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  فهرس حسب مواد امليثاق والنظام الداخلي

  اقمواد امليث -  أوال
  )واملبادئ املقاصد( األول الفصل
  ٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٧٦ ،٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،٣٦٨ ،١ املادة
  ٦٣٧ ،٤٨٣ ،٣٩٠ ،٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٨٦ ،٣٨٤ ،٣٨٣ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،٣٧٥ ،٣٦٩ ،٣٦٨ ،١٤٦ ،٢ املادة
  )العضوية( الثاين الفصل
  ٤٠٧ ،٤٠٦ ،٤ املادة
  ٤٠٧ ،٤٠٦ ،٥ املادة
  ٤٠٧ ،٤٠٦ ،٦ املادة
  )العامة اجلمعية( الرابع الفصل
  ٣٩٨ ،٣٩٦ ،١٠ املادة
  ٤٥٣ ،٤٤٧ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٤٤٣ ،٣٩٨ ،٣٩٦ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،١١ املادة
  ٤٤٥ ،٤٠٦ ،٤٠٥ ،٤٠٤ ،٤٠٣ ،٣٩٨ ،٣٩٦ ،١٢ املادة
  ٤١٠ ،١٥ املادة
  ٨٠١ ،١٧ املادة
  )األمن جملس( اخلامس الفصل
  ٣٩٧ ،٢٣ املادة
  ٤٣٧ ،٤٣٦ ،٤٣٥ ،٤٣١ ،٤٣٠ ،٤١١ ،٤١٠ ،٣١٣ ،٢٤ املادة
  ٤٣٩ ،٤٣٨ ،٤٣٧ ،٤٣٠ ،٢٥ املادة
  ٤٤٠ ،٤٣٩ ،٤٣٧ ،٤٣٠ ،٢٨١ ،٢٦ املادة
  ٣٥٩ ،٣٥٨ ،٣٥٧ ،٣٥٦ ،٣٤٩ ،٢٩٦ ،٢٧ املادة
  ٢٩٩ ،٢٩٦ ،٢٨ املادة
  ٨٣٧ ،٧٢٤ ،٢٩ املادة
  ٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣١٣ ،٢٩٦ ،٣٠ املادة
  ٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣١ املادة
  ٣٥٦ ،٣٥٠ ،٣٤٧ ،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣٢ املادة
  )سلمياً حالً املنازعات حل( السادس الفصل

ــادة  ،٤٧٩ ،٤٧٨ ،٤٧٧ ،٤٧٦ ،٤٧٢ ،٤٦٢ ،٤٤٦ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٣٨٨ ،٣٧٨ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،٣٧٥ ،٣٣ املــــــــــــــــ
٦٥٧ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٨٠  
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  ٤٤٦ ،٣٧-٣٣ املواد
  ٤٤٣ ،٣٨-٣٣ املواد
  ٦٤٣ ،٤٥٧ ،٤٥٣ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٤٤٣ ،٣٤ املادة
  ٦٤٣ ،٤٤٨ ،٤٤٧ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٣٩٨ ،٣٤٨ ،٣٤٠ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٣٥ املادة
  ٤٨٤ ،٤٧٨ ،٤٧٦ ،٤٧٥ ،٤٦٢ ،٤٤٦ ،٤٤٥ ،٣٦ املادة
  ٤٦٢ ،٤٤٧ ،٤٤٦ ،٣٧ املادة
  ٤٦٢ ،٤٤٦ ،٣٨ املادة
  )العدوان ووقوع به واإلخالل السلم ديد حاالت يف األعمال من يتخذ فيما( السابع الفصل
  ٢٦٧ ،٢٦٢ ،١٩٦ ،٤١ املادة
  ١٧٨ ،٤٢ املادة
  ٤٣٩ ،٤٧ املادة
  ١٥٧ ،٥١ املادة
  )العدوان ووقوع به واإلخالل السلم ديد حاالت يف األعمال من يتخذ فيما( السابع الفصل
  ٥٠٧ ،٥٠٢ ،٤٩٥ ،٤٩٣ ،٣٩ املادة
  ٤٩٤ ،٤٢-٣٩ املواد
  ٦٢٩ ،٦٢٤ ،٥٩٣ ،٥٠٨ ،٥٠٧ ،٤٩٦ ،٤٠ املادة
  ٦٢٤ ،٦٢٣ ،٤٢-٤٠ املواد

ــادة  ،٥٣٤ ،٥٣٢ ،٥٣٠ ،٥٢٣ ،٥٢٢ ،٥١٦ ،٥١٢ ،٥١١ ،٥١٠ ،٥٠٩ ،٥٠٧ ،٤٩٦ ،٤٩٥ ،٤٩٣ ،٤١ املــــــــــــــــ
٥٨٧ ،٥٨٥ ،٥٨٤ ،٥٨٣ ،٥٨١ ،٥٧٥ ،٥٧٤ ،٥٦٨ ،٥٦٧ ،٥٦٦ ،٥٦٣ ،٥٥٩ ،٥٥٦ ،٥٥٥ ،٥٤٤ ،٥٤٢، 
٧٢٦ ،٧٢٥ ،٦٢٩ ،٦٢٥ ،٦٢٤ ،٦٠٦ ،٥٩٦ ،٥٩٣ ،٥٩٢  

  ٦٣٠ ،٦٢٩ ،٦٢٤ ،٦٠٦ ،٦٠٢ ،٥٩٧ ،٥٩٦ ،٥٠٧ ،٤٩٦ ،٤٩٥ ،٤٩٣ ،٤٢ املادة
  ٦١٠ ،٦٠٧ ،٦٠٦ ،٤٣ املادة

  ٦٠٧ ،٦٠٦ ،٤٥-٤٣ وادامل
  ٤٩٤ ،٤٧-٤٣ املواد
  ٦١٣ ،٦١٢ ،٦٠٧ ،٦٠٦ ،٤٤ املادة
  ٦١٧ ،٦١٥ ،٦٠٧ ،٦٠٦ ،٤٥ املادة
  ٦٢١ ،٦٢٠ ،٤٦ املادة
  ٦٢١ ،٦٢٠ ،٤٧ املادة
  ٦٢٤ ،٦٢٣ ،٤٩٤ ،٤٨ املادة
  ٦٢٩ ،٤٩٤ ،٤٩ املادة
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  ٦٣٤ ،٤٩٤ ،٥٠ املادة
  ٦٤٠ ،٦٣٩ ،٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٦ ،٦٣٥ ،٤٩٤ ،٥١ املادة
  )اإلقليمية التنظيمات( لثامنا الفصل
  ٦٧٨ ،٦٦٤ ،٦٤٥ ،٦٤٤ ،٦٤٣ ،٤٧٥ ،٣٤٩ ،٥٢ املادة
  ٦٧٩ ،٦٤٥ ،٥٤-٥٢ املواد
  ٧٠٨ ،٦٤٤ ،٦٤٣ ،٥٣ املادة
  ٧١٧ ،٧١٦ ،٦٤٤ ،٦٤٣ ،٥٤ املادة
  )واالجتماعي االقتصادي الس( العاشر الفصل
  ٤١٧ ،٤١٥ ،٤١٤ ،٤١٣ ،٦٥ املادة
  )دوليةال العدل حمكمة( عشر الرابع الفصل
  ٤٠٦ ،٩٣ املادة
  ٤٢٣ ،٤٢٢ ،٤٢١ ،٩٤ املادة
  ٤٢٦ ،٤٢٣ ،٤٢١ ،٩٦ املادة
  )األمانة( عشر اخلامس الفصل
  ٤٠٧ ،٤٠٦ ،٩٧ املادة
  ٤٨٩ ،٤٨٦ ،٤٧٦ ،٤٧١ ،٤٥٢ ،٤٤٧ ،٤٤٦ ،٤٤٤ ،٤٤٣ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٩٩ املادة
  )االنتقال فترة يف األمن حفظ تدابري يف( عشر السابع الفصل
  ٦٤٣ ،١٠٧ املادة

  اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٦٩١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
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 النظام الداخلي املؤقت - ثانيا
  )االجتماعات( األول الفصل
  ٣٠٣ ،٢٩٩ ،١ املادة
  ٣٠٣ ،٣٠٢ ،٢٩٩ ،٢٩٦ ،٥-١ املواد
  ٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٢ املادة
  ٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٩٩ ،٣ املادة
  ٣٠٣ ،٢٩٩ ،٤ املادة
  ٣٠٣ ،٢٩٩ ،٥ املادة
  )األعمال جدول( الثاين الفصل
  ٣١٨ ،٦ املادة
  ٣١٩ ،٨-٦ املواد
  ٣٣٤ ،٣١٨ ،٧ املادة
  ٣١٨ ،٨ املادة
  ٣١٩ ،٣١٨ ،٩ املادة
  ٣٢٢ ،٣١٩ ،٣١٨ ،١٠ املادة
  ٤٠٣ ،٣٣٠ ،٣٢٢ ،٣١٩ ،٣١٨ ،١١ املادة
  ٣١٩ ،٣١٨ ،١٢ املادة
  ٣١٨ ،٢٩٦ ،١٢-٦ املواد
  )التفويض ووثائق التمثيل( الثالث الفصل
  ٣٣٢ ،١٣ املادة
  ٣٣٣ ،٣٣٢ ،١٤ املادة
  ٣٣٣ ،١٥ املادة
  ٣٣٣ ،١٦ املادة
  ٣٣٣ ،١٧ املادة
  ٣٣٣ ،١٦-١٣ املواد
  ٣٣٢ ،٢٩٦ ،١٧-١٣ املواد
  )الرئاسة( الرابع الفصل
  ٣٣٤ ،٣٣٣ ،١٨ املادة
  ٣٣٤ ،٣٣٣ ،١٩ املادة
  ٣٣٤ ،٣٣٣ ،٢٠ املادة
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  ٣٣٣ ،٢٩٦ ،٢٠-١٨ املواد
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٣٥ ،٢١ املادة
  ٣٣٥ ،٢٢ املادة
  ٣٣٥ ،٢٣ املادة
  ٣٣٥ ،٢٤ املادة
  ٣٣٥ ،٢٥ املادة
  ٣٣٥ ،٢٦ املادة
  ٣٩٥ ،٣٣٥ ،٢٩٦ ،٢٦-٢١ املواد
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٣٨ ،٣٣٧ ،٢٩٦ ،٢٧ املادة
  ٨٣٧ ،٧٢٤ ،٣٣٧ ،٣٣٥ ،٢٩٦ ،٢٨ املادة
  ٣٣٧ ،٢٩٦ ،٢٩ املادة
  ٣٣٧ ،٢٩٦ ،٣٠ املادة
  ٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٣٧ ،٢٩٦ ،٣١ املادة
  ٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٣٧ ،٢٩٦ ،٣٢ املادة
  ٣٣٧ ،٢٩٦ ،٣٣ املادة
  ٣٤٩ ،٣٤ املادة
  ٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٥ املادة
  ٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٦ املادة

