٧، ١١٤٤، ١١٤٣ اجلزائر، بيانات من،  

  ٣١٦أنغوال، بيانات من،   

  ١٥٠٣، ٣١٨األرجنتني، بيانات من،   

  بلجيكا  

، ٣١٨ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦رسالة مؤرخة     

١٥٠٣  

  ١٥٤٣، ١٥٢٢ بيانات من،    

  ١٥٤٢، ١١٤٤، ٣١٢ بنن، بيانات من،  

  ١٥٢١، ٣١٩، ٣١٧ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٤٦، ١١٤٣ كندا، بيانات من،  

، ١١٤٣، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦الصني، بيانات من،   

١٥٣٧، ١١٤٦، ١١٤٤  

  الدميقراطية - الكونغو، مجهورية   

  ١١٤١ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٤٤، ١٤٠٦، ١١٤٦، ١١٤٣ بيانات من،    

  ١٥٠٥ ،٢٤النظر يف املادة   

  ١٥٠٣ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  الس االقتصادي واالجتماعي  

  ١١٣٩إحاطات من،     

  ٣١٨، ٣١٧، ٣٠٦ بيانات من،    

، ١١٣٩، ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥ مصر، بيانات من،  

١٥٢٢  

  ١١٤٣ االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ١٥٣٧، ١٤٠٦، ١١٤٦، ١١٤٤فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٢٠ ن،مهام وسلطات جملس األم  

  ١١٤٢ غابون، بيانات من،  

  اجلمعية العامة  

  ١١٣إحاطات من،     

  ٢٨٤ توصيات إىل جملس األمن،    

  ١١٣٩بيانات باسم،     

  ١٤٠٦ أملانيا، بيانات من،  

  ١٥٢٢، ١٤٠٦، ١١٤٦ غانا، بيانات من،  

  ١١٤٤غواتيماال، بيانات من،   

  ٣١٨ هاييت، بيانات من،  

  ٣١٦ هندوراس، بيانات من،  

  ١٤٠٦، ١١٤٦، ٣١٨، ٣١٦ نيسيا، بيانات من،إندو  

، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٠، ١٤٩، ١٤٥، ١٤٣، ١٣٠  

  ١٥٢١، ١٤٠٦، ١١٤٤، ٣١٧ إيطاليا، بيانات من،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦، ٨٥، ٨٤  

  ١٥٤٣، ١١٤٤، ١١٤٣ اليابان، بيانات من،  

  ١١٤٢ نيا، بيانات من،كي  

  ١٥٣٧ جامعة الدول العربية، بيانات من،  

  ١٤٠٦ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ٧٣، ٧٢، ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٤٥٥ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

، ١٣٩٠تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٥٥، ١٤٠٥  

  ١١٤٦، ١١٤٤ ناميبيا، بيانات من،  

  ٧٨ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٣١٥ ، بيانات من،نيجرييا  

  ١١٤٤ النرويج، بيانات من،  

  ١٤٠٦، ٣١٩ باكستان، بيانات من،  

  ١١٤١، ٣١٨ جلنة بناء السالم، بيانات من،  

  ١٤٠٦، ١١٤٥، ١١٤٤، ١١٤٠بريو، بيانات من،   

  ١١٤٥ الربتغال، بيانات من،  
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، ١٣٠٥، ١١٤٦، ١١٤٠ ،٣١٨الرئيس، بيانات من،   

١٥٤٢، ١٥٣٦، ١٥٢٢، ١٥٠٣، ١٣٤١ ،

١٥٤٤  

  ١٤٥٤، تدابري حتفظية  

، ١٥٠٣، ١١٤٦، ١١٤٠، ٣١٧قطر، بيانات من،   

١٥٤٣، ١٥٢١  

  ١٥٤٢، ١٥٤١، ١١٣٥ املنظمات اإلقليمية،  

، ١١٣٩، ٣١٨، ٣٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

١١٤١  

  ١٥٣٧ )،٢٠٠٥( ١٦٣١القرار   

، ١١٤٣، ٣١٦، ٣١٤من، االحتاد الروسي، بيانات   

١٥٤٢، ١٥٣٥، ١٥٢١، ١٥٠٣  

  األمني العام   

  ١٥٣٨ تقارير من،    

  ١١٤١ بيانات من،    

  ١٤٠٦ السنغال، بيانات من،  

  سلوفاكيا  

  ١٥٠١ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١١٤٦، ١١٤٤، ١١٤٣ بيانات من،    

  ١٥٤٤ جزر سليمان، بيانات من،  

  ١٤٦٦ مشاكل اقتصادية خاصة،  

  ١١٤٣، ٣١٨، ٣١٦السودان، بيانات من،    

  ١٤٠٦، ١١٤٤سويسرا، بيانات من،    

  ١٥٤٠، ١١٤٥، ٣١٥ترتانيا، بيانات من،   

  ١١٤٣ أوغندا، بيانات من،  

 وكيل األمني العام للشؤون السياسية، إحاطات من،  

١١٣٩  

  ١٥٢٢، ١١٤٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٣١٥ فرتويال، بيانات من،  

  مالوي

  ١١٦٢ رأة والسالم واألمن، بيانات باسم،امل  

  ماليزيا

  مهام وسلطات جملس األمن  

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٠٧ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ٩٢٨، ٩١٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

٩٤٨، ٩٣٣  

  ١٤٥١ م، بيانات بشأن،عمليات حفظ السال  

  ٦٨٥ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

  جزر مارشال

  ١٢٥٣ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  التدابري اليت تنطوي على استخدام القوة املسلحة

  ١٤٤٢، ١٤٢٧عموما،   

  ١٤٢٧ احلالة يف أفغانستان،  

  ١٤٢٨ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

  ١٤٢٩ احلالة يف بوروندي،  

، ١٤٣٠ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  

١٤٤٤  

  ١٤٣٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٤٣١ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٤٤٥، ١٤٣٠ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ١٤٢٨ ،٤٢القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٤١ ،٤٣القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٥١ ،٤٤املتعلقة باملادة القرارات   

  ١٤٣٦ ،٤٢املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٤٣ ،٤٣املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٥١ ،٤٤املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٥٣ ،٤٥املناقشة املتعلقة باملادة   
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  ١٤٥٣ ،٤٦املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٥٣ ،٤٧املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٤٧، ١٤٤٤، ١٤٣٣ يت،احلالة يف هاي  

  ١٤٤٣ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون،  

  ١٠٥٥ صون السلم واألمن،  

  ١٤٤٧، ١٤٤٣، ١٤٣٥ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤٥٩، ١٤٥٧ التزامات الدول األعضاء،  

، ١٤٥١، ١٤٤٢، ١٤٤٠ عمليات حفظ السالم،  

١٤٥٣  

  ١٤٣٤ احلالة يف سرياليون،  

  ١١٣٥ احلالة يف الصومال،  

، ١٤٤٩، ١٤٤٣، ١٤٣٦، ١٤٣٥ احلالة يف السودان،  

١٤٥٣  

  ١٤٥٣األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني،   

  ١٤٣٧ أسلحة الدمار الشامل،  

  ١٤٥٢ مناقشات ختامية،  

  التدابري اليت ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة

  ١٣٩٠ عموما،  

  ١٤٠٣، ١٣٩٠ األطفال والرتاع املسلح،  

  ١٤٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة،  

  ١٣٩٣ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ١٤١٣، ١٣٩٢ احلالة يف كوت ديفوار،  

  ٤١القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٣٩٠ قرارات بشأن بلدان حمددة،    

  ١٤٠١ التدابري القضائية،    

  ١٣٩٠ ضيعية،مسائل موا    

  ٤١املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤١٣ قرارات بشأن بلدان حمددة،    

  ١٤٢٥ التدابري القضائية،    

  ١٤٠١ مسائل مواضيعية،    

  ١٤١٦، ١٤٠٢، ١٤٠١ اغتيال احلريري،  

  ١٣٩٣ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٣٩٢ العدالة وسيادة القانون،  

  ١٤١٤، ١٣٩٦ يا،احلالة يف ليرب  

  ١٤٥٥، ١٤٠٥، ١٣٩٠ السلم واألمن،صون   

  ١٤٥٩ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤١٧ احلالة يف ميامنار،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٣٩٣  

، ١٣٩٥ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

١٤١٩  

  ١٤٥٩، ١٤٥٥ التزامات الدول األعضاء،  

  ١٣٠٠ احلالة يف رواندا،  

  ١٤٠٥، ١٣٨٩ ءات،اجلزا  

  ١٤٠٢، ١٣٩٩ احلالة يف سرياليون،  

  ١٤٠٩، ١٣٩٠ األسلحة الصغرية،  

  ١٣٩٩ احلالة يف الصومال،  

  ١٤٢٦، ١٤٢١، ١٤٠٣، ١٤٠٠ احلالة يف السودان،  

  ١٤١٠، ١٣٩٨ اإلرهاب،  

  ١٥٤٢ مناقشات ختامية،  

  االجتماعات

  ٥٥ احلالة يف أفغانستان، يف ما يتعلق بـ،  

  ٤٤ يا، يف ما يتعلق بـ،احلالة يف أفريق  

  ٤٤ االحتاد األفريقي، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٥٥ احلالة يف بوروندي، يف ما يتعلق بـ،  

  ٤٤ قطاع األعمال واتمع املدين، يف ما يتعلق بـ،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، يف ما   

  ٤٤ يتعلق بـ،
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  ١٧٥ ج املقر،اللجنة املعنية باجتماعات الس خار  

  ٥٥ احلالة يف كوت ديفوار، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٥٥ احلالة يف جورجيا، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٥ احلالة يف هاييت، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٥ احلالة يف العراق، يف ما يتعلق بـ،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٥، ٤٤ احلالة يف الشرق األوسط، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦ احلالة يف ميامنار، يف ما يتعلق بـ،  

  الرئيس  

، ٤٩، ٤٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة     

٥٧، ٥٠  

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩مذكرة مؤرخة     

٤٨  

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ  

  ٤٣ عموما،    

  ٤٣ ،٥- ١تطبيق املواد     

  ٤٥ التطورات اإلجرائية،    

  ٤٤ املنظمات اإلقليمية، يف ما يتعلق بـ،  

  ٦٣٧، ٥٧، ٤٥ )،٢٠٠٤( ١٥٦٩القرار   

  ٥٥ احلالة يف سرياليون، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٤٤ احلالة يف الصومال، يف ما يتعلق بـ،  

  ٥٦، ٥٥، ٤٥ احلالة يف السودان، يف ما يتعلق بــ،  

  ٤٤ ـ،اإلرهاب، يف ما يتعلق ب  

  املكسيك

  ١٤٤٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٥١٩ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٦٦٧، ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ٣٤٢ حمكمة العدل الدولية، بيانات بشأن،  

، ١٣٤٢، ١٢٣٣ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

١٥٢٣، ١٥١٦  

  ١٤٤٨ سط، بيانات بشأن،احلالة يف الشرق األو  

  ١٢٠٩ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١٢٢ بيانات بشأن، األسلحة الصغرية،  

  ١٠٦٠اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٥١٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٣٢٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

 انظرأيضا البلد احملدد،  انظر  -  ق األوسطاحلالة يف الشر

  أيضا البلد احملدد 

  االمتناع،  

  اجلزائر  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٩٢٠، ٩١٦، ٩١١، ٩٠٨، ٨٧١ بيانات بشأن،    

١٥٠٠، ١٣٦٤، ٩٣١  

  ١٣٦٤، ٩١٤، ٨٧٢أنغوال، بيانات من،   

  ١٤٤٨، ٩٠٣، ٨٧٨، ٨٦٢األرجنتني، بيانات من،   

  ألمني العام املساعد للشؤون السياسيةا  

  ٩٢٤، ٩٢٣، ٩٠٥ إحاطات من،    

  ٩٤٦، ٩٣١ تقارير من،    

   ٩٣٨أستراليا، بيانات من،   

 ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩أذربيجان، رسالة مؤرخة   

١٥٢٣  

  ٩٤٢ البحرين، بيانات من،  

  ٨٧٢ بنن، بيانات من،  

  ٤٩٨، ٩٥٩، ٩٤١، ٩١٩، ٨٧١ الربازيل، بيانات من،  

  ٩٣٨ بيانات من،كندا،   

  ٩١٤، ٩٠٩، ٩٠٧، ٨٧٢ شيلي، بيانات من،  
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، ٨٧٨، ٨٧١، ٨٦٢، ٨٥٤، ٨٤٩الصني، بيانات من،   

٩٥٧، ٩٥٠، ٩٤٣، ٩١٥، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٤ ،

١٥٠٠، ١٤٩٨، ١٤٩١، ١٤٤٨  

اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري   

  القابلة للتصرف

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة   

  ٢٩٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة   

  ٢٩٣ عالقات جملس األمن مع،  

  ٩٢٨ بيانات من،  

، ٩٤٩ بيانات من، الدميقراطية، - الكونغو، مجهورية   

١٣٦٥، ٩٥٩  

  كوبا  

  ٩٥ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٩٥٠، ٢٨٨، ٩٥بيانات بشأن،     

، ٩٤٥، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٧الدامنرك، بيانات من،   

١٤٤٨، ١٣٦٤، ٩٤٩  

، ١٣٥٩لتهديدات اليت يتعرض هلا السالم، حتديد ا  

١٣٦٣  

  ١٤٩٩، ١٤٩٨ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  ٩٤٩، ٩٣٣، ٩١٧، ٩٠٥ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ٩٣٩، ٩٣١، ٩١٤مصر، بيانات من،   

  ١٤٩٩، ٩٢٩ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

  فنلندا  

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٤٣ ات من،بيان    

أو  -القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستعمال   

  ١٤٩٠ استعماهلا،

، ٩٠٤، ٨٧٠، ٨٦٩، ٨٦١، ٨٥٤فرنسا، بيانات من،   

٩٤٢، ٩٣٧، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٤، ٩١٠، ٩٠٦ ،

١٤٩٩، ١٤٩٢، ١٤٤٨، ١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٨  

  ٩٠٨ أملانيا، بيانات من،  

  ١٤٤٧، ١٣٦٥ غانا، بيانات من،  

  ٨٦٢ من، اليونان، بيانات  

  جمموعة الدول العربية  

، ٩٠٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

، ١٢٨٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٨٩، ١٢٨٨، ٩١٤، ٩١٢  

، ٩٢٠ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٩رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦يسان/أبريل ن ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٣٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

تشرين الثاين/نوفمرب  ٨و  ٧و  ٦رسائل مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩، ٩٤٦ ،٢٠٠٦  

  ٩٤٨ بيانات من،    

  ٩٣٨بيانات من،  غواتيماال،  

  ١٥٠٠، ١٤٤٧، ٩٣٣، ٨٦٩ إندونيسيا، بيانات من،  

، ١٢٩، ٩٦، ٩٥ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢ ،
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٨٦٦، ٨٦٤، ٨٥٤، ١٥٣، ١٥٢، ١٥١، ١٤٦ ،

٨٧٩، ٨٧٦، ٨٦٩  

  مجهورية إيران اإلسالمية  

 ١٩و  ١١حزيران/يونيه و  ٣٠رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

، ٩٥٨، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣١، ٩١٢بيانات بشأن،   

١٤٩١  

  إسرائيل  

  ٨٤٨ رسالتان،    

  ٩١٢ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٤الة مؤرخة رس    

حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

٩٣٠ ،٢٠٠٦  

 ١٠و  ٥حزيران/يونيه و  ٢٩و  ٢٦رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٥١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٤ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٥٩، ٨٥٨، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٢ بيانات بشأن،    

٩١٠، ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٥، ٩٠٢، ٨٦٢ ،

٩٤٠، ٩٣٩، ٩٣٦، ٩٣٢، ٩٣١، ٩٢٩، ٩٢٠ ،

٩٥٢، ٩٥٠، ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٤، ٩٤٢ ،

١٤٩٠، ١٤٤٩، ١٣٦٥  

  ٩٥٧ إيطاليا، بيانات من،  

  ٩٤٩، ٨٦٢ اليابان، بيانات من،  

  ٩٥٩، ٩١٤ األردن، بيانات من،  

  لدول العربيةجامعة ا  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٤١ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨ ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٧٩ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

  ٩٤٨، ٩١٣ بيانات من،    

  لبنان  

  ٨٦٩ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٨ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٤و  ١٣رسائل مؤرخة     

  ٩٣٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه 

، ٨٥١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩رسالة مؤرخة     

، ٨٥٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ١٤٩٩ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٩ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٨٤٨ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

، ٨٦٢، ٨٥٦، ٨٥٥، ٨٥٢، ٨٥١ بيانات من،    

٩٥٢، ٩٤٠، ٩٣٥، ٩٠٩، ٨٧٩، ٨٦٩ ،

١٤٩٨، ١٤٩١، ٩٥٦  

  ٩٣١، ٩٢٢ اجلماهريية العربية الليبية، بيانات من،  

  ٩٤٨، ٩٣٣، ٩٢٨، ٩١٤ من، ماليزيا، بيانات  

  ٢٦٦ تنفيذ الوالية،  

، ١٤٣٥تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٤٧، ١٤٤٣  

  ٥٥، ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٤٨ املكسيك، بيانات من،  

  ٧٨، ٧٤ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٩٣٨ نيوزيلندا، بيانات من،  

  حركة عدم االحنياز  
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، ٩٢٨ ،٢٠٠٦/أبريل نيسان ١٢رسالة مؤرخة     

١٢٨٨،  

 ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩و  ٧رسالتان مؤرختان     

٩٣٥  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨بيانات باسم،     

  ٩٣٣ النرويج، بيانات من،    

  منظمة املؤمتر اإلسالمي  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦سان/أبريل ني ١١رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩  

  باكستان  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٣٠رسالة مؤرخة     

، ٩٢٨، ٩٢٣، ٩١٤، ٩١٠، ٨٧٠، بيانات من    

١٣٦٤، ٩٥٨، ٩٤٠  

  فلسطني  

  ٩٠٦ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٩٠٨ ،٢٠٠٤يل نيسان/أبر ١٩رسالة مؤرخة     

  ٩٠٩ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة     

أيلول/سبتمرب  ٣٠و  ٢٧و  ١٤رسائل مؤرخة     

٩١٢ ،٢٠٠٤  

أيار/مايو  ٢٢آذار/مارس و  ٣٠رسالتان مؤرختان     

٦٨ ،٢٠٠٧  

 ٧و  ٣حزيران/يونيه و  ٢٩و  ٢٨رسائل مؤرخة     

  ٩٣٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٨و  ١٣و  ١٠و 

، ٩١٢، ٩١١، ٩٠٧ ،٩٠٦، ٩٠٢ بيانات من،    

٩٣٦، ٩٣٥، ٩٣١، ٩٢٨، ٩٢٠، ٩١٥ ،

٩٥٦، ٩٤٩، ٩٤٦، ٩٤٥، ٩٤٣، ٩٤٠ ،

٩٦٠، ٩٥٨  

  ٩٦٠بنما، بيانات من،   

  ١٥٠٩، ١٤٤٧، ٩٣٣بريو، بيانات من،   

  ١٠٤٥، ٩٠٩، ٨٧٠ الفلبني، بيانات من،  

، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٦٤، ٨٥٥الرئيس، بيانات من،   

٩٠٦، ٨٨٠، ٨٧٩، ٨٧٥، ٨٧٤، ٨٧٣ ،

١٣٢٥، ٩٢٤، ٩٢٣ ،٩١٨، ٩١٧ ،

١٥٦٢، ١٤٩٢، ١٣٣٣، ١٣٢٦  

  ١٣٨٤، تدابري حتفظية  

  قطر  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

، ٩٣٤، ٨٧٨، ٨٦١، ٨٥٨، ٨٥٤بيانات بشأن،     

١٣٦٥، ٩٦٠، ٩٥١، ٩٤٩، ٩٤١، ٩٣٧ ،

١٥٢٤، ١٤٤٨، ١٣٦٦  

  ٨٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٢٥القرار   

  ٩٠٩ )،٢٠٠٤( ١٥٤٤القرار   

  ٨٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٣القرار   

، ١٤٨٨، ٩٣٧، ٨٦٩، ١٣٦ )،٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار   

١٤٩٨، ١٤٩١  

  ١٣٦٤، ٨٤٩ )،٢٠٠٥( ١٥٨٣القرار   

  ٣٤٧ )،٢٠٠٥( ١٥٩٥القرار   

  ٨٥١ )،٢٠٠٥( ١٦١٤القرار   

  ١٤٨٧، ١٤٥٥ )،٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   

  ٨٥١ )،٢٠٠٦( ١٦٥٥القرار   

  ٨٧٨ )،٢٠٠٦( ١٦٨٠ار القر  

  ٨٥٧ )،٢٠٠٦( ١٦٩٧القرار   
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، ١٣٣٤، ٨٦٣، ٣٤٩، ٢٦٧ )،٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   

١٤٤٨، ١٤٤٤، ١٤٣٤، ١٣٨٩، ١٣٥٩ ،

١٤٨٨، ١٤٥٥  

  ١٤٩٩ )،٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   

، ١٣٥٩، ١٣٢٧، ٨٦٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   

١٤٣٤، ١٣٨٤  

  ٩١٠، ٩٠٧ رومانيا، بيانات من،  

، ٨٦٢، ٨٥٠، ٨٤٩من،  االحتاد الروسي، بيانات  

٩٢٩، ٩١٤، ٩٠٧، ٩٠٣، ٨٧١، ٨٦٧ ،

١٥٠٠، ١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٣  

  ٩٤٦ اململكة العربية السعودية، بيانات من،  

  األمني العام   

   ٩٠١، ٨٥٩، ٨٥٤ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦رسالة مؤرخة     

٨٧٥  

  ٨٧٧ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠، ٨٥٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩ رسالة مؤرخة    

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧رسالة مؤرخة     

   ٨٦٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٨مذكرة مؤرخة     

  ٣٤٨، ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

، ٨٦٤، ٨٦٢، ٨٥٧، ٨٥٠، ٨٤٧تقارير عن،     

٩٠١، ٨٧٩، ٨٧٨، ٨٧٥، ٨٧٢، ٨٦٥  

  ١٤٤٨، ٩٤٢، ٨٥٥بيانات بشأن،     

  ١٤٧٤، ١٤٧١ الدفاع عن النفس،  

، ٩٤٩، ٩٤٥، ٩٤٣، ٩٣٣ سلوفاكيا، بيانات من،  

١٣٦٧، ١٣٦٥  

   ١٥٠٠، ٩٥٦، ٨٦٦جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  ٩١٥، ٩١٠، ٩٠٧، ٩٠٦ إسبانيا، بيانات من،  

  وسطاملنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األ  

، ٩٢٠، ٩١٥، ٩١٠، ٩٠٩، ٩٠٥ إحاطات من،    

٩٥٣، ٩٤٣، ٩٣٥، ٩٢٩، ٩٢٤، ٩٢٢ ،

٩٥٨  

  ٩٣٦ تقارير من،    

املبعوث اخلاص لألمني العام للشرق األوسط، إحاطات   

  ٨٧٣ من،

  ٩٣٩، ٩٣٨سويسرا، بيانات من،    

  اجلمهورية العربية السورية  

  ٨٧٧ رسائل،    

، ٨٦٩ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٤٩٨  

  ١٤٩٢ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة     

حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٨رسالتان مؤرختان     

٩٣١ ،٢٠٠٦  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٩٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٤رسالة مؤرخة     

  ٨٧٧ رسائل،    

، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٢٠، ٩١٤، ٨٧٧بيانات بشأن،     

٩٤٥  

  ١٤٤٧، ٩٢٢، ٨٦١ترتانيا، بيانات من،    

  ١٠٠٠ تونس، بيانات من،  

 ،٢٠٠٤ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥تركيا، رسالة مؤرخة   

١٥٢٤  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

٨٥١  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية  

، ٩١٨، ٩١٧، ٩١١، ٩٠٥، ٨٥٢إحاطات من،     

٩٣٠، ٩٢٥، ٩٢٤، ٩٢٣، ٩٢٢، ٩١٩ ،

٩٥٢، ٩٥٥، ٩٥١، ٩٥٠، ٩٣٩  
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  ٩٣٦ تقارير من،    

، ٩٠٣، ٨٦١، ٨٥٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

٩٣٨، ٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٨، ٩٠٧ ،

٩٥٥، ٩٥٤، ٩٤٩، ٩٤٧، ٩٤٦، ٩٤٥ ،

١٥٠٠، ١٤٤٩، ١٣٦٣  

، ٨٦١، ٨٥٣، ٨٤٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٩١٠، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٣، ٨٧٠، ٨٦٩ ،

٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٥، ٩١٤ ،

٩٥١، ٩٤٩، ٩٤٧، ٩٤٥، ٩٤٢، ٩٤١ ،

١٤٤٦، ١٣٦٣، ٩٥٩، ٩٥٦، ٩٥٤ ،

١٤٩٢، ١٤٤٨  

  ٢٦٦ هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة،  

  ١٦٤، ١٦٣ التصويت،  

   اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٣٧األرجنتني، بيانات من،     

  ٣٣٨ بنن، بيانات من،    

  ٣٣٧ الربازيل، بيانات من،    

  ٣٣٧ من، الصني، بيانات    

  كوبا    

  ٣٤١ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٦رسالة مؤرخة       

  ٣٤٠ بيانات من،      

  ٣٤٠، ٣٣٩فرنسا، بيانات من،       

  جمموعة الدول العربية    

 ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٩رسالة مؤرخة       

٣٣٨  

  ٣٣٦بيانات باسم،       

  ٣٣٢ حمكمة العدل الدولية،    

  ٣٤٠ إندونيسيا، بيانات من،    

  ٣٣٩ان اإلسالمية، بيانات من، مجهورية إير    

 ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٢إسرائيل، رسالة مؤرخة     

٣٣٣  

  ٣٣٧ اليابان، بيانات من،    

  جامعة الدول العربية    

 ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة       

٣٣٧  

  ٣٣٩، ٣٣٦، ٣٣٤ بيانات من،      

 ٢٩اجلمهورية العربية الليبية، رسالة مؤرخة     

  ٣٣٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب 

  ٣٤٠ حركة عدم االحنياز، بيانات باسم،    

  باكستان    

تشرين األول/أكتوبر  ١٨رسالة مؤرخة       

٣٤١ ،٢٠٠٧  

  ٣٣٦ بيانات من،      

  فلسطني    

  ٣٣٣ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٧رسالة مؤرخة       

 ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢١رسالة مؤرخة       

٣٣٤  

  ٣٣٤ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٦رسالة مؤرخة       

 ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٤رسالة مؤرخة       

٣٣٥  

كانون األول/ديسمرب  ٣٠رسالة مؤرخة       

٣٣٦ ،٢٠٠٤  

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة       

٣٣٦  

 ١٧شباط/فرباير و  ٢٢رسالتان مؤرختان       

  ٣٣٧ ،٢٠٠٥أيار/مايو 

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٩رسالة مؤرخة       

٣٣٨  

  ٣٤١ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة       
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كانون األول/ديسمرب  ٢٨رسالة مؤرخة       

٣٤١ ،٢٠٠٧  

 ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٢مذكرة مؤرخة       

٣٣٨  

 ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤مذكرة مؤرخة       

٣٣٩  

، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤ بيانات من،      

٣٣٨  

  ٣٣٨ الفلبني، بيانات من،    

  ٣٣٦ رومانيا، بيانات من،    

  ٣٣٤ اململكة العربية السعودية، بيانات من،    

  األمني العام     

  ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨ تقارير من،      

  ٣٣٨ بيانات من،      

أيار/مايو  ٢٣جنوب أفريقيا، رسالة مؤرخة     

٣٤١ ،٢٠٠٧  

املمثل اخلاص املعين بعملية السالم يف الشرق     

  ٣٣٩ األوسط، بيانات من،

، ٣٣٦ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،    

٣٤٠  

  ٣٣٦ تونس، بيانات من،    

تشرين األول/أكتوبر  ١كيا، رسالة مؤرخة تر    

٣٣٦ ،٢٠٠٤  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية    

  ٣٤٠إحاطات من،       

  ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣ بيانات من،      

  ٣٣٩ فرتويال، بيانات من،    

  اليمن  

  ٩٠٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٩٠٩ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥رخة رسالة مؤ    

  ٩٠٩ بيانات من،    

بعثة األمم  انظر  -  بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار

بعثة األمم املتحدة يف  انظراملتحدة يف كوت ديفوار، 

  كوت ديفوار

 - بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

لوسطى بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا ا انظر

بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا  انظروتشاد، 

  الوسطى وتشاد

 انظر  -  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

 انظربعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، 

  بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية

 انظر  -  ستقرار يف هاييتبعثة األمم املتحدة لتحقيق اال

بعثة  انظربعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، 

  األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

أيضا  انظر، األسودأيضا صربيا واجلبل  انظر - اجلبل األسود

   األسودصربيا واجلبل 

  ٣٥٨ قبول الدول األعضاء اجلديدة،  

 مجهورية الكونغو بعثة منظمة األمم املتحدة يف
بعثة منظمة األمم املتحدة يف  انظر  -  الدميقراطية

بعثة منظمة األمم  انظرمجهورية الكونغو الدميقراطية، 

  املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

  املغرب

  ٦٦٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ٣٦٧ يف الصحراء الغربية، رسالة يف ما يتعلق بـ،احلالة   

  طلب التسليم املتعلق مبحاولة اغتيال مبارك

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  
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  القوات املتعددة اجلنسيات