ــادة  ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٠ ،٩ ،٧ ،٣٧ املــــــ
١٠٠ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٨٢ ،٨١ ،٧٣ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٢ ،٦١ ،٦٠ ،٥٤ ،٥٣ ،٤٥ ،٤٤، 

١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١١٩ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٢ ،١٠١، 
١٩٢ ،١٩١ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٠ ،١٤٩، 
٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٢ ،٢٦٨ ،٢٦٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤١ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٣ ،٢١٢ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٤ ،١٩٣، 
٣٥٦ ،٣٤٨ ،٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣٣٨ ،٣٣٧ ،٣٠١ ،٢٩٦ ،٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٧٩، 
٤١٣  

  ٣٥٦ ،٣٥٢ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٣٧ ،٢٩٦ ،٣٨ املادة
 ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٤ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٧ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،٩ ،٣٩ املـــــادة
١٠٨ ،١٠٧ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٨٢ ،٨١ ،٧٥ ،٧٣ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦١، 
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١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١١٩ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥، 
٢١٢ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٤ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١، 
٣٣٧ ،٣٠١ ،٢٩٦ ،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٢ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤١ ،٢١٩ ،٢١٨، 
٣٤٨ ،٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٣٤٣ ،٣٤٢ ،٣٤١ ،٣٤٠ ،٣٣٩  

  ٣٣٧ ،٣٩-٢٧ املواد
  ٣٤٩ ،٣٣٧ ،٢٩٦ ،٣٦-٣٤ املواد
  )التصويت( السابع الفصل
  ٤٢١ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٢٩٦ ،٤٠ املادة
  )اللغات( الثامن الفصل
  ٣٦٣ ،٤١ املادة
  ٣٦٣ ،٤٢ املادة
  ٣٦٣ ،٤٣ ةاملاد

  ٣٦٣ ،٤٤ املادة
  ٣٦٣ ،٤٥ املادة
  ٣٦٣ ،٤٦ املادة
  ٣٦٣ ،٤٧ املادة
  ٣٦٣ ،٢٩٦ ،٤٧-٤١ املواد
  )احملاضر اجللسات، علنية( التاسع الفصل
  ٤٠٧ ،٣١٤ ،٣١٢ ،٣٠٩ ،٣٠٢ ،٢٩٩ ،٤٨ املادة
  ٣١٧ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٤٩ املادة
  ٣٠٠ ،٢٩٦ ،٥٠ املادة
  ٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٦ ،٥١ املادة
  ٣٠٠ ،٥٢ املادة
  ٣٠٠ ،٥٣ املادة
  ٣٠٠ ،٥٤ املادة
  ٤٠٧ ،٣١٧ ،٣٠٠ ،٥٥ املادة
  ٣٠٠ ،٥٦ املادة
  ٣٠٠ ،٥٧ املادة
  ٢٩٩ ،٢٩٦ ،٥٧-٤٨ املواد
  ٣١٧ ،٣٠٢ ،٥٧-٤٩ املواد
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  )جدد أعضاء قبول( العاشر الفصل
  ٤١١ ،٤٠٧ ،٦٠ املادة
  ٢٩٦ ،٦٠-٥٨ املواد
  )األخرى املتحدة األمم هيئات مع العالقات( عشر احلادي الفصل
  ٤٢١ ،٢٩٦ ،٦١ املادة
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  فهرس املواضيع
 

  والتصويت القرارات اختاذ
  ٣٤٩ ،عموما
  ٣٥١ ،واحدة جلسة يف متعددة قرارات اختاذ

  ٣٥٨ ،بيانات األرجنتني،
  ٣٦٢ ،بيانات األردن،

    تعتمد مل اليت القرارات مشاريع انظر  ، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع انظر . عارضةامل األصوات
  ٣٥٩ ،الغياب أو املشاركة عدم أو التصويت عن االمتناع

  ٣٦٢ ،بشأن مناقشات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٣٥١ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة

    الرئيس 
  ٣٥٠ ،بيانات

  ٣٥٩ ،مذكرات
  ٣٦١ ،بيانات لصني،ا

  ٣٥٦ ،بيانات الفلبني،
  ٣٥٠ ،القرارات
  ٣٥٧ ،اختاذ
  ٣٥٧ ،إمجاع دون القرارات اختاذ

 الـيت  القـرارات  مشـاريع  أيضـا  انظر  ، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع أيضا انظر  ،٣٥٨ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
    تعتمد مل

  ٣٦٢ ،بيانات املكسيك،
  ٣٦٠ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٣٦٢ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٣٦٢ ،األمن جملس بعثات
  ٣٦٠ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٣٦٢ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم
  ٣٤٩ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٦١ ،بيانات النمسا،
  ٣٦١ ،بيانات اهلند،
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  ٣٦٢ ،بيانات أوروغواي،
  ٣٦١ ،ناتبيا فاسو، بوركينا

  ٣٦١ ،بيانات بيالروس،
  ٣٥٦ ،٣٥٢ ،٣٨ املادة إطار يف القرارات مشاريع تقدمي
  ٣٥٨ ،الرئيس مذكرة تنفيذ

  ٣٦٠ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٣٦٣ ،٣٦١ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٣٥٨ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٣٥٩ ،تصويت دون
  ٣٥١ ،تباكاالش فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

  ٣٥٨ ،بيانات كندا،
  ٣٦٢ ،٣٦٠ ،بيانات كوستاريكا،

  ٣٥٨ ،بيانات مصر،
  ٣٦٠ ،باسم بيانات اهلادئ، احمليط جزر منتدى

  إثيوبيا
    وإثيوبيا إريتريا بني احلالة انظر  ، وإثيوبيا إريتريا بني احلالة انظر . وإثيوبيا إريتريا بني احلالة
  ٣٨٣ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ مؤرخة رسالة استخدامها، أو - استخدامب التهديد عن االمتناع واجب القوة،
    احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر . إحاطات
  ٢٨٨ ،عموما

  ٢٨٩ ،٢٨٨ ،األمن لس الفرعية األجهزة
  ٢٩١ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٤ مؤرخة رسالة فنلندا،

  األمن جملس إىل املنازعات ةإحال
  ٤٤٧ ،عموما
  ٤٨٧ ،٤٨٦ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد

  ٤٥٢ ،املطلوب اإلجراء
  ٤٤٧ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢ مؤرخة رسالة الربازيل،

  الليبية العربية اجلماهريية
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخة رسالة
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  ٤٤٩ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٥٠ ،جورجيا يف احلالة
  ٤٨٤ ،٤٥٠ ،كوسوفو يف احلالة
  ٤٩٠ ،ميامنار يف احلالة

  ٤٤٨ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢١ مؤرخة رسالة السعودية، العربية اململكة
  ٤٨٧ ،املنازعات وتسوية الوساطة
  جورجيا
 ،٢٠٠٨ أغسـطس /آب ٢٧ و ١١ و ٩ و ٨ و يوليـه، /متـوز  ١٠ و مـايو، /أيـار  ٢٧ و أبريـل، /نيسـان  ١٧ مؤرخـة  رسائل

٤٤٧  
  ٤٥٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٠ مؤرخة رسالة
  ٤٥٦ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة جيبويت،

  ٤٥١ ،زياليا جلوء حالة
  ٤٤٧ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ و ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٧ و ١٢ مؤرخة رسائل صربيا،
  ٤٥١ ،احملالة املسائل طبيعة
  ٤٥١ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٤٥٢ ،٤٥١ ،٤٤٧ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢١ مؤرخة رسالة كمبوديا،
  ٤٥١ ،٤٤٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة مصر،

  ٤٥٢ ،العام األمني جانب من
  ٤٥٣ ،العامة اجلمعية جانب من
  ٤٤٧ ،األعضاء الدول انبج من
  امليداين الدعم إدارة

  ٨٤٢ ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
  السياسية الشؤون إدارة

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٨١ ،٨٣ ،إحاطات

  ٤٥٦ ،بيانات
  ١٥٩ ،إحاطات األوسط، الشرق يف احلالة

   السالم حفظ عمليات إدارة
  ٨٤٢ ،إحاطات

  ٧٧ ،بيانات وتشاد، ىالوسط أفريقيا مجهورية بني احلالة
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  ٧٠٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٩ ،توضيحية مذكرات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة

  ٧٠٤ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  أذربيجان

  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ و فرباير/شباط ٧ مؤرختان رسالتان املصري، تقرير
 ٢٠٠٨ ديسـمرب /األول كـانون  ٢٦ و ٢٢ مؤرخـة  رسـائل  اسـتخدامها،  أو - باستخدام التهديد عن عاالمتنا واجب القوة،
  ٣٨٣ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٣ و

  ٤٣١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
  ٤٣٨ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة األمن، جملس قرارات وتنفيذ قبول

  يترياإر
  يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٥٧ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٦ مؤرخة رسالة
  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة
  ٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٥٧ ،٣٨٤ ،٨٤ ،بيانات
  ٩٤ ،رسائل

ــاع واجــب القــوة، ــد عــن االمتن ــان رســالتان اســتخدامها، أو - باســتخدام التهدي ــاين تشــرين ١٠ و ٢٤ مؤرخت ــوفمرب/الث  ن
٣٨٣ ،٢٠٠٨  

  أستراليا
  ٥٩٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٩٠ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات
  ٣١٣ ،بيانات اجللسات،

  ٦٣٧ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦٣٧ ،بيانات النفس، عن الدفاع

  ٥٩٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ئيلإسرا

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٠٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ٦٣٧ ،٦٣٦ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٢ ،بيانات

  ٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٦ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  ٦٣٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
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  الشامل الدمار أسلحة انظر  ،الشامل الدمار أسلحة انظر . الشامل الدمار أسلحة
  ٢٦١ ،عموما

  ٧٠٩ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٢٦٢ ،اجللسات

  ٧٩٢ ،٧٩١ ،٧٠٩ ،٦٢٧ ،٥٠٢ ،٤٣٥ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،)٢٠٠٨( ١٨١٠ القرار
  ٧٩٢ ،٥٠١ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٧ القرار
  ٦٢٧ ،٤٣٥ ،واألمن السالم صون