  ١٤٩٥ املساعدة املقدمة من الدول األعضاء،  

  املساعدة املتبادلة

  ١٤٥٩ عموما،  

  ١٤٦٠ نستان،احلالة يف أفغا  

  ١٤٦٠ احلالة يف البوسنة واهلرسك،  

  ١٤٦١ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  

، ١٤٥٩ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

١٤٦١  

  ١٤٥٩ ،٤٩املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٦١ احلالة يف هاييت،  

  ١٤٦٠ احلالة يف العراق،  

  ١٤٥٩ يا،احلالة يف ليرب  

  ١٤٥٩ ابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،تد  

  ١٤٥٩ تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ١٤٦٠ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار   

  ١٤٦٠ احلالة يف الصومال،  

  ١٤٦٢ احلالة يف السودان،  

  ميامنار

، ١٠٤٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٤٥، ١٠٤٣  

  ١١٦٤ رأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،امل  

  احلالة يف ميامنار

  ١٥٠٩، ٧٤٥بلجيكا، بيانات من،   

، ٧٤٧، ٧٤٦، ٧٤٢، ٧٤١الصني، بيانات من،   

١٤٩٦، ١٤١٨، ١٣٦٧، ١٣٦٦، ١٣٤١ ،

١٥٠٨  

، ٧٤٣ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٥٠٩  

  ١٣٦٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٤٩٦ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

، ٤٩٧، ١٣٦٦، ٧٤٢ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

١٥٠٨  

  ١٥١٠، ٧٤٥، ٧٤٣فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٠٧ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ٧٤٤ غانا، بيانات من،  

  ١٥٠٩، ٧٤٦ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٤٤، ١٣٦، ١٢٤ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٤٥ يا، بيانات من،إيطال  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٤١٧تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٥٦ اجتماعات بشأن،  

  ١٣٦٧، ٧٤٧، ٧٤٦، ٧٤٤ ميامنار، بيانات من،  

  حركة عدم االحنياز  

  ٧٤١، ٦٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة     

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

  ١٣٦٧ باسم، ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

  ١٥١٠، ٧٤٦، ٧٤٣بنما، بيانات من،   

  ١٣٦٧بريو، بيانات من،   

  ١٥٦٢، ١٣٣٢، ١٣٢٢، ٧٤٦الرئيس، بيانات من،   

، ١٤٩٧، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤١قطر، بيانات من،   

١٥٠٩  

  ١٣٤١إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،   

، ١٤١٧، ١٣٦٧، ٧٤٢االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٥٠٨  

  األمني العام   

   ١٣٦٨، ٧٤٤ إحاطات بشأن،    

  ٣٥١، ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

  ١٤١٧ سنغافورة، بيانات من،  

  ١٣٦٧، ٧٤٥ سلوفاكيا، بيانات من،  
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  ١٥٠٨، ١٣٦٧جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  ٧٤٦، ٧٤٤ املستشار اخلاص، إحاطات من،  

 حاطات من،املبعوث اخلاص لألمني العام مليامنار، إ  

١٤١٧، ١٣٦٧  

  ١٥٠٩، ١٣٦٧، ٧٤٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  الواليات املتحدة  

  ٧٤١، ٦٥ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

، ٦٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٢٩٣، ١٢٩٠، ١٢٨٩، ٧٤١  

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

٧٤٤  

، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤٥، ٧٤١بيانات بشأن،     

١٤٩٦، ١٤١٧، ١٣٦٨  

  ١٦٤، ١٦٣ التصويت،  

  
  
  

  نون

  

  ناميبيا

  ١٢٢٣ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ١١٤٦، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

 نيسان/  ٢٦الغربية، رسالة مؤرخة  احلالة يف الصحراء  

  ٣٦٩ ،٢٠٠٦أبريل 

  ١١٥٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

منظمة حلف مشال  انظر. منظمة حلف مشال األطلسي

  منظمة حلف مشال األطلسي انظراألطلسي، 

 انظرمشاريع قرارات مل تعتمد،  انظر. أصوات معارضة

  مشاريع قرارات مل تعتمد 

  نيبال

  ١٠٥٣ ل والرتاع املسلح، بيانات بشأن،األطفا  

  ١٥٠٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١١٧٢ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٥١٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  احلالة يف نيبال

  ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

  ٧٥٣، ٧٥٢ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  نيبال  

  ٧٥٢ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

٧٥٢  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٢  

  الرئيس  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

٣٥١  

  ١٣٣٣، ٧٥٣ بيانات من،    

  ٧٥٣ )،٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   

  األمني العام   

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٢، ٧٥٢، ١٢٤، ٧٢  

  ١٣٢٨، ٧٥٣ تقارير من،    

  هولندا

  ٧٣٧، ٧١٥ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

تشرين  ١٩احلالة يف البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة   

  ٨١٠ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  ١٥١٨، ١٣٤٤ يانات بشأن،تغري املناخ، ب  

تشرين  ٢٦النـزاع بني العراق والكويت، رسالة مؤرخة   

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 
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، ١٢٤٠ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥  

  احلالة يف سرياليون  

  ٤٣٦ إحاطات بشأن،    

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة     

  ٤٣٢بيانات بشأن،     

  ١٤٦٣، ١٤٢٣يف السودان، بيانات بشأن، حلالة ا  

  شبكة النساء املناصرات للسالم

  ١١٥٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  نيوزيلندا

  ٧٢٨ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٧٣٩ احلالة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،  

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤، ١٤٣٩  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٤٥٢ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

، ١٢٣٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٢  

  احلالة يف السودان  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤ول/سبتمرب أيل ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣بيانات بشأن،     

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

، ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٥٧٩  

  ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٨٣بيانات بشأن،     

  ١٥٢٥ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  نيكاراغوا

  ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  نيجرال

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٧ بشأن،

  نيجرييا

  احلالة يف أفريقيا  

  ٤٨٢ إحاطات بشأن،    

  ٤٨١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٤٨٢بيانات بشأن،     

  احلالة يف كوت ديفوار  

  ٥٢٠، ٥١٥ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٩رسالة مؤرخة     

٥٠٧  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٦رسالة مؤرخة     

٥٢٣، ٥٢٠  

  ١٤٤٦بيانات بشأن،     

  ١٤١٥ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ٣١٥ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف السودان  

 ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٧و  ١٢رسالتان مؤرختان     

٥٦٨  

  ٥٨٢بيانات بشأن،     

ملسائل العابرة للحدود، بيانات منطقة غرب أفريقيا، ا  

  ٥٥٧ بشأن،

  ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ال خروج بال استراتيجية

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٥  
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  جائزة نوبل للسالم

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  حركة عدم االحنياز

  ١٥٢٠ ري املناخ، بيانات باسم،تغ  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٨  

 ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩و  ٧رسالتان مؤرختان     

٩٣٥  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٨رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩ 
  ٩٦ ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٢٨٨باسم،  بيانات    

  احلالة يف ميامنار،  

  ٧٤١، ٦٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة     

كانون  ٨أيلول/سبتمرب و  ٢٦رسالتان مؤرختان     

  ١٣٦٧ باسم، ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

  عمليات حفظ السالم  

 ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥و  ٣رسالتان مؤرختان     

  ١٥١٣، ١٢٠٢ باسم،

  ١٥١٣بيانات باسم،     

  ١٥٠٢ األمن، بيانات باسم،إصالح قطاع   

  ٣٤٠ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات باسم،  

  ١٥٢٤ أسلحة الدمار الشامل، بيانات باسم،  

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - عدم االنتشار 

  ١١٩٤ عموما،  

  ١١٩٧األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤١٨، ١٣٣٨، ١١٩٦الصني، بيانات من،   

، ١٣٥٦ديدات اليت يتعرض هلا السالم، حتديد الته  

١٣٦٢  

  فرنسا  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٣رسالة مؤرخة     

١١٩٤  

، ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٧، ٧٥٠ بيانات من،    

١٤١٨  

  ١٢٤ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  اليابان  

، ١٢٣، ٧٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٤ مؤرخةرسالة     

١٣٨٠، ١٣٦٢، ١٣٥٦، ١٢٩٢، ٧٤٨ ،

١٤٧٠  

  ١٣٦٢، ١٣٣٨، ١١٩٦، ٧٥١ بيانات من،    

  الشعبية الدميقراطية - كوريا، مجهورية   

  ١١٩٤ رسالة،    

، ١٣٦٢، ١٣٣٩، ١١٩٧، ٧٥١ بيانات من،    

١٤١٨  

  ١٣٦٢، ١١٩٧، ٧٥١ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ٧٢، ٧١ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٣٩٣تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤١٨  

  ، ١٣٣٨ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية،  

  ١٣٥٧، ٧٥١الرئيس، بيانات من،   

  ١٣٨٠، تدابري حتفظية  

، ١٣٥٦، ١٣٣٨، ٧٤٨ )،٢٠٠٦( ١٦٩٥القرار   

١٥٠٧، ١٤٧٠، ١٤٥٤، ١٣٨٠، ١٣٦٢  

  ١٤٥٤ )،٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار   

، ١١٩٤، ٣٥٠، ١٨٩ )،٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   

١٣٩٣، ١٣٨١، ١٣٦٣، ١٣٥٧، ١٣٥٥ ،

١٤٥٥، ١٤١٨  
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، ١٣٦٣، ١١٩٦، ٧٥٠االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤١٨  

  ١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١١٩٧إحاطات من،     

  ١٨٩ اإلنشاء والوالية،    

  ١٨٩الرصد واإلبالغ،     

  ١٤٧١ الدفاع عن النفس،  

  ٧٥٠ترتانيا، بيانات من،   

، ١٣٦٣ ،١١٩٧، ١١٩٦ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٤١٨  

، ١١٩٧، ١١٩٥، ٧٤٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٤١٨، ١٣٦٢، ١٣٣٨  

  مجهورية إيران اإلسالمية -  عدم االنتشار

  ١١٨٦، ١١٨٥األرجنتني، بيانات من،   

، ١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٦، ١١٨٤الصني، بيانات من،   

١٥٢٥، ١٤٢٠، ١٤١٨  

، ١١٩٠ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٤٢٠  

  ١٣٧٠ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  فرنسا  

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٠، ١٤١٨، ١١٩١، ١١٨٥ بيانات من،    

  ١٥٢٤ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١٤٢٠، ١١٩٠ إندونيسيا، بيانات من،  

، ١١٨٢ لطاقة الذرية، تقارير من،الوكالة الدولية ل  

١١٨٩  

، ١١٩، ١٠٠، ٩٦دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٢٣  

  مجهورية إيران اإلسالمية  

  ١٠٠، ٩٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٣١رسالة مؤرخة     

، ١٣٧١، ١١٨٩، ١١٨٨، ١١٨٦ بيانات من،    

١٥٢٦، ١٤٨٨، ١٤٢١، ١٤١٩، ١٣٨٩  

  ١٣٧١، ١١٨٥ اليابان، بيانات من،  

  ٧١ قيد نظر جملس األمن،مسائل   

، ١٣٩٥تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤١٩  

  ١٤٥٦ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤٢١بنما، بيانات من،   

  الرئيس  

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة     

  ١١٨٢ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨مذكرة مؤرخة     

  ١١٨٩ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٢مذكرة مؤرخة     

  ١١٨٢ انات من،بي    

  ١٣٨٩، ١٣٧٦، تدابري حتفظية  

، ١٣٨٩، ١١٩٣، ١١٨٧، ١١٨٣قطر، بيانات من،   

١٤٢٠  

، ١٣٧٠، ١١٨٣، ١٨٩ )،٢٠٠٦( ١٦٩٦القرار   

١٥٢٥، ١٥٠٦، ١٤١٩، ١٣٨٩، ١٣٧٦  

، ١٣٩٥، ١٣٧٠، ١٨٩، ٧١ )،٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار   

١٥٠٦، ١٤٩٣، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٤١٩  

، ١٣٩٦، ١٣٧١ ،١١٩٣، ١٩٠ )،٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار   

١٥٢٦، ١٥٠٦، ١٤٦٠، ١٤٥٦، ١٤٥٥، ١٤٢٠  

، ١١٩٠، ١١٨٧، ١١٨٤االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤٢٠، ١٤١٨، ١٣٨٩، ١١٩١  

  ١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١١٩٣إحاطات من،     

  ١٨٩إنشاء،     

  ١٨٩ الوالية،    
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  ١٩٠ تنفيذ الوالية،    

  ١٩٠الرصد واإلبالغ،     

  ١٤٢٠، ١٣٧١، ١١٩٠فريقيا، بيانات من، جنوب أ  

  ١٣٨٩، ١١٨٧، ١١٨٤ترتانيا، بيانات من،   

  اململكة املتحدة  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

١١٨٦  

، ١٤١٨، ١٣٨٩، ١١٩١، ١١٨٤ بيانات من،    

١٤٢٠  

، ١١٨٧، ١١٨٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٣٧١، ١٣٧٠، ١١٩٣، ١١٩١، ١١٨٩ ،

١٥٢٦، ١٥٢٥، ١٤٨٩، ١٤٢٠ ،١٤١٨  

  منظمة حلف مشال األطلسي

  ٨١٠احلالة يف البوسنة واهلرسك، إحاطات بشأن،   

  ١٥٣٣ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

الشعبية  -كوريا، مجهورية  انظر. كوريا الشمالية

  الشعبية الدميقراطية  -كوريا، مجهورية  انظرالدميقراطية، 

  النرويج

  ٧٢٩ نستان، بيانات بشأن،احلالة يف أفغا  

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ٤٢٦ احلالة يف بوروندي، إحاطات بشأن،  

  ١٤٠٤، ١٠٣٩ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

، ١٠٩٩ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٣٨، ١٤٠٨  

  ١٥١٩ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٠ القانون، بيانات بشأن، العدالة وسيادة  

  ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٣ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

، ١٢٣٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥، ١٢٤٠  

  ١٢٦٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٧٢الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١٥١١ شامل، بيانات بشأن،أسلحة الدمار ال  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

الكيان  انظرالكيان احملدد أو احلالة احملددة،  انظر. مذكرات

  احملدد أو احلالة احملددة
      

  نيــــس
  

ريكية، منظمة الدول األم انظر .منظمة الدول األمريكية

  منظمة الدول األمريكية انظر

  التزامات الدول األعضاء

  ١٤٦٣ ،٤٩املناقشة املتعلقة باملادة   

، ١٤٥٧تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٥٩  

، ١٤٥٥تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٥٩  

  ١٤٥٤ ،تدابري حتفظية  

   انظر البلد احملدد، احملدد انظر البلد. األراضي العربية احملتلة

 انظرمنظمة املؤمتر اإلسالمي،  انظر. منظمة املؤمتر اإلسالمي

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

عملية األمم املتحدة  انظر. عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  عملية األمم املتحدة يف بوروندي انظريف بوروندي، 

  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

  ٨٤٥، ١٥٢، ٧٨ إحاطات من،  

  منظمة الدول األمريكية

  ٦٦٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٢١٣ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  
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  منظمة املؤمتر اإلسالمي

   احلالة يف الشرق األوسط  

، ١٢٨٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١١رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

١٢٩٠، ١٢٨٩  

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

  احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٢٨ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١١رسالة مؤرخة     

  ١٢١٨ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ٦١٩ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  منظمة املؤمتر اإلسالمي

  ١٣٣٨ تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

منظمة األمن  انظر. اون يف أوروبامنظمة األمن والتع

منظمة األمن والتعاون  انظروالتعاون يف أوروبا، 

  أوروبا  يف
  
  
  

  عني

  

  منتدى جزر احمليط اهلادئ

  ١٠٧٤ اإلرهاب، بيانات باسم،  

  التسوية السلمية للمنازعات

  ١٢٩٩ عموما،

 املركز األفريقي للحل البناء للرتاعات، بيانات من،

١١٧٣  

  ١١٧٣ات من، األرجنتني، بيان

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، بيانات من،

١١٧٢  

  ١٣٤٥ بنن، بيانات من،

  ١١٧٣ جامعة كولومبيا، بيانات من،

  ١٣٣٤ مناقشة دستورية،

  ١٣٠٣ مقررات بشأن مسائل عامة ومواضيعية،

 املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات، بيانات من،

١١٧٣  

  ١١٧٥فرنسا، بيانات من، 

  ١١٧٤ يونان، بيانات من،ال

  ١٣٣٦ احلالة يف هاييت،

  ١٣٣٩ التحقيق وتقصي احلقائق،

ال خروج بال استراتيجية، بنود مشطوبة من املسائل 

  ٨٦ املعروضة على جملس األمن،

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار 

١٣٣٨  

  ١٣٣٨ منظمة املؤمتر اإلسالمي، بيانات من،

  ١٣٤٥، ١١٧٤من، بريو، بيانات 

  ١٣٤٥، ١٣٠٤، ١١٧٦الرئيس، بيانات من، 

  ١٣٠٧ توصيات،

  ١٣٣٨ املنظمات اإلقليمية،

  ١٣٣٤ قرارات تنطوي على،

  ١٥٤٢تشجيع اجلهود، 

  ١٣٤٥ دور اتمع املدين،

  ١٣٤٥ رومانيا، بيانات من،

  ١٣٤٥ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ١٣٢٦، ١٣٢٥ األمني العام، قرارات تنطوي على،

  ١١٧٤ترتانيا، بيانات من، 

  ١١٧٥ الواليات املتحدة، بيانات من،

  )٢٠٠٤باكستان (عضو يف جملس األمن يف عام 

، ٧١٧، ٧١٥، ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،

٧٣٧، ٧٣٤، ٧٢٣  

أيار/مايو  ٣٠احلالة يف البوسنة واهلرسك، رسالة مؤرخة 

٣٣٢، ٣٣١ ،٢٠٠٧  

  ١١٦٨ ملدين، بيانات بشأن،األعمال التجارية واتمع ا
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  ١٠٣٨ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات 

  ١٥٣٣، ١٢٢٨، ٣٢٢ بشأن،

، ٣٢٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٣٤٠  

 ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٦تغري املناخ، رسالة مؤرخة 

١٢٥١  

  ١٣٤٣، ١٢٠٨ عقدة، بيانات بشأن،األزمات امل

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية

  ١٤٩٠ بشأن،

  ٨٠٣، ٨٠٢ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،

  ٦٥١، ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١٤٨٠ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،

  ٨٢٧ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،

  ٣٥١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٨ؤرخة رسالة م

  ١٤١٤، ٣٧٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،

  ١٤٠٥، ٣١٩ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،

  احلالة يف الشرق األوسط

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٣٠رسالة مؤرخة 

، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٥، ٩١٠، ٨٧٠بيانات بشأن،   

١٤٩٩، ١٣٦٣، ٩٣١، ٩٤٠  

أيار/مايو  ١٠مؤرخة عمليات حفظ السالم، رسالة 

١١٩٨ ،٢٠٠٤  

، ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،

١٣٣٩  

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٩الرئيس، رسالة مؤرخة 

  ١٢٦٥ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،

، ٥٧٥، ٥٦٩، ٥٧٦حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا

١٤٢٢، ١٤٢١  

، ١٠٧٠، ١٠٦٩، ١٠٥٧ن، اإلرهاب، بيانات بشأ

١٤٨٤  

  ٤٩٩، ٤٩٥ليشيت، بيانات بشأن،  -  احلالة يف تيمور

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٨رسالة مؤرخة   

٣٤١  

  ٣٣٥بيانات بشأن، 

، ١١٨٠، ١١٧٩حة الدمار الشامل، بيانات بشأن، أسل

١٥١٣، ١٤٣٨، ١٣٧٢  

بيانات  منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود،

  ٥١٥ بشأن،

  ١١٥٢، ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،

  ١٤١١ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،

  الرتاع بني باكستان واهلند

 فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان،  

٢٥٥  

  )٢٠٠٧بنما (عضو يف جملس األمن يف عام 

  ٧٣٢ ن،احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأ

  ١٣٤٧، ٤٩٢، ٤٨٩حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا

  ١١١٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

  ٥٤٧، ٥٤٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،

  ٦٧٢ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١٠٣٣ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،

 فيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولية ليوغوسال

١٠٣٣  

  ٩٥٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،

  ١٥١٠، ٧٤٥، ٧٤٣حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا

  ١٤٢٠ مجهورية إيران اإلسالمية، - عدم االنتشار 

  ٩٥ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،

  ١٢٧١، ١٢٦٦ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،
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  ٤١٠ ة يف الصومال، بيانات بشأن،احلال

  ٦٣٣ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،

  ١٠٨٩اإلرهاب، بيانات بشأن، 

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات 

  ١٢٥٠ بشأن،

  ١١٨٣ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،

  بابوا غينيا اجلديدة

  ٧٤١ احلالة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٢ ملناخ، بيانات بشأن،تغري ا

  باراغواي

  ١٤٤٦ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  جلنة بناء السالم

  ٣٠٠ اجلزائر، بيانات من،

  ٣٠٠األرجنتني، بيانات من، 

 األمني العام املساعد لدعم بناء السالم، بيانات من،

٣٠١  

  ٣٠٠ الربازيل، بيانات من،

  ٣٠١ الصني، بيانات من،

  ٢٧٥ ،التكوين

  ٣٠٠ الس االقتصادي واالجتماعي، بيانات من،

  ١٣٣٩، ١٣٠٣، ٢٧٣٠إنشاء، 

  ٣٠١فرنسا، بيانات من، 

  ٣٠١ غانا، بيانات من،

  ٣٠١ اليابان، بيانات من،

  ٢٧٥ ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠رسالة مؤرخة 

  ١٣٤٠، ٣١٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،

  ٢٧٣ الوالية،

  ٢٧٥ تنفيذ الوالية،

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

  ١٢٣٩ إحاطات بشأن،

  ١٢٤٢تقارير عن، 

  ١٣٤٦، ١٢٤٢بيانات بشأن، 

  الرئيس  

  ٢٧٥ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١رسالة مؤرخة 

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١رسالة مؤرخة   

٢٧٥  

  ٢٩٨، ٢٩٧ بيانات من،

  عالقات جملس األمن مع  

  ٢٩٧ عموما،

  ٢٩٧ مقررات جملس األمن،

  ٣٠٠ مناقشة،

، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٧٥، ٢٧٣ )،٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار 

٣٠٠  

  ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٧٥ )،٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار 

  ٣٠١ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ٣٠١ سلوفاكيا، بيانات من،

  ٣٠١ اململكة املتحدة، بيانات من،

انظر البعثة احملددة اليت تبدأ بـ، انظر . بعثات حفظ السالم

  تبدأ بـ البعثة احملددة اليت 

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة . عمليات حفظ السالم

  احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة 

  ٢٠٩ عموما،  

مستشار األمني العام املعين باالستغالل اجلنسي واالعتداء 

  فراد األمم املتحدة حلفظ السالماجلنسي من جانب أ

  ١٢٠٤، ١٢٠٠ إحاطات من،  

  ١٤٥١، ١٤٤١، ٣٢٠ ائر، بيانات من،اجلز  

  ٣٢٠أنغوال، بيانات من، 

  ١٤٤١األرجنتني، بيانات من، 

  ١٤٤١، ٣٢٠ بنغالديش، بيانات من،

  ١٤٤١، ٣٢٠ الربازيل، بيانات من،
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  ١٥٣٢، ١٥٣١، ١٤٤١ كندا، بيانات من،

  الصني

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة   

١٥١٧  

  ١٥١٧، ١٢٠٢ بيانات من،

  ١٢٠٤د األورويب، بيانات باسم، االحتا

  ١٥١٦، ١٤٥١فرنسا، بيانات من، 

  ١٥١٢ مهام وسلطات جملس األمن،

  ١٤٥١ أملانيا، بيانات من،

  ٧٧جمموعة الـ 

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٧رسالة مؤرخة   

١٥١٧  

 باسم، ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة   

١٢٠٢  

  ١٥١٧بيانات باسم، 

  ١٥٣٢ اهلند، بيانات من،

، ١٤٢، ١٢٨، ١٢٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

١٤٥  

  ١٥١٦، ١٤٥١ اليابان، بيانات من،

  ١٤٥١ لبنان، بيانات من،

  ١٤٥١ ماليزيا، بيانات من،

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،

، ١٤٤١تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة، 

١٤٥٣، ١٤٥١، ١٤٤٢  

  ١٤٥١ نيوزيلندا، بيانات من،

 استراتيجية، بنود مشطوبة من املسائل ال خروج بال

  ٨٦ املعروضة على جملس األمن،

  حركة عدم االحنياز

 ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٥و  ٣رسالتان مؤرختان 

  ١٥١١، ١٢٠٢ باسم،

  ١٥١٧بيانات باسم، 

  ١١٩٨ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٠باكستان، رسالة مؤرخة 

  ١٥١٦بريو، بيانات من، 

، ١٤٤٢، ١٢٠٠، ١١٩٩الرئيس، بيانات من، 

١٥٣٢، ١٤٥١  

، ١٤٥٣، ١٤٤١، ٣٢١االحتاد الروسي، بيانات من، 

١٥٣١  

  األمني العام 

  ١٥١٧، ١٢٠٢إحاطات من، 

  ١١٩٩ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة 

  ٣٥٢ عالقات جملس األمن مع،

  ٢٠٩ تقارير من،

  ١٢٠٤، ١١٩٨ بيانات من،

  سرياليون  

  ١٢٠٢ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة 

  ١٥١٧ من،بيانات 

  ١٢٠٣ سنغافورة، بيانات من،

  ١٥٣٢ ،١٢٠٢ جنوب أفريقيا، بيانات من،

 اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، تقارير من،

١٢٠١  

  ١٥١٦ترتانيا، بيانات من، 

  ١٥٣٢، ١٤٥١ تونس، بيانات من،

إحاطات من،  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم،

١٢٠٤، ١٢٠٠  

  ١٥٣٢، ١٥١٦ ة، بيانات من،اململكة املتحد

  ١٥٣٢، ١٥١٦، ١٢٠٢ الواليات املتحدة، بيانات من،

الفريق العامل اجلامع املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ 

  ١٩٦ السالم،
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  فلسطني  انظرفلسطني،  انظر. املراقب الدائم لفلسطني

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦جملس األمن يف الفترة  بريو (عضو يف

  ٧٢٩ انات بشأن،احلالة يف أفغانستان، بي

، ١١٠١ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٤٣٩، ١١٠٤  

  ١٣٣٨، ٦٥١، ٣١٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١٤٢٥، ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،

  ١١٣٣ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،

  ١٤١٦ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،

، ١١٤٥، ١١٣٩ بشأن، صون السلم واألمن، بيانات

١٤٠٥، ١١٤٦  

، ١٤٤٦، ٩٣٣ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،

١٥٠٠  

  ١٣٦٨ار، بيانات بشأن، احلالة يف ميامن

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،

١٣٤٥، ١١٧٣  

  ١٥١٦ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،

  ١٣٤٦ ن،بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأ

، ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٣٤٥  

  بعثات جملس األمن

  ١٢٦٧ إحاطات بشأن،

  ١٢٦٨، ١٢٦٧بيانات بشأن، 

  ١٤٣٨ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،

  ١٤١٢ اإلرهاب، بيانات بشأن،

  ٥٦٣ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٤من يف الفترة الفلبني (عضو يف جملس األ

  ٧٢٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،

  ١٠٤٥، ١٠٤٤ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،

  ٣٢٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

  ١٢٠٦، ٣١٣ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية

  ١٤٩٠ بشأن،

  ١٤٤٦ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،

  ٤٨٩ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،

  ٦٦٠، ٦٥٠، ٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،

  ١١٣١ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،

  ١٤٨٠ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،

، ٩٠٩، ٨٧٠ األوسط، بيانات بشأن،احلالة يف الشرق 

١٤٩٩  

  ١٥٣١، ١٢١١ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،

  ١١٢٢، ١١١٩ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،

   احلالة يف السودان

  ٩٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٧رسالة مؤرخة 

، ١٤٢١، ٥٩٧، ٥٦٧، ٥٦٩بيانات بشأن،   

١٤٢٥  

  ١٤٨٢اإلرهاب، بيانات بشأن، 

، ٦٩٠، ٦٨٣ليشيت، بيانات بشأن،  -  موراحلالة يف تي

٧٠٢  

  ١٦٠ التصويت، بيانات بشأن،

  ٣٣٨ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،

  ١١٧٦ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،

  ١١٥٠، ٣٢٣ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،

  ١٤١١ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،

انظر البعثة احملددة اليت تبدأ بـ، انظر البعثة . يةالبعثات السياس

  احملددة اليت تبدأ بـ 

  الربتغال

  ١١٤٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،
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تشرين  ١٧بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، رسالة مؤرخة 