  ٥٠٢ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٩١ ،عموما
  ٢٦٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٤ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٤ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢٥ مؤرخة رسالة

  ٢٦١ ،إحاطات
  ٧٩٤ ،واإلعالم اإلبالغ

  ٧٩١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٢ ،التنسيق
  ٧٩٣ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٣ ،الوثائق
  ٧٩٤ ،إجرائية تدابري
  ٨٢٤ ،٨٢٣ ،تقارير
  ٢٦١ ،الوالية متديد

    األمن قطاع إصالح انظر  ، األمن قطاع إصالح انظر . الشرطة إصالح
  األمن قطاع إصالح

  ٢٧٨ ،عموما
  العام األمني

  ٢٧٨ ،إحاطات
  ٢٧٩ ،تقارير
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  ٢٧٩ ،اجللسات
  ٢٧٩ ،بيانات الرئيس،
  ٨٨٨ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩١٤ ،٩١٢ ،٩١٠ ،والية يت،ليش - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٠ ،والية وإريتريا، إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٥ ،٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٥ ،والية نيبال، يف تحدةامل األمم بعثة
  ٩٠٦ ،٩٠٣ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧١ ،٩٦٨ ،٩٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٤٤ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٩١٨ ،والية ورجيا،ج يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٨٥٦ ،٨٥٢ ،٨٤٨ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٢٧٩ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٢٧٩ ،بيانات سلوفاكيا،

  ٨٧٤ ،٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٠٨ ،والية وباكستان، اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  ٩٢٤ ،٩٢٣ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ٩١٦ ،والية قربص، يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ٩٢٢ ،والية االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  السالم بناء جلنة

  ٨١٢ ،القرارات
  ٢٧٩ ،بيانات

  ٩٣٤ ،٩٣٣ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦٣ ،٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٧ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٩ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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  ٩٤٢ ،٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٤ ،٩٤٣ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٩ ،والية أفريقيا، لغرب ملتحدةا األمم مكتب

  ٩٢٠ ،والية اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  بيجني عمل ومنهاج إعالن

  ٤٠٠ ،توصيات العامة، اجلمعية
  احلريري اغتيال

  ١٥٤ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٥٦ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٥٦ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦ مؤرخة رسالة

  ١٥٦ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخة سالةر
  ١٥٦ ،)٢٠٠٨( ١٨١٥ القرار
  ١٥٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٢ القرار
  لبنان

  ١٥٤ ،بيانات
  ١٥٦ ،رسائل

    املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر  ، املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر . املستقلة الدولية التحقيق جلنة
  بوتو اغتيال

  العام األمني
  ٨٢٥ ،٤٥٢ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة

    الرئيس 
  ٨٢٥ ،٤٥٢ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة

  التحقيق جلنة
  ٨٢٥ ،الوثائق
  ٧٩٩ ،والتكوين الوالية
  ٧٩٩ ،إنشاء
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  ٨٠٠ ،الوالية متديد
  يف واألمن السالم يا،أفريق

  ٨٣ ،عموما
  ٨١٦ ،تنشأ مل لكنها إنشاؤها اقترح األمن لس تابعة فرعية أجهزة
  ٤٨٧ ،٤٨٦ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة
  السياسية الشؤون إدارة

  ٤٨١ ،٨٣ ،إحاطات
  ٤٥٦ ،بيانات

  إريتريا
  ٤٥٧ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٦ مؤرخة رسالة
  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ يناير/ثاينال كانون ١٢ مؤرخة رسالة
  ٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٥٧ ،٣٨٤ ،٨٤ ،بيانات
  ٩٤ ،رسائل

  األفريقي االحتاد
  ٨٩ ،تقارير املتحدة، واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الفريق
  ٦٥٨ ،بيانات
  ٩٤ ،رسائل

  ٤٨٦ ،باسم بيانات األورويب، االحتاد
  ٦٦٠ ،٦٥٩ ،٥٠٦ ،٤٣٦ ،٣٩٠ ،٨٨ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٤٥٧ ،٩٤ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩١ ،٨٨ ،بيانات
  ٦٥٨ ،٤٨٦ ،٣٠٥ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،تقارير

  ٤٥٦ ،٤٥٤ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٥٨٧ ،لحةاملس القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٥٠٩ ،املؤقتة التدابري

  ٤٨١ ،األعضاء الدول التزامات
  ٦٧٨ ،٦٧٧ ،٦٦٥ ،٦٥٨ ،٦٤٨ ،اإلقليمية التنظيمات
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  ٦٥٩ ،بيانات اجلزائر،
  ٣١١ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٩١ ،اجللسات

  ٦٧٩ ،٦٧٨ ،٥٠٦ ،٤٨٧ ،٤٨٣ ،٤٣٦ ،٣٩٠ ،٣٨٥ ،٨٥ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٤٠٠ ،٣٩٨ ،توصيات العامة، اجلمعية
  ٦٦١ ،٤٨٧ ،٤٥٦ ،٤١٤ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٦ ،٨٣ ،بيانات الرئيس،
  ٣٩٠ ،يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون

  ٨٥ ،بيانات الصومال،
  ٦٧٩ ،٦٥٨ ،٥٠٦ ،٤٨٢ ،٨٥ ،بيانات الصني،
  ٦٦٠ ،٦٤٨ ،٤٨٧ ،٤٧٤ ،٤٧١ ،٤٦٥ ،٤٣٣ ،٩١ ،٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٩ القرار
  ٦٦٦ ،٤٨٣ ،٤٧٤ ،٤٥٨ ،٤٥٦ ،٣٧٩ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،٩٤ ،٨٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٢ القرار
  ٦٨١ ،٦٧٨ ،٦٦٦ ،٦٢٧ ،٥٠٩ ،٤٩٦ ،٤٥٤ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،٣٥٧ ،٩٤ ،٨٥ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  ٣٨٤ ،٣٧٩ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٣٩ ،٢٣٣ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٥٠٦ ،٤٨٧ ،٨٨ ،تبيانا املتحدة، اململكة

  ٦٧٨ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٣٨٥ ،٨٨ ،٨٤ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦٦١ ،بيانات اليابان،

  ٤٨٢ ،بيانات إندونيسيا،
  ٨٨ ،بيانات أنغوال،
  ٦٧٩ ،بيانات أوغندا،
  ٤٨٢ ،٤٥٦ ،بيانات إيطاليا،
  بلجيكا

  ٩٤ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٦٦٠ ،٦٥٩ ،٤٥٦ ،بيانات

  ٣٨٥ ،بيانات بنما،
  ٦٦١ ،بيانات بنن،

  ٤٨٦ ،بيانات بوتسوانا،
  فاسو بوركينا
  ٣٠٩ ،٩٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٤٨٢ ،بيانات

  ٦٧٨ ،٦٧٧ ،٦٦٥ ،٤٧٤ ،٤٦٩ ،٤٦٥ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٣٢١ ،إقرار األعمال، جدول
  ٤٨٦ ،بيانات الدميقراطية، الكونغو مجهورية
  ٦٥٩ ،بيانات املتحدة، تنـزانيا مجهورية
  ٤٣٦ ،بيانات البوليفارية، فرتويال مجهورية
  افريقيا جنوب

  ٣٠٥ ،٩١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٨ مؤرخة رسالة
  ٦٧٨ ،٨٧ ،بيانات

  جيبويت
  ٤٥٦ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
  ٤٥٦ ،٩٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة
  ٤٥٧ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٤ مؤرخة رسالة

  ٤٥٧ ،٩٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٤٨٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٤٨٧ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٥٧ ،٣٨٤ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،بيانات
  ٩٤ ،٩٣ ،رسائل

  ٦٦٠ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٦٧٧ ،٥٠٦ ،٤٣٥ ،٣٩٠ ،٨٧ ،بيانات زمبابوي،

  ٦٢٧ ،٤٣٥ ،٤٣٣ ،واألمن مالسال صون
  ٦٨١ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٦٥٩ ،٤٨٧ ،٤٥٧ ،٤٥٦ ،بيانات فرنسا،
  ٥٠٦ ،٤٣٦ ،٣٩٠ ،٣٨٥ ،بيانات نام، فييت

  ٥٠٦ ،٤٩٦ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ٤٨٢ ،٣٨٤ ،بيانات كوستاريكا،

  ٣٨٨ ،عن باالمتناع تزاماالل إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  ٨١٦ ،٦٧٧ ،٥٠٦ ،٣٩٠ ،٣٥٨ ،٣٥٣ ،٩٥ ،٨٧ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع

  ٤٨٧ ،٤٨٦ ،٤٨١ ،دستورية مناقشات
  ٨٨ ،بيانات موريتانيا،

  ٨٦ ،إحاطات العام، األمني نائب
  السياسية للشؤون العام األمني وكيل

  ٨٨ ،٨٥ ،إحاطات
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  ٤٨٦ ،بيانات
  إكوادور
  ٤٣٧ ،بيانات ألمن،وا السالم صون
  اجلماعية اإلبادة

  ٨٠٨ ،اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  األفريقي االحتاد

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٨٩ ،تقارير املتحدة، واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الفريق
  ٦٥٨ ،بيانات
  ٩٤ ،رسائل

  ٦١٨ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٥٨ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٣١٧ ،اجللسات
  ٤٠١ ،توصيات العامة، اجلمعية

  ٧٠٣ ،٦١٨ ،بيانات السودان، يف احلالة
  الصومال يف احلالة

  ٦٩٣ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٨ مؤرخ بيان
  ٦٩٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ و ١٠ مؤرخان بالغان
  ٦٩٤ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠ ؤرخةم رسالة

  ١١ ،إحاطات
  ٧٠٦ ،٧٠٥ ،بيانات

 يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة  انظـر  . دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العملية
  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر  ،دارفور

  ١١ ،تعزيز الصومال، يف األفريقي حتاداال بعثة
  ٧٠٦ ،٧٠٥ ،٧٠٣ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات

  األورويب االحتاد
  ٤٨٦ ،باسم بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٦١١ ،باسم بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٧١٩ ،طاتإحا
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  ٦١١ ،باسم بيانات
  ١٢٧ ،العمل إذن متديد

  ١٢٧ ،العمل إذن متديد واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ٦٣٦ ،١٧٤ ،عن بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  كوسوفو يف احلالة

  ٧٠٠ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٤٢ ،١٣٤ ،باسم بيانات
  ١٤٢ ،١٣٤ ،رسائل