  ٩٥ ،٢٠٠٧األول/أكتوبر 

  ١٢٧١ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،

  ليشيت -  احلالة يف تيمور

  ٦٧٣ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١١مؤرخة  رسالة

  ٦٩٦ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة 

  ٦٩٨بيانات بشأن، 

  املصاحلة الوطنية بعد الرتاع

  ١١٦٦أنغوال، بيانات من، 

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،

١١٦٦  

  ١١٦٦ بنن، بيانات من،

  ٣١٩ الربازيل، بيانات من،

 حاالت الطوارئ، إحاطات من، نائب منسق اإلغاثة يف

١٠٦٤  

  ١١٦٦فرنسا، بيانات من، 

  ١١٦٦، ١١٦٥ أملانيا، بيانات من،

  ١٣٣٩التحقيق وتقصي احلقائق، 

، ١٣٢، ١٢٩، ١٢١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

١٤٦  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،

  ١٣٣٩، ١١٦٥ باكستان، بيانات من،

  ١١٦٦، ١١٦٣الرئيس، بيانات من، 

  ١١٦٦ نيا، بيانات من،إسبا

  ١١٦٣ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،

  بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

  ١٢٣٩، ١٢٣٧، ٣٢١ اجلزائر، بيانات من،

  ١٢٣٩، ٣٢١األرجنتني، بيانات من، 

  األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم

  ١٢٣٩إحاطات من، 

  ١٣٤٦ بيانات من،

  ١٢٤٢ن، أستراليا، بيانات م

  ١١٧٢ بنغالديش، بيانات من،

  ١٢٤٥بلجيكا، بيانات من، 

  ١٢٣٩ بنن، بيانات من،

  ١٢٣٩، ٣٢٢، ٣٢١ الربازيل، بيانات من،

  ١٢٤٦، ١٢٤١ بوروندي، بيانات من،

  ١٢٤٢ كندا، بيانات من،

  ١١٧١ الدولية، بيانات من، “كري”منظمة 

  ١٢٤٥، ١٢٤١، ١١٧١الصني، بيانات من، 

  ١٢٤٤ من،كرواتيا، بيانات 

  الدامنرك

  ١٢٣٤ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة 

  ١٢٣٤ بيانات من،

  ١٢٣٤، ٣٢١ نائب األمني العام، بيانات من،

  الس االقتصادي واالجتماعي

  ١٢٣٩إحاطات من، 

  ١٣٤٦، ١١٧١، ٣٠٥ بيانات من،

  ١٢٣٧، ١١٧٢مصر، بيانات من، 

  ١٢٤٦ السلفادور، بيانات من،

  ١٢٤٥، ١٢٣٩ ،٩٥فرنسا، بيانات من، 

  ١٢٣٦ غانا، بيانات من،

  ١٣٤٦، ١٢٤١غواتيماال، بيانات من، 

  ١٢٤١ صندوق النقد الدويل، إحاطات من،

  ١٢٣٦ اهلند، بيانات من،

  ١٢٤٤ إندونيسيا، بيانات من،

املركز الدويل للعدالة العابرة للحدود الوطنية، إحاطات 

  ١١٧١ من،

، ١٢٨، ١٢٣، ٩٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات، 

١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٠  
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  ١٢٤٤، ١٢٤٣، ٩٥ إيطاليا، بيانات من،

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،

٨٦  

  ١٣٤٦، ١٢٤١، ١٢٣٧ اليابان، بيانات من،

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،

  ١٢٣٧ املغرب، بيانات من،

  ١١٧٢ نيبال، بيانات من،

  ١٢٤٦، ١٢٣٩هولندا، بيانات من، 

  ١٢٤٢، ١٢٣٦ وزيلندا، بيانات من،ني

  ١٢٤٦، ١٢٣٩، ١٢٣٧ النرويج، بيانات من،

  ٩٥بنما، بيانات من، 

  جلنة بناء السالم

  ١٢٣٩إحاطات من، 

  ١٢٤٢ تقارير من،

  ١٣٤٦، ١٢٤٢ بيانات من،

  ١٣٤٦بريو، بيانات من، 

تشرين األول/أكتوبر  ١٧الربتغال، رسالة مؤرخة 

٩٥ ،٢٠٠٧  

، ١٢٣٨، ٣٢٢، ٣٠٥، ٢٩٩الرئيس، بيانات من، 

١٥٣٩، ١٣٠٢  

  ١٢٤١قطر، بيانات من، 

  ١٥٣٩ املنظمات اإلقليمية،

  ٣٢٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار 

، ١٢٣٨، ٣٢٢، ٣٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار 

١٥٣٩، ١٣٠٢  

  ١٢٣٨ )،٢٠٠٥( ١٦٤٦القرار 

  ١٢٤٤ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ١١٦٩األمني العام، بيانات من، 

  ١٢٤٦، ١٢٤١ سرياليون، بيانات من،

  ١٢٤٢، ٩٧ سلوفاكيا، بيانات من،

  ٣٢١ترتانيا، بيانات من، 

  ١٢٤٤ اململكة املتحدة، بيانات من،

  ١٢٤٤، ١٢٣٧، ١١٧١ الواليات املتحدة، بيانات من،

  ١٢٣٩، ١٢٣٦ البنك الدويل، إحاطات من،

  الرئاسة

  اللجنة املخصصة الستعراض الواليات

  ١٧٥ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة 

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٧سالة مؤرخة ر  

١٧٥  

، ٧١٨، ٧١٣، ٧١٢ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،

١٥٧٦، ١٥٦٠، ١٣٣٢، ١٣٢٢، ٧٣٤، ٧٢٥  

  ١٣٦١ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،

، ١٢٢٣، ٦٣٩ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،

١٥٤١، ١٥٣٤  

 ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩جدول األعمال، مذكرة مؤرخة 

٦٣  

مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، بيانات 

  ٤٢٣ بشأن،

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية 

  ٤٨٠، ٤٧٩، ٢٣٥ أفريقيا الوسطى، بيانات بشأن،

  ٨٠٦ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،

  ١٥٦٢، ٧٤٠ احلالة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،

، ٤١٤، ٢٩٩، ٢٩٨ ت بشأن،احلالة يف بوروندي، بيانا

١٣٠٨، ٤٢٣، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٥ ،

١٥٥١، ١٤٨٨  

الرتاع بني الكامريون ونيجرييا، رسالة مؤرخة 

  ٣٤٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٧

، ٤٧٩ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، بيانات بشأن،

١٥٥٧، ١٣٢٩، ١٣٠٨، ٤٨٠  
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الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، بيانات 

  ١٥٥٧، ١٥٥٨، ١٣٠٨، ٥٨٢ بشأن،

، ٦٤٣، ٦٤٢ الرتاع بني تشاد والسودان، بيانات بشأن،

١٤٨٥، ١٣٠٩، ١٣٠٨، ٦٤٤  

  األطفال والرتاع املسلح

  ١٠٤٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٠رسالة مؤرخة 

  ١٠٥٣، ١٠٥١، ١٠٤٥بيانات بشأن، 

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات 

  ١٥٣٤، ١٢٢٨ بشأن،

، ١١٠٢ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٣٠٢، ١١٠٣  

  ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،

  ١٣٣٩ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية

، ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٩، ٤٤٨ بشأن،

١٣١٢، ٤٧٤، ٤٧٣، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٠ ،

١٥٧٢، ١٥٢٢، ١٤٨٨، ١٤٨٧، ١٣١٣  

  احلالة يف كوت ديفوار

  ٥٣١ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٢رسالة مؤرخة 

، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥١٩، ٥٠٨، ٥٠٧بيانات بشأن،   

٥٣٣، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٥ ،

١٣١٠، ١٣٠٨، ١٢٩٤، ٥٤٣، ٥٣٩ ،

١٥٤٧، ١٥٤٦، ١٣٢٩، ١٣١١  

  ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣بيانات بشأن، اإلرهاب، 

، ٣٩٥، ٣٩٤ بيا، بيانات بشأن،النـزاع بني إريتريا وإثيو

١٣١٤، ٣٩٦  

، ٤٤٠ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،

١٣٢٩، ١٣١٥، ١٣١٤، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤٣ ،

١٥٥٨  

، ٣٠٥، ٢٩٧ بيساو، بيانات بشأن، - احلالة يف غينيا 

٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٣٠٩، ٣٠٧ ،

١٥٥٥، ١٣٣٤  

  احلالة يف هاييت

  ٣٠٩ ،٢٠٠٥ آذار/مارس ٣١رسالة مؤرخة 

، ٦٦٠، ٦٥٥، ٦٥٠، ٣٠٩، ٣٠٥بيانات بشأن،   

١٣٢٢، ٦٦٨، ٦٦٧، ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٦٤ ،

١٥٥٩، ١٥٥٨، ١٣٣٨  

  اغتيال احلريري

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة   

٢٠٢  

، ٩٠١، ٨٩٧، ٨٩٣، ٨٨٠، ٢٠٠بيانات بشأن،   

١٢٩٥  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن،

١١٣٥  

  ١٣٠٤، ١١٣٣ملسائل اإلنسانية، بيانات بشأن، ا

  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

  ٢٩٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة 

  ١٠٢١بيانات بشأن، 

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،

١٠٢١  

اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين، بيانات 

  ٢٩٣ بشأن،

  ٩٥ ،٩٣ كة يف اإلجراءات،دعوات للمشار

  احلالة يف العراق

  ٦٧ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٨مذكرة مؤرخة 

  ٦٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة 

  ١٥٦٣، ٩٩٦، ٩٩٣بيانات بشأن، 

  النـزاع بني العراق والكويت

  ١٢٩٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة 
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، ١٨٣٣، ٩٨٢، ٩٦٦، ٩٦٥بيانات بشأن،   

١٤٨٢، ١٤٨١  

، ١٢٣١، ٢٩٩ وسيادة القانون، بيانات بشأن، العدالة

١٣٩٠، ١٣٤٢، ١٣٠٧، ١٢٣٤  

، ٨٣٠، ٨٢٥، ٨٢٤ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،

١٥٧٦، ١٥٦٠  

اجلماهريية العربية الليبية، التخلي عن أسلحة الدمار 

  ٥٦٣ الشامل، بيانات بشأن،

، ١١٣٩، ٣١٨ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،

١٥٢٢، ١٥٠٣ ،١٣٨٩، ١٣٠٥، ١١٤٦ ،

١٥٤٣، ١٥٤٢، ١٥٤١، ١٥٣٨  

  االجتماعات

، ٤٨، ٤٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة   

٥٧، ٤٩  

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٩مذكرة مؤرخة   

٤٧  

، ٨٥٥، ٨٥٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،

٨٧٩، ٨٧٥، ٨٧٣، ٨٧٢، ٨٦٦، ٨٦٥، ٨٦٣ ،

٩٢٤، ٩٢٣، ٩١٩، ٩١٨، ٩٠٥، ٨٨٠ ،

١٥٦٣، ١٤٩٢، ١٣٣٣، ١٣٢٦ ،١٣٢٥  

بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت، بيانات 

  ٦٦٨، ٦٦٣، ٦٦٠، ٦٢٥ من،

بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو 

، ٤٤٩، ٤٤٨، ٢٣١ الدميقراطية، بيانات بشأن،

٤٧٥، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٤، ٤٥٣  

، ١٣٣٢، ١٣٢٢، ٧٤٦حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا

١٥٦٢  

  احلالة يف نيبال

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة   

٣٥١  

  ١٣٣٢بيانات بشأن، 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار 

  ١٣٥٦، ٧٥١ بيانات بشأن،

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار 

  ١٠٨٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة 

  ١٠٨٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٨مذكرة مؤرخة 

  ١٠٨٨ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٢٢مذكرة مؤرخة 

  ١٠٨٢بيانات بشأن، 

  ٤٢٠ عملية األمم املتحدة يف بوروندي، بيانات بشأن،

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،

١٣٤٥، ١٣٠٤، ١١٧٦  

  ٢٩٦ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٩، رسالة مؤرخة باكستان

  جلنة بناء السالم

  ٢٧٥ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢١الة مؤرخة رس

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١١رسالة مؤرخة   

٢٧٥  

  ٢٩٩بيانات بشأن، 

، ١٢٠٠، ١١٩٩ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،

١٥٣٢، ١٤٥١، ١٤٤٢  

، ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،

١١٦٦  

، ٢٩٩ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،

١٥٣٩، ١٣٠٢، ١٢٣٨، ٣٢٢، ٣٠٥  

، ١١٧٥ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،

١٤٨٥، ١٣٤٤، ١٣٢٥  

  ٤٨ النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ،

  املنظمات اإلقليمية

  ١٢٠٩ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٨رسالة مؤرخة 

  ١٥٧٧ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة 
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، ١٢٢٤، ١٢١٩، ١٢١٢، ١٦٦بيانات بشأن،   

١٥٣٣، ١٣٠٤  

تشرين األول/أكتوبر  ٩األمني العام، رسالة مؤرخة 

٢٨٩ ،٢٠٠٦  

، ١٣٠٤، ١١٣٩ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،

١٣٠٣  

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن، 

  ٤٣٤، ٤٢٩، ٢٩٩ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،

، ١١٢٧، ١١٢١، ١١١٩ ، بيانات من،أسلحة صغرية

١٣٩٠  

، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠يف الصومال، بيانات بشأن،  حلالةا

٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣ ،

١٥٤٧، ١٣١٦، ١٣١٥، ١٣٠٠، ٤١٠، ٤٠٣ ،

١٥٧٥، ١٥٤٨  

  مشاكل اقتصادية خاصة

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣مذكرة مؤرخة   

١٤٦٥  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة   

١٤٦٦  

 ،٢٠٠٥ألول/ديسمرب كانون ا ٢٩مذكرة مؤرخة   

١٤٦٥  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة   

١٤٦٦  

األجهزة الفرعية لس األمن، مذكرة مؤرخة 

  ١٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩

  احلالة يف السودان

  ٦٢٥ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧رسالة مؤرخة 

، ٥٩٧، ٥٩٥، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٦٨بيانات بشأن،   

٦٢٨، ٦٢٤، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢ ،

١٤٦٢، ١٣٢٢، ١٣٢١، ١٣١٦، ٦٢٩ ،

١٥٦٩، ١٥٦٧، ١٥٦٥، ١٥٥٥، ١٥٥٣ ،

١٥٧٠  

، ١٠٦٧، ١٠٦٢، ١٠٦١اإلرهاب، بيانات بشأن، 

١٠٨٧، ١٠٨٤، ١٠٨١، ١٠٨٠، ١٠٧٦ ،

١٠٩٥، ١٠٩٤، ١٠٩٢، ١٠٨٩، ١٠٨٨ ،

١٤٨٤، ١٣٠٧  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات 

  ١٢٥٠ بشأن،

  يشيتل -  احلالة يف تيمور

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان   

٢٠٨ ،٢٠٠٥  

، ١٣٢٣، ٧٠٧، ٧٠٦، ٦٩٦بيانات بشأن،   

١٣٣٢  

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، بيانات 

  ٩٩٣، ٩٨٢ بشأن،

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف 

  ٦٢٨ دارفور، بيانات بشأن،

  ٤٢٩ املتحدة يف سرياليون، بيانات بشأن،بعثة األمم 

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، بيانات بشأن،

٨٤٦  

، ٨٦٥ قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، بيانات بشأن،

٨٦٦  

 بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، بيانات بشأن،

٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤  

  ٢٦٤ شأن،بعثة األمم املتحدة يف نيبال، بيانات ب

  ٦٠١ بعثة األمم املتحدة يف السودان، بيانات بشأن،

ليشيت، بيانات  -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

  ٧٠٨، ٧٠٧ بشأن،

جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، رسالة 

  ٢٠٩ ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١مؤرخة 
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 بشأن،عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار، بيانات 

٥٢٨، ٥٢٧، ٥٠٦  

، بيساو -غينيا مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف 

  ٥٠١، ٥٠٠، ٢١٩ بيانات بشأن،

 بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل، بيانات بشأن،

٢٦٥  

  ٢٦٩ مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، بيانات بشأن،

مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل، بيانات 

  ٧٤٠ أن،بش

 مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال، بيانات بشأن،

٢١٧  

  ١٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩التصويت، مذكرة مؤرخة 

  ١١٨٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،

  منطقة غرب أفريقيا

، ٥٥٧، ٥٥٣ املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،

١٥٣١، ١٣٦١  

  ١٥٣١، ٥٦٢، ٥٥٨ توطيد السالم، بيانات بشأن،

، ٢٩٥، ٢٩٤ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،

١١٦٨، ١١٥٨، ١١٥٤، ١١٥٢، ٣٢٤، ٣٠٥ ،

١٣٠٤  

  الرئيس

 ليشيت، بيانات بشأن، -مكتب األمم املتحدة يف تيمور 

٦٩٦  

  منع نشوب الرتاعات املسلحة

  ١٣٤٦ احلالة يف أفريقيا،

 املركز األفريقي للحل البناء للرتاعات، بيانات من،

١١٧٤  

  ١١٧٥األرجنتني، بيانات من، 

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، بيانات من،

١١٧٣  

  ١٣٤٥ بنن، بيانات من،

  ١١٧٥ جامعة كولومبيا، بيانات من،

 املركز األورويب ملنع نشوب الرتاعات، بيانات من،

١١٧٥  

  ١١٧٦فرنسا، بيانات من، 

  ١١٧٥ اليونان، بيانات من،

 سائل املعروضة على جملس األمن،البنود احملذوفة من امل

٨٥  

  ١٣٤٥، ١١٧٥بريو، بيانات من، 

  ١٤٨٦، ١٣٤٥، ١٣٢٥، ١١٧٦الرئيس، بيانات من، 

  ١٤٨٦، ١٣٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار 

  ١٣٤٥ دور اتمع املدين،

  ١٣٤٥ رومانيا، بيانات من،

  ١٣٤٥ االحتاد الروسي، بيانات من،

  ١١٧٥ترتانيا، بيانات من، 

  ١١٧٦ دة، بيانات من،الواليات املتح

  النائب الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام لكوت ديفوار

  ١٤٤٣، ٥٤٥، ٥١١ إحاطات من،

  ٥١٤ بيانات من،

  تدابري مؤقتة

  ١٣٧٤ عموما،

  ١٣٧٦ احلالة يف بوروندي،

  ١٣٧٧ الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،

  ١٣٨١ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية

  ١٣٧٨ احلالة يف كوت ديفوار،

  ١٣٧٦، ٨١ ،٤٠القرارات املتعلقة باملادة 

  ١٣٨٨، ٨١ ،٤٠املناقشة املتعلقة باملادة 

  ١٣٨٤ احلالة يف هاييت،

  ١٤٥٤ صون السلم واألمن،

  ١٣٨٤ احلالة يف الشرق األوسط،
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 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار 

١٣٨١  

، ١٣٧٦ ة إيران اإلسالمية،مجهوري - عدم االنتشار 

١٣٨٨  

  ١٤٥٤ التزامات الدول األعضاء،

  ١٣٨٥ احلالة يف الصومال،

  ١٣٨٥ احلالة يف السودان،

  النظام الداخلي املؤقت

  ١٧٥ جلنة اخلرباء املعنية بالنظام الداخلي،

  تصريف األعمال، يف ما يتعلق بـ

  ٥٢ عموما،

  ٥٤ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،

  ٥٤ ما يتعلق بـ، اللغات، يف

  اجتماعات، يف ما يتعلق بـ

  ٤٤ عموما،

  ٤٥، ٤٤- ٤٠ ،٥- ١تطبيق املواد 

  ٤٦ التطورات اإلجرائية،

  ٤٨ الرئاسة، يف ما يتعلق بـ،

  علنية اجللسات واحملاضر، يف ما يتعلق بـ

  ٥٤ عموما،

  ٩١ ،٤٩تطبيق املادة 

  ٥٧ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،

  ٤٨ ض، يف ما يتعلق بـ،التمثيل ووثائق التفوي

  األمانة العامة، يف ما يتعلق بـ

  ٥٠ عموما،

  ٥٠ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،

  علنية اجللسات واحملاضر

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ

  ٥٤ عموما،

  ٥٧، ٩١ ،٤٩تطبيق املادة 

  ٥٧ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،
      

  اءـــــــف

  

  )٢٠٠٧-٢٠٠٦ألمن يف الفترة قطر (عضو يف جملس ا

  ٧٣٧ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٠، ١٣٤٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٥١٩، ١٣٤٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)،  - (مجهورية احلالة يف الكونغو  

  ٤٧٣ بشأن،  بيانات

  ٥٤٧ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٩ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ١١٤٠، ٣١٧ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٤٣، ١٥٢١، ١٥٠٣، ١١٤٥  

  احلالة يف الشرق األوسط  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٢٨٨  

، ٩٣٤، ٨٧٨، ٨٦١، ٨٥٨، ٨٥٤بيانات بشأن،     

١٣٦٥، ٩٦٠، ٩٥١، ٩٤٩، ٩٤١، ٩٣٧ ،

١٥٢٤، ١٤٤٨، ١٣٦٦  

، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤١حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

١٥٠٩، ١٤٩٧  

 ورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن،مجه - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١٣٨٩، ١١٩٣، ١١٨٧، ١١٨٢  

  ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١٢١٧ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٥٨٢، ١٤٠٥، ١١٢٨ اجلزاءات، بيانات بشأن،  



الفهرس حسب املواد الواردة يف امليثاق والنظام الداخلي 

 

11-02856 xcii 
 

  ١٥٠٢ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  ١٤٧١بشأن، الدفاع عن النفس، بيانات   

  ٤٠٢ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٢حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

١٣٧٣، ٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٥، ٦٢٢، ٦٢٠ ،

١٤٦٥، ١٤٤٩، ١٤٢٥  

، ١٠٩٤، ١٠٩١، ١٠٨٨ب، بيانات بشأن، اإلرها  

١٥٢٤، ١٤١١  

  ٥٦٣ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٦٤ السالم واألمن، بيانات بشأن،املرأة و  
      

  صاد
  

  ريدي فيتو

  ١١٥٦املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،   

  إحالة املنازعات إىل جملس األمن

  ١٢٨٧عموما،   

  ١٢٩١اإلجراء املطلوب،   

  ١٢٩٢من جانب اجلمعية العامة،   

  ١٢٨٧من جانب الدول األعضاء،   

  ١٣٤٣، ١٢٩١من جانب األمني العام،   

  ١٣٤٤ري املناخ، تغ  

  ١٣٤٣األزمات املعقدة،   

  ١٣٤٢العدالة وسيادة القانون،   

  ١٣٤٢املنازعات القانونية،   

  ١٣٤١احلالة يف ميامنار،   

  ١٢٨٩طبيعة املسائل احملالة،   

  ١٣٤١، ٣٥يف إطار املادة   

  ١٣٤٢، ٣٦يف إطار املادة   

  ١٣٤٣، ٩٩يف إطار املادة   

  الالجئون،

  ١٤٧جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،   

٨٤، ٨٢  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة  -  املنظمات اإلقليمية

احملددة؛ املنظمة اإلقليمية احملددة، انظر أيضا الكيان احملدد أو 

  احلالة احملددة؛ املنظمة اإلقليمية احملددة 

  ١٥٢٧عموما،   

  ١٥٣٢، ١٢١٤بيانات من،  اجلزائر،  

  ١٢١٩األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤٩٤املساعدة املقدمة من الدول األعضاء،   

  ١٢١٤، ١٢١١بنن، بيانات من،   

  ١٢١٤، ١٢١٤الربازيل، بيانات من،   

  ١٢١٢شيلي، بيانات من،   

  ١٥٣٣، ١٢١٨، ١٢١٤، ١٢١١الصني، بيانات من،   

  ١٥٣٤، ١٢١٣رابطة الدول املستقلة، بيانات من،   

، ١٢١٧الدميقراطية، بيانات من،  - الكونغو، مجهورية   

١٢١٩، ١٢١٨  

  ١٥٧٨التشاور والتوجيه واإلبالغ،   

  ١٢١٩جملس أوروبا، بيانات من،   

  ١٢١٧، ١٢١٥الدامنرك، بيانات من،   

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بيانات من،   

١٢١٢  

  ١٥٦٣إجراءات إنفاذ، اإلذن باختاذ،   

، ١٢١٤، ١٢١٢حتاد األورويب، بيانات باسم، اال  

١٢١٩  

  ١٢١١فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٢٧نظر عام يف أحكام الفصل الثامن،   

  ١١٦٦أملانيا، بيانات من،   

  ١٢١٨غانا، بيانات من،   
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  اليونان   

  ١٢١٦، ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٦رسالة مؤرخة     

  ١٢١٦، ١٢١٣بيانات من،     

تشرين األول/أكتوبر  ٢٩إندونيسيا، رسالة مؤرخة   

١٢٤٤، ٢٠٠٧  

، ١٢٤، ١٢٣، ١١١دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٢٩، ١٢٦ ،

١٥٣٤، ١٥٣٢، ١٥٣  

  ١٢١٥، ١٢١٤اليابان، بيانات من،   

  ١٥٤٣، ١٥٤١، ١٥٣٧صون السلم واألمن،   

  ٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩مسائل قيد نظر جملس األمن،   

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٢٠٩املكسيك، بيانات من،   

  ١٥٣٣منظمة حلف مشال األطلسي، بيانات من،   

  ١٢١٣منظمة الدول األمريكية، بيانات من،   

  ١٢١٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، بيانات من،   

  ١٣٣٨تسوية املنازعات بالوسائل السلمية،   

  ١٣٣٦قرارات تنطوي على،     

  ١٥٤٤تشجيع اجلهود،     

  ١٥٣٣، ١٢١٣ن، الفلبني، بيانات م  

  ١٥٣٩بناء السالم بعد انتهاء الرتاع،   

  الرئيس  

  ١٢٠٩، ٢٠٠٤متوز/يوليه  ٨رسالة مؤرخة     

  ١٥٧٨، ٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩مذكرة مؤرخة     

، ١٢٢٤، ١٢١٩، ١٢١٢، ٢٩٩بيانات من،     

١٥٣٤، ١٣٠٤  

  ١٢١٦قطر، بيانات من،   

  ١٥٢٨)، ٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

، ١٣٠٤، ١٢١٥ ،٨٤٦)، ٢٠٠٥( ١٦٣١القرار   

١٥٢٨، ١٥٠٦  

  ١٥٢٨)، ٢٠٠٥( ١٦٤٥القرار   

  ١٥٣٢، ١٢١٣رومانيا، بيانات من،   

  ١٢١٩االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

  ١٢١٦تقارير من،     

  ١٢٢٤، ١٢١٦، ١٢١٣، ١٢٠٩بيانات من،     

  ١٥٣٩بعثات جملس األمن،   

  ١٢١٧سلوفاكيا، بيانات من،   

  ١٥٣٢، ١٣٣٨ار، املسامهة يف، عمليات حتقيق االستقر  

  ١٢١٩، ١٢١٨، ١٢١٤ترتانيا، بيانات من،   

  اململكة املتحدة  

  ١٢٥، ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٣٢، ١٢١٤بيانات من،     

  ١٢١٩، ١٢١١الواليات املتحدة، بيانات من،   

  عالقات جملس األمن مع أجهزة األمم املتحدة األخرى

ة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري اللجنة املعنية مبمارس  

  ٢٩٣القابلة للتصرف، 

  الس االقتصادي واالجتماعي  

  ٣٠٣عموما،     

  ٣٠٥مناقشة دستورية،     

  ٣٠٣طلبات أو إشارات،     

  اجلمعية العامة  

  ٢٨٣عموما،     

  ٢٨٣انتخاب األعضاء غري الدائمني،     

صون السلم واألمن، توصيات إىل جملس األمن،     

٢٨٥  

  ٢٨٧من امليثاق،  ١٢ة يف ما يتعلق باملادة املمارس    

املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن جملس     

  ٢٨٨األمن، 

  ٢٩٢تقارير من جملس األمن،     
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  ٢٩٢األجهزة الفرعية،     

  حمكمة العدل الدولية  

  ٣٢٧عموما،     

  ٣٣٠النظر يف،     

  ٣٢٧انتخاب األعضاء،     

  جلنة بناء السالم  

  ٢٩٧عموما،     

  ٢٩٧مقررات جملس األمن،     

  ٣٠٠مناقشة،     

  األمانة العامة  

  ٣٤٥عموما،     

  ٣٤٥تقصي احلقائق،     

  ٣٤٧املساعي احلميدة،     

  ٣٥٠احملكمتان الدوليتان، دعم،     

اجلهود املشتركة الرامية إىل تشجيع تسوية سياسية،     

٣٨٤  

  ٣٥١مسائل معروضة على نظر جملس األمن،     

  ٣٤٧، املهام غري اإلدارية    

  ٣٤٩عمليات حفظ السالم،     

  ٣٥٠اجلزاءات،     

  ٢٩٣األجهزة الفرعية،   

انظر الكيان احملدد أو احلالة احملددة، انظر الكيان . تقارير

  احملدد أو احلالة احملددة 

، النظام الداخلي املؤقت التمثيل ووثائق التفويض
  ٤٨ بـ، املتعلق

ددة، انظر الكيان انظر الكيان احملدد أو احلالة احمل. القرارات

  احملدد أو احلالة احملددة 

  جمموعة ريو

  ٦٦٨احلالة يف هاييت، بيانات باسم،   

  )٢٠٠٥-٢٠٠٤(عضو يف جملس األمن يف الفترة رومانيا 

  ٤٨٣احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،   

  ١١٦٧األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،   

، ١٠٩٨ة، بيانات بشأن، املدنيون يف الرتاعات املسلح  

١٠٩٩  

  ١٣٣٩، ١٢٠٧، ٣١٤األزمات املعقدة، بيانات بشأن،   

  ١٤٤٦احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،   

  ١٣٦٨الغذاء واألمن، بيانات بشأن،   

، ٦٥٩، ٦٥٠، ٣٠٩احلالة يف هاييت، بيانات من،   

١٣٣٧  

  ١٠٢١احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،   

  ٩١٠، ٩٠٧لة يف الشرق األوسط، بيانات من، احلا  

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،   

١٣٤٥  

  ١٣٤٥منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،   

  ١٥٣٢، ١٢١٣املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،   

  ١٤٦٩الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ١١١٩األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،   

  ١٤٢٣، ٥٨٤، ٥٧٧احلالة يف السودان، بيانات بشأن،   

  ١٠٧٩، ١٠٧٥، ١٠٦٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٦١، ١٦٠التصويت، بيانات بشأن،   

  ٣٣٦اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،   

  ١٥٠٨، ١٥٠٧أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،   

  ١١٥٤، ١١٥٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
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ون، انظر العدالة انظر العدالة وسيادة القان. سيادة القانون