  ٦٣٦ ،نع بيانات النفس، عن الدفاع
  ٧٠٠ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة اإلقليمية، السالم حفظ عمليات

  )األمن جملس يف دائم عضو( الروسي االحتاد
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
  ١٥٤ ،بيانات احلريري، اغتيال

  ٦٦٠ ،٦٥٩ ،٥٠٦ ،٤٣٦ ،٣٩٠ ،٨٨ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٢٠ ،٦١٥ ،٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٨٧ ،٥٨٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٧٢٠ ،٧١٧ ،٧١٦ ،٦٦٢ ،٦٦٠ ،٦٥٩ ،٦٥٧ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٨٩ ،بيانات زمبابوي، على املفروضة اءاتاجلز

  ٦١١ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١١١ ،١١٠ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ١٣١ ،١٢٩ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ٧١٧ ،٧١٦ ،٦٦ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٦٨ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٧٠٥ ،٥٠٥ ،١٤ ،١٢ ،بيانات الصومال، يف الةاحل
  ٣٧٤ ،١٨٣ ،١٧٩ ،بيانات العراق، يف احلالة
  جورجيا يف احلالة

  ٦٣٧ ،٤٥٠ ،٣٨٥ ،٣٠٤ ،١٤٩ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣٨ ،٥٠٢ ،٣٨٧ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،بيانات

  كوسوفو يف احلالة
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  ٤٥١ ،٣٠٣ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،٣٠٣ ،١٤٢ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٤٨٦ ،٤٢٧ ،٣٨٨ ،٣٧٢ ،١٤٢ ،١٣٩ ،١٣٥ ،بيانات
  ١٣٤ ،رسائل

  ٤٩١ ،بيانات ميامنار، يف احلالة
  النفس عن الدفاع

  ٦٣٧ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣٨ ،بيانات

  ٤١٨ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ١٩٠ ،بيانات لرواندا، الدولية اجلنائية حملكمةا

  ١٩٠ ،بيانات السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٦٠٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٤٦٢ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٦٥٧ ،٤٨٩ ،٤٨١ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٦٦٢ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٢ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٢٣ ،٦٠٥ ،٢٨٣ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٥٨٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٥٨٧ ،٢٦٧ ،بيانات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠٥ ،٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،اناتبي اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  ٦٦٢ ،٦٢٢ ،٦٢١ ،٦٢٠ ،٢٧١ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  ٦٢٣ ،٦٢٢ ،٦٢١ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة
  ٤٢٠ ،بيانات السالم، بناء جلنة

  آريا بصيغة املعقودة االجتماعات
  ٣١٥ ،عموما
  ٣١٥ ،اجلدول

  ٣١٦ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٣٠٢ ،شكل
    احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر . األمن لس الفرعية األجهزة
  ٧٢٤ ،عموما
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  ٢٨٩ ،٢٨٨ ،إحاطات
  يف التحقيق جلنة بوتو، اغتيال

  ٨٢٥ ،الوثائق
  ٧٩٩ ،والتكوين الوالية
  ٧٩٩ ،إنشاء
  ٨٠٠ ،الوالية متديد

  ٨١٦ ،تنشأ مل لكنها إنشاؤها اقترح
    احملدد العامل الفريق أيضا انظر  ، احملدد العامل الفريق أيضا انظر  ،٧٩٥ ،العاملة ألفرقةا

 بنـاء  وبعثـات  السياسـية  البعثـات  انظـر   ، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر . السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
    السالم

 نشـوب  مبنـع  املعـين  املخصـص  العامـل  الفريـق  انظـر  . وحلـها  أفريقيـا  يف اتالرتاعـ  نشـوب  مبنع املعين املخصص العامل الفريق
    وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق انظر  ، وحلها أفريقيا يف الرتاعات

  ٨٠٨ ،املخصصة اللجان
  لرواندا الدولية حملكمةا انظر  ،لرواندا الدولية احملكمة انظر . لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
ــة احملكمــة ــة  احملكمــة انظــر  ،الســابقة ليوغوســالفيا الدوليــة  احملكمــة انظــر . الســابقة ليوغوســالفيا الدولي  ليوغوســالفيا الدولي

  السابقة
    احملددة احلالة أيضا انظر  ، احملددة احلالة أيضا انظر  ،٨٠٨ ،اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون

 الكيـان ; السـالم  حفـظ  عمليـات  انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان; السالم حفظ عمليات انظر . السالم فظح عمليات
    احملددة احلالة أو احملدد

    األمن جملس جلان انظر  ، األمن جملس جلان انظر . األمن جملس جلان
    املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر  ، لةاملستق الدولية التحقيق جلنة انظر . املستقلة الدولية التحقيق جلنة
    التعويضات جلنة انظر  ، التعويضات جلنة انظر . التعويضات جلنة
    السالم بناء جلنة انظر  ، السالم بناء جلنة انظر . السالم بناء جلنة

    التحقيق هيئات انظر  ، التحقيق هيئات انظر . التحقيق هيئات
  الدوليني منواأل السالم دد اليت األخطار
  ٤٩٣ ،عموما
 التـدابري  انظـر   ، املسـلحة  القـوة  اسـتخدام  علـى  تنطـوي  الـيت  التدابري انظر . املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
    املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت
 انظـر   ، املسـلحة  القـوة  اسـتخدام  علـى  تنطـوي  ال الـيت  التـدابري  انظـر  . املسـلحة  القـوة  اسـتخدام  علـى  تنطوي ال اليت التدابري

    املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
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    املؤقتة التدابري انظر  ، املؤقتة التدابري انظر . املؤقتة التدابري
    األعضاء الدول التزامات انظر  ، األعضاء الدول التزامات انظر . األعضاء الدول التزامات

    النفس عن الدفاع انظر  ، النفس عن الدفاع نظرا . النفس عن الدفاع
    النفس عن الدفاع انظر  ، النفس عن الدفاع انظر . يف احلق النفس، عن الدفاع

    املتبادلة املساعدة انظر  ، املتبادلة املساعدة انظر . املتبادلة املساعدة
 وجـود  فيهـا  رأى الـيت  الـس  قـرارات  انظـر   ، سـالم لل ديـد  وجـود  فيهـا  رأى اليت الس قرارات انظر . كان إذا ما تقرير

    للسالم ديد
    واألمن السالم صون انظر  ، واألمن السالم صون انظر . واألمن السالم صون

 انظــر  ، للســالم ديــد وجــود فيهــا رأى الــيت الــس قــرارات انظــر . للســالم ديــد وجــود فيهــا رأى الــيت الــس قــرارات
    للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

    العسكرية األركان جلنة انظر  ، العسكرية األركان جلنة انظر . العسكرية األركان جلنة
    اخلاصة االقتصادية املشاكل انظر  ، اخلاصة االقتصادية املشاكل انظر . خاصة اقتصادية مشاكل
    احملدد البلد انظر  ، احملدد البلد انظر . احملتلة العربية األراضي
  األرجنتني

  ٣٥٨ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٦٦١ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٣١٣ ،بيانات اجللسات،

  ٩٨١ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢ مؤرخة رسالة هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٦٦١ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  ٦٢٣ ،بيانات من،واأل السالم صون
  ٦٢٣ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة
  األردن
  ٣٦٢ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦١٥ ،٦١٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦١٤ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  اإلرهاب
  ٢١٠ ،عموما

  ٢١٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ مؤرخة رسالة كرواتيا،
  ٢١١ ،بيانات العام، األمني

  ٢١١ ،اجلزاءات
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  ٢١٢ ،اجللسات
  ٤٠٢ ،٤٠٠ ،توصيات العامة، اجلمعية
  ٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،بيانات الرئيس،

  ٢١٢ ،٢١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٥ القرار
  ٦٢٨ ،٥٠١ ،٢١٣ ،٢١١ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٥٠١ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار
    طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر  ، طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر . القاعدة تنظيم
    طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر  ، طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر . طالبان حركة
  ٦٢٨ ،٤٣٢ ،واألمن السالم صون
  ٢١١ ،والية متديد الرصد، فريق

  ٥٠٠ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
    اإلرهاب مكافحة انظر  ، اإلرهاب مكافحة انظر . إلرهابا مكافحة
  ٢١٢ ،٢١٠ ،إنشاء املظامل، أمني مكتب
  الصغرية األسلحة
  ٢٤٠ ،عموما
  ٢٤١ ،٢٤٠ ،تقارير العام، األمني

  ٢٤١ ،اجللسات
  ٢٤٠ ،بيانات املتحدة، الواليات

  النووية األسلحة
  ٤٣٨ ،بيانات الصني،
  ٤٣٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٧ القرار

  ٤٣٨ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٤٣٩ ،إحاطات اليابان،

  ٤٣٨ ،بيانات بنما،
  ٤٣٨ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية

  ٤٣٤ ،واألمن السالم صون
  االنتشار عدم

 إيــران مجهوريــة- االنتشــار عــدم انظــر  ، اإلســالمية إيــران مجهوريــة- االنتشــار عــدم انظــر . اإلســالمية إيــران مجهوريــة
    اإلسالمية
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ــا، ــة كوري ــة الشــعبية - مجهوري ــة - االنتشــار عــدم انظــر . الدميقراطي ــا مجهوري ــة الشــعبية كوري  عــدم انظــر  ، الدميقراطي
    الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار

  ٤٣٨ ،األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول
    األمن قطاع إصالح انظر  ، األمن قطاع إصالح انظر . العسكري اال يف اإلصالح

    تعتمد مل اليت القرارات مشاريع انظر  ، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع انظر . املعارضة ألصواتا
  املسلح والرتاع األطفال
  ١٩٥ ،عموما
  ١٩٩ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة نام، فييت

  ٤١٦ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٩٧ ،١٩٦ ،بيانات
  ١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٥ ،تقارير

  ١٩٦ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٤١٦ ،بيانات الربازيل،
  ٥٩١ ،٥١٠ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٣١٥ ،١٩٨ ،اجللسات
  ٢٠٢ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٠١ ،أفغانستان يف احلالة
  ٢٠٩ ،السودان يف احلالة
  ٢٠٨ ،لالصوما يف احلالة
  ٢٠٧ ،العراق يف احلالة
  ٢٠١ ،بوروندي يف احلالة
  ٢٠٢ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٠٤ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٢٠٧ ،بيساو-غينيا يف احلالة
  ٢٠٣ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٠٨ ،ليربيا يف احلالة
  ٢٠٦ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٢٠٨ ،يبالن يف احلالة
  ٢٠٧ ،هاييت يف احلالة
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  ١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،بيانات الرئيس،
  ٥٩٢ ،٤١٦ ،بيانات الصني،
  ٥٩٢ ،بيانات العراق،
  ٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٧٩٧ ،٧٩٥ ،   املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق 
  ١٩٨ ،بيانات