  وسيادة القانون

ؤقت، انظر النظام انظر النظام الداخلي امل. النظام الداخلي

  الداخلي املؤقت

  االحتاد الروسي (عضو دائم يف جملس األمن)

، ٧٢٨، ٧٢٤، ٧١٧احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،   

٧٣٧، ٧٣٣  

  ٤٩١، ٤٩٠حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

، ٨١٠، ٨٠٧احلالة يف البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،   

٨١٨، ٨١٣  

، ١٠٤٤األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،   

١٣٦٩، ١٠٥٣، ١٠٤٩، ١٠٤٨  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٥٣٤بشأن، 

، ١١٠٦سلحة، بيانات بشأن، املدنيون يف الرتاعات امل  

١١١٧، ١١١٣، ١١٠٩  

  ١٥١٩تغري املناخ، بيانات بشأن،   

  ١٥٣٢األزمات املعقدة، بيانات بشأن،   

  ٨٠٢، ٧٩٦احلالة يف قربص، بيانات بشأن،   

  ٦٥٠احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،   

، ٨٩٦، ٨٨٨، ٨٨٥اغتيال احلريري، بيانات بشأن،   

١٤٢٥، ١٤١٧  

اعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن، فريوس نقص املن  

١١٥٣  

، ١٠٢٣احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،   

١٠٣٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٣٠، ١٠٢٠  

، ١٠٠٠، ٩٩٠احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

١٠٠٧، ١٠٠٤، ١٠٠٣، ١٠٠٢، ١٠٠١ ،

١٠٠٩  

، ٩٦٥الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،   

١٤٨٠، ٩٧٤،  

، ١٤٤٠، ١٢٣١العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،   

١٥١٦  

، ٨٢٧، ٨٢٥، ٨٢٣احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،   

٨٣١، ٨٢٨  

  ١٤١٥احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،   

، ٣١٦، ٣١٤صون السلم واألمن، بيانات بشأن،   

١٥٤٢، ١٥٣٥، ١٥٢١، ١٥٠٣، ١١٤٣  

، ٨٥٠، ٨٤٩احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،   

٩٢٩، ٩١٤، ٩٠٧، ٩٠٣، ٨٧١، ٨٦٧، ٨٦٢ ،

١٥٠٠، ١٣٦٣، ٩٥٦، ٩٤٣  

، ١٤١٧، ١٣٦٧، ٧٤٢احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،   

١٥٠٨  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ١٤١٨، ١٣٦٣، ١١٩٦، ٧٥٠بيانات بشأن، 

مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن،  - عدم االنتشار   

١٣٨٩، ١١٩١، ١١٩٠، ١١٨٧، ١١٨٤ ،

١٤١٩، ١٤١٨  

تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،   

١٣٤٥  

  ٣٠٢جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،   

، ١٤٤٠، ٣٢١عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،   

١٥٣١، ١٤٥٣  

  ١٢٤٤الم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، بناء الس  

  ١٣٤٥منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،   

  ١٢١٩املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،   
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  ١٢٥٧بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،   

  ١٤٠٩، ١١٢٦األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،   

، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٧٠احلالة يف السودان، بيانات بشأن،   

٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٢، ٦١١، ٥٩٤ ،

١٤٥٠، ١٤٣٧، ١٤٢٤، ١٤٢٢، ١٤٢٠  

، ١٠٧٠، ١٠٦٣، ١٠٥٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤٨٤، ١٤١٢  

التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن، بيانات بشأن،   

١٤٥٣، ١٢٤٩  

  ٧٨٤، ٦٧٧ليشيت، بيانات بشأن،  - احلالة يف تيمور   

  ١٥١١شأن، أسلحة الدمار الشامل، بيانات ب  

  منطقة غرب أفريقيا،   

، ٥٥١املسائل العابرة للحدود، بيانات بشأن،     

٥٥٧، ٥٥٦  

  ٥٦١توطيد السالم، بيانات بشأن،     

، ١١٥٣، ٣٢٦املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،   

١١٦٤  

  مناقشات ختامية  

  ١٤٥٣بيانات يف،     

  ١٤١٥بيانات بشأن،     

  رواندا

  الدميقراطية) -ية احلالة يف الكونغو (مجهور  

  ٤٥٤، ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٤رسالة مؤرخة     

  ١٤٩٠بيانات بشأن،     

  ٤٣٩احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،   

، ١٠٢١احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،   

١٠٣٢، ١٠٢٩، ١٠٢٨، ١٠٢٧، ١٠٢٤ ،

١٠٣٦، ١٠٣٤  

ضة على جملس األمن، البنود احملذوفة من املسائل املعرو  

٨٣  

  ١٢٥٧بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،   

آب/أغسطس  ١٦الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة   

١٤٧٢، ٢٠٠٤  

  احلالة يف رواندا

  ٤١١إندونيسيا، بيانات من،   

  ٤١١، ١١٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

  ١٣٩٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٧٥اختذه جملس األمن، إجراء جديد   

  ١٣٩٩، ٤١١، ١٧٩)، ٢٠٠٧( ١٧٤٩القرار   

  جلان جملس األمن  

  ١٧٩تنفيذ الوالية،     

  ١٧٩الرصد واإلبالغ،     

  
  
  

  افــق

  

  سان مارينو

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  اجلزاءات

  ١٥٢٢ ،٢٥النظر يف املادة   

  ١٤٠٩كوستاريكا، بيانات من،   

  ١٤٠٥، ١١٢٨يانات من، الدامنرك، ب  

  ١٤٠٥، ١١٢٨فرنسا، بيانات من،   

  ٢٨٥ اجلمعية العامة، توصيات إىل جملس األمن،  

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩أملانيا، رسالة مؤرخة   

  ١٤٠٥، ١١٢٨ اليونان، بيانات من،  

الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتعلقة   

  ١٩٥ باجلزاءات،

  ٢٧٦إاء البعثة،  إجناز أو    

، ١٣٨٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٥  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  
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  ١٥٨٢، ١٤٠٥، ١١٢٨قطر، بيانات من،   

  ١١٢٧، ١٧٨ )،٢٠٠٦( ١٦٩٩القرار   

، ١٣٨٩، ١١٢٧، ١٧٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣٠القرار   

١٤٠٤  

  ١١٢٨، ١٩٥ )،٢٠٠٦( ١٧٣٢القرار   

  ٣٥٠ عام، عالقات جملس األمن مع،األمني ال  

  ١٧٧ جلان جملس األمن،  

  ١٤٦٥،١٤٦٦ مشاكل اقتصادية خاصة،  

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩السويد، رسالة مؤرخة   

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩سويسرا، رسالة مؤرخة   

  اململكة العربية السعودية

  ٩٤٦ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ٣٣٤ الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن، اجلدار يف األرض  

  منظمة إنقاذ الطفولة

  ١٠٥٣ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  احملكمة اخلاصة لسرياليون

  ٤٣٢، ٤٢٧ إحاطات من،  

  األمانة العامة لألمم املتحدة

  احلالة يف أفغانستان  

  ٧٠٨ إحاطات بشأن،    

، ٧٢٣، ٧٢١، ٧١٥، ٧١٠، ٧٠٨تقارير عن،     

٧٣٥، ٧٣١، ٧٢٨  

  ١٣٤٦، ٤٨٠حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

   تعيني  

اجلمعية العامة، املمارسة يف ما يتعلق بالتوصيات     

  ، ٢٨٩ الصادرة عن جملس األمن،

  ١٦٧ )،٢٠٠٦( ١٧١٥القرار     

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي، تقارير من،  

٤٢٥، ٤٢٣، ٢١٦  

م بناء السالم يف مجهورية مكتب األمم املتحدة لدع  

  أفريقيا الوسطى

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٢٣٥  

  ٤٧٩ تقارير من،    

  احلالة يف البوسنة واهلرسك  

  ٨٠٦ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٨رسالة مؤرخة     

٨٠٩  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٨١٢  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٢رسالة مؤرخة     

٨١٦، ٨١٤، ٣٣٠  

  ٨١٦، ٣٣٠ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٣رسالة مؤرخة     

  ٣٣٢ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٥رسالة مؤرخة     

٨١٩  

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٥رسالة مؤرخة     

٨١٩، ٣٣٢  

  ٣٥٠ ع،عالقات جملس األمن م    

  احلالة يف بوروندي  

، ٤١٧ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ١١رسالة مؤرخة     

٤١٨  

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٢تقارير عن،     

١٥٥١، ٤٢٥، ٤٢٣، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩  

  ١١٦٧ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

  الرتاع بني الكامريون ونيجرييا  

  ٣٤٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧مؤرخة رسالة     
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 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ١٤رسالة مؤرخة     

٣٤٣  

  ٣٤٣ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ٣٤٤ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

   ٣٤٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  

  ٣٤٨، ٣٤٥ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٧٩تقارير عن،     

 الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، تقارير عن،  

٦٤٥، ٦٤٤  

  ٦٤٢ الرتاع بني تشاد والسودان، تقارير عن،  

  األطفال والرتاع املسلح  

  ١٠٥١ إحاطات بشأن،    

، ١٠٥١، ١٠٤١، ١٠٣٧، ٣١٢تقارير عن،     

١٤٢٥، ١٤٠٤، ١٣٦٩  

اء السالم، بيانات اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبن  

  ١٢٢٦ بشأن،

، ١٠٩٦ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، تقارير عن،  

١٤٠٧، ١١١٤  

  الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

 ،٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣رسالة مؤرخة     

٤٤٧  

    ٤٦٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٤٥١ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣رسالة مؤرخة     

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

  ٣٤٧، ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٤٥٩، ٤٥٦، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٦تقارير عن،     

٤٧٤، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٠ ،

٤٧٧  

  ٤٥١ بيانات بشأن،    

  احلالة يف كوت ديفوار  

 ،٢٠٠٤اين/نوفمرب تشرين الث ٦رسالة مؤرخة     

٥٠٧  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

٥٢٦  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٥٢٦  

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٥٣٣ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٥٣٤ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

٥٣٩  

  ٥٤٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٣رسالة مؤرخة     

   ٢٨٢، عالقات جملس األمن مع    

، ٥١٤، ٥١٠، ٥٠٤، ٦٣ ،١٨٦ تقارير عن،    

٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٦، ٥١٨، ٥١٧ ،

١٣٧٧، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤١، ٥٣٩، ٥٣٧ ،

١٥٢١، ١٤٤٤ ،  

  ٣٧٤بيانات بشأن،     

، ٨٠١، ٧٩٩، ٧٩٧ يف قربص، تقارير عن، احلالة  

٨٠٤، ٨٠٣، ٨٠٢  

  النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا  

  ٣٥٢، ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

  ٤٩٦، ٤٩٤تقارير عن،     

  احلالة يف جورجيا  
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  ٣٤٧ عالقات جملس األمن مع،    

 ،٨٣٩، ٨٣٨، ٨٣٧، ٨٣٥، ٨٣٤تقارير عن،     

٨٤٢، ٨٤١ ،٨٤٠  

  ات الكربىاحلالة يف منطقة البحري  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

٤٤١  

  ٤٣٨تقارير عن،     

  بيساو - احلالة يف غينيا   

  ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٣٠٩، ٣٠٧تقارير عن،     

٥٠٢، ٥٠١   

  احلالة يف هاييت  

، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٥، ٦٥٤، ٦٥٣تقارير عن،     

٦٧٣، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦٦٥  

  ٦٦٦ بشأن،بيانات     

  اغتيال احلريري  

، ٨٨١ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٦   

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠رسالة مؤرخة     

١٢٧٩، ٨٨٤، ٨٨٣  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٨٧، ٨٨٦  

  ٨٨٨ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

، ٨٩٠ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

٨٩١  

  ٨٩١ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٢رسالة مؤرخة     

٨٩٢  

، ٨٩٣ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة     

٨٩٤  

    ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٨٩٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦رسالة مؤرخة     

  ٨٩٨ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨خة رسالة مؤر    

٨٩٩  

  ١١٣٠ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

 احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، عالقات جملس األمن مع،  

٣٥٠  

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عالقات جملس   

  ٣٥٠ األمن مع،

  احلالة يف العراق  

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢رسالة مؤرخة     

٩٩٢  

  ٩٩٦ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٢رسالة مؤرخة     

  ٩٩٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٠٥ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٧رسالة مؤرخة     

، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩١، ٩٨٤تقارير عن،     

١٠١١، ١٠٠٥، ١٠٠٤، ١٠٠١، ٩٩٨  

  ١٠٠٩بيانات بشأن،     

  النـزاع بني العراق والكويت  

  ٩٦٥ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨رسالة مؤرخة     

، ٩٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

١٤٨١  

  ٩٦٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٨١، ٩٧٨، ٩٧٥، ٩٩٤تقارير عن،     

  ٩٧٠بيانات بشأن،     

 عروضة على جملس األمن،البنود احملذوفة من املسائل امل  

٨٩، ٨٦، ٨٤  
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  العدالة وسيادة القانون  

  ١٢٢٩ إحاطات بشأن،    

  ١٢٢٩تقارير عن،     

  احلالة يف كوسوفو  

  ٨٢٣ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧رسالة مؤرخة     

٨٣٠، ٨٢٩  

  ٨٣٣ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٣٣، ٨٣٠، ٨٢٦، ٨٢١تقارير عن،     

  يالة يف ليرباحلا  

  ٣٨٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٢رسالة مؤرخة     

، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٣تقارير عن،     

١٤١٤، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤  

  صون السلم واألمن  

  ١٥٣٨تقارير عن،     

  ١١٤١بيانات بشأن،     

  احلالة يف الشرق األوسط  

   ٩٠١، ٨٥٩، ٨٥٤ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٥بر تشرين األول/أكتو ٢٦رسالة مؤرخة     

٨٧٥  

  ٨٧٧ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠، ٨٥٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٧رسالة مؤرخة     

   ٨٦٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ٢٨مذكرة مؤرخة     

  ٣٤٨، ٣٤٧ س األمن مع،عالقات جمل    

، ٨٦٤، ٨٦٢، ٨٥٧، ٨٥٠، ٨٤٧تقارير عن،     

٩٠١، ٨٧٩، ٨٧٨، ٨٧٥، ٨٧٢، ٨٦٥  

  ١٤٤٨، ٩٤٢، ٨٥٥بيانات بشأن،     

، ٥٠٣ بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار، تقارير من،  

٥٠٤  

بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية، تقارير   

  ٢١١ ن،ع

ة لتحقيق االستقرار يف هاييت، تقارير بعثة األمم املتحد  

، ٦٧٠، ٦٦٩، ٦٦٥، ٦٦٢، ٦٦١، ٦٥٥ ن،ع

٦٧٢  

  بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٤٦، ٢٣٦، ٢٣٢تقارير عن،     

٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٥٩، ٤٥٦ ،

٤٧٧  

  احلالة يف ميامنار،  

   ١٣٦٨، ٧٤٤ إحاطات بشأن،    

  ٣٥١، ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

  احلالة يف نيبال  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢رسالة مؤرخة     

١٢٩٣، ٧٥٢، ١٢٤، ٧٢  

  ١٣٢٨، ٧٥٣تقارير عن،     

، ٢١٥ ،عملية األمم املتحدة يف بوروندي، تقارير عن  

٤٢٠، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤ ،

٤٢١  

 التسوية السلمية للمنازعات، قرارات تنطوي على،  

١٣٢٥  

  عمليات حفظ السالم  

  ١٥١٦، ١٢٠٢ إحاطات بشأن،    

  ١٢٠٠ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٣٥١ عالقات جملس األمن مع،    
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  ٢١٠تقارير عن،     

  ١٢٠٤ ،١١٩٨ بيانات بشأن،    

  ١١٧٠ السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن، بناء  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٩الرئيس، رسالة مؤرخة   

٢٩٠  

  النظام الداخلي املؤقت املتعلق بـ  

  ٤٨ عموما،    

  ٤٨ التطورات اإلجرائية املتعلقة بـ،    

  ١٣٤٣ ،١٢٩١ إحالة الرتاعات إىل جملس األمن،  

  املنظمات اإلقليمية  

  ١٢١٦تقارير عن،     

  ١٢٢٤، ١٢١٦، ١٢١٣، ١٢٠٩بيانات بشأن،     

   عالقات جملس األمن مع  

  ٣٤٥ عموما،    

  ٣٤٦ تقصي احلقائق،    

  ٣٤٧ املساعي احلميدة،    

  ٣٤٧ احملكمتان الدوليتان، دعم،    

 اجلهود املشتركة الرامية إىل تشجيع تسوية سياسية،    

٣٤٨  

  ٣٥١ مسائل معروضة على نظر جملس األمن،    

  ٣٤٦ غري اإلدارية،املهام     

  ٣٤٩ عمليات حفظ السالم،    

  ٣٥٠ اجلزاءات،    

  ٢٩٠ )،٢٠٠٦( ١٧١٥القرار   

  ٣٥٠ اجلزاءات، عالقات جملس األمن مع،  

  ١٥٤١ بعثات جملس األمن، تقارير عن،  

  ١١٣٦ إصالح قطاع األمن، إحاطات بشأن،  

، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦ احلالة يف سرياليون، تقارير عن،  

٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣٠  

، ١١٢١، ١١١٨ ألسلحة الصغرية، تقارير عن،ا  

١٤١٠، ١٤٠٩، ١١٢٤  

  احلالة يف الصومال  

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠تقارير عن،     

١٥٧٣، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٥  

  ٣٥٠ احملكمة اخلاصة للبنان، عالقات جملس األمن مع،  

  احلالة يف السودان  

  ١٤٦٤، ١٤٣٦ إحاطات بشأن،    

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٥، ١٩٨  

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٣١رسالة مؤرخة     

١٢٩٦، ٥٩٦، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٧ ،

١٥٢٣  

  ٦٢٣ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  ٦٢٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ٦٢٧ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥رسالة مؤرخة     

  ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦ لس األمن مع،عالقات جم    

، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ١٢٨، ٧٠تقارير عن،     

١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣ ،

٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٧، ٥٦٦، ١٥٥، ١٥٣ ،

٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٠، ٥٧٧ ،

٦٠٤، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٩٩، ٥٩٣، ٥٩٠ ،

٦٢٠، ٦١٧، ٦١٥، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٦ ،

١٢٩٤، ٦٣١، ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢١ ،

١٤٦٢  

، ٦٢٩، ٦١٧، ٦١١، ٥٨٩، ٤٨١ات بشأن، بيان    

١٤٦٤  

  ٥٩٣بيانات باسم،     
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 التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن، بيانات بشأن،  

١٢٤٩، ١٢٤٧  

  ليشيت -  احلالة يف تيمور  

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان     

٢٠٨ ،٢٠٠٥   

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٦٩٩ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣خة رسالة مؤر    

، ٦٨٤، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٤، ٦٧٣تقارير عن،     

٧٠٣، ٧٠٠، ٦٩٢، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٦ ،

٧٠٧  

  ٦٩٨بيانات بشأن،     

  ٣٥١ احلالة يف أوغندا، عالقات جملس األمن مع،  

املركز اإلقليمي لألمم املتحدة للدبلوماسية الوقائية ملنطقة   

 ،٢٠٠٧و أيار/ماي ٧وسط آسيا، رسالة مؤرخة 

٣٧٣   

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، تقارير   

  ٧٣٠، ٧٢٧، ٧١٠ ن،م

  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٨٩، ٩٧٤تقارير عن،     

١٠١١، ١٠٠٥، ١٠٠٢  

  ١٠٠٨بيانات بشأن،     

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف   

  دارفور

  ٦٣١، ٢٤٩تقارير عن،     

  ٦٢٩بيانات بشأن،     

 بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان، تقارير من،  

٢٤٦  

، ٢٤٤ بعثة األمم املتحدة يف سرياليون، تقارير من،  

٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦  

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك، تقارير من،  

٨٤٦  

 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، تقارير من،  

٨٠٥، ٨٠٤، ٨٠٢  

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان  

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٢ رسائل يف ما يتعلق بـ،    

، ٨٥٩، ٨٥٧، ٨٥٣، ٨٥٠، ٨٤٧تقارير عن،     

٨٦٥، ٨٦٤  

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، تقارير من،  

٣٤٦  

، ٢٣٦ بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، تقارير من،  

٤٩٦  

، ٣٧٣، ٢٣٨ بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، تقارير من،  

٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٢، ٣٨٠، ٣٧٧  

  ٧٥٣ بعثة األمم املتحدة يف نيبال، تقارير من،  

  ٦٠٢، ٥٩٩ بعثة األمم املتحدة يف السودان، تقارير من،  

 بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية، تقارير من،  

٦٨٧، ٦٨٥، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٦، ٦٧٣  

ليشيت، تقارير  -بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور   

  ٧٠٦، ٧٠٢ من،

  ٢١٢ عملية األمم املتحدة يف بوروندي، تقارير من،  

  ملية األمم املتحدة يف كوت ديفوارع  

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

، ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٢٧، ٥١٩، ٥٠٨تقارير عن،     

٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٧  

  بيساو - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا  
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 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٢٢٢  

 ،٢٠٠٧رب تشرين الثاين/نوفم ٢٨رسالة مؤرخة     

٢٢٣  

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٢٢٢، ٢٢١تقارير عن،     

٥٠٢  

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل، رسالة مؤرخة   

  ٢٦٣ ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١٩

 ليشيت، تقارير من، -مكتب األمم املتحدة يف تيمور   

٧٠٠، ٦٩٢، ٦٨٩  

  مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  

 ،٢٠٠٥شرين الثاين/نوفمرب ت ١٦رسالة مؤرخة     

٢١٩  

  ٢٢٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٤رسالة مؤرخة     

٢٢٠  

  ٣٩١، ٢١٩، ٢١٨تقارير عن،     

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٤١، ٣٣٩، ٣٣٨تقارير عن،     

  ٣٤٠بيانات بشأن،     

  برة للحدودمنطقة غرب أفريقيا، املسائل العا  

  ٥٥٣، ٥٥٠ إحاطات بشأن،    

  ٥٥٣، ٤٤٧تقارير عن،     

  ٥٥٨ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  احلالة يف الصحراء الغربية  

  ٣٤٩ عالقات جملس األمن مع،    

  ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٧تقارير عن،     

، ١١٤٧، ٣٢٤ املرأة والسالم واألمن، تقارير عن،  

١١٦٠، ١١٥٥، ١١٥٣  

  جلان جملس األمن

  ١٧٥ عموما،  

  تنظيم القاعدة وحركة الطالبان  

، ١٠٦٥، ١٠٦٢، ١٠٥٨، ١٠٥٥ بشأن، إحاطات    

١٠٨٦، ١٠٧٨، ١٠٧٧، ١٠٧٣، ١٠٦٨  

 ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٠٥٥  

  ١٠٥٨ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٩رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٣ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٥ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١رسالة مؤرخة     

  ١٠٦٨ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٧٣  

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ١٣رسالة مؤرخة     

١٠٧٩  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٠٨٥  

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٨رسالة مؤرخة     

١٠٩٠  

  ١٨٠ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٠ الرصد واإلبالغ،    

  ١٧٥ جلنة اخلرباء املعنية بالنظام الداخلي،  

  ١٧٥ اللجنة املعنية باجتماعات الس خارج املقر،  

  ١٧٥ اللجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد،  

  الدميقراطية) - الكونغو (مجهورية   

  ١٣٩٢، ١٨٤ إنشاء،    

  ٤٥٠ ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ١٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٥رسالة مؤرخة     

٤٥٥  
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  ٤٥٧ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٦رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٦رسالة مؤرخة     

٤٦٦  

  ٤٦٦ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٨رسالة مؤرخة     

  ٤٧٥ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٨٤ الوالية،    

  ١٨٤ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٥الرصد واإلبالغ،     

  كوت ديفوار  

  ١٨٦ اإلنشاء والوالية،    

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٧رسالة مؤرخة     

٥٢٥  

   ٥٣٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٥٣٨  

  ٥٤٢ ،٢٠٠٧يونيه حزيران/ ١١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٧رسالة مؤرخة     

٥٤٨   

  ١٨٧ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٧الرصد واإلبالغ،     

  ١٨٩ حماولة اغتيال احلريري،  

  ١٨١الرصد واإلبالغ، العراق،   

  ليربيا  

  ٣٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

٣٧٨   

  ٣٧٩ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٧رسالة مؤرخة     

٣٨١  

  ٣٨٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٣رسالة مؤرخة     

٣٨٥  

  ٣٨٦ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٧رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٥رسالة مؤرخة     

٣٨٨  

  ١٨١ تنفيذ الوالية،    

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية - عدم االنتشار   

  ١١٩٧ إحاطات بشأن،    

  ١٨٨ اإلنشاء والوالية،    

  ١٨٩الرصد واإلبالغ،     

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار   

  ١١٩٣ إحاطات بشأن،    

  ١٨٩إنشاء،     

  ١٨٩ الوالية،    

  ١٨٩ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٩بالغ، الرصد واإل    

  رواندا  

  ١٨٠ تنفيذ الوالية،    

  ١٨٠الرصد واإلبالغ،     

  ١٧٧ اجلزاءات،  

  ١٨٠ سرياليون، الرصد واإلبالغ،  

  الصومال  

  ٣٩١ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١١رسالة مؤرخة     

  ٣٩٥، ٣٩٥ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة     

٣٩٦  

  ٣٩٩ ،٢٠٠٦يار/مايو أ ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٤٠١  

  ٤٠٦ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧رسالة مؤرخة     
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  ١٧٨ تنفيذ الوالية،    

  ١٧٨الرصد واإلبالغ،     

  السودان  

  ١٤٠١، ١٨٧ اإلنشاء والوالية،    

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٣٠رسالة مؤرخة     

٦٠٩  

  ١٨٨الرصد واإلبالغ،     

  سلحة الدمار الشاملأ  

  ١١٧٧ إحاطات بشأن،    

  ١٩٤ اإلنشاء والوالية،    

  ١١٧٩ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

١١٧٩   

  ١٩٤ تنفيذ الوالية،    

  بعثات جملس األمن

  ١٢٥٥ عموما،  

   ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٦٣ احلالة يف أفغانستان،  

  ١٢٦٥ نات من،أفغانستان، بيا  

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٨ احلالة يف أفريقيا،  

  ١٢٦٧ االحتاد األفريقي، بيانات من،  

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،  

١٢٥٦  

  بلجيكا  

  ١٢٦٦إحاطات من،     

  ١٢٦٩ بيانات من،    

  ١٢٥٩ الربازيل، إحاطات من،  

، ١٢٦٠، ١٢٥٧، ١٢٥٥ منطقة وسط أفريقيا،  

١٤٨٩، ١٢٩٤، ١٢٧٢  

  ١٢٦٢ تشاد، بيانات من،  

، ١٢٩١، ١٢٧٤، ١٢٦١ الرتاع بني تشاد والسودان،  

١٤٨٥  

  ١٢٦٩ الصني، بيانات من،  

، ١٢٦٢ الدميقراطية)، - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

١٢٩٤، ١٢٧٣  

، ١٢٥٧ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٢٦٩، ١٢٦٣  

  ١٢٦٩، ١٢٥٧ كوت ديفوار، بيانات من،  

  ٣٠٦ الس االقتصادي واالجتماعي، بيانات من،  

   ١٢٩٤ النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا،  

  ١٢٦٦ فنلندا، بيانات من،  

أو  -القوة، واجب االمتناع عن التهديد باستعمال   

  ١٤٨٩ استعماهلا،

  فرنسا  

، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٦٠، ١٢٥٧إحاطات من،     

١٢٦٩، ١٢٦٨، ١٢٦٥، ١٢٦٣  

  ١٢٦٨، ١٢٦٧ ،بيانات من    

  ١٢٦٩ غانا، بيانات من،  

  ١٢٩٤، ١٢٧٣، ١٢٥٩، ٣١٠ احلالة يف هاييت،  

  ١٢٥٩ هاييت، بيانات من،  

، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥١، ١٤٧، ١٤٦  

  ١٢٦٤مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ١٢٦٤، ١٢٦٣ اليابان، إحاطات من،  

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٦ احلالة يف كوسوفو،  

  ٨٠ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

   ١٢٦٦ النرويج، بيانات من،  

  ١٢٦٥ باكستان، بيانات من،  

  ١٢٧١، ١٢٦٨بنما، بيانات من،   

  بريو  
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  ١٢٦٩، ١٢٦٨إحاطات من،     

  ١٢٧١، ١٢٦٨ بيانات من،    

  ١٢٧١ الربتغال، بيانات من،  

  ١٥٣٩ املنظمات اإلقليمية،  

  ١٢٥٧ ات من،االحتاد الروسي، بيان  

  ١٢٥٧ رواندا، بيانات من،  

  ١٥٤١ األمني العام، تقارير من،  

  ١٢٧١ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٢٧١، ١٢٦٩، ١٢٦٨ جنوب أفريقيا، إحاطات من،  