  ٢٠٣ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ ارالقر
  ٢٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٦ القرار
  ٢٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٢٠٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٢٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٢٠٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار
  ٢٠٩ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٢٠٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٢٠٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٢٠٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٠ القرار
  ٢٠٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار
  ٢٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٢٠٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٢٠٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٢٠٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٢٠٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القرار
  ٢٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
  ٢٠٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٢٠٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٤ القرار
  ٢٠٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٢٠١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
  ٢٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٢٠٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار
  ٢٠٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
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  ٢٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٨١٢ ،٥١٠ ،٤٣٣ ،٣٥٤ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،٢٥١ ،٢٣٩ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٢ القرار
  ٢٠٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٣ القرار
  ٢٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٢٠٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٤١٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار

  ٢٠٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ قرارال
  ٢٠١ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار
  ٢٠٥ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
  ٤١٦ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٥٩٢ ،١٩٨ ،بيانات املكسيك،
  املسلح والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٩٥ ،إحاطات
  ١٩٧ ،١٩٦ ،بيانات
  ٥٩٣ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة ةبعث
  ٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،اليةو ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩١٧ ،والية جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥١ ،٨٤٧ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة ثةبع

  ٥٩٢ ،بيانات بلجيكا،
  ٥٩٢ ،بيانات بنغالديش،

  ٤١٦ ،بيانات تايلند،
  ٢٠٠ ،املسائل مراعاة تعميم
  ٤٣٣ ،واألمن السالم صون
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  ٨٧٤ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٥٩٢ ،بيانات ،غواتيماال

  فرنسا
  ١٩٩ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
  ٥٩٢ ،بيانات
  ٥٩٢ ،بيانات فلسطني،

  ٥٩٢ ،١٩٨ ،بيانات كوستاريكا،
  ٨١٢ ،قرارات السالم، بناء جلنة

  ٤١٦ ،بيانات مصر،
  ٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦١ ،والية ندي،بورو يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املاملتك املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٣ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب

  ٤١٦ ،بيانات مالوي،
  ١٩٦ ،إحاطات للطفولة، املتحدة األمم منظمة

  املسلح والرتاع باألطفال املعنية الرصد ةهيئ
  ١٩٦ ،إحاطات

  ٥٩٢ ،بيانات
  ١٩٧ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
    احملدد العامل الفريق أيضا انظر  ، احملدد العامل الفريق أيضا انظر  ،٧٩٥ ،العاملة األفرقة

  املتحدة العربية اإلمارات
  ٤٥٩ ،٤١٧ ،٣٩١ ،بيانات ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  املتحدة لألمم العامة األمانة
  ٤٥٢ ،جانب من األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  األمن قطاع إصالح
  ٢٧٨ ،إحاطات
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  ٢٧٩ ،تقارير
  احلريري اغتيال

  ١٥٦ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٥٦ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦ مؤرخة رسالة
  ١٥٦ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخة رسالة

  بوتو اغتيال
  ٨٢٥ ،٤٥٢ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٥٧ ،٩٤ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩١ ،٨٨ ،ناتبيا
  ٦٥٨ ،٤٨٦ ،٣٠٥ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،تقارير
  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠ مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٢١١ ،بيانات اإلرهاب،
  ٢٤١ ،٢٤٠ ،تقارير الصغرية، األسلحة
  املسلح والرتاع األطفال

  ١٩٧ ،١٩٦ ،بيانات
  ١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٥ ،تقارير

  ٦٥٨ ،٦٥٦ ،تقارير اإلقليمية، التنظيمات
  وإثيوبيا إريتريا بني احلالة

  ٤٧ ،تقارير
  ٤٧ ،رسائل

  ونيجرييا الكامريون بني احلالة
  ٤٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
  ٤٢٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٤٢٥ ،تقارير

  ٦٩٢ ،٦٨٠ ،٨٢ ،٨١ ،تقارير وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،تقارير أفغانستان، يف لةاحلا
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  واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ١٣١ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ١٣٢ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٣٢ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٣٢ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ١٣٣ ،١٣٢ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٢ مؤرخة رسالة

  السودان يف احلالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٧١ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٤ مؤرخة رسالة

 ،٦٦٧ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،٦٠٠ ،٥٠٠ ،٤٧٤ ،٤٦٨ ،٤٣٩ ،٣٨٢ ،٣٧٩ ،٣١١ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،تقــــــــارير
٧١٩ ،٧١٦ ،٧٠٩ ،٦٨١  

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٥٣ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢١ مؤرخة رسالة
  ٤٥٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٤ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
  ١٦٦ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٥٩ ،بيانات

  ٤٢٤ ،١٦٨ ،١٥٦ ،١٥٥ ،يرتقار
  الصومال يف احلالة

  ٦٩٧ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة
  ٦٩٨ ،١٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣١ مؤرخة رسالة

  ١١ ،إحاطات
  ٧٠٦ ،بيانات
  ٧٠٤ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٣ ،١٢ ،تقارير
  ١٩ ،١٧ ،رسائل
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  العراق يف احلالة
  ٣٧٣ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،تقارير
  ١٨٦ ،رسائل

  ٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،تقارير بوروندي، يف احلالة
  ليشيت-تيمور يف احلالة

  ١٠٥ ،إحاطات
  ١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٣ ،تقارير

  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٤٤ ،٤٣ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ ةمؤرخ رسالة
  ٤٥ ،٤٤ ،٤٢ ،٤١ ،تقارير

  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٣٨ ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
  ٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣١ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣ مؤرخة رسالة
  ٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،تقارير

  ١٥٠ ،١٤٩ ،تقارير جورجيا، يف احلالة
  ٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،تقارير سرياليون، يف احلالة
  ٤٥٢ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة غينيا، يف احلالة
  ٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،تقارير بيساو،-غينيا يف احلالة
  ١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،تقارير قربص، يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٦١ ،٦٠ ،تقارير

  ٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٤٨٤ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٣٧ ،١٣٤ ،تقارير كوسوفو، يف احلالة
  ياليرب يف احلالة

  ٨١٩ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
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  ٨١٩ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة
  ٨١٩ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨١٩ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٠ ،٩ ،تقارير

  ٤٩٠ ،١١٨ ،إحاطات ميامنار، يف احلالة
  ١٢٤ ،١٢٣ ،تقارير نيبال، يف احلالة
  ١٠١ ،١٠٠ ،٩٨ ،تقارير ،هاييت يف احلالة

  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،تقارير

  ٣٨٣ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠ مؤرخة رسالة استخدامها، أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،
  ٤١٤ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة

  ١٩٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩ ةمؤرخ رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٩ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨٠١ ،تقارير
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  ١٩٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٣ مؤرخة رسالة
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  ١٩٢ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ ؤرخةم رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨٠١ ،تقارير
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢١٧ ،بيانات
  ٤٥٩ ،٢١٩ ،تقارير

  واألمن والسالم املرأة
  ٢٤٢ ،إحاطات

  ٥٠٣ ،بيانات
  ٤٦١ ،٣١٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،تقارير

  ٣٣٥ ،اإلدارية املهام
  ٣٣٥ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  املنازعات وتسوية الوساطة
  ٤٨٧ ،٤٧٨ ،بيانات
  ٦٥٦ ،٤٨٩ ،٤٧٩ ،٤٦٥ ،تقارير

  ٣٣٦ ،األمن جملس بعثات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠ مؤرخة رسالة كوسوفو، يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة
  يشيتل - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة

  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،تقارير
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  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٥ مؤرخة رسالة وإريتريا، إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
  السودان يف املتحدة األمم بعثة

  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،تقارير

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٧ مؤرخة رسالة

  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،تقارير

  نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٩٨٥ ،تقارير

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،تقارير

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٦ رخةمؤ رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،تقارير

  جورجيا يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة رسالة
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  ٩٨٢ ،تقارير
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣١ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٩ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،تقارير

  ٢٧٧ ،٢٧٤ ،تقارير الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٣٦ ،بيانات بنما،

  ٣٣٦ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٤٧٣ ،٤٧١ ،تشرك اليت القرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٤٠٧ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية تعيني،
  ٥٠٣ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٣٣٥ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  واألمن السالم صون

  ٢٨٠ ،بيانات
  ٢٨٤ ،٢٨٠ ،تقارير

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - تشاراالن عدم
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٢ مؤرخة رسالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٦ مؤرخة رسالة
  اإلقليمية السالم حفظ عمليات

  ٧٠٦ ،بيانات
  ٧٠٤ ،٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٦٨٠ ،تقارير

  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،تقارير

  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة
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  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
  لبنان يف املؤقتة تحدةامل األمم قوة

  ٩٨٣ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٧ مؤرخة رسالة

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٩ مؤرخة رسالة
  ٩٨٢ ،تقارير

  االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٢ ،تقارير

  ٣٣٦ ،بيانات كوستاريكا،
  املستقلة الدولية التحقيق جلنة

  ٨٢٤ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  السالم بناء جلنة
  ٨٣١ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٤١٩ ،تقارير

  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٨ مؤرخة رسالة الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  اإلرهاب مكافحة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٢٨ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢١ و ١٥ مؤرختان نرسالتا للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ٩٨٤ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
  ٩٨٤ ،تقارير

  ٩٥١ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٦ مؤرخة رسالة
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  ٩٨٤ ،تقارير
  سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ٩٨٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٩٨٤ ،تقارير

  الوسطى أفريقيا ريةمجهو يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،تقارير

  بيساو-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،تقارير

  ٩٨٤ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٨ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة رسالة

  السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٤٥٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ٧٦ ،٧٥ ،تقارير

  ٩٨٢ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٩ مؤرخة رسالة اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  ٣٥٩ ،التصويت عن االمتناع

  السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ١٩٦ ،إحاطات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦١٨ ،٦١٠ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة

  ٨٠ ،إحاطات
  ٦١٠ ،٨٠ ،٧٨ ،بيانات

  ٦١٨ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٤٦ ،إحاطات جورجيا، يف احلالة
  السياسية للشؤون املساعد العام األمني
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  ١٧٠ ،١٦٩ ،١٥٩ ،إحاطات األوسط، الشرق يف احلالة
  الربازيل
  ٤٤٧ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢ مؤرخة رسالة األمن، لسجم إىل املنازعات إحالة

  ٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٥٩٥ ،٥٩٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،٥٩٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٩٥ ،٤١٧ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٤٨٠ ،٤٧٦ ،بيانات املنازعات، يةوتسو الوساطة
  زياليا جلوء حالة

  ٤٥١ ،٤٤٧ ،٣١٩ ،٣٠٤ ،١٠٢ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٢ ،بيانات

  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،بيانات واألمن، السالم صون
    األمن جملس بعثات انظر  ، األمن جملس بعثات انظر . البعثات
    احملددة احلالة أو البعثة أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو البعثة يضاأ انظر . السالم بناء وبعثات السياسية البعثات

  ٩٢٤ ،٨٣٧ ،عموما
  ٩٢٤ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٢٧ ،الواليات على املدخلة التغيريات
  ٩٢٧ ،بيانات الرئيس،
  ٩٢٦ ،الواليات

  الدويل البنك
  ٢٧٥ ،٢٧٣ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

    األسلحة حتديد انظر  ، األسلحة حتديد انظر . السالح من التجريد
 جملـس  بعثـات  أيضـا  انظـر   ، احملـددة  احلالـة  أو احملدد الكيان; األمن جملس بعثات أيضا انظر . احلقائق وتقصي التحقيقات

    احملددة احلالة أو احملدد الكيان; األمن
  ٤٥٣ ،عموما
  ٤٥٦ ،٤٥٤ ،يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٥٤ ،بيساو-غينيا يف احلالة
  ٤٥٤ ،بيانات الرئيس،
  ٤٥٩ ،٤٥٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٤٦١ ،واألمن والسالم املرأة
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  ٤٥٨ ،٤٥٤ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٠٧ ،عموما
  ٦١٨ ،بيانات األفريقي، االحتاد
  ٦١١ ،باسم بيانات األورويب، داالحتا

  ٦٢٠ ،٦١٥ ،٦١١ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٦١٥ ،٦١٤ ،بيانات األردن،
  ٦١٨ ،٦١٠ ،بيانات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٦١٦ ،٦١٠ ،٦٠٨ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦١٧ ،٦١٦ ،٦١١ ،السودان يف احلالة
  ٦٠٩ ،وسطاأل الشرق يف احلالة
  ٦١٩ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٦٠٨ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٦٠٩ ،ليربيا يف احلالة

  ٦١٨ ،٦١٧ ،٦١٦ ،٦١٢ ،٦٠٩ ،بيانات الرئيس،
  ٦١٢ ،بيانات الصني،
  ٦٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٦١٨ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٦٠٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٢ القرار
  ٦١٦ ،٦٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ ارالقر

  ٦١٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار
  ٦١٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٦٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٩ القرار
  ٦١٦ ،٦٠٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٦٠٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٦١٦ ،٦١٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٦٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار
  ٦٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار
  ٦٢٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٦٢٥ ،٦١٩ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ رالقرا
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  ٦٢٤ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  ٦٠٨ ،٦٠٧ ،٤٣ باملادة املتعلقة القرارات
  ٦١٢ ،٤٤ باملادة املتعلقة القرارات
  ٦١٦ ،٦١٥ ،٤٥ باملادة املتعلقة القرارات

  ٦١٩ ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٦١١ ،بيانات العام، لألمني اخلاص املمثل

  ٦١٠ ،٤٣ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦١٣ ،٤٤ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦١٧ ،٤٥ باملادة املتعلقة املناقشات

  ٦١٤ ،بيانات النمسا،
  ٦٢٠ ،٦١٣ ،بيانات اهلند،

  ٦١٨ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦١٥ ،٦١١ ،بيانات اليابان،

  ٦١٤ ،٦١٣ ،بيانات أوروغواي،
  ٦١٤ ،بيانات ستان،باك
  ٦١١ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  ٦١٢ ،بيانات بلجيكا،
  ٦١٢ ،٦١١ ،بيانات فاسو، بوركينا

  ٦١٤ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٦١٥ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة

  ٦٢٠ ،بيانات رواندا،
  ٦١٤ ،بيانات سلوفاكيا،

  ٦١٩ ،٦١٣ ،السالم حفظ عمليات
  ٦١١ ،بيانات فرنسا،
  ٦١١ ،بيانات نام، فييت

  ٦١٨ ،٦١١ ،بيانات كرواتيا،
  ٦٢٠ ،٦١٩ ،٦١٧ ،٦١١ ،بيانات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٠٩ ،عموما
  ٥٩٤ ،بيانات أستراليا،
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  ٥٨٧ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٨٧ ،٥٨٥ ،بيانات الروسي، اداالحت

  ٥٩١ ،٥١٠ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٥٩٥ ،٥٩٤ ،بيانات الربازيل،
    احملدد البلد انظر  ، احملدد البلد انظر . اجلزاءات
  ٥٩٠ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات

  ٥٨٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٥١٠ ،بيانات الرئيس،
  ٥٩٥ ،٥٩٤ ،٥٩٢ ،٥٨٧ ،بيانات الصني،
  ٥٩٢ ،بيانات العراق،
  ٥٨٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣ القرار
  ٥٩٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٥٨٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار
  ٥٨٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القرار
  ٥٨٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٦ القرار

  ٥٩٤ ،٥١١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٥٩٥ ،٥١١ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٩٥ ،٥٩٣ ،٥٩٢ ،بيانات املكسيك،
  ٥٨٥ ،بيانات املتحدة، ململكةا

  ٥٨٤ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٥٩٣ ،٥٨٦ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ٥٨٦ ،بيانات إندونيسيا،
  ٥٩٤ ،بيانات أوغندا،
  ٥٩٢ ،بيانات بلجيكا،

  ٥٩٢ ،بيانات بنغالديش،
  ٥٩٣ ،بيانات بنن،

  ٥٩٤ ،٥٩٣ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٥٨٤ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٨٥ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٥٩٣ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
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  ٥٩٣ ،واألمن السالم صون
  ٥٨٤ ،اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٥٨٦ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٥٩٢ ،بيانات غواتيماال،
  ٥٩٣ ،٥٩٢ ،بيانات فرنسا،

  ٥٩٢ ،بيانات فلسطني،
  ٥١٠ ،بشأن اراتقر

  ٥٨٣ ،القضائية التدابري
    احملدد البلد أيضا انظر  ، احملدد البلد أيضا انظر  ،٥١١ ،حمددة ببلدان خاصة قرارات
  ٥١٠ ،مواضيعية مسائل

  ٥٩٢ ،بيانات كوستاريكا،
  ٥١٠ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع

  ٥٩٢ ،بيانات املسلح، والرتاع باألطفال املعنية الرصد هيئة
  ٥٩٤ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني يلوك

  املؤقتة التدابري
  ٥٠٧ ،عموما
  ٥٠٩ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٠٨ ،اجلدول

  ٥٠٨ ،السودان يف احلالة
  ٥٠٩ ،٥٠٨ ،بيانات الرئيس،

  ٥٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٥٠٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٥٠٩ ،٥٠٨ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار

  ٥٠٧ ،بشأن قرارات
  األعضاء الدول التزامات
  ٤٨١ ،يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٦٢٣ ،٤٨ املادة
  ٦٢٩ ،٤٩ املادة

    املتبادلة املساعدة انظر  ، املتبادلة املساعدة انظر . املتبادلة املساعدة
  ٤٧٧ ،املنازعات وتسوية الوساطة
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    واألمن السالم صون انظر  ، واألمن السالم صون انظر . واألمن السالم صون
 إنفـاذي،  إجـراء  إزاءهـا  يتخـذ  جهـة  أي مسـاعدة  انظر . عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة

    عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر  ، عن باالمتناع االلتزام
    والتصويت القرارات اختاذ انظر  ، والتصويت القرارات ذاختا انظر . التصويت

  التفويض ووثائق التمثيل
  ٣٣٢ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  التنسيق

  ٧٩٢ ،١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
  ٧٨٣ ،٧٨٢ ،اخلرباء فريق السودان، يف احلالة
  ٧٣٦ ،٧٢٩ ،٧٥١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة الصومال، يف احلالة
  ٧٧٦ ،٧٧٤ ،اخلرباء فريق الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٧٦٧ ،٧٦٥ ،اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة

  ٨٨٩ ،٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف ةاملؤقت املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩١٣ ،٩١١ ،٩٠٩ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٠ ،والية وإريتريا، إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٢ ،٨٧٩ ،٨٧٧ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٤ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٢ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠١ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٦٩ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٥٥ ،٨٥٠ ،٨٤٩ ،٨٤٧ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة ألمما منظمة بعثة

  طالبان وحركة القاعدة تنظيم
  ٧٥٣ ،٧٤٩ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،١٢٦٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٩٢٣ ،والية لبنان، يف املؤقتة ةاملتحد األمم قوة
  ٩٧٧ ،والية الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  ٧٩٠ ،التنفيذية املديرية اإلرهاب، مكافحة
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  ٩٣٣ ،٩٣٢ ،٩٣٠ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦٣ ،٩٦٢ ،٩٦٠ ،يةوال بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٢ ،٩٤٠ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٣ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٩ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٩٧٦ ،والية لبنان، لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

    احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر . اإلقليمية التنظيمات
  ٦٤٥ ،٦٤٣ ،عموما

  ٧٠٨ ،باختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
  ٧٠٨ ،عموما

  ٧١٦ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٠٩ ،٧٠٨ ،بشأن قرارات

  ٧٠٩ ،الشامل الدمار أسلحة
  ٦٧٨ ،٦٧٧ ،٦٦٥ ،٦٥٨ ،٦٤٨ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٧١٧ ،اإلبالغ

  ٧١٧ ،عموما
  ٧١٩ ،بـ املتعلقة املناقشات

  ٧١٨ ،٧١٧ ،بشأن قرارات
  ٦٥٨ ،بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧٢٠ ،٧١٧ ،٧١٦ ،٦٦٢ ،٦٦٠ ،٦٥٩ ،٦٥٧ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٦١ ،بيانات األرجنتني،
  ٦٥٨ ،٦٥٦ ،تقارير العام، األمني

  ٦٥٩ ،بيانات اجلزائر،
  ٧٢٠ ،٧١٩ ،٦٧٩ ،٦٧٨ ،٦٥٨ ،٦٥٦ ،بيانات الليبية، لعربيةا اجلماهريية