  ١٥٣٩ احلالة يف السودان،  

  ١٢٦٢ السودان، بيانات من،  

  ١٢٦١ ترتانيا، إحاطات من،  

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٩ ليشيت، -  احلالة يف تيمور  

  اململكة املتحدة  

، ١٢٦٨، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٥٦إحاطات من،     

١٥٣٩، ١٢٦٩  

  ١٢٦٦ بيانات من،    

، ١٢٥٦ منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود،  

١٢٩٤، ١٢٧١  

  إصالح قطاع األمن

  ١٥٠٢ الصني، بيانات من،  

  ١١٣٧ كوبا، بيانات من،  

  ١٥٠١ الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف،  

  ١١٣٧ االقتصادي واالجتماعي، إحاطات من،الس   

  ١٥٠١، ١١٣٧مصر، بيانات من،   

  ١١٣٧ اجلمعية العامة، إحاطات من،  

  ١١٣٧ هندوراس، بيانات من،  

  ١٥٠٢ إيطاليا، بيانات من،  

  ١٥٠٢ اليابان، بيانات من،  

  ١٥٠٢ حركة عدم االحنياز، بيانات باسم،  

  ١٥٠٣، ١٣٠٦، ١١٣٨الرئيس، بيانات من،   

  ١٥٠٢، بيانات من، قطر  

  ١١٣٦ األمني العام، إحاطات من،  

  سلوفاكيا  

  ١١٣٦ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١٥٠١ بيانات من،    

  ١١٣٧ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١٥٠٢، ١١٣٧السودان، بيانات من،   

  ١٥٠١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٥٠٢ أوروغواي، بيانات من،  

  الدفاع عن النفس

  ١٤٦٨ عموما،  

  ١٤٦٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤٦٩ كولومبيا، بيانات من،  

 الدميقراطية) ورواندا، - الكونغو (مجهوريةالرتاع بني   

١٤٧٢  

 الدميقراطية) وأوغندا، - الكونغو (مجهوريةالرتاع بني   

١٤٧٣  

   الدميقراطية - الكونغو، مجهورية   

  ١٤٧٢ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

١٤٧٣  

  ١٤٦٩ ،٥١القرارات املتعلقة باملادة   

  ١٤٦٨ ،٥١املناقشة املتعلقة باملادة   

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٨إريتريا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٣  

  ١٤٧٣ النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا،  

كانون األول/ديسمرب  ٢٠إثيوبيا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٣ ،٢٠٠٥  

  ١٤٦٩ اليونان، بيانات من،  
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  ١٤٦٩ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٤٧٢ االحتجاج باحلق يف،  

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٢إسرائيل، رسالة مؤرخة   

  ١٤٧٠ اليابان، بيانات من،  

   الشعبية الدميقراطية - كوريا، مجهورية   

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١١رسالة مؤرخة     

١٤٧٠  

  ١٤٧٠ ن،بيانات م    

  ١٤٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٧لبنان، رسالة مؤرخة   

  ١٤٦٩ املكسيك، بيانات من،  

  ١٤٧٤، ١٤٧١ احلالة يف الشرق األوسط،  

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، - عدم االنتشار   

١٤٧٠  

  ١٤٧٢ النرويج، بيانات من،  

  ١٤٦٨الرئيس، بيانات من،   

  ١٤٧١قطر، بيانات من،   

  ١٤٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧١٨القرار   

  ١٤٦٩ رومانيا، بيانات من،  

 ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٦رواندا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٢  

  ١٤٧١ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١٤٦٩ األسلحة الصغرية،  

  السودان  

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٤ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٣ احلالة يف السودان،  

  ١٤٧٢ نات من،تركيا، بيا  

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧أوغندا، رسالة مؤرخة   

١٤٧٣  

لعمليات حفظ السالم، إحاطات من، وكيل األمني العام   

١٤٧١  

  ١٤٧٢، ١٤٧٠ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  تقرير املصري

  ١٤٧٨ عموما،  

  ١٤٧٨ )،٢( ١النظر يف املادة   

  ١٤٧٩ النـزاع بني العراق والكويت،  

  ١٤٨٢ هاب،اإلر  

  السنغال

  ١١١٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  صربيا

  ٨٦إحاطات من،   

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٣١  

  صربيا واجلبل االسود

 بيانات بشأن، احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  

١٠٢٩، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢١  

  احلالة يف كوسوفو  

، ٨٢٣ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧رسالة مؤرخة     

١٢٩٠  

  ٨٣١، ٨٣٠، ٨٢٨، ٨٢٥، ٨٢٣بيانات بشأن،     

  شركة سيمنس

  ١١٦٨ قطاع األعمال واتمع املدين، إحاطات بشأن،  

  سرياليون

  ١٥١٧ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ،حفظ السالم عمليات  

  ١٢٠٢ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٠رسالة مؤرخة     

  ١٥١٧بيانات بشأن،     
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، ١٢٤١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٥  

، ١٣٧٤، ١١٢٦ بيانات بشأن،صغرية، األسلحة ال  

١٤١٠  

  ٥٦١ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  احلالة يف سرياليون

  ٤٣٥بيانات من، بلجيكا،   

  ٤٣٤ نائب األمني العام، بيانات من،  

، ١٣٥٤حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،   

١٣٦٠  

  ٤٣٥االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ٤٣٥فرنسا، بيانات من،   

  ٤٣٥ أملانيا، بيانات من،  

، ١٥٥، ١٤٠، ١١٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٣٤، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧  

 احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن، البنود  

٨٦  

  ١٤٣٤ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

، ١٣٩٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٢  

  ٥٥ اجتماعات بشأن،  

  هولندا  

  ٤٣٦ إحاطات من،    

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ٣١رسالة مؤرخة     

  ٤٣٣ بيانات من،    

  ٧٥ ديد اختذه جملس األمن،إجراء ج  

  ٤٣٥، ٤٣٠، ٢٩٨الرئيس، بيانات من،   

، ١٣١٦، ١٣٠٠، ٤٢٧ )،٢٠٠٤( ١٥٣٧القرار   

١٥٥٠، ١٤٣٤  

، ١٤٣٥، ١٣٦٠، ٤٢٨ )،٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار   

١٥٥٠  

  ١٤٣٥، ٤٢٩ )،٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   

  ١٣٣١، ١٣٢٨، ٤٣٠ )،٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   

  ١٧٣ )،٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار   

، ١٣٦٠، ١٣٥٥، ٤٣٢ )،٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   

١٥٥٠، ١٤٥٥، ١٤٠٢  

  ١٥٥٠، ٤٣٣، ٢٩٨ )،٢٠٠٦( ١٧٣٤القرار   

، ١٣١٦، ٤٣٦، ٢٩٨ )،٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار   

١٥٥٠، ١٤٥٥، ١٣٩٩  

  ٤٣٥، ٤٣٢االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ٤٣٤، ٤٢٩ احملكمة اخلاصة لسرياليون، إحاطات من،  

، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧ األمني العام، تقارير من،  

٤٣٦، ٤٣٣  

  ١٨٠ جلان جملس األمن، الرصد واإلبالغ،  

  سرياليون  

  ٤٢٩ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٤٣٧، ٤٣٥ بيانات من،    

 املمثل اخلاص لألمني العام لسرياليون، إحاطات من،  

٤٣١  

  اململكة املتحدة  

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٤٣١ بيانات من،    

  ٤٣٥ واليات املتحدة، بيانات من،ال  

  سنغافورة

  ١٤١٧حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

  ١٢٠٤ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٦سلوفاكيا (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٧٢٩ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

  ٤٩٢، ٤٨٨ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  
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  ١١١٧ يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،املدنيون   

  ١٥١٨ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٥٤٧ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٨ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  صون السلم واألمن  

  ١٥٠١ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١١٤٦، ١١٤٤، ١١٤٣يانات بشأن، ب    

، ٩٤٣، ٩٣٣ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٣٦٧، ١٣٦٥، ٩٤٩، ٩٤٥  

  ١٣٦٧، ٧٤٥حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

  ٣٠٢ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

، ٩٧ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٢  

  ١٢١٧ ات بشأن،املنظمات اإلقليمية، بيان  

  ١٢٧١ بعثات جملس األمن، بيانات بشأن،  

  ٢٩٢ تقارير جملس األمن، بيانات بشأن،  

  إصالح قطاع األمن  

  ١١٣٦ ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ١٥٠١بيانات بشأن،     

  ١٤٧١الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

، ٦٣٤، ٦٣٣احلالة يف السودان، بيانات بشأن،   

١٥٦٩، ١٤٥٣، ١٤٤٩، ١٤٣٧، ١٣٧٣  

شباط/فرباير  ١٢أسلحة الدمار الشامل، رسالة مؤرخة   

١١٨٠ ،٢٠٠٧  

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات باسم،  

  سلوفينيا

  ١١١٠ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ١١٥٨ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  األسلحة الصغرية

  ١١٢٠، ١١١٩ اجلزائر، بيانات من،  

  ١١٢٦األرجنتني، بيانات من،   

  ١٤١٠ النمسا، بيانات من،  

  ١٤٠٩ بنن، بيانات من،  

  ١١٢٠ الربازيل، بيانات من،  

  ١٣٧٤، ١١١٩ كولومبيا، بيانات من،  

  ١٤١٠ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

، ١٤٠٩، ١١٢٢، ١١١٩كوستاريكا، بيانات من،   

١٥٢٦  

  ١٤١٠ات من، الدامنرك، بيان  

  ١١٢٤ إدارة شؤون نزع السالح، إحاطات من،  

  ١٣٧٥ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ١٤١٠، ١٤٠٩، ١١٢٢مصر، بيانات من،   

  ١١٢٦ غانا، بيانات من،  

  ١١٢١ اليونان، بيانات من،  

  ١١٢٢ اهلند، بيانات من،  

  ١١٢٦ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٤١، ١٣٤، ١١٥ اءات،دعوات للمشاركة يف اإلجر  

  ١٤٠٩ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ١٤٠٩ لكسمربغ، بيانات من،  

، ١٣٩٠تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٩  

  ١١٢٢ املكسيك، بيانات من،  

  ٧٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١١٢٢، ١١١٩ الفلبني، بيانات من،  

  ١٣٩٠، ١١٢٧ ،١١٢٤، ١١١٩الرئيس، بيانات من،   

  ١١١٩ رومانيا، بيانات من،  

  ١٤٠٩، ١١٢٦االحتاد الروسي، بيانات من،   
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، ١١٢٤، ١١٢١، ١١١٧ األمني العام، تقارير من،  

١٤١٠، ١٤٠٩  

  ١٤٦٩ الدفاع عن النفس،  

  ١٣٧٥، ١١٢٦ سرياليون، بيانات من،  

  ١١٢٢، ١١١٩جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  ١١٢٢سويسرا، بيانات من،   

  ١١٢٦يا، بيانات من، ترتان  

  ١٤١٠، ١١٢٣ أوكرانيا، بيانات من،  

 وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح، إحاطات من،  

١١٢١، ١١١٨  

  ١١٢٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  جزر سليمان

  ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٥٤٣ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف الصومال

، ١٤٣٥، ٤٠٣ اد األفريقي يف الصومال،بعثة االحت  

١٥٧٢  

  ٤١٠بلجيكا، بيانات من،   

  ٤٠٩ الصني، بيانات من،  

  الكونغو (مجهورية)  

 ،٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٢رسالة مؤرخة     

٤٠٤  

  ٤١٠ بيانات من،    

  ١٣٦٠ حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،  

  ٤١١، ٤١٠فرنسا، بيانات من،   

  ١٢٩٤احلقائق،  التحقيق وتقصي  

، ١٥٠، ١٣٨، ١٠٥دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠ ،

٤٠٤  

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٤ إيطاليا، بيانات من،  

  ٣٩٤ كينيا، بيانات من،  

  ١٤٣٥ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٣٩٩تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٥٦، ٤٥ تماعات بشأن،اج  

  فريق الرصد   

  ١٣٩٩إنشاء،     

، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩١ تقارير من،    

٤٠٦  

  ١٤٦٠ املساعدة املتبادلة،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٤١٠بنما، بيانات من،   

، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠الرئيس، بيانات من،   

٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥ ،

١٣١٨، ١٣١٦، ١٣٠٠، ٤١١، ٤٠٤ ،

١٥٧٤، ١٥٥١، ١٥٤٩  

  ١٣٨٥، تدابري حتفظية  

  ٤٠٢قطر، بيانات من،   

  ٣٩٠ )،٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   

، ١٣٩٩، ١٣٦٠، ٣٩٣ )،٢٠٠٤( ١٥٥٨القرار   

١٤٥٥  

  ١٧٣، ١٣١ )،٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

  ١٤٠٠، ٣٩٥ )،٢٠٠٥( ١٥٨٧القرار   

  ١٤٠٠، ٣٩٦ )،٢٠٠٥( ١٦٣٠القرار   

  ١٤٠٠، ٣٩٨ ،١٧٨ )،٢٠٠٦( ١٦٧٦القرار   

  ١٥٥١، ١٤٠٠، ٣٩٩ )،٢٠٠٦( ١٧٢٤القرار   

، ١٣٨٥، ١٣١٧، ٤٠٢ )،٢٠٠٦( ١٧٢٥القرار   

١٥٤٩، ١٤٩٥، ١٤٦١، ١٤٣٥، ١٣٩٩ ،

١٥٨٠، ١٥٧٢  
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، ١٣٨٥، ٤٠٢، ٣٤٨، ١٧٨ )،٢٠٠٧( ١٧٤٤القرار   

١٥٤٩، ١٤٦٢، ١٤٥٨، ١٤٣٥، ١٤٠٠ ،

١٥٧٣  

  ١٤٠٠، ٤٠٦ )،٢٠٠٧( ١٧٦٦القرار   

، ١٣٨٥، ٤٠٧، ١٧٨ )،٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   

١٥٥٠، ١٤٩٥، ١٤٦١، ١٤٣٥، ١٤٣٥ ،

١٥٧٤  

  ٤١٠ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  األمني العام   

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩١، ٣٩٠ تقارير من،    

١٥٧٣، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٤، ٣٩٨، ٣٩٧  

  ٧٥١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ٣٩١ ،٢٠٠٤أغسطس آب/ ١١رسالة مؤرخة     

  ٣٩٦، ٣٩٥ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٨رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة     

٣٩٦  

  ٣٩٨ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٤رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٣٩٩  

  ٤٠٦ ،٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٧٨ تنفيذ الوالية،    

  ١٧٨بالغ، الرصد واإل    

  ٤٠٩، ٣٩٤ الصومال، بيانات من،  

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٣جنوب أفريقيا، بيانات من،   

  املمثل اخلاص لألمني العام للصومال  

  ٤٠٨، ٤٠٣إحاطات من،    

  ١٥٧٤ بيانات من،    

  ٤٠٢ترتانيا، بيانات من،   

  ٣٩٤ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٤١١، ٤٠٢ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  )٢٠٠٧أفريقيا (عضو يف جملس األمن يف عام  جنوب

  ٤٩٠ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  االحتاد األفريقي  

  ١١٢٠ ،٢٠٠٧آذار/مارس  ١٤رسالة مؤرخة     

  ١٥٥٣، ٤٢٥بيانات بشأن،     

  احلالة يف بوروندي  

  ٤٢٣ إحاطات بشأن،    

  ١٥٥١، ٤٢٥ بيانات بشأن،    

  ١١١٧ نات بشأن،املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيا  

  ١٢٥٣، ٦٥ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢ بشأن،

  احلالة يف كوت ديفوار  

  ١٤١٣، ٥١٤، ٥١٠ إحاطات بشأن،    

، ٥١٤، ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

٥١٧  

  ٥١٧ ،٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ١٤٤٥، ١٤١٣، ٥٤٦، ٥١٣أن، بيانات بش    

  ١٥٠٦ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ٨٩٦ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

  ١٠٠٨، ١٠٠٥احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

  ١٢٣٣ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

، ٩٥٦، ٨٦٦ ت بشأن،احلالة يف الشرق األوسط، بيانا  

١٥٠٠  

  ١٥٠٨، ١٣٦٧احلالة يف ميامنار، بيانات بشأن،   

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٤٢٠، ١٣٧١، ١١٨٩  

  ١٥٣٢، ١٢٠٢ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  
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، ١٢٦٨، ١٢٦٧ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

١٢٧١  

  ١١٣٧ بشأن، إصالح قطاع األمن، بيانات  

  ١١٢٣، ١١١٩ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

  ١٥٧٤، ٤٠٩، ٤٠٤حلالة يف الصومال، بيانات بشأن، ا  

  ٦٣٤ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠ بشأن،

  ٧٠٤ ليشيت، بيانات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

رض الفلسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة اجلدار يف األ  

  ٣٤١ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣

  ١١٨٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٣٧٢ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

  ١١٥٧ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

كوريا،  انظركوريا، مجهورية،  انظر. كوريا اجلنوبية

  مجهورية 

  )٢٠٠٤يف جملس األمن يف عام  إسبانيا (عضو

  ٤١٤ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

  ١٠٣٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٢٢٧ بشأن،

، ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١٠٠  

، ١٢٠٦، ٣١٢ ن،األزمات املعقدة، بيانات بشأ  

١٣٤٣، ١٢٠٨  

  ٦٥٦، ٦٤٩، ٣١١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٠٢٤ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٢٥  

، ٩٧٤ الرتاع بني العراق والكويت، بيانات بشأن،  

١٤٨٢  

، ٩٠٧، ٩٠٦ يانات من،احلالة يف الشرق األوسط، ب  

٩١٥، ٩١٠  

  ١١٦٧ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، بيانات بشأن،  

  ٥٨٣، ٥٧٧، ٥٧٠حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

  ١٠٧١، ١٠٥٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ١٥٢٤ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة

  ١١٦٠، ١١٥٦، ١١٥٣ من، بيانات  

  املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، إحاطات بشأن،  

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص

  ٨٠١، ٧٩٤إحاطات من،   

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين بالعراق

  ٩٧١، ٩٦٦إحاطات من،   

  بعمليات حفظ السالم اللجنة اخلاصة املعنية

  ١٢٠٠ تقارير من،  

  املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط

، ٩٢٠، ٩١٥، ٩١٠، ٩٠٩، ٩٠٥ إحاطات من،  

٩٥٨، ٩٥٣، ٩٤٣، ٩٣٥، ٩٢٩، ٩٢٤، ٩٢٢  

  ٩٣٦ تقارير من،  

   احملكمة اخلاصة لسرياليون

  ٤٣٢، ٤٢٧ إحاطات من،  

  مشاكل اقتصادية خاصة

  ١٤٦٥ عموما،  

  ١٤٦٥ ،٥٠املتعلقة باملادة  القرارات  

  ١٤٦٦ ،٥٠املناقشة املتعلقة باملادة   

  ١٤٦٦ احلاالت املثارة يف اهليئات الفرعية،  

  ١٤٦٧ صون السلم واألمن،  
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   الرئيس  

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣مذكرة مؤرخة     

١٤٦٦  

 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة     

١٤٦٧  

 ،٢٠٠٥ألول/ديسمرب كانون ا ٢٩مذكرة مؤرخة     

١٤٦٦  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٢مذكرة مؤرخة     

١٤٦٧  

  ١٤٦٧، ١٤٦٦ اجلزاءات،  

  املبعوث اخلاص لدارفور

  ٦٣١إحاطات من،   

  ١٥٥٥ بيانات من،  

  املبعوث اخلاص لألمني العام لكوسوفو

  ٨٢٨إحاطات من،   

  املبعوث اخلاص لألمني العام يف البلقان

  ٨٤إحاطات من،   

  وث اخلاص لألمني العام للشرق األوسطاملبع

  ٨٧٣إحاطات من،   

  املبعوث اخلاص لألمني العام لتيمور ليشيت

  ٧٠١إحاطات من،   

  ٦٩٨ بيانات من،  

  املبعوث اخلاص لألمني العام مليامنار

  ١٤١٧، ١٣٦٧إحاطات من،   

  املمثل اخلاص املعين بعملية السالم يف الشرق األوسط

  ٣٤٠ نية احملتلة، بيانات بشأن،اجلدار يف األرض الفلسطي  

  املمثل اخلاص لألمني العام ألفغانستان

، ٧٢٢، ٧٢١، ٧١٥، ٧١٣، ٧٠٨إحاطات من،   

٧٣٥، ٧٣١، ٧٢٨، ٧٢٥، ٧٢٣  

  ٧١٧ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح

  ١٠٥٢، ١٠٤٨، ١٠٤٢، ١٠٣٧إحاطات من،   

  العام لكوت ديفواراملمثل اخلاص لألمني 

  ٥٢٠ إحاطات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية

، ٦٩١، ٦٨٩، ٦٨٥، ٦٨٣، ٦٧٧إحاطات من،   

٧٠٥، ٦٩٤  

بيانات ، بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية  

  ٦٨٥، ٦٨٣، ٦٧٧ بشأن،

 ليشيت، بيانات بشأن، -مكتب األمم املتحدة يف تيمور   

٦٩٤، ٦٩١  

  ثل اخلاص لألمني العام هلاييتاملم

  ١٤٤٤، ٦٥٧إحاطات من،   

  ٦٦٦ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للعراق

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، إحاطات   

  ٩٧٥ بشأن،

  املبعوث اخلاص لألمني العام لكوسوفو

  ٨٣٠، ٨٢١ إحاطات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام لليربيا

  ٣٧٤إحاطات من،   

  املمثل اخلاص لألمني العام لسرياليون

  ٤٢٩ إحاطات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للصومال

  ٤٠٧، ٤٠٤ إحاطات من،  

  ١٥٧٤ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للسودان

، ٥٨٧، ٥٨٥، ٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٢إحاطات من،   

٦٢٠، ٦٠٧، ٦٠٥، ٦٠٢  

  ١٥٦٧، ٦٢٢، ٥٨٨ بيانات من،  
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  املمثل اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى

  ٤٤٣، ٤٤١، ٤٣٧ إحاطات من،  

  ٤٤٤ بيانات من،  

  املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا

  ٥٥٣ املسائل العابرة للحدود، إحاطات بشأن،  

  ٥٦٠ توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  املمثل اخلاص لألمني العام للعراق

، ٩٩٤، ٩٩٠، ٩٨٢، ٩٧٨، ٩٧٥إحاطات من،   

١٠٠٥، ١٠٠٤، ١٠٠٢، ٩٩٨  

  احملكمة اخلاصة يف لبنان

  ٣٥٠ )،٢٠٠٧( ١٧٥٧القرار   

  ٣٥٠ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

  سريالنكا

، ١٠٤٩، ٦٦ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٠٥٣  

انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة ، ١٧٥ ،اللجان الدائمة

  انظر أيضا الكيان احملدد أو احلالة احملددة احملددة، 

انظر الكيان احملدد أو احلالة احملددة، انظر الكيان . بيانات

  احملدد أو احلالة احملددة 

انظر أيضا الكيان احملدد أو . األجهزة الفرعية لس األمن

احلالة احملددة؛ اهليئة الفرعية احملددة، انظر أيضا الكيان 

  احملددة؛ اهليئة الفرعية احملددة  احملدد أو احلالة

  ١٤٩٣ املساعدة املقدمة من الدول األعضاء،  

  ١٣٢، ١٣١، ١٣٠إحاطات من،   

 احلالة يف قربص، جهاز فرعي مقترح ولكن غري معتمد،  

٢٧٧  

  ٢٧٨ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ١١٩ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٨١ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٧١ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩س، مذكرة مؤرخة الرئي  

  ٢٩٣ عالقات جملس األمن مع،  

  السودان

  ١٣٤٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٦٢ ،٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٨السودان، رسالة مؤرخة   

، ٣١٧، ٣١٦ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٤٣  

  ١٢٦٢ من، بيانات بشأن،بعثات جملس األ  

  ١٥٠٢، ١١٣٧ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  الدفاع عن النفس  

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١٤٧٤ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٠رسالة مؤرخة     

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف السودان

  ١٦٦ االمتناع،  

  االحتاد األفريقي  

  ٦٠٨، ٦٠٦حاطات من، إ    

  ١٥٧٠، ١٤٥٠، ٥٨٨، ٥٨٢ بيانات من،    

، ٥٩٧، ٥٩٤، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٧ اجلزائر، بيانات من،  

١٤٢٦، ١٤٢٢  

  ١٤٦٣، ١٤٢٢أنغوال، بيانات من،   

  ٥٩٨األرجنتني، بيانات من،   

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ٦٠٠ من،

  أستراليا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤ل/سبتمرب أيلو ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣ بيانات من،    

  ١٥٦٩، ١٤٣٧، ٦٣٥، ٦٣٣بلجيكا، بيانات من،   
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، ١٤٢٢، ٥٩٨، ٥٧٦، ٥٧١بنن، بيانات من،   

١٥٦٥، ١٤٢٦  

، ١٤٢٢، ٥٩٨، ٥٧٧، ٥٧٠ الربازيل، بيانات من،  

١٥٦٥، ١٤٦٣، ١٤٢٦  

  كندا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤/سبتمرب أيلول ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٣ شيلي، بيانات من،  

، ٥٩٧، ٥٩٥، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٦٨ الصني، بيانات من،  

١٤٢١، ٦٣٦، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٤، ٦١٢ ،

١٤٦٥، ١٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٥، ١٤٢٤  

، ١٤٥٠ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

١٤٥٣  

  يةالكونغو، مجهور  

  ٦١٠ ،٢٠٠٦آذار/مارس  ١٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦رسالة مؤرخة     

٦٢٤  

  ٦٣٦ بيانات من،    

  ١٤٢٥، ٦٢٠، ٦١٤، ٥٩٧الدامنرك، بيانات من،   

، ١٣٤٦حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،   

١٣٧٢  

  ١٤٣٧ مشاريع قرارات مل تعتمد،  

  ١٤٢٥ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

، ٦٣٣، ٦١٤، ٥٧٦، ٥٧٠فرنسا، بيانات من،   

١٥٦٩، ١٤٤٨، ١٤٣٧، ١٤٢١، ١٣٧٢  

  ١٩٢٣، ١٤٢١، ٥٧٦، ٥٦٧ أملانيا، بيانات من،  

، ١٤٤٩، ١٤٢٦، ٦١٤، ٥٩٨ اليونان، بيانات من،  

١٤٦٤  

  ٥٩١ املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، إحاطات من،  

  ١٤٥١، ٦٣٦، ٦٣٤ إندونيسيا، بيانات من،  

  لتحقيق الدولية لدارفورجلنة ا  

  ١٩٨إنشاء،     

  ١٩٩ الوالية والتكوين،    

  ١٩٩ تنفيذ الوالية،    

  احملكمة اجلنائية الدولية  

  ٦٣٤، ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٠٣، ٦٠١إحاطات من،     

  ٦١٥ بيانات من،    

  ١٢٩٤، ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

، ١٢٨، ١٢٢، ٩٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٨، ١٤٧، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦ ،

٦١٦، ٦٠٢، ١٥٥، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠  

  ١٤٦٥، ١٤٤٩، ١٣٧٣، ٦١٤ اليابان، بيانات من،  

  ٥٨٠ كينيا، بيانات من،  

  جامعة الدول العربية  

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٨رسالة مؤرخة     

  ١٤٦٣، ٦١٩ بيانات من،    

  ٧٠، ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٤٣٥قوة املسلحة، تدابري تنطوي على استخدام ال  

١٤٥٣، ١٤٤٩، ١٤٤٣، ١٤٣٦  

، ١٤٠٠تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٢٦، ١٤٢١، ١٤٠٣  

  ٥٦، ٥٥، ٤٥ اجتماعات بشأن،  

  ١٤٦٢ املساعدة املتبادلة،  

  ١٤٦٣، ١٤٢٣هولندا، بيانات من،   

   نيوزيلندا  

  ١٢٩٥ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٥٧٣ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٦رخة رسالة مؤ    

  ١٤٦٣ بيانات من،    
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  نيجرييا  

 ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٧و  ١٢رسالتان مؤرختان     

٥٦٨  

  ٥٨٢ بيانات من،    

  ٦١٩ منظمة املؤمتر اإلسالمي، بيانات من،  

، ١٤٢٢، ٥٧٥، ٥٧٠، ٥٦٨ باكستان، بيانات من،  

١٤٢٣  

  ٦٣٣بنما، بيانات من،   

  فريق اخلرباء  

  ١٤٠١، ١٨٨إنشاء،     

  ٦٠٩ تقارير من،    

   ١٤٣٧ بريو، بيانات من،  

  الفلبني  

  ٩٩ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٤٢٦، ١٤٢٢، ٥٩٨، ٥٧٧، ٥٧٠ بيانات من،    

  الرئيس  

  ٦٢٦ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٧رسالة مؤرخة     

، ٦٠٢، ٦٠١، ٥٨٧، ٥٨١، ٥٦٥ بيانات من،    

٦٢٦، ٦٢٥، ٦١٤، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٦ ،

١٣٢١، ١٣٢٠، ١٣١٧، ٦٢٩، ٦٢٨ ،

١٥٦٨، ١٥٦٥، ١٥٥٦، ١٥٥٤، ١٤٦٢ ،

١٥٧٠  

  ١٣٨٦، تدابري حتفظية  

، ٦٢٢، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٢قطر، بيانات من،   

١٤٤٩، ١٤٢٥، ١٣٧٣، ٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٥ ،

١٤٦٥  

، ١٣١٨، ٥٧١، ٥٦٦ )،٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   

١٥٥٣، ١٣٣١  

، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٩، ١٨٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