  ٧١٩ ،٦٧١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦٧٠ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٧١٩ ،٧١٦ ،٧٠٩ ،٦٦٧ ،السودان يف احلالة
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  ٦٧٦ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٧١٨ ،٧١٠ ،٦٧٦ ،الصومال يف احلالة
  ٦٧٠ ،بوروندي يف احلالة
  ٧١٨ ،٦٦٩ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٦٧٤ ،جورجيا يف احلالة
  ٦٧٥ ،سرياليون يف احلالة
  ٦٧٥ ،بيساو-غينيا يف احلالة
  ٧٠٩ ،٦٧٢ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٦٧٥ ،ليربيا يف احلالة
  ٦٧٥ ،ميامنار يف احلالة
  ٦٦٩ ،هاييت يف احلالة

ــرئيس، ــات الـ  ،٦٦٦ ،٦٦٥ ،٦٦٢ ،٦٦١ ،٦٥٨ ،٦٥٦ ،٦٥٥ ،٦٥٤ ،٦٥٢ ،٦٥١ ،٦٤٧ ،٦٤٦ ،٦٤٥ ،٦٤٤ ،بيانـ
٦٧٦ ،٦٧٥ ،٦٧٤ ،٦٧٣ ،٦٧٢ ،٦٧١ ،٦٦٧  
  ٦٥٧ ،بيانات السنغال،
  ٧١٦ ،٦٧٩ ،٦٥٨ ،بيانات الصني،
  ٦٧٢ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٦٦٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣ القرار
  ٦٧٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار
  ٦٦٠ ،٦٤٨ ،٦٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٩ القرار
  ٧٠٩ ،٧٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٠ القرار
  ٧١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٧١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار
  ٦٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٦٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٧١٦ ،٦٦٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٦٧٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٦٧١ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار
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  ٦٧٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٧١٢ ،٧١١ ،٧١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار
  ٦٧٧ ،٦٦٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٧٠٩ ،٧٠٨ ،٦٦٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤١ القرار
  ٧٠٩ ،٧٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٦٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
  ٧١٨ ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١٢ ،٧١١ ،٧١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٧١٥ ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١١ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٧١٨ ،٦٦٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٦٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٠ القرار
  ٦٧١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٦٦٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٢ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٧١٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٦٧٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٦٦٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٦٧٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٦ القرار
  ٦٤٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٦٤٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ القرار
  ٧٠٩ ،٦٦٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٦٧٧ ،٦٦٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٧٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٦٧٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار
  ٧١٨ ،٧١٥ ،٧١٤ ،٧١٢ ،٧١٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٦٧٠ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار
  ٦٤٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار
  ٦٧٨ ،٦٦٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
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  ٦٤٧ ،٦٤٥ ،مواضيعية مبسائل املتعلقة القرارات
  ٦٦٣ ،بيانات املكسيك،

  ٦٦٣ ،٦٥٧ ،بيانات النمسا،
  ٦٦٢ ،بيانات اهلند،

  ٦٥٦ ،٦٤٧ ،املنازعات وتسوية الوساطة
  ٦٧٨ ،٦٥٧ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦٦١ ،بيانات اليابان،
  ٦٧٩ ،بيانات أوغندا،

  ٦٦٢ ،بيانات باكستان،
  ٦٦٠ ،٦٥٩ ،بيانات بلجيكا،

  ٦٦١ ،٦٥٤ ،الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٦٦١ ،٦٥٦ ،بيانات بنن،

  ٦٦٣ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٦٥٥ ،٦٤٧ ،األسلحة حتديد
  ٦٦٤ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٦٦٤ ،عموما
  ٦٧٧ ،بـ املتعلقة تاملناقشا
  ٦٦٥ ،٦٦٤ ،٤٧٥ ،بشأن قرارات
  ٦٥٩ ،بيانات املتحدة، تنـزانيا مجهورية
  ٦٧٨ ،٦٦٣ ،٦٥٧ ،٦٥٦ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٦٣ ،٦٦٠ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة

  ٦٧٧ ،بيانات زمبابوي،
  ٦٦٢ ،بيانات صربيا،

  ٦٦٥ ،اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٦٦٢ ،٦٥٥ ،السالم حفظ عمليات
    اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر  ، اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر . اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٧٢٠ ،٦٥٩ ،بيانات فرنسا،
  ٧١٧ ،٦٦١ ،بيانات نام، فييت
  ٦٦٢ ،٦٥٧ ،٦٥٦ ،بيانات قطر،

  ٦٦٣ ،بيانات كرواتيا،
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  ٦٥٥ ،مواضيعية مبسائل متعلقة مناقشات
  ٦٥٤ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  ٧١٩ ،إحاطات أوروبا، يف والتعاون األمن منظمة
    احملدد البلد أيضا انظر  ، احملدد البلد أيضا انظر . اجلزاءات

  ٢١١ ،اإلرهاب
  ٥٧٨ ،٢٦٢ ،اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٥٧٢ ،٥٧١ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم
   األمن جملس جلان أيضا انظر  ، األمن جملس جلان أيضا انظر  ،٧٢٦ ،٧٢٥ ،األمن جملس جلنة

  إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥١٥ ،عموما

  ٥٩٠ ،بيانات أستراليا،
  ٥٢٢ ،استعراض اعتزام
  ٥٢٢ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام
  ٥٩٠ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٥١٦ ،اجلدول

  ٥٩١ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٥٩١ ،بيانات الصومال،

  ٥٩١ ،بيانات الصني،
  ٥٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٥٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨١١ القرار
  ٥٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٨ ،٥١٦ ،٥١٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٣ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٥٩٠ ،٥٢٢ ،٥٢١ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٧ ،٥١٥ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  ٥٢٠ ،املالية اخلدمات على املفروضة القيود

  ٥٩١ ،بيانات املكسيك،
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  ٥٩٠ ،بيانات أوغندا،
  ٥٩٠ ،بيانات فاسو، بوركينا

  ٥١٨ ،األصول ميدجت
  ٥٢١ ،اإلنفاذ تدابري
  ٥٢١ ،الشحنات تفتيش

  ٥٩١ ،بيانات جيبويت،
  ٥٢٠ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥١٦ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٢٢ ،االستعراض أو اإلاء شروط
  ٥٢١ ،األسلحة مصادرة عمليات

  ٥٩٠ ،بيانات نام، فييت
  السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٧٠٩ ،٥٥٥ ،عموما
  ٥٥٦ ،اجلدول
  ٥٥٧ ،األصول جتميد
  ٥٥٨ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٥٦ ،األسلحة توريد حظر

  الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥١٥ ،عموما
  ٥٢٢ ،استعراض اعتزام
  ٥٢٢ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام

  ٥١٦ ،اجلدول
  ٥٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٥٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨١١ القرار
  ٥٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ ارالقر

  ٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٨ ،٥١٦ ،٥١٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٣ القرار
  ٥١٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
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  ٥١٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٥٢٢ ،٥٢١ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٧ ،٥١٥ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  ٥٢٠ ،املالية اخلدمات على ملفروضةا القيود
  ٥١٨ ،األصول جتميد
  ٥٢١ ،اإلنفاذ تدابري
  ٥٢١ ،الشحنات تفتيش
  ٥٢٠ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥١٦ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٢٢ ،االستعراض أو اإلاء شروط
  ٥٢١ ،األسلحة مصادرة عمليات
  العراق على املفروضة اجلزاءات
  ٥١١ ،عموما
  ٥١٢ ،اجلدول
  ٥١٥ ،التسيارية بالقذائف املتعلقة القيود
  ٥١٣ ،األصول جتميد
  ٥١٤ ،االنتشار عدم تدابري
  ٥١٢ ،األسلحة توريد حظر
  ٥١٣ ،والبيولوجية الكيمائية األسلحة توريد حظر
  ٥١٤ ،النفط توريد حظر

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات
  ٥٤٣ ،٣٥ ،عموما
  ٥٥٥ ،تعراضاس اعتزام
  ٥٥٥ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام

  ٥٤٤ ،اجلدول
  ٥٥٣ ،٥٥١ ،٥٤٨ ،٥٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٩ القرار
  ٥٥٥ ،٥٥٣ ،٥٤٨ ،٥٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٧٦٩ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،٥٥٣ ،٥٥١ ،٥٤٨ ،٥٤٦ ،٥٤٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار
  ٥٥٤ ،٥٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٥٥٥ ،٥٥٣ ،٥٥٢ ،٥٤٩ ،٥٤٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القرار
  ٢٥٣ ،٢٢٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
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  ٥٥٥ ،٥٥٣ ،٥٥٢ ،٥٥٠ ،٥٤٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٥٤٨ ،٥٤٧ ،األصول جتميد
  ٥٥٣ ،اإلنفاذ تدابري
  ٥٥١ ،٥٥٠ ،والطريان النقل تدابري
  ٥٥٤ ،الشحنات تفتيش
  ٥٥٣ ،٥٥٢ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٤٦ ،٥٤٤ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٥٤ ،األسلحة صادرةم عمليات
  ٥٥٤ ،اجلمركية واملراقبة احلدود مراقبة

  )اإلسالمية - مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥ ،عموما
  ٥٨٣ ،استعراض اعتزام
  ٥٨٣ ،٥٨٢ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام

  ٥٧٦ ،اجلدول
  ٥٨٣ ،٥٨٢ ،٥٨١ ،٥٨٠ ،٥٧٩ ،٥٧٨ ،٥٧٧ ،٥٧٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣ القرار
  ٥٧٨ ،٥٧٧ ،املالية اخلدمات على فروضةامل القيود
  ٥٧٧ ،٥٧٦ ،األصول جتميد
  ٥٨١ ،اإلبالغ تدابري
  ٥٨٠ ،اإلنفاذ تدابري
  ٥٧٨ ،االنتشار عدم تدابري
  ٥٨٠ ،الشحنات تفتيش
  ٥٧٩ ،٥٧٨ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٧٦ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٨٢ ،٥٨١ ،االستعراض أو اإلاء شروط
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم على ملفروضةا اجلزاءات
  ٥٣٤ ،٢١١ ،عموما
  ٥٤٢ ،استعراض اعتزام

  ٥٣٤ ،اجلدول
  ٩٧١ ،٥٤٢ ،٥٤١ ،٥٣٩ ،٥٣٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٥٤٢ ،٥٤١ ،٥٤٠ ،٥٣٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار
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  ٥٣٩ ،٥٣٦ ،األصول جتميد
  ٥٤١ ،٥٤٠ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٣٦ ،٥٣٤ ،األسلحة توريد حظر
  ٥٤٢ ،القائمة يف اإلدراج معايري