٥٩٥، ٥٨٤، ٥٧٧، ٥٧٥ ،٥٧٤، ٥٧٣ ،

١٤٥٥، ١٤٢١، ١٤٠٠، ١٣٨٥، ١٣٦٠ ،

١٥٦٥، ١٥٥٤، ١٤٦٢  

، ٥٧٦، ٥٧٤، ٣٤٦، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٦٤القرار   

٥٩٥، ٥٩٠، ٥٨٤، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧ ،

١٤٢٢، ١٣٨٦، ١٣١٨، ١٣٠٠، ١٢٩٥ ،

١٥٦٥، ١٥٥٤، ١٤٦٢  

  ٥٨١ )،٢٠٠٤( ١٥٦٩القرار   

، ١٢٩٦، ٥٨٣، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

١٥٦٥، ١٥٥٣، ١٤٢٣، ١٣٧٣، ١٣١٨  

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٥القرار   

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٨القرار   

، ١٢٩٩، ٥٩٣، ٣٤٨ )،٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

١٤٤٤، ١٤٣٥، ١٣٦٠، ١٣٣١، ١٣١٩ ،

١٥٦٥، ١٥٥٣  

، ٣٥٠، ١٨٨، ١٨٧، ١٧٣ )،٢٠٠٥( ١٥٩١القرار   

١٤٠٠، ١٣٨٧، ٦٢٣، ٦٢٠، ٦١٢، ٥٩٤ ،

١٥٦٥، ١٥٥٤، ١٤٢٥، ١٤٠١  

، ٦١٥، ٦٠١، ٥٩٦، ١٩٩ )،٢٠٠٥( ١٥٩٣القرار   

١٥٧٠، ١٤٢٦، ١٤٠٣، ١٢٩٦، ٦٣٥، ٦٣٤  

  ١٣١٩، ٦٠٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٧القرار   

  ١٥٥٤، ١٤٠١، ٦٠٤ )،٢٠٠٥( ١٦٥١القرار   

  ١٥٦٦، ١٣٢٠، ٦٠٧ )،٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار   

  ١٥٧٠، ١٤٠١، ٦٠٩ )،٢٠٠٦( ١٦٦٥القرار   

، ١٤٠١، ٦١٢، ٦١١ )،٢٠٠٦( ١٦٧٢القرار   

١٤٢٤  

  ٦١٥ )،٢٠٠٦( ١٦٧٤القرار   

، ١٣٨٧، ١٣٢٠، ٦١٤ )،٢٠٠٦( ١٦٧٩القرار   

١٥٦٧، ١٥٥٤، ١٤٥٥  
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، ٦١٨، ٦١٦، ٣٥٠، ٣٤٧ )،٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   

١٤٣٦، ١٣٣٢، ١٣٢٠، ١٣٠٦، ٦٢٢، ٦٢٠ ،

١٥٦٧، ١٥٥٤، ١٤٦٢، ١٤٤٩، ١٤٤٤  

  ٦٢١ )،٢٠٠٦( ١٧٠٩القرار   

  ١٥٧٠، ١٤٠١، ٦٢٣ )،٢٠٠٦( ١٧١٣القرار   

  ١٥٦٨، ١٣٢٠، ٦٢٣ ،)٢٠٠٦( ١٧١٤القرار   

، ١٣٢٠، ١٣٠٠، ٦٢٥ )،٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   

١٥٦٨، ١٥٥٥، ١٣٨٨  

، ٦٣٣، ٦٣٢، ٦٣١، ٦٢٧ )،٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   

١٤٣٦، ١٣٨٨، ١٣٦١، ١٣٥٤، ١٣٢١ ،

١٦٦٣، ١٤٥٨، ١٤٤٩، ١٤٤٤، ١٤٣٧ ،

١٥٦٩  

، ١٥٥٥، ١٤٠١، ٦٢٩ )،٢٠٠٧( ١٧٧٩القرار   

١٥٧٠  

  ١٣٨٨، ١٣٢١، ٦٣٠ )،٢٠٠٧( ١٧٨٤القرار   

  ١٤٢٣، ٥٨٤، ٥٧٧ رومانيا، بيانات من،  

، ٥٨٤، ٥٧٤، ٥٧٠االحتاد الروسي، بيانات من،   

٦٣٦، ٦٣٣، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٢، ٦١١، ٥٩٤ ،

١٤٥٠، ١٤٣٧، ١٤٢٤، ١٤٢٢، ١٤٢٠  

  األمني العام   

  ١٤٦٤، ١٤٣٦إحاطات من،     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٤رسالة مؤرخة     

١٢٩٥، ١٩٨  

 ،٢٠٠٥ون الثاين/يناير كان ٣١رسالة مؤرخة     

١٢٩٦، ٥٩٦، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٨ ،

١٥٢٣  

  ٦٢٣ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

  ٦٢٦ ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٢٣رسالة مؤرخة     

  ٦٢٧ ،٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥رسالة مؤرخة     

  ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦ عالقات جملس األمن مع،    

، ١٤٣، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٦، ٦٦ تقارير من،    

١٥٥، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧ ،

٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٨، ٥٦٦ ،

٥٩٩، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٥ ،

٦١٦، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٥، ٦٠٢، ٦٠١ ،

٦٣١، ٦٢٧، ٦٢٦، ٦٢٥، ٦٢١، ٦١٨ ،

١٤٦٣، ١٢٩٥  

، ٦٢٨، ٦١٨، ٦١٢، ٥٨٩، ٥٨٠ بيانات من،    

١٤٦٤  

  ٥٩٣بيانات باسم،     

  ١٥٩١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١٤٠١، ١٨٧ اإلنشاء والوالية،    

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٣٠رسالة مؤرخة     

٦٠٩  

  ١٨٨الرصد واإلبالغ،     

  ١٤٧٤ الدفاع عن النفس،  

، ١٤٣٧، ١٣٧٣، ٦٣٤، ٦٣٣ سلوفاكيا، بيانات من،  

١٥٦٩، ١٤٥٣، ١٤٤٩  

  ٦٣٤ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ٥٨٤، ٥٧٧، ٥٧٠ إسبانيا، بيانات من،  

   وث اخلاص لدارفوراملبع  

  ٦٣١إحاطات من،     

  ١٥٥٥ بيانات من،    

  املمثل اخلاص لألمني العام للسودان  

، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٠، ٥٧٨، ٥٧٢إحاطات من،     

٦٢١، ٦٠٦، ٦٠٥، ٦٠١  

  ٦٢٥، ٥٨٨ بيانات من،    

  السودان  

، ٥٦٥ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

١٥٥٣  
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  ، ٩٩ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١١رسالة مؤرخة     

  ٥٦٨ ،٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٢رسالة مؤرخة     

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٥٧٢ ،٢٠٠٤آب/أغسطس  ٣١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٢٣رسالة مؤرخة     

٥٩٠  

  ٥٨٨ ،٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨رسالة مؤرخة     

  ٦١٩ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦ن األول/أكتوبر تشري ٣رسالة مؤرخة     

٦٢٣  

  ١٢٩١ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١١رسالة مؤرخة     

، ٥٨٨، ٥٨٣، ٥٨١، ٥٧٨، ٥٧٣ بيانات من،    

٦٣٢، ٦١٩، ٦١٥، ٥٩٩، ٥٩٤، ٥٩٣ ،

١٤٢٦، ١٤٢٣  

  ٦٢٠، ٥٩٨، ٥٩٥يا، بيانات من، ترتان  

  ٥٨٢ أوغندا، بيانات من،  

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم  

  ١٤٥٣، ١٤٥٠إحاطات من،     

  ١٤٥٠، ٦٣٨، ٥٩٣ بيانات من،    

ام للشؤون السياسية، إحاطات من، وكيل األمني الع  

٥٨٥  

، ٥٧٧، ٥٧٦، ٥٧٠، ٥٦٧ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٣٧٢، ٦٣٤، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٥٨٤ ،

١٤٥٠، ١٤٤٩، ١٤٣٦، ١٤٢٣، ١٤٢١ ،

١٤٦٤  

، ٥٧٥، ٥٦٩، ٥٦٧ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٦٣٣، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٦١٢، ٥٩٦، ٥٨٤ ،

١٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٣، ١٤٢١، ٦٣٥ ،

١٥٦٩، ١٤٦٤، ١٤٥٣، ١٤٥٠  

  السويد

تشرين  ٧حمكمة العدل الدولية، رسالة مؤرخة   

  ٣٢٩ ،٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩اجلزاءات، رسالة مؤرخة   

  ١٥١١ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ١١٥٢ األمن، بيانات بشأن،املرأة والسالم و  

  سويسرا

، ١١٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٤٠٧، ١٣٤٠  

  ١٥١٩، ١٢٥٤ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ١٤٤٠ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ١٤٠٦، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ٩٣٩، ٩٣٨ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٨٢ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ١٩اجلزاءات، رسالة مؤرخة   

  ١١٢٣ األسلحة الصغرية،  بيانات بشأن،  

، ١٠٧٦، ١٠٦٠، ٩٨اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤١١، ١٠٨٨، ١٠٧٧  

  اجلمهورية العربية السورية

  الشؤون الداخلية، عدم التدخل يف  

  ١٤٩٨ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٦خة مذكرات مؤر    

١٤٩٦  

  اغتيال احلريري  

  ١٢٩٦ ،٢٠٠٥آذار/مارس  ٢٩رسالة مؤرخة     

، ٨٩١، ٨٨٨، ٨٨٧، ٨٨٦، ٨٨٥بيانات بشأن،     

١٢٩٨، ٨٩٣  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٨٦٩ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

١٤٩٨  

  ١٤٩٢ ،٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة     
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حزيران/يونيه  ٢٩و  ٢٨ن مؤرختان رسالتا    

٩٣١ ،٢٠٠٦  

  ٩٣٣ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٩رسالة مؤرخة     

  ٩٥ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٤رسالة مؤرخة     

  ٨٧٧ رسائل،    

، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٢٠، ٩١٤، ٨٧٧بيانات بشأن،     

٩٤٥  

  ١٠٨٩اإلرهاب، بيانات بشأن،   

 اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

٣٤٠، ٣٣٦  

  ١٥٢٤ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

  ٣٢٥ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
      

  راء

  احلالة يف طاجيكستان

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٢  

   مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان  

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،     

  ٢٥٧ ء الوالية،إا    

 انظرتنظيم القاعدة وحركة طالبان،  انظر. حركة طالبان

  تنظيم القاعدة وحركة طالبان 

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥ترتانيا (عضو يف جملس األمن يف الفترة 

  ٤٨٧ احلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٣ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ٥١٦، ٥١٢ ،احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١٨رسالة مؤرخة     

٤٣٧  

  ٤٤١ بيانات بشأن،    

  ١٤٧٤ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ٣٤٢ حمكمة العدل الدولية، بيانات بشأن،  

  ١٠٣٣ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

 وغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدولية لي  

١٠٣٣  

  ٩٨٩ احلالة يف العراق، بيانات بشأن،  

، ١١٤٦، ٣١٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

١٥٧٣  

، ٩٢٢، ٨٦١ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

١٤٤٧  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ٧٥٠ بيانات بشأن،

 مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات بشأن، - عدم االنتشار   

١٣٨٧، ١١٨٧، ١١٨٤  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٣  

  ١٥١٦ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ٣٢١ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  ١١٧٣ منع نشوب الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

، ١٢١٧، ١٢١٤قليمية، بيانات بشأن، نظمات اإلامل  

١٢١٩  

  ١٢٦١ بعثات جملس األمن، إحاطات بشأن،  

  ١١٢٦ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ٤٠٣ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

  ٦٢٠، ٥٩٧، ٥٩٥حلالة يف السودان، بيانات بشأن، ا  

  ٥٦٢ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  ٣٦٩ الصحراء الغربية، بيانات بشأن، احلالة يف  

  ١١٥٣، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  
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   اإلرهاب

، ١٠٧٥، ١٠٧١، ١٠٧٠، ١٠٥٩ اجلزائر، بيانات من،  

١٤٨٤، ١٤٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٠  

  ١١٥١أنغوال، بيانات من،   

  ١٤١١ النمسا، بيانات من،  

، ١٠٧٠، ١٠٦٥، ١٠٥٨ الربازيل، بيانات من،  

١٠٧٧، ١٠٧٦، ١٠٧٣، ١٠٧٢  

  ١٠٧٤، ١٠٦٧ شيلي، بيانات من،  

  ١٠٥٩ الصني، بيانات من،  

  ١٠٦٥ منظمة معاهدة األمن اجلماعي، بيانات باسم،  

  ١٠٧٦، ١٠٦٣كوستاريكا، بيانات من،   

  ١٠٦٧ كوت ديفوار، بيانات من،  

  ١٠٨٨، ١٠٧٦ كوبا، بيانات من،  

  ١٠٨٨، ١٠٧٩الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦١ ات اليت يتعرض هلا السالم،حتديد التهديد  

  مصر  

  ١٠٨١ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٧رسالة مؤرخة     

  ١٤٨٤ بيانات من،    

  ١٠٦٣، ١٠٥٧ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

، ١٠٧٨، ١٠٧٦، ١٠٧١، ١٠٦٣فرنسا، بيانات من،   

١٠٨٨  

  ٢٨٦ اجلمعية العامة، توصيات إىل جملس األمن،  

  ١٠٧٨، ١٠٧٠ أملانيا، بيانات من،  

  ١٠٨٩، ١٤١٢ غانا، بيانات من،  

  ١٠٧٢، ١٠٧١ اهلند، بيانات من،  

، ١٣٠، ١١٧، ٩٦دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٦، ١٠٨٤، ١٤١، ١٣١ ،

١٠٩٥، ١٠٩٢  

  ١٥٠٧، ١٠٨٤ العراق، بيانات من،  

  ١٠٨٩مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ١٤٨٤ ،١٠٨٩، ١٠٦٧ إسرائيل، بيانات من،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٥  

  ١٠٨٨، ١٠٧٥ اليابان، بيانات من،  

  ١٤١١، ١٠٧٦، ١٠٧٦، ٩٦ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

، ١٣٩٧تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

١٤٠٩  

  ٤٤ اجتماعات بشأن،  

  ١٠٥٩ نات من،املكسيك، بيا  

  ١٠٥٥ فريق الرصد، تقارير من  

  ٧٩ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٠٧٤ منتدى جزر احمليط اهلادئ، بيانات باسم،  

، ١٠٧١، ١٠٧٠، ١٠٥٧ باكستان، بيانات من،  

١٤٨٤  

  ١٠٩٥بنما، بيانات من،   

  ١٤١٢بريو، بيانات من،   

  ١٤٨٣ الفلبني، بيانات من،  

، ١٠٦٧، ١٠٦٢، ١٠٦١الرئيس، بيانات من،   

١٠٨٧، ١٠٨٤، ١٠٨١، ١٠٨٠، ١٠٧٧ ،

١٠٩٥، ١٠٩٤، ١٠٩١، ١٠٩٠، ١٠٨٩ ،

١٤٨٤، ١٣٠٧  

، ١٤١٠، ١٠٩٥، ١٠٩١، ١٠٨٨قطر، بيانات من،   

١٥٢٤  

، ١٣٩٧، ١٠٥٨، ١٨١ )،٢٠٠٤( ١٥٢٦القرار   

١٤٥٦، ١٤٥٥  

  ١٠٦١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٠القرار   

  ١٠٦١ )،٢٠٠٤( ١٥٣٥القرار   

  ١٤٨٣، ١٠٧١، ١٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٦٦القرار   

  ١٠٨١ )،٢٠٠٥( ١٦١١القرار   
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، ١٠٨١، ١٨٣، ١٨١ )،٢٠٠٥( ١٦١٧القرار   

١٤٥٥، ١٣٩٧  

  ١٠٨٢ )،٢٠٠٥( ١٦١٨القرار   

، ١٠٩٠، ١٨٣، ١٨١ )،٢٠٠٦( ١٧٣٥القرار   

١٤٥٥، ١٣٩٧  

  ١٠٩٤ )،٢٠٠٧( ١٧٨٧القرار   

  ١٠٧٩، ١٠٧٥، ١٠٦٧ رومانيا، بيانات من،  

، ١٠٧٠، ١٠٦٣، ١٠٥٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

١٤٨٤، ١٤١٢  

  ١٤٨٣ تقرير املصري،  

  ١٠٧١، ١٠٥٧ إسبانيا، بيانات من،  

، ١٠٧٦، ١٠٦١، ١٠٦٠، ٩٧سويسرا، بيانات من،   

١٤١٢، ١٠٨٩، ١٠٧٧  

  ١٠٨٩ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،  

، ١٠٦٣، ١٠٦٠، ١٠٥٧ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١٠٨٤، ١٠٧٥، ١٠٧٤، ١٠٦٩، ١٠٦٥  

، ١٠٧٦، ١٠٥٧ الواليات املتحدة، بيانات من،  

١٠٨٩، ١٠٨٤، ١٠٨٣، ١٠٨٠، ١٠٧٨ ،

١٤٨٤، ١٤٨٣  

  ١٠٨٩ فرتويال، بيانات من،  

  ١٩٨ الفريق العامل،  

  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني

  ١٢٥٠بلجيكا، بيانات من،   

  ١٢٤٩ الربازيل، بيانات من،  

  ١٢٤٨ الصني، بيانات من،  

  ١٢٤٨رك، بيانات من، الدامن  

  ١٢٤٩، ١٢٤٨ فرنسا، بيانات من،  

  ١٢٤٨ اليونان، بيانات من،  

  ١٢٤٩، ١٢٤٨ اليابان، بيانات من،  

  ١٤٥٣ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٢٥٠بنما، بيانات من،   

  ١٢٥٠الرئيس، بيانات من،   

  ١٥٠٦، ١٢٤٦ )،٢٠٠٥( ١٦٢٤القرار   

  ١٥٠٦، ١٣٠٤، ١٢٤٨ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

  ١٤٥٣، ١٢٤٩االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ١٢٤٩، ١٢٤٨األمني العام، بيانات من،   

  ١٢٥٠ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١٢٥٠، ١٢٤٩ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ١٢٥٠، ١٢٤٩، ١٢٤٨ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ليشيت - احلالة يف تيمور

  ٦٧٤ اجلزائر، بيانات من،  

  ٦٨٣أنغوال، بيانات من،   

  ٦٩٩األرجنتني، بيانات من،   

  األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم  

  ٦٨٨، ٦٨٢إحاطات من،     

  ٦٨٢ بيانات من،    

  أستراليا  

  ١٥٨٠ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٩٩، ٦٩٥، ٦٨٢، ٦٧٧ بيانات من،    

  ٦٨٠، ٦٧٤ الربازيل، بيانات من،  

  ٦٨٢ شيلي، بيانات من،  

  ٦٨٩ الصني، بيانات من،  

  جلنة اخلرباء  

  ٢٠٩ اإلنشاء والوالية،    

  ٢٠٩ تنفيذ الوالية،    

  ١٥٨٢ تقارير من،    

  ٧٠٣ مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية، بيانات من،  

  ٦٨٩الدامنرك، بيانات من،   

  ٦٧٧ فيجي، بيانات من،  
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  ٦٩٩، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٧٨، ٦٧٧سا، بيانات من، فرن  

  ٧٠٢ اليونان، بيانات من،  

  ٦٧٩ اهلند، بيانات من،  

  ٦٩٧، ٦٨٩، ٦٨٤، ٦٧٤ إندونيسيا، بيانات من،  

  ١٢٩٣التحقيق وتقصي احلقائق،   

، ١٦٣، ١٢٨، ١٠٤دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٩، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠  

  ٧٠٢، ٦٨٩، ٦٨٠ اليابان، بيانات من،  

  ٧٨٤ ماليزيا، بيانات من،  

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  نيوزيلندا  

، ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤رسالة مؤرخة     

١٥٨٠  

  ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٧٠٢، ٦٨٣ بيانات من،    

  ٦٨٢، ٦٧٧ باكستان، بيانات من،  

  ٧٠٢، ٦٨٨، ٦٨٣ الفلبني، بيانات من،  

  الربتغال  

  ٦٧٣ ،٢٠٠٤شباط/فرباير  ١١ؤرخة رسالة م    

  ٦٩٧ ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥رسالة مؤرخة     

  ٦٩٩ بيانات من،    

  الرئيس  

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان     

٢٠٩ ،٢٠٠٥  

  ١٣٣٣، ١٣٢٣، ٧٠٦، ٧٠٥، ٦٩٧ بيانات من،    

  ٦٨٠ )،٢٠٠٤( ١٥٤٣القرار   

  ٧٨٤، ٢٠٩ )،٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار   

  ٦٨٨، ٢٠٩ )،٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   

  ٦٩٧ )،٢٠٠٦( ١٦٧٧القرار   

  ٧٠١ )،٢٠٠٦( ١٦٩٠القرار   

  ٧٠٣ )،٢٠٠٦( ١٧٠٣القرار   

  ٧٠٣، ٢٠٩ )،٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   

  ٧٠٥ )،٢٠٠٧( ١٧٤٥القرار   

  ٧٨٤، ٦٧٧االحتاد الروسي، بيانات من،   

  األمني العام   

كانون الثاين/يناير  ٢٦و  ١١رسالتان مؤرختان     

٢٠٨ ،٢٠٠٥  

  ١٤٤١ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٤الة مؤرخة رس    

  ٦٩٩ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

، ٦٨٤، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٥، ٦٧٣ تقارير من،    

٧٠٣، ٧٠٠، ٦٩٢، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٨ ،

٧٠٧  

  ٦٩٧ بيانات من،    

  ١٢٩٤، ١٢٧٥، ١٢٦٩ بعثات جملس األمن،  

  ٧٠٤ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  عام لتيمور ليشيتاملبعوث اخلاص لألمني ال  

  ٧٠٠إحاطات من،     

  ٦٩٨ بيانات من،    

 املمثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية، إحاطات من،  

٧٠٤، ٦٩١، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٤، ٦٨٣، ٦٧٨  

  تيمور ليشيت  

  ٧٠٧إحاطات من،     

 ،٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ٢٠رسالة مؤرخة     

٦٩٠  

  ٦٩١،  ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٠رسالة مؤرخة     

  ٦٩٩ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣رسالة مؤرخة     

  ٧٠٣ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٤رسالة مؤرخة     

  ٧٠٣ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٩رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

٧٠٦  
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، ٦٨٩، ٦٨٥، ٦٨٤، ٦٧٥، ٦٧٤ بيانات من،    

٧٠٤، ٧٠٢، ٦٩٨، ٦٩٥، ٦٩٠  

 إحاطات من، وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم،  

٦٧٤  

، ٦٨٥، ٦٨٣، ٦٧٧ اململكة املتحدة، بيانات من،  

٧٠٢، ٦٩٨، ٦٨٤  

، ٦٧٩، ٦٧٧، ٦٧٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  

٧٠٥، ٧٠٢، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٨٨، ٦٨٥، ٦٨٠  

  اجلزاءات  انظراجلزاءات،  انظر. حظر السفر

  البلدان املسامهة بقوات، تعزيز التعاون مع

، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦جراءات، دعوات للمشاركة يف اإل  

١٣٨، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٢٩ ،

١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٨  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٩  

  ٧١، ٧٠ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٨١، ٨٠، ٧٩ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٥٤ )،٢٠٠١( ١٣٥٣القرار   

  جملس الوصاية

  ٣٢٦ ات جملس األمن مع،عالق  

  تونس

تشرين  ٧حمكمة العدل الدولية، رسالة مؤرخة   

  ٣٢٨ ،٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

  ١٠٠٠ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات من،  

  ١٥٣٢، ١٤٥١ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ٣٣٦ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ١٤٥٣ يف،مناقشات ختامية، بيانات   

  تركيا

متوز/يوليه  ١٥احلالة يف الشرق األوسط، رسالة مؤرخة   

١٥٢٤ ،٢٠٠٤  

  ١٤٧٢الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، رسالة مؤرخة   

  ٣٣٦ ،٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر   ١

  توفالو

  ١٢٥٢ تغري املناخ، بيانات بشأن،  
  
  
  

  نيـــــش

  

  أوغندا

  ٦٤٠، ١٢٥، ٨٦، ٧١، ٥٥طات من، إحا  

، ١٠٤٤، ١٠٤٠ األطفال والرتاع املسلح، بيانات من،  

١٠٥٣، ١٠٤٦  

، ١١٠٧ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١٥٠٤  

  احلالة يف منطقة البحريات الكربى  

  ٤٤٠ ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣رسالة مؤرخة     

  ٤٣٩بيانات بشأن،     

  ١٢٣٢ القانون، بيانات بشأن، العدالة وسيادة  

  ١١٤٢ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

 تشرين األول/ ٧الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة   

  ١٤٧٣ ،٢٠٠٥أكتوبر 

  ٥٨٢ احلالة يف السودان، بيانات بشأن،  

  ١١٥٩ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف أوغندا

  ١٢٩١ ،٢٠٠٦/يناير كانون الثاين ٥كندا، رسالة مؤرخة   

  ٣٥١ األمني العام، عالقات جملس األمن مع،  

  الدميقراطية) - أوغندا والكونغو (مجهوريةالرتاع بني 

  ١٤٧٢ الدفاع عن النفس،  

  أوكرانيا

  ٣٢٤ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

  ٨٣١ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  
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  ١٤١٠، ١١٢٣ بيانات بشأن،األسلحة الصغرية،   

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان

  احلالة يف السودان  انظر أيضاالسودان، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٤٦ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٤٦ تنفيذ الوالية،  

  ٢٧٦، ٢٤٦ )،٢٠٠٤( ١٥٤٧القرار   

  ٢٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

  ٢٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٧٤القرار   

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٥القرار   

  ٥٩٢ )،٢٠٠٥( ١٥٨٨القرار   

  ٥٩٢، ٢٤٧ )،٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

  ٢٤٧ األمني العام، تقارير من،  

  ٢٤٧ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، بيانات من،  

٥٩٣  

انظر . تيمور الشرقيةبعثة األمم املتحدة املتقدمة للدعم يف 

احلالة يف  انظر أيضاليشيت،  -  احلالة يف تيمور أيضا

  ليشيت  -  تيمور

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٧٦ )،٢٠٠٢( ١٤١٠القرار   

 انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

  احلالة يف العراق  انظر أيضااحلالة يف العراق، 

 ملساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،األمني العام ا  

٩٨٤  

  ٢٦٨ تنفيذ الوالية،  

  ٩٩٤، ٩٨٣الرئيس، بيانات من،   

  ٢٦٨ )،٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

  ٩٨٦ )،٢٠٠٥( ١٦١٩القرار   

  ٩٨٩ )،٢٠٠٥( ١٦٣٧القرار   

  ٩٩٨ )،٢٠٠٦( ١٧٠٠القرار   

  ١٠٠٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٣القرار   

  ١٠٠٩، ٢٦٨ )،٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   

  ام األمني الع  

  ٩٧٧ ،٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٢١رسالة مؤرخة     

  ٩٨٦ ،٢٠٠٥آب/أغسطس  ٣رسالة مؤرخة     

، ٩٩٦، ٩٩٤، ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٧٤ تقارير من،    

١٠١١، ١٠٠٥، ١٠٠٣، ١٠٠١، ٩٩٨  

  ١٠٠٩ بيانات من،    

  ٩٧٥ املمثل اخلاص لألمني العام للعراق، إحاطات من،  

انظر . نستانبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغا

  احلالة يف أفغانستان  انظر أيضااحلالة يف أفغانستان،  أيضا

  ٢٥٨ تنفيذ الوالية،  

  ٧١١، ٢٥٨ )،٢٠٠٤( ١٥٣٦القرار   

  ٧٢١ )،٢٠٠٥( ١٥٨٩القرار   

  ٧٢٧، ٢٥٨ )،٢٠٠٦( ١٦٦٦٢القرار   

  ٧٣٣، ٢٥٩ )،٢٠٠٧( ١٧٤٦القرار   

  ٧٣١، ٧٢٧، ٧١٠ األمني العام، تقارير من،  

  العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،وكيل األمني  

٧١٨  

  منظمة األمم املتحدة للطفولة

، ١٠٣٧ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

١٠٥١، ١٠٤٧، ١٠٤٢  

  ٦٦١ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

املرأة  انظر أيضا. صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  لسالم واألمن املرأة وا انظر أيضاوالسالم واألمن، 

  ١١٦٣، ١١٥٦، ١١٥٤، ١١٥٠ بيانات من،  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ١٠٤٨ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  ٦٦٨ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  
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  ١٢٢٩ العدالة وسيادة القانون، إحاطات بشأن،  

  ١١٦٤ املصاحلة الوطنية بعد الرتاع، إحاطات بشأن،  

رب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، إحاطات منطقة غ  

  ٥٤٩ بشأن،

احلالة  انظر أيضا. قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك

  احلالة يف الشرق األوسط  انظر أيضايف الشرق األوسط، 

  ٢٦٦إنشاء،   

  ٨٤٦الرئيس، بيانات من،   

  ٨٤٦ األمني العام، تقارير من،  

 .يقي واألمم املتحدة يف دارفورالعملية املختلطة لالحتاد األفر

احلالة يف  انظر أيضااحلالة يف السودان،  انظر أيضا

  السودان 

  ٢٥١ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٦٢٧الرئيس، بيانات من،   

  ٢٥٢ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

  ٦٢٧، ٢٥٣، ٢٥١ )،٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   

  األمني العام   

  ٦٢٧، ٢٥١ تقارير من،    

  ٦٢٧ بيانات من،    

 انظر أيضا.  ليشيت - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

  احلالة يف  انظر أيضاليشيت،  -  احلالة يف تيمور

  ليشيت  - تيمور

  ٢٦١ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦٢ تنفيذ الوالية،  

  ٧٠٧، ٧٠٦الرئيس، بيانات من،   

  ٢٦٢، ٢٦١ )،٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   

  ٧٠٦، ٢٦٢ )،٢٠٠٧( ١٧٤٥القرار   

  ٧٠٧، ٧٠٣ األمني العام، تقارير من،  

 انظر أيضا. مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي

  احلالة يف بوروندي  انظر أيضااحلالة يف بوروندي، 

  ٢١٦ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

  ٤٢٣الرئيس، بيانات من،   

  ٤٢٣، ٢١٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   

  ٤٢٥، ٢١٨ )،٢٠٠٧( ١٧٩١القرار   

  ٤٢٥، ٤٢٣، ٢١٦ األمني العام، تقارير من،  

 انظر أيضا. مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون

  احلالة يف سرياليون  انظر أيضااحلالة يف سرياليون، 

  ٢٢٦ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٢٧ تنفيذ الوالية،  

  ٢٢٧، ٢٢٦ )،٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   

  ٤٣٣، ٢٢٧ )،٢٠٠٦( ١٧٣٤القرار   

  ٤٣٦، ٢٢٧ )،٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار   

  ٤٣٦، ٤٣٠ األمني العام، تقارير من،  

  ٢٢٦ ،٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢١سرياليون، رسالة مؤرخة   

انظر ، ٢٦٥، بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

  احلالة يف كوسوفو  انظر أيضااحلالة يف كوسوفو،  أيضا

احلالة يف  انظر أيضا. ملؤقتة يف لبنانقوة األمم املتحدة ا

  احلالة يف الشرق األوسط  انظر أيضاالشرق األوسط، 

  ٨٦٦، ٨٦٥الرئيس، بيانات من،   

  ٨٤٧ )،٢٠٠٤( ١٥٢٥القرار   

  ٨٤٧ )،٢٠٠٧( ١٥٥٣القرار   

  ٨٤٨ )،٢٠٠٥( ١٥٨٣القرار   

  ٨٥٠ )،٢٠٠٥( ١٦١٤القرار   

   ٨٥٠ )،٢٠٠٦( ١٦٥٥القرار   

  ٨٥٧ )،٢٠٠٦( ١٦٩٧القرار   

  ٨٦٣ )،٢٠٠٦( ١٧٠١القرار   

  ٨٦٧ )،٢٠٠٧( ١٧٧٣القرار   
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  األمني العام   

  ٨٦٧ ،٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢رسالة مؤرخة     

  ٨٦٤ رسائل من،    

، ٨٥٩، ٨٥٧، ٨٥٣، ٨٥٠، ٨٤٨ تقارير من،    

٨٦٥، ٨٦٤  

 ،فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان

٢٥٧  

انظر . تاء يف الصحراء الغربيةبعثة األمم املتحدة لالستف

احلالة يف  انظر أيضااحلالة يف الصحراء الغربية،  أيضا

  الصحراء الغربية 

  ٢١١ تنفيذ الوالية،  

  ٢١١ )،٢٠٠٤( ١٥٤١القرار   

   ٢١١ )،٢٠٠٤( ١٥٧٠القرار   

  ٢١١ )،٢٠٠٥( ١٥٩٨القرار   

  ٣٦٩ )،٢٠٠٦( ١٦٧٥القرار   

  ٣٦٩ )،٢٠٠٦( ١٧٢٠القرار   

  ٣٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   

  ٣٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٨٣القرار   

  ٢١١ األمني العام، تقارير من،  

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار

  احلالة يف كوت ديفوار  انظر أيضاكوت ديفوار، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٧٦ )،٢٠٠٣( ١٤٧٩القرار   

  ٥٠٣، ٢٤٠ )،٢٠٠٤( ١٥٢٧القرار   

  ٥٠٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٨ القرار  

  ٥٠٤، ٥٠٣ األمني العام، تقارير من،  

  ٢٤٠ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

النـزاع بني  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

  النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا  انظر أيضاإريتريا وإثيوبيا، 

  ٢٣٦ تنفيذ الوالية،  

  ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٤الرئيس، بيانات من،   

  ٢٣٦ )،٢٠٠٤( ١٥٣١القرار   

  ٢٣٦ )،٢٠٠٤( ١٥٦٠القرار   

  ٢٣٦ )،٢٠٠٥( ١٦٢٢القرار   

  ٤٩٤ )،٢٠٠٥( ١٦٤٠القرار   

  ٢٣٧ )،٢٠٠٦( ١٦٨١القرار   

   ٢٣٧ )،٢٠٠٧( ١٧٤١القرار   

  ٤٩٦، ٢٣٦ األمني العام، تقارير من،  

انظر يا، احلالة يف ليرب انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  يا احلالة يف ليرب أيضا

  ٢٣٧ تنفيذ الوالية،  

  ٣٧٩ فريق اخلرباء، تقارير من،  

  ٣٧٧ )،٢٠٠٤( ١٥٦١القرار   

  ٣٧٩ )،٢٠٠٥( ١٦٠٧القرار   

  ٢٣٧ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ٢٣٨ )،٢٠٠٥( ١٦٢٦القرار   

  ٣٨٠، ٢٣٨ )،٢٠٠٥( ١٦٣٨القرار   

  ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   

  ٣٨٢، ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٦٧القرار   

  ٣٨٣، ٢٣٩ )،٢٠٠٦( ١٦٨٣القرار   

  ٣٨٤، ٢٣٩ )،٢٠٠٦( ١٦٩٤القرار   

  ٣٨٤، ٢٣٩ )،٢٠٠٦( ١٧١٢القرار   

  ٣٨٦، ٢٣٩ )،٢٠٠٧( ١٧٥٠القرار   

  ٣٨٧، ٢٤٠ )،٢٠٠٧( ١٧٧٧القرار   

، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٣، ٢٣٨ األمني العام، تقارير من،  

٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٨٢  

انظر احلالة يف نيبال،  انظر أيضا .بعثة األمم املتحدة يف نيبال

  احلالة يف نيبال  أيضا

  ٢٦٤ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦٤الرئيس، بيانات من،   
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  ٧٥٣، ٢٦٤ )،٢٠٠٧( ١٧٤٠القرار   

  ٧٥٣ األمني العام، تقارير من،  

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

  ليون احلالة يف سريا انظر أيضاسرياليون، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٢٤ تنفيذ الوالية،  

  ٤٢٩، ٢٢٥الرئيس، بيانات من،   

  ٢٧٦ )،١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   

  ٤٢٧، ٢٢٤ )،٢٠٠٤( ١٥٣٧القرار   

  ٤٢٨، ٢٢٤ )،٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار   

  ٢٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ٤٢٩، ٢٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   

  ٢٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار   

، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٦، ٢٤٤ العام، تقارير من،األمني   

٤٢٩  

  ٢٢٥ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

احلالة يف  انظر أيضا. بعثة األمم املتحدة يف السودان

  احلالة يف السودان  انظر أيضاالسودان، 

  ٢٤٧ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٤٩ تنفيذ الوالية،  

  ٦٠٢الرئيس، بيانات من،   

  ٢٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار   

  ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨ )،٢٠٠٥( ١٥٩٠القرار   

  ٦٠٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢٧القرار   

  ٦٠٧ )،٢٠٠٦( ١٦٦٣القرار   

  ٦١٦، ٢٤٩ )،٢٠٠٦( ١٧٠٦القرار   

  ٦٢٣ )،٢٠٠٦( ١٧١٤القرار   

  ٦٢٥ )،٢٠٠٧( ١٧٥٥القرار   

  ٢٥٠ )،٢٠٠٧( ١٧٦٩القرار   

  ٦٣٠ )،٢٠٠٧( ١٧٨٤القرار   

  ٦٢١، ٦٠٢، ٥٩٩ ،األمني العام، تقارير من  

 .بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد

الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد،  انظر أيضا

  الرتاع بني مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  انظر أيضا

  ٢٥٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٦٤٥، ٢٥٣ )،٢٠٠٧( ١٧٧٨القرار   

 انظر  -  يف تيمور الشرقية بعثة األمم املتحدة للدعم

 -  أيضا احلالة يف تيمور انظرليشيت،  -  احلالة يف تيمور أيضا

  ليشيت 

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ٦٨٨، ٦٨٠ من،

  تنفيذ الوالية،  

  ٦٨١، ٢٥٩ )،٢٠٠٤( ١٥٤٣القرار   

  ٦٨٥، ٢٥٩ )،٢٠٠٤( ١٥٧٣القرار   

  ٦٨٨، ٢٦٠ )،٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   

، ٦٨٢، ٦٧٩، ٦٧٦، ٦٧٣ األمني العام، تقارير من،  

٦٨٧، ٦٨٥  

 املمثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية، بيانات من،  

٦٨٤، ٦٨٣، ٦٧٨   

  ٢٦٠ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

 انظر  -  جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

أيضا النـزاع بني  انظرأيضا النـزاع بني العراق والكويت، 

  العراق والكويت، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ١٠٠٧ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  ٢٠٧ تنفيذ الوالية،  

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١الرئيس، رسالة مؤرخة   

٢٠٨  

  ٢٦٧ )،١٩٩٩( ١٢٨٤القرار   

  ١٠٠٨، ٢٠٨ )،٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار   
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أيضا احلالة  انظر  -  بوغانفيلبعثة مراقيب األمم املتحدة يف

  أيضا احلالة يف بوغانفيل  انظريف بوغانفيل، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٦٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦٣ تنفيذ الوالية،  

  ٢٦٣الرئيس، بيانات من،   

كانون األول/ديسمرب  ١٩األمني العام، رسالة مؤرخة   

٢٦٣ ،٢٠٠٣  

  ٢٦٣ اإلاء،  

أيضا  انظر، ___ ، مراقيب األمم املتحدة يف جورجيابعثة 

  أيضا احلالة يف جورجيا  انظراحلالة يف جورجيا، 

  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

   تنفيذ الوالية،  

  الرئيس، بيانات من،   

أيضا احلالة يف  انظر  -  عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  أيضا احلالة يف بوروندي  انظربوروندي، 

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢١٢ )،٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   

  ٢١٢ األمني العام، تقارير من،  

  ٢١٢ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

أيضا  انظر  - ليشيت - مكتب األمم املتحدة يف تيمور 

 - أيضا احلالة يف تيمور انظرليشيت،  -  احلالة يف تيمور

  ليشيت 

  ٢٧٦ إجناز أو إاء البعثة،  

  ٢٦٠ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٦١ تنفيذ الوالية،  

  ٦٩٦الرئيس، بيانات من،   

  ٢٧٦، ٢٦٠  )،٢٠٠٥( ١٥٩٩القرار   

  ٦٩٥ )،٢٠٠٦( ١٦٧٧القرار   

  ٦٩٦ )،٢٠٠٦( ١٦٩٠القرار   

  ٧٠٣ )،٢٠٠٦( ١٧٠٣القرار   

  ٢٦٢ )،٢٠٠٦( ١٧٠٤القرار   

  ٧٠٠، ٦٩١، ٦٩٠ األمني العام، تقارير من،  

 مثل اخلاص لألمني العام لتيمور الشرقية، بيانات من،امل  

٦٩١، ٦٩٠  

  ٢٦١ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  ٧٣١، ٧٢٢ احلالة يف أفغانستان، إحاطات بشأن،  

أيضا احلالة يف  انظر  -  عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  أيضا احلالة يف بوروندي  انظربوروندي، 

 ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٧االحتاد األفريقي، رسالة مؤرخة   

٢١٢  

  بوروندي  

  ٢١٢ ،٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣رسالة مؤرخة     

٢١٥  

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢١٢ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢١٤ تنفيذ الوالية،  

  ٤٢١، ٢١٤ئيس، بيانات من، الر  

  ٤١٢، ٢٧٦، ٢١٤، ٢١٢ )،٢٠٠٤( ١٥٤٥القرار   

  ٤١٤ )،٢٠٠٤( ١٥٧٧القرار   

  ٤١٦ )،٢٠٠٥( ١٦٠٢القرار   

  ٤٢٠ )،٢٠٠٥( ١٦٤١القرار   

  ٤٢٠، ٢١٥، ٢١٤ )،٢٠٠٥( ١٦٥٠القرار   

  ٢١٤ )،٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

  ٤٢٢، ٢١٥ )،٢٠٠٦( ١٦٩٢القرار   

  ٢١٦ )،٢٠٠٦( ١٧١٩القرار   

، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٢١٥ األمني العام، تقارير من،  

٤٢١، ٤٢٠، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨  
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  ٢١٦ اإلاء أو االنتقال إىل بعثة جديدة،  

احلالة يف  انظر أيضا. عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

   احلالة يف كوت ديفوار انظر أيضاكوت ديفوار، 

  ٢٤٠ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٥٤٨، ٥٣٤ تقارير من،فريق اخلرباء،   

  ٢٤٠ تنفيذ الوالية،  

  ٥٣١، ٥٢٧، ٥٠٦الرئيس، بيانات من،   

النائب الرئيسي للممثل اخلاص لألمني العام لكوت   

  ٥٤٥، ٥١٠ ديفوار، إحاطات من،

  ٥٠٤، ٢٤١، ٢٤٠ )،٢٠٠٤( ١٥٢٨القرار   

  ٢٤١ )،٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار   

  ٥٠٩، ٢٤١ )،٢٠٠٥( ١٥٨٤القرار   

  ٥١٠ )،٢٠٠٥( ١٥٩٤القرار   

  ٥١٤ )،٢٠٠٥( ١٦٠٠القرار   

  ٥١٨ )،٢٠٠٥( ١٦٠٣القرار   

  ٥١٨، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٧ )،٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   

  ٥٢٥ )،٢٠٠٥( ١٦٤٣القرار   

  ٥٢٧ )،٢٠٠٦( ١٦٥٢القرار   

  ٥٢٧، ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٥٧القرار   

  ٥٣٢، ٢٣٨ )،٢٠٠٦( ١٦٨٢القرار   

  ٢٤٣ )،٢٠٠٦( ١٧٢١القرار   

  ٥٣٧ )،٢٠٠٦( ١٧٢٦القرار   

  ٥٣٧ )،٢٠٠٦( ١٧٢٧القرار   

  ٥٣٩، ٢٤٢ )،٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار   

  ٥٤٣، ٢٤٥ )،٢٠٠٧( ١٧٦٥القرار   

  ٥٤٧ )،٢٠٠٧( ١٧٨٢القرار   

  األمني العام   

  ٥٢٨ ،٢٠٠٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة     

، ٥١٩، ٥١٣، ٥١٠، ٥٠٣ تقارير من،    

٥٤٤، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٥٣١، ٥٢٦  

 هورية الكونغو الدميقراطية.بعثة منظمة األمم املتحدة يف مج

الدميقراطية)،  -  احلالة يف الكونغو (مجهورية انظر أيضا

  الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية انظر أيضا

  ٤٧٦، ٤٥٧ فريق اخلرباء، تقارير من،  

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٢٢٨الرئيس، بيانات من،   

٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥١  

  ٤٤٦، ٢١٣ )،٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار   

  ٤٥٠ )،٢٠٠٤( ١٥٥٥القرار   

  ٤٥١، ٢٣٠، ٢٢٩ )،٢٠٠٤( ١٥٦٥القرار   

  ٤٥٣، ٢٣٠ )،٢٠٠٥( ١٥٩٢القرار   

  ٢٣١،٤٥٥ )،٢٠٠٥( ١٥٩٦القرار   

  ٤٥٨، ٢٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٢١القرار   

  ٤٦٠، ٢٣٢ )،٢٠٠٥( ١٦٣٥القرار   

  ٤٦٣، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٦٦٩القرار   

  ٤٦٣، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٦٧١القرار   

  ٤٦٨، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٧١١القرار   

  ٤٧٠، ٢٣٢ )،٢٠٠٦( ١٧٣٦القرار   

  ٤٧٣ )،٢٠٠٧( ١٧٤٢القرار   

  ٤٧٤ )،٢٠٠٧( ١٧٥١القرار   

  ٤٧٤، ٢٣٢ )،٢٠٠٧( ١٧٥٦القرار   

  ٤٧٧، ٢٣٤ )،٢٠٠٧( ١٧٩٤القرار   

  األمني العام  

  ٤٦٣ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٢رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٦رين الثاين/نوفمرب تش ١٥رسالة مؤرخة     

٤٧٠  

، ٤٥٣، ٤٤٧، ٤٤٦، ٢٣٤، ٢٣١ تقارير من،    

٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٥٩، ٤٥٦  

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات من،  

٤٧٢  
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. بيساو - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا 

 احلالة يف انظر أيضابيساو،  -احلالة يف غينيا  انظر أيضا

  بيساو  -  غينيا

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

  ٥٠٠، ٤٩٩، ٢١٨الرئيس، بيانات من،   

  ٤٩٩، ٢٢١ )،٢٠٠٤( ١٥٨٠القرار   

  األمني العام  

 ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٨رسالة مؤرخة     

٢٢٢  

 ،٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨رسالة مؤرخة     

٢٢٣  

، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٧، ٢٢٥، ٢٢٣ تقارير من،    

٥٠١  

مم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا مكتب األ
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  انظر أيضا. الوسطى

  حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا انظر أيضا

  ٢٣٤ تنفيذ الوالية،  

  ٤٧٩، ٢٣٤الرئيس، بيانات من،   

  األمني العام  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠رسالة مؤرخة     

٢٣٥  

  ٤٧٩ قارير من،ت    

احلالة  انظر أيضا. قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

  احلالة يف قربص انظر أيضايف قربص، 

  ٢٦٥ تنفيذ الوالية،  

  ٧٩٨ )،٢٠٠٤( ١٥٤٨القرار   

  ٨٠٢، ٢٦٥ )،٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   

  ٨٠٣ )،٢٠٠٥( ١٦٠٤القرار   

  ٨٠٥، ٨٠٤، ٨٠٣ األمني العام، تقارير من،  

احلالة  انظر أيضا. ملتحدة السياسي للصومالمكتب األمم ا

  احلالة يف الصومال انظر أيضايف الصومال، 

  ٢١٨ تنفيذ الوالية،  

  ٢١٨الرئيس، بيانات من،   

  ٢١٩ )،٢٠٠٧( ١٧٧٢القرار   

  األمني العام  

 ،٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦رسالة مؤرخة     

٢١٩  

  ٢٢٠ ،٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٤لة مؤرخة رسا    

٢٢٠  

  ٣٩٠، ٢١٩، ٢١٨ تقارير من،    

 انظر أيضا. مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل

  احلالة يف بوغانفيل انظر أيضااحلالة يف بوغانفيل، 

 األمني العام املساعد للشؤون السياسية، إحاطات من،  

٧٣٩، ٧٣٨  

  ٧٣٩الرئيس، بيانات من،   

   األمم املتحدة للسكانصندوق 

  ١١٥٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة 
  آسيا الوسطى

  ٢٧٣ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

 ،٢٠٠٧أيار/مايو  ٧األمني العام، رسالة مؤرخة   

٢٧٣  

 انظر أيضا .بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

  احلالة يف هاييت  انظر أيضااحلالة يف هاييت، 

  ٢٥٤ اإلنشاء والوالية والتكوين،  

  ٢٥٥ تنفيذ الوالية،  

، ٦٦٦، ٦٦٣، ٦٦١، ٦٥٢الرئيس، بيانات من،   

٦٦٨  
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  ٢٥٤ )،٢٠٠٤( ١٥٢٩القرار   

  ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٤ )،٢٠٠٤( ١٥٤٢القرار   

  ٦٥٦، ٢٥٦ )،٢٠٠٤( ١٥٧٦القرار   

  ٦٦٢، ٢٥٦ )،٢٠٠٥( ١٦٠٨القرار   

  ٢٥٧ )،٢٠٠٥( ١٦١٢القرار   

  ٦٦٦ )،٢٠٠٦( ١٦٥٨القرار   

  ٣٥٦ )،٢٠٠٦( ١٧٠٢القرار   

  ٦٧١ )،٢٠٠٧( ١٧٤٣القرار   

  ٦٧٢، ٢٥٧ )،٢٠٠٧( ١٧٨٠القرار   

، ٦٦٥، ٦٦٣، ٦٦٢، ٦٥٥ األمني العام، تقارير من، 

٦٧٢، ٦٧٠، ٦٦٩  

 .مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان

  احلالة يف طاجيكستان انظراحلالة يف طاجيكستان،  انظر

  ٢٧٦إجناز أو إاء البعثة،   

  ٢٥٧ إاء الوالية،  

احلالة  انظر أيضا، ٢٦٦، هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة

  لة يف الشرق األوسطاحلا انظر أيضايف الشرق األوسط، 

ناعة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص امل
  البشرية/اإليدز

  ١١٣٣إحاطات من،   

 انظر. بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

 انظربعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان، 

  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان

بعثة  انظر. بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

بعثة األمم  انظرمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، األ

  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف 
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم  انظر. دارفور

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي  انظراملتحدة يف دارفور، 

  األمم املتحدة يف دارفورو

بعثة األمم  انظر. بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان

بعثة األمم املتحدة  انظراملتحدة املتقدمة يف السودان، 

  املتقدمة يف السودان

بعثة األمم املتحدة يف  انظر. بعثة األمم املتحدة يف سرياليون

  نبعثة األمم املتحدة يف سرياليو انظرسرياليون، 

  وكيل األمني العام لشؤون نزع السالح

  ١١٢٢، ١١١٨ األسلحة الصغرية، إحاطات بشأن،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف 
  حاالت الطوارئ

  ، احلالة يف أفريقيا  

  ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٣ إحاطات بشأن،    

  ٤٨٤بيانات بشأن،     

  ١٢٧٨، ١٤١، ٧٣ إحاطات من،  

  ٦٤٢ والسودان، إحاطات بشأن، الرتاع بني تشاد  

   املدنيون يف الرتاعات املسلحة  

، ١١٠٢، ١٠٩٩، ١٠٩٨،  إحاطات بشأن،    

١١١٢، ١١١٠، ١١٠٨، ١١٠٤ ،

١١١٥، ١١١٤  

  ١٥٠٤بيانات بشأن،     

  األزمات املعقدة  

  ١٢٠٥ إحاطات بشأن،    

  ١٣٤٣بيانات بشأن،     

 منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، إحاطات  

  ٥٤٩ بشأن،

  وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم

، ٧١٨، ٧١٢ احلالة يف أفغانستان، إحاطات بشأن،  

٧٢٦، ٧١٩  

  ٨٠٦احلالة يف البوسنة واهلرسك، إحاطات بشأن،   

  الدميقراطية) - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢، ٤٧١ إحاطات بشأن،    
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 ،٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٧رسالة مؤرخة     

١٥٧٠  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، إحاطات بشأن،  

١١٣٣  

  ١١٣٠ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ٨٢٧ احلالة يف كوسوفو، إحاطات بشأن،  

  ٨٥١ احلالة يف الشرق األوسط، إحاطات بشأن،  

بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو   

  ٤٧٢ الدميقراطية، إحاطات بشأن،

، ١٢٢ حفظ السالم، إحاطات بشأن، عمليات  

١٢٠٤  

  ١٤٧٢ الدفاع عن النفس، إحاطات بشأن،  

  احلالة يف السودان  

  ١٤٥٣، ١٤٥٠ إحاطات بشأن،    

  ١٤٤٩، ٦٣٢، ٥٩٢بيانات بشأن،     

  ٦٧٤ ليشيت، إحاطات بشأن، -  احلالة يف تيمور  

بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان،   

  ٧١٥ إحاطات بشأن،

 بعثة األمم املتحدة املتقدمة يف السودان، بيانات بشأن،  

٥٩٢  

، ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

١١٥٧، ١١٥٥، ١١٥٤  

  وكيل األمني العام للشؤون السياسية

الدميقراطية)، إحاطات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٧٢، ٤٧١ بشأن،

  ٨٠٣، ٧٩٨ احلالة يف قربص، إحاطات بشأن،  

  ١٠١١، ٩٩٢ احلالة يف العراق، إحاطات بشأن،  

  النـزاع بني العراق والكويت  

  ٩٨١ إحاطات بشأن،    

  ١٤٨٢بيانات بشأن،     

  ١١٣٩ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف الشرق األوسط  

، ٩١٧، ٩١١، ٩٠٥، ٨٥٢ إحاطات بشأن،    

٩٢٤، ٩٢٣، ٩٢٢، ٩١٩، ٩١٨ ،

٩٥١، ٩٥٠، ٩٣٩، ٩٣٠، ٩٢٥ ،

٩٥٢، ٩٥٥  

  ٩٣٦ تقارير من،    

  ٥٨٥ احلالة يف السودان، إحاطات بشأن،  

  اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة  

  ٣٤٠ إحاطات بشأن،    

  ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣٣٣بيانات بشأن،     

قوة األمم  انظر. قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك

حدة قوة األمم املت انظراملتحدة ملراقبة فض االشتباك، 

  ملراقبة فض االشتباك

برنامج األمم املتحدة  انظر. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي انظراإلمنائي، 

قوة األمم  انظر. قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

قوة األمم املتحدة  انظراملتحدة حلفظ السالم يف قربص، 

  حلفظ السالم يف قربص

  ق األمم املتحدة للسكانصندو

  ١١٥٠ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

مفوض األمم  انظر. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

مفوض األمم  انظراملتحدة السامي لشؤون الالجئني، 

  املتحدة السامي لشؤون الالجئني

منظمة األمم املتحدة  انظر. منظمة األمم املتحدة للطفولة

  منظمة األمم املتحدة للطفولة انظر، للطفولة

.  انظر صندوق األمم صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

املتحدة اإلمنائي للمرأة، انظر صندوق األمم املتحدة 

  اإلمنائي للمرأة
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قوة األمم املتحدة  انظر. قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان

  املؤقتة يف لبنانقوة األمم املتحدة  انظراملؤقتة يف لبنان، 

مكتب  انظر. مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون

مكتب األمم  انظراألمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، 

  املتحدة املتكامل يف سرياليون

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (عضو 
  دائم يف جملس األمن)

  ٧١٣ أن،احلالة يف أفغانستان، بيانات بش  

، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢نات بشأن، احلالة يف أفريقيا، بيا  

٤٨٨  

، ١٥٣٦، ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

١٥٤١  

  ٨١٨، ٣٣١ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،احلالة يف   

  ٤١٤ احلالة يف بوروندي، بيانات بشأن،  

  ١٠٤٤، ١٠٣٨ ألطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،ا  

، ١٠٩٨  الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،املدنيون يف  

١١١٦، ١١١٤، ١١٠٩، ١١٠٧، ١١٠١ ،

١٤٠٨، ١٣٤٠  

  تغري املناخ  

، ٧٣، ٦٥ ،٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

١٥١٧، ١٣٤٤، ١٢٥١،  

  ١٥١٨، ١٣٦٩، ١٢٥٣بيانات بشأن،     

، ١٢٠٦، ٣١٤ األزمات املعقدة، بيانات بشأن،  

١٣٤٤، ١٢٠٨  

الدميقراطية)، بيانات  - (مجهورية احلالة يف الكونغو  

  ٤٧٢ بشأن،

، ٥١٦، ٥١٣ لة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،احلا  

١٤٤٥، ١٤١٤  

  ٨٠٣، ٨٠٢، ٧٩٦ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

  ١٣٦٨، ٤٨٨ الغذاء واألمن، بيانات بشأن،  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٦، ٦٥٩، ٦٥٠ ات بشأن،احلالة يف هاييت، بيان  

، ١٤١٧، ٨٩٧بيانات بشأن، ٨٨٥، اغتيال احلريري  

١٤٢٥  

 فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، بيانات بشأن،  

١١٣٢  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

  ٣٤٢ حمكمة العدل الدولية، بيانات بشأن،  

 ،١٠٢٠ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٦، ١٠٣٤، ١٠٣٢، ١٠٢٧، ١٠٢٤  

 احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،  

١٠٣١، ١٠٢٧، ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢٠ ،

١٠٣٤، ١٠٣٢  

، ١٠٠٠، ٩٩١احلالة يف العراق، بيانات بشأن،   

١٠٠٩، ١٠٠٨، ١٠٠٧  

  النـزاع بني العراق والكويت  

  ١٤٨٠، ٩٦٩، ٩٦٢إحاطات من،     

  ١٤٨١، ٩٧٣، ٩٧٠ بيانات من،    

  ١٣٤٢ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٣٢، ٨٢٥ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  ١٤١٥، ١٤١٤ احلالة يف ليربيا، بيانات بشأن،  

  ١٥٢٢، ١١٤٤ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

، ٨٦١، ٨٥٤ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩٣٨، ٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٨، ٩٠٧، ٩٠٣ ،

٩٥٥، ٩٥٤، ٩٤٩، ٩٤٧ ،٩٤٦، ٩٤٥ ،

١٤٤٩، ١٣٦٣  

  ١٥٠٩، ١٣٦٧، ٧٤٣حلالة يف ميامنار، بيانات بشأن، ا  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

  ١٤١٨، ١٣٦٣، ١١٩٧، ١١٩٦ بيانات بشأن،

  مجهورية إيران اإلسالمية - عدم االنتشار   
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 ،٢٠٠٦رب كانون األول/ديسم ٧رسالة مؤرخة     

١١٨٦  

، ١٤١٨، ١٣٨٩، ١١٩١، ١١٨٤ بيانات من،    

١٤٢٠  

  ، ٣٠١ جلنة بناء السالم، بيانات بشأن،  

  ١٥٣١، ١٥١٥ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

  ١١٤٤ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

  املنظمات اإلقليمية  

  ١٢٥، ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٥رسالة مؤرخة     

  ١٥٣٢، ١٢١٤ن، بيانات م    

  بعثات جملس األمن  

، ١٢٦٨، ١٢٦٢، ١٢٦١، ١٢٥٦إحاطات من،     

١٥٣٩، ١٢٦٩  

  ١٢٦٦ بيانات من،    

  ١٥٠١ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  

  احلالة يف سرياليون  

  ٤٣٢ ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥رسالة مؤرخة     

  ٤٣١ بيانات من،    

  ٣٩٤ احلالة يف الصومال، بيانات بشأن،  

، ٥٧٦، ٥٧٠، ٥٦٧ت بشأن، يف السودان، بيانا احلالة  

٦٣٤، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٥٨٤، ٥٧٧ ،

١٤٤٩، ١٤٣٦، ١٤٢٣، ١٤٢١، ١٣٧٢ ،

١٤٦٤، ١٤٥٠  

، ١٠٦٣، ١٠٦٠، ١٠٥٧اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٠٨٤، ١٠٧٥، ١٠٧٤، ١٠٦٩، ١٠٦٥  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠، ١٢٤٩ بشأن،

، ٦٨٣، ٦٧٧ ليشيت، بيانات بشأن،  -  يف تيمور احلالة  

٧٠٢، ٦٩٨، ٦٨٤، ٦٨٥  

، ١١٥٤، ١١٥٣حة الدمار الشامل، بيانات بشأن، أسل  

١١٦٥، ١١٦٠  

منطقة غرب أفريقيا، القضايا العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥١ بشأن،

  ٣٧٠ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

، ١١٥٤، ١١٥٣ بشأن، املرأة والسالم واألمن، بيانات  

١١٦٥، ١١٦٠  

متوز/يوليه  ٢٦احلالة يف زمبابوي، رسالة مؤرخة   

١٢٩٢، ١٦٣، ١٣٧، ١٢١، ٧٠، ٦٥، ٦٤ ،٢٠٠٥  

ترتانيا (عضو يف جملس األمن  انظر. مجهورية ترتانيا املتحدة

ترتانيا (عضو يف جملس  انظر)، ٢٠٠٦-٢٠٠٥يف الفترة 

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥األمن يف الفترة 

  ملتحدة األمريكية (عضو دائم يف جملس األمن)الواليات ا

  ٧٣٦، ٧١٦، ٧١٣ احلالة يف أفغانستان، بيانات بشأن،  

، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٨٢حلالة يف أفريقيا، بيانات بشأن، ا  

٤٩١، ٤٨٨  

  ١٥٤١، ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٨١٨ البوسنة واهلرسك، بيانات بشأن،  

  ٤١٤ ن،احلالة يف بوروندي، بيانات بشأ  

، ٣٢١ األعمال التجارية واتمع املدين، بيانات بشأن،  

١١٦٩  

، ١٠٣٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

١٤٠٤، ١٠٤٤  

اجلوانب املدنية إلدارة الرتاعات وبناء السالم، بيانات   

  ١٢٢٨ بشأن،

، ١٠٩٨ املدنيون يف الرتاعات املسلحة، بيانات بشأن،  

١١١٦، ١١١٢، ١١٠٩  

  ١٢٠٨ زمات املعقدة، بيانات بشأن،األ  

الدميقراطية)، بيانات  - احلالة يف الكونغو (مجهورية  

  ٤٥١ بشأن،
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  ٥١٦، ٥١٣ احلالة يف كوت ديفوار، بيانات بشأن،  

  ٨٠٢، ٨٠١، ٧٩٧ احلالة يف قربص، بيانات بشأن،  

 شباط/ ٢٢النـزاع بني إريتريا وإثيوبيا، رسالة مؤرخة   

  ٤٩٥ ،٢٠٠٦فرباير 

  ١٣٦٨، ٤٨٩ اء واألمن، بيانات بشأن،الغذ  

  ٤٤٤ احلالة يف منطقة البحريات الكربى، بيانات بشأن،  

  ١٣٣٧، ٦٤٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

، ١٢٩٧، ٨٩٧، ٨٨٥ اغتيال احلريري، بيانات بشأن،  

١٤١٧  

، ١٠٢٥ احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، بيانات بشأن،  

١٠٣٢، ١٠٢٨  

 ية ليوغوسالفيا السابقة، بيانات بشأن،احملكمة الدول  

١٠٣٠، ١٠٢٨، ١٠٢٥، ١٠٢٠  

  احلالة يف العراق  

، ٩٩٤، ٩٩٣، ٩٩٠، ٩٨٣ إحاطات بشأن،    

١٠٠٥، ١٠٠٤، ١٠٠٢، ٩٩٨، ٩٩٧ ،

١٠١١  

 ،٢٠٠٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧رسالة مؤرخة     

١٠٠٠  

، ١٠٠٧، ١٠٠٠، ٩٩١، ٩٨٩بيانات بشأن،     

١٠١٤، ١٠٠٩  

  لعراق والكويتالنـزاع بني ا  

، ٩٧٥، ٩٦٨، ٩٦٥، ٩٦٢ إحاطات بشأن،    

١٤٧٩، ٩٨٣، ٩٧٨  

  ٩٧٣، ٩٦٩، ٩٦٥بيانات بشأن،     

  ١٢٣١ العدالة وسيادة القانون، بيانات بشأن،  

  ٨٣١ احلالة يف كوسوفو، بيانات بشأن،  

  ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٥ ،بشأن، بيانات احلالة يف ليربيا  

، ٨٥٣، ٨٤٩ احلالة يف الشرق األوسط، بيانات بشأن،  

٩١٠، ٩٠٧، ٩٠٦، ٩٠٣، ٨٧٠، ٨٦٩، ٨٦١ ،

٩٤١، ٩٣٧، ٩٣٣، ٩٢٩، ٩٢٢، ٩١٥، ٩١٤ ،

٩٥٦، ٩٥٤، ٩٥١، ٩٤٩، ٩٤٧، ٩٤٥، ٩٤٢ ،

١٤٩٢، ١٤٤٨، ١٤٤٦، ١٣٦٣، ٩٥٩  

  احلالة يف ميامنار  

  ٧٤١، ٦٥ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١رسالة مؤرخة     

، ٦٤ ،٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٥رسالة مؤرخة     

١٢٩٣، ١٢٩٠، ١٢٨٩، ٧٤١  

 ،٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣رسالة مؤرخة     

٧٤٤  

، ١٣٦٦، ١٣٤١، ٧٤٥، ٧٤١بيانات بشأن،     

١٤٩٦، ١٤١٧، ١٣٦٨  

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  - عدم االنتشار   

، ١٣٣٨، ١١٩٧، ١١٩٥، ٧٤٩ بيانات بشأن،

١٤١٨، ١٣٦٢  

 بشأن،مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات  - عدم االنتشار   

١١٩٣، ١١٩١، ١١٨٩، ١١٨٧، ١١٨٣ ،

١٥٢٥، ١٤٢٠، ١٤١٨، ١٣٧١، ١٣٧٠ ،

١٥٢٦  

 تسوية املنازعات بالوسائل السلمية، بيانات بشأن،  

١١٧٥  

، ١٥١٥، ١٢٠٢ عمليات حفظ السالم، بيانات بشأن،  

١٥٣١  

، ١١٦٩ بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، بيانات بشأن،  

١٢٤٤، ١٢٣٧  

  ١١٧٥ ملسلحة، بيانات بشأن،منع نشوب الرتاعات ا  

  ١٢١٩، ١٢١١ املنظمات اإلقليمية، بيانات بشأن،  

  ١٤٧٢، ١٤٧٠الدفاع عن النفس، بيانات بشأن،   

  ٤٣٥ احلالة يف سرياليون، بيانات بشأن،  

  ١١٢٣ األسلحة الصغرية، بيانات بشأن،  

  ٤١٠، ٤٠٢حلالة يف الصومال، بيانات بشأن، ا  
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، ٥٩٤، ٥٨٤، ٥٧٥بشأن، حلالة يف السودان، بيانات ا  

٦٣٥، ٦٣٣، ٦٢٨، ٦٢٠، ٦١٧، ٦١٢ ،

١٤٤٨، ١٤٣٦، ١٤٢٦، ١٤٢٣، ١٤٢١ ،

١٥٦٩، ١٤٦٤، ١٤٥٣  

، ١٠٧٨، ١٠٧٦، ١٠٥٦اإلرهاب، بيانات بشأن،   

١٤٨٣، ١٠٨٩، ١٠٨٤، ١٠٨٠  

األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني، بيانات   

  ١٢٥٠، ١٢٤٩، ١٢٤٨ بشأن،

، ٦٧٨، ٦٧٧شيت، بيانات بشأن، لي -  احلالة يف تيمور  

٧٠٢، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٨٩، ٦٨٧، ٦٨١، ٦٧٩ ،

٧٠٥  

  ١٥٢٥، ١٣٧٢ أسلحة الدمار الشامل، بيانات بشأن،  

منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود، بيانات   

  ٥٥٦ بشأن،

  ٣٧٠، ٣٦٩ احلالة يف الصحراء الغربية، بيانات بشأن،  

  ١١٥١ شأن،املرأة والسالم واألمن، بيانات ب  

  ١٤١٥ املناقشات اخلتامية، بيانات بشأن،  

بعثة األمم  انظر. بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، انظر بعثة األمم املتحدة يف 

  إثيوبيا وإريتريا

 انظر، ٢٦٥ ،بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

  أيضا احلالة يف كوسوفو  انظر أيضا احلالة يف كوسوفو،

بعثة األمم املتحدة يف  انظر. بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا انظرليربيا، 

بعثة األمم املتحدة يف  انظر. بعثة األمم املتحدة يف نيبال

  بعثة األمم املتحدة يف نيبال انظرنيبال، 

بعثة األمم املتحدة يف  نظرا .بعثة األمم املتحدة يف السودان

  بعثة األمم املتحدة يف السودان انظرالسودان، 

بعثة  انظر .بعثة األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية

بعثة األمم  انظراألمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية، 

  املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية

بعثة  نظرا .ليشيت - بعثة األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

بعثة  انظرليشيت،  - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

  ليشيت - األمم املتحدة املتكاملة يف تيمور 

 ،فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان

٢٥٧  

جلنة  انظر. جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

جلنة األمم  انظراألمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، 

  املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش

عملية األمم املتحدة  انظر .عملية األمم املتحدة يف بوروندي

  عملية األمم املتحدة يف بوروندي انظريف بوروندي، 

عملية األمم  انظر. عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

عملية األمم املتحدة يف  انظراملتحدة يف كوت ديفوار، 

  يفواركوت د

 انظر. مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

 انظرمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

. بيساو -  مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا

 - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا انظر

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف  انظربيساو، 

  بيساو -  غينيا

بعثة مراقيب  انظر. بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بوغانفيل

بعثة مراقيب األمم  انظراألمم املتحدة يف بوغانفيل، 

  املتحدة يف بوغانفيل

  ٢٦٥ ،بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا

مكتب األمم  انظر. ليشيت - تيمور  مكتب األمم املتحدة يف

مكتب األمم املتحدة يف  انظرليشيت،  -املتحدة يف تيمور 

  ليشيت -تيمور 
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مكتب األمم  انظر. مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

مكتب األمم املتحدة لغرب  انظراملتحدة لغرب أفريقيا، 

  أفريقيا

 مكتب انظر. مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل

مكتب األمم  انظراألمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل، 

  املتحدة السياسي يف بوغانفيل

مكتب  انظر. مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال

مكتب األمم  انظراألمم املتحدة السياسي للصومال، 

  املتحدة السياسي للصومال

 .مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف طاجيكستان

األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف  مكتب انظر

مكتب األمم املتحدة لدعم بناء  انظرطاجيكستان، 

  السالم يف طاجيكستان

هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة (هيئة األمم املتحدة ملراقبة 
  ٢٦٦ ،اهلدنة)

  أوروغواي

  ١٢٢٢ االحتاد األفريقي، بيانات بشأن،  

  ٦٥٩ ،٣٠٩ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١٥٠٢ إصالح قطاع األمن، بيانات بشأن،  
  
  
  

  اءـــــــــــــت

  

  البوليفارية - فرتويال، مجهورية 

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، بيانات بشأن،  

  ١٣٧٠ تغري املناخ، بيانات بشأن،  

  ٦٥٠ احلالة يف هاييت، بيانات بشأن،  

  ١١٣٢ املسائل اإلنسانية، بيانات بشأن،  

، ١٤٤١، ١٢٣٢ ة القانون، بيانات بشأن،العدالة وسياد  

١٥١٧  

  ٣١٥ صون السلم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٠٨٩اإلرهاب، بيانات بشأن،   

  ٣٣٩ اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، بيانات بشأن،  

  ٥٦١ منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم، بيانات بشأن،  

  التصويت

  ١٦٧اختاذ قرارات أو مقررات دون تصويت،   

  ١٦٠ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٦١ بنن، بيانات من،  

  ١٦٣ احلالة يف قربص،  

  ١٦١ أملانيا، بيانات من،  

  ١٦٠ اليابان، بيانات من،  

  ١٦٤، ١٦٣ احلالة يف الشرق األوسط،  

  ١٦٤، ١٦٣ احلالة يف ميامنار،  

  ١٦١ الفلبني، بيانات من،  

  ١٦٠ ،٢٠٠٦متوز/يوليه  ١٩الرئيس، مذكرة مؤرخة   

  ١٦٢ ائل اإلجرائية واملسائل غري اإلجرائية،املس  

  ١٦٠ اإلجراءات املتعلقة بـ،  

 اإلجراءات املتعلقة مبا إذا كانت مسألة ما مسألة إجرائية،  

١٦٤  

  ١٦١ )،٢٠٠٥( ١٦٢٥القرار   

  ١٦١، ١٦٠ رومانيا، بيانات من،  

  ١٦٣ احلالة يف زمبابوي،  
  
  
  

  اءـــث
  

  ات املسلحةهيئة الرصد املعنية باألطفال والرتاع

  ١٠٤٩ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

  أسلحة الدمار الشامل

  ١٥٢٤، ١٥١٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٥١٠أنغوال، بيانات من،   

  ١٥١١أستراليا، بيانات من،   

  ١٥٢٤، ١١٧٦ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٨٣ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   
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  ١٥١٢، ١٤٣٨ ،كوبا، بيانات من  

، ١٣٦١حتديد التهديدات اليت يتعرض هلا السالم،   

١٣٧١  

  ١٥١٢، ١١٧٨، مصر، بيانات من  

  ١٥١٣، ١٣٧١، ١١٨٣فرنسا، بيانات من،   

  ١٥٢٤، ١٥٠٥ مهام وسلطات جملس األمن،  

  ١١٨٠ أملانيا، بيانات من،  

   اهلند  

  ١١٨٠ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٧رسالة مؤرخة     

  ١٥١١ بيانات من،    

  ١٥١٢ إندونيسيا، بيانات من،  

، ١٤٠، ١٣١، ١٢٣دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٥، ١٥٤، ١٤٦  

  ١٥١٢، ١١٧٨مجهورية إيران اإلسالمية، بيانات من،   

  ١١٨٣ إسرائيل، بيانات من،  

  ١٥٢٥ األردن، بيانات من،  

  ١٥٢٥ الكويت، بيانات من،  

   اجلمهورية العربية الليبية، ختلي  

  ٦٩ نظر جملس األمن،مسائل قيد   

  ٥٦٣الرئيس، بيانات من،   

  ١٥١١ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ١٤٣٧ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٥١٢ املكسيك، بيانات من،  

  ١٥١١ ناميبيا، بيانات من،  

  ١٥١٢ نيبال، بيانات من،  

  ١٥٢٥ نيوزيلندا، بيانات من،  

  ١٥٢٤ ة عدم االحنياز، بيانات باسم،حرك  

  ١٥١١ النرويج، بيانات من،  

، ١٣٧٢، ١١٨٠، ١١٧٩ باكستان، بيانات من،  

١٥١٢، ١٤٣٨  

  ١١٨٣بنما، بيانات من،   

  ١١٧٩ الفلبني، بيانات من،  

  ١١٨٢الرئيس، بيانات من،   

، ١٨١، ١٧٤، ١٧٣، ١٣١ )،٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار   

١٣٦١، ١١٨٠، ٣٥٢، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠ ،

١٥١٣، ١١٣٧٢  

  ١٣٦١، ١١٨٢، ١٩٤ )،٢٠٠٦( ١٦٧٣القرار   

  ١٥١٣، ١٥١٠ رومانيا، بيانات من،  

  ١٥١١ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ١٥٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   

  ١١٨٠إحاطات من،   

  ١٩٤ اإلنشاء والوالية،  

  ١١٨١ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٥رسالة مؤرخة     

 ،٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٨ رسالة مؤرخة    

١١٨١  

  ١٩٤ تنفيذ الوالية،    

 ،٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٢سلوفاكيا، رسالة مؤرخة   

١١٨٢  

  ١١٨١ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ١٥٢٥ إسبانيا، بيانات من،  

  ١٥١١ السويد، بيانات من،  

  ١٥٢٤ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،  

، ١٤٣٧، ١٥٠٩، ١٥٢٥ ،اململكة املتحدة، بيانات من  

١٣٧٢  

  ١٣٧٢، ١٥٢٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  
  

  منطقة غرب أفريقيا، املسائل العابرة للحدود

  ٥٥٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ٥٥٦ بنن، بيانات من،  
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  ٥٥٥ الربازيل، بيانات من،  

  ٥٥١ شيلي، بيانات من،  

  ٥٥٦الدامنرك، بيانات من،   

  ١٣٦١ هلا السالم، حتديد التهديدات اليت يتعرض  

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، إحاطات من،  

٥٥٤، ٥٠٠  

  ٥٥٦االحتاد األورويب، بيانات باسم،   

  ٥٥٢فرنسا، بيانات من،   

  ٥٥٠ غانا، إحاطات من،  

  ٥٥٧ جمموعة الدول األفريقية، بيانات باسم،  

  ٥٥٧ غينيا، بيانات من،  

، ١٤٧، ١٤١ ،١٢٠دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٤٩  

  ٥٥٦ اليابان، بيانات من،  

  ٥٥٦ لكسمربغ، بيانات من،  

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٥٧النيجر، بيانات من،  

  ٥٥٧ ، بيانات من،نيجرييا  

  ٥٥٢ باكستان، بيانات من،  

  ١٥٣٠، ١٣٦١، ٥٥٨، ٥٥٣الرئيس، بيانات من،   

  ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥١االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ني العام األم  

  ٥٥٣، ٥٥٠إحاطات من،     

  ٥٤٩، ٥٥٣ تقارير من،    

  ١٢٩٣، ١٢٧١، ١٢٥٥ بعثات جملس األمن،  

 املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا، إحاطات من،  

٥٥٣  

  ٥٤٩ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إحاطات من،  

وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف   

  ارئ، حاالت الطو

  ٥٤٩ إحاطات من،    

  ٥٥١ اململكة املتحدة، بيانات من،  

  ٥٥٦ الواليات املتحدة، بيانات من،  
  

  منطقة غرب أفريقيا، توطيد السالم

  ٥٦١ الصني، بيانات من،  

  ٥٦٢ كوت ديفوار، بيانات من،  

  ٥٦٢، ٥٦١الدامنرك، بيانات من،   

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، بيانات من،  

٥٦٠  

  ٥٦٢مصر، بيانات من،   

  ٥٦١فرنسا، بيانات من،   

  ٥٥٨ ،٢٠٠٦آب/أغسطس  ٣غانا، رسالة مؤرخة   

  ٥٦٢ اليونان، بيانات من،  

  ٥٦٢غواتيماال، بيانات من،   

  ٥٦٢ اهلند، بيانات من،  

  ١٤٩، ١٤١، ١٢٤ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٥٦٢ اليابان، بيانات من،  

  ٧٢ مسائل قيد نظر جملس األمن،  

  ٥٦٢ ناميبيا، بيانات من،  

  ٥٦٢ النرويج، بيانات من،  

  ٥٦٣بريو، بيانات من،   

  ١٥٣٢، ٥٦٣، ٥٥٨الرئيس، بيانات من،   

  ٥٦٣قطر، بيانات من،   

  ٥٦١ االحتاد الروسي، بيانات من،  

  ٥٥٨األمني العام، بيانات من،   

  ٥٦١ سرياليون، بيانات من،  

 قيا، بيانات من،املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفري  

٥٥٩  

  ٥٦٣ترتانيا، بيانات من،   

  ٥٦١ فرتويال، بيانات من،  
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  احلالة يف الصحراء الغربية

  اجلزائر  

  ١٤٧٨ ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٢٦رسالة مؤرخة     

  ٣٠٦ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٤رسالة مؤرخة     

  ٣٧٠فرنسا، بيانات من،   

  ١٠١ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

  ٣٦٧ يف ما يتعلق بـ، املغرب، رسالة  

  ٣٦٩ ،٢٠٠٦نيسان/أبريل  ٢٦رسالة مؤرخة   

  ٧٥ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ٣٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٢٣القرار   

  ١٣٢٢، ١٢٩٩، ٣٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٤١القرار   

  ٣٦٧ )،٢٠٠٤( ١٥٧٠القرار   

  ٣٦٧ )،٢٠٠٥( ١٥٩٨القرار   

  ٣٦٧ )،٢٠٠٥( ١٦٣٤القرار   

  ٣٦٩ )،٢٠٠٦( ١٦٧٥القرار   

  ٣٧٠ )،٢٠٠٦( ١٧٢٠لقرار ا  

، ١٣٠٠، ٣٧١، ٣٤٩ )،٢٠٠٧( ١٧٥٤القرار   

١٣٣٢، ١٣٢٢  

  ١٣٢٢، ٣٧٢ )،٢٠٠٧( ١٧٨٣القرار   

  األمني العام   

  ٣٤٨ عالقات جملس األمن مع،    

  ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٦٧ تقارير من،    

  ٣٧١ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

  ٣٦٩ترتانيا، بيانات من،   

  ٣٧٠ من، اململكة املتحدة، بيانات  

  ٣٧٠، ٣٦٩ الواليات املتحدة، بيانات من،  

 انظربرنامج األغذية العاملي،  انظر. برنامج األغذية العاملي

  برنامج األغذية العاملي

 انظرأسلحة الدمار الشامل،  انظر. أسلحة الدمار الشامل

  أسلحة الدمار الشامل
  

  املرأة والسالم واألمن

  ١١٥١، ٣٢٦، ٣٢٥ اجلزائر، بيانات من،  

  ١١٥١أنغوال، بيانات من،   

  ٣٢٦بيانات من،  األرجنتني،  

األمني العام املساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات   

  ١١٥٦ من،

  ١١٥٨أستراليا، بيانات من،   

  ١١٦٠النمسا، بيانات باسم،   

  ١١٦٠ بنغالديش، بيانات باسم،  

  ١١٥١ بنن، بيانات من،  

  ٣٢٦، ٣٢٥ الربازيل، بيانات من،  

  ١١٥١، ١١٥٨، ١١٦٠ بيانات من، كندا،  

  ١١٥٠ شيلي، بيانات من،  

  ١١٦٢، ١١٥٨الصني، بيانات من،   

  ١١٦٢ كولومبيا، بيانات من،  

  ١١٤٩ أمانة الكومنولث، بيانات من،  

  ١١٥٨ الدميقراطية، بيانات من، - الكونغو، مجهورية   

  ١١٦٠ كرواتيا، بيانات من،  

  ١١٥٣ نائب األمني العام، بيانات من،  

  ١١٥٧ ابطة دوشريهاموي، بيانات من،ر  

  ١١٦٠، ١١٥٠ االحتاد األورويب، بيانات باسم،  

  ١١٦٣، ١١٦٢، ١١٥١فرنسا، بيانات من،   

  ١١٥١، ١١٥٠ أملانيا، بيانات من،  

  ١١٥٧ غانا، بيانات من،  

  ١١٤٨ املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، بيانات من،  

  ١١٥٤ يسلندا، بيانات من،أ  

  ١١٥٠ من،اهلند، بيانات   

  ١١٦٢، ١١٥٨ إندونيسيا، بيانات من،  

املعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة،   

  ١١٤٨ بيانات من،
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، ١٤٢، ١٣٦، ١٢٨دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،   

١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦  

  ١١٦٥ إيطاليا، بيانات من،  

 ،٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٤اليابان، رسالة مؤرخة   

١١٥٧  

  ١١٦٢ كوريا، مجهورية، بيانات من،  

  ١١٦٢ ليختنشتاين، بيانات من،  

  ١١٦٢ مالوي، بيانات من،  

  ٣٢٧ املكسيك، بيانات من،  

  ١١٦٤ ميامنار، بيانات من،  

  ١١٥٤ ناميبيا، بيانات من،  

  ١١٥٤ شبكة النساء املناصرات للسالم، بيانات من،  

  ٧٨ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١١٥٣ ن، بيانات من،بن  

  ١١٦٠ النرويج، بيانات من،  

  ١١٥٤ باكستان، بيانات من،  

  ١١٥٣، ٣٢٥ الفلبني، بيانات من،  

، ١١٥٢، ٣٢٧، ٣٠٦، ٢٩٤الرئيس، بيانات من،   

١٣٠٥، ١١٦٢، ١١٥٧، ١١٥٤  

  ١١٦٤قطر، بيانات من،   

  ١١٥٩ ريدي فيتو، بيانات من،  

  ١١٥٦، ١١٥٣ رومانيا، بيانات من،  

  ١١٦٤، ١١٥٣، ٣٢٦الروسي، بيانات من،  االحتاد  

، ١١٥٤، ١١٤٩، ٣٢٦ األمني العام، تقارير من،  

١١٦١، ١١٥٥  

  ١١٦٤ سلوفاكيا، بيانات من،  

  ١١٦٠ سلوفينيا، بيانات من،  

  ١١٥٩ جنوب أفريقيا، بيانات من،  

 ضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة،املستشارة اخلاصة للق  

  ١١٦٣، ١١٥٤، ١١٥٣ بيانات من،

  ١١٦٥ السودان، بيانات من،  

  ١١٥٤ السويد، بيانات من،  

  ٣٢٧ اجلمهورية العربية السورية، بيانات من،  

  ١١٥٧، ١١٥٢ترتانيا، بيانات من،   

  ١١٥٩ أوغندا، بيانات من،  

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، بيانات من،  

١١٦٣، ١١٥٦، ١١٥٤، ١١٥٠  

  ١١٥٠ ات من،، بيانللسكانصندوق األمم املتحدة   

 وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، بيانات من،  

١١٥٧، ١١٥٥، ١١٥٤، ١١٥٠  

، ١١٦٠، ١١٥٤، ١١٥٣ اململكة املتحدة، بيانات من،  

١١٦٥  

  ١١٥٣ الواليات املتحدة، بيانات من،  

  ١١٥٦ املنظمة الدولية للنساء املتآزرات، بيانات من،  

سان والسالم، بيانات الشبكة النسائية حلماية حقوق اإلن  

  ١١٥١ من،

 الفريق العامل املعين باملرأة والسالم واألمن، بيانات من،  

١١٦٢  
  

  املنظمة الدولية للنساء املتآزرات 

  ١١٥٦ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  الشبكة النسائية حلماية حقوق اإلنسان والسالم

  ١١٥١ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

فريق العامل اجلامع املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ ال
  ١٩٧ السالم،

  ١٩٦ الفريق العامل املعين باحملكمتني اجلنائيتني الدوليتني،

  الفريق العامل املعين باملرأة والسالم واألمن

  ١١٦٢ املرأة والسالم واألمن، بيانات بشأن،  

  ١٣٠ األفرقة العاملة، إحاطات من،

  البنك الدويل 

  ١١٦٩ قطاع األعمال واتمع املدين، إحاطات بشأن،  
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  ١١٤٧ األطفال والرتاع املسلح، إحاطات بشأن،  

، ١٢٣٧بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، إحاطات بشأن،   

١٢٣٩  

  برنامج األغذية العاملي

  ١٣٦٨، ٤٩٠ احلالة يف أفريقيا، إحاطات بشأن،  

  مناقشات ختامية

  ١٤١٢ اجلزائر، بيانات من،  

  ١٤١٢ نن، بيانات من،ب  

  ١١٦ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،  

 البنود احملذوفة من املسائل املعروضة على جملس األمن،  

٨٦  

  ١٤٧٢ تدابري تنطوي على استخدام القوة املسلحة،  

  ١٥٤٢تدابري ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة،   

  ٨٧ إجراء جديد اختذه جملس األمن،  

  ١٤١٢ ن،باكستان، بيانات م  

  ١٤١٢ الفلبني، بيانات من،  

  ١٤٧٢، ١٤١٢االحتاد الروسي، بيانات من،   

  ١٥٤٢ تونس، بيانات من،  

  ١٤١٥ الواليات املتحدة، بيانات من،  
        

  اءـــــخ
  

  اليمن  

  احلالة يف الشرق األوسط    

  ٩٠٨ ،٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩رسالة مؤرخة     

  ٩٠٩ ،٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧رسالة مؤرخة     

  ١٥٢٣ ،٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٥سالة مؤرخة ر    

  ٩٠٩ بيانات من،    

  احلالة يف يوغوسالفيا  

املبعوث اخلاص لألمني العام إىل البلقان، إحاطات     

  ٨٤ من،

صربيا؛  انظر. االحتادية - يوغوسالفيا، مجهورية     

صربيا؛ صربيا واجلبل  انظرصربيا واجلبل االسود، 

  االسود 
      

  ذال
  

الدميقراطية، رسالة  -نغو، مجهورية الكو انظر زائري  

 انظر، ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠مؤرخة 

الدميقراطية، رسالة مؤرخة  - الكونغو، مجهورية 

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠

  احلالة يف زمبابوي  

  ١٣٧، ١٢٣ دعوات للمشاركة يف اإلجراءات،    

  ٦٩ مسائل قيد نظر جملس األمن،    

متوز/يوليه  ٢٦سالة مؤرخة اململكة املتحدة، ر    

١٦٣، ١٣٧، ١٢١، ٧٠، ٦٥، ٦٤ ،٢٠٠٥ ،

١٢٩٢  

  ١٦٤ التصويت،    
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