  رواندا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٠ ،عموما
  ٥٣١ ،اجلدول
  ٥٣٢ ،٥٣٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٣ القرار
  ٥٣٢ ،٥٣١ ،األسلحة توريد حظر

  زمبابوي على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٩ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٥٨٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٨٨ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٥٨٩ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٨٨ ،بيانات أفريقيا، جنوب

  ٥٨٨ ،بيانات زمبابوي،
  ٥٨٩ ،بيانات نام، فييت

  ٥٨٩ ،بيانات كوستاريكا،
  ٥٨٧ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٢ ،عموما
  ٥٣٢ ،اجلدول

  ٥٣٣ ،عليه املفروضة القيود أو السفر ظرح
  ٥٣٢ ،األسلحة توريد حظر

  ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٧٠٩ ،٥٥٩ ،عموما
  ٥٦٥ ،استعراض اعتزام
  ٥٦٤ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام

  ٥٦٠ ،اجلدول
  ٥٦٥ ،٥٦٤ ،٥٦٣ ،٥٦٢ ،٥٦١ ،٥٦٠ ،٥٥٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
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  ٥٦٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٥٦٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ ارالقر

  ٥٦٥ ،٥٦٤ ،٥٦٣ ،٥٦٢ ،٥٦١ ،٥٦٠ ،٥٥٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٥٦١ ،األصول جتميد
  ٥٦٣ ،اإلنفاذ تدابري
  ٥٦٣ ،الشحنات تفتيش
  ٥٦٢ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٦٢ ،املاس تصدير حظر
  ٥٦٠ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٦٣ ،االستعراض أو اإلاء شروط
  ٥٦٣ ،األسلحة رةمصاد عمليات
  )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كوريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٨ ،عموما
  ٥٧٥ ،٥٧٤ ،استعراض اعتزام

  ٥٦٩ ،اجلدول
  ٥٧٥ ،٥٧٤ ،٥٧٣ ،٥٧٢ ،٥٧١ ،٥٧٠ ،٥٦٩ ،٥٦٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القرار
  ٥٧٢ ،املالية اخلدمات على املفروضة القيود
  ٥٧٣ ،للتجارة العام القطاع من املايل الدعم على املفروضة القيود
  ٥٧٠ ،األصول جتميد
  ٥٧٤ ،اإلبالغ تدابري
  ٥٧٣ ،اإلنفاذ تدابري
  ٥٧٢ ،٥٧١ ،االنتشار عدم تدابري
  ٥٧٣ ،الشحنات تفتيش
  ٥٧٢ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٧١ ،الكمالية السلع حظر
  ٥٧٢ ،بالوقود السفن تزويد خدمات تقدمي حظر
  ٥٦٩ ،حةاألسل توريد حظر

  لبنان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٥ ،عموما
  ٥٦٦ ،اجلدول
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  ٥٦٧ ،األصول جتميد
  ٥٦٧ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٦٦ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٦٧ ،االستعراض أو اإلاء شروط
  ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢٢ ،عموما
  ٥٣٠ ،استعراض اعتزام

  ٥٢٣ ،اجلدول
  ٥٣٠ ،٥٢٩ ،٥٢٨ ،٥٢٥ ،٥٢٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٤ القرار
  ٥٣٠ ،٥٢٩ ،٥٢٨ ،٥٢٦ ،٥٢٣ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٣ القرار
  ٥٢٨ ،٥٢٦ ،األصول جتميد
  ٨ ،متديد
  ٥٢٩ ،٥٢٨ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٥٢٥ ،٥٢٣ ،األسلحة توريد حظر
  اجلزائر

  ٦٥٩ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٦٥٩ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات

  اجللسات
  ٢٩٩ ،عموما

  ٣١٣ ،بيانات أستراليا،
  ٢٦٢ ،الشامل الدمار أسلحة
  ٢٧٩ ،األمن قطاع إصالح
  ٣١١ ،٣٠٩ ،٣٠٥ ،٩١ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٣١٧ ،األفريقي االحتاد

  ٣٠٥ ،املستوى الرفيعة االجتماعات
  آريا بصيغة املعقودة االجتماعات

  ٣١٥ ،عموما
  ٣١٥ ،اجلدول

  ٣١٦ ،لرئيسا مذكرة تنفيذ
  ٣٠٢ ،شكل
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  ٣١٣ ،بيانات األرجنتني،
  ٢١٢ ،اإلرهاب
  ٢٤١ ،الصغرية األسلحة
  ٣١٥ ،١٩٨ ،املسلح والرتاع األطفال
  مع اجتماعات بقوات، املسامهة البلدان

  ٣١٠ ،اجلدول
  ٣٠٢ ،شكل
  اخلاصة اجللسات
  ٣١٠ ،عموما
  ٣٠٩ ،٣٠٢ ،شكل
  ٣٠٩ ،٣٠١ ،شكل العلنية، اجللسات

  ٣١٤ ،٣١٣ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٣١١ ،حمددة ببلدان اخلاصة احلاالت

  ٤٧ ،وإثيوبيا إريتريا بني احلالة
  ٧٣ ،والسودان تشاد بني احلالة
  ٨١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١١٥ ،أفغانستان يف احلالة
  ١٣١ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٧ ،السودان يف احلالة
  ٣٠٨ ،٣٠٧ ،١٧١ ،١٥٤ ،األوسط رقالش يف احلالة
  ٧ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٣١٥ ،٣٠٧ ،١٦ ،الصومال يف احلالة
  ١٨٥ ،العراق يف احلالة
  ٢٧ ،بوروندي يف احلالة
  ١٠٧ ،ليشيت-تيمور يف احلالة
  ٤٤ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٣١٥ ،٣٨ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٣١١ ،١٤٩ ،جورجيا يف احلالة
  ٢٣ ،رواندا يف احلالة
  ٣٠ ،سرياليون يف احلالة
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  ٥٣ ،بيساو-غينيا يف احلالة
  ١٢٦ ،قربص يف احلالة
  ٦٠ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٣١١ ،١٤٢ ،كوسوفو يف احلالة
  ٩ ،ليربيا يف احلالة
  ٣٣ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ١١٩ ،ميامنار يف احلالة
  ١٢٣ ،نيبال يف احلالة
  ١٠٠ ،هاييت يف احلالة

  ٣١٥ ،بيانات الفلبني،
  ٣١٦ ،١٩١ ،لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  ٣١٦ ،١٩١ ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٢١٨ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٣١٦ ،٣٠٦ ،٢٤٣ ،واألمن والسالم املرأة
  ٣١٧ ،ماعيةاجل اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ٣١٦ ،٣١٣ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٢٩٩ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٣١٧ ،الوثائق

  ٣٠٦ ،املنازعات وتسوية الوساطة
  ٣١٣ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٣١٣ ،بيانات اليابان،

  ٣١٤ ،بيانات إندونيسيا،
  ٣١٣ ،بيانات إيطاليا،
  ٢٨٨ ،األمن جملس بعثات

  ٣٠٦ ،٢٧٧ ،الرتاع انتهاء عدب السالم بناء
  ٣١٦ ،٣١٢ ،بيانات بنما،

  ٣١٤ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٣٠٣ ،املواد تطبيق

  ٣٠٣ ،االجتماعات تتخلل اليت الفترة
  ٣٠٣ ،٣ و ٢ املادتني إطار يف اجللسات عقد طلبات
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  األعمال جدول
  ٣٢١ ،اختاذ

  ٣٢٢ ،األمن جملس نظر قيد مسائل
  ١٠٢ ،زياليا جلوء حالة

  رمسية غري حوارات
  ٣١٦ ،عموما
  ٣١٧ ،اجلدول

  ٣١٧ ،والسودان تشاد بني احلالة
  ٣١٧ ،السودان يف احلالة
  ٣١٧ ،النكا سري يف احلالة
  ٣٠٢ ،شكل

  ٣١٦ ،بيانات سلوفاكيا،
  ٣٠٩ ،٣٠١ ،شكل
  ٢٨٣ ،واألمن السالم صون
  ٣٠٨ ،٢٦٥ ،اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٣٠٨ ،٢٦٨ ،الدميقراطية الشعبية اكوري مجهورية - االنتشار عدم

  ٢٧٢ ،السالم حفظ عمليات
  ٣١٤ ،٣١٣ ،بيانات فرنسا،

  ٣١٤ ،بيانات كرواتيا،
  ٣١٤ ،بيانات كوستاريكا،

  ٣١١ ،إحاطات الدولية، العدل حمكمة
  ٣١١ ،مواضيعية مسائل

  هيئته بكامل للمجلس رمسية غري مشاورات
  ٣١١ ،عموما
  ٣١٢ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٣٠٢ ،شكل

  ٧٥ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  اخلاصة اجللسات
  ٣١٠ ،عموما
  ٣٠٩ ،٣٠٢ ،شكل
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  العلنية اجللسات
  ٣٠٩ ،٣٠١ ،شكل
 لـدول  االقتصـادية  اجلماعـة  انظر  ،أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة انظر . أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  أفريقيا غرب
  ٤٥٩ ،بيانات سالم،ال توطيد أفريقيا، غرب منطقة

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف األمن جملس يف عضو( الليبية العربية اجلماهريية
  األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٤٥١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخة رسالة
  ٦٧٩ ،٦٧٨ ،٥٠٦ ،٤٨٧ ،٤٨٣ ،٤٣٦ ،٣٩٠ ،٣٨٥ ،٨٥ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٨٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٧٢٠ ،٧١٩ ،٦٧٩ ،٦٧٨ ،٦٥٨ ،٦٥٦ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٩١ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٨ ،بيانات زمبابوي، على املفروضة اجلزاءات

  ٣١٤ ،٣١٣ ،بيانات اجللسات،
  ١١٣ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٦ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٤٥١ ،٤٤٩ ،١٧١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخة رسالة
  ٣٠٤ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،٣٠٤ ،١٧٤ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ٣٠٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٦ مؤرخة رسالة
  ١٦٤ ،١٦٢ ،بيانات
  ١٧٣ ،رسائل

  ٧٠٥ ،١٢ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٤ ،١٨٣ ،١٧٩ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٣٧٢ ،١٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٥٨ ،٤٧٩ ،٤٧٦ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٦٥٦ ،اناتبي األسلحة، حتديد
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  ٦٧٩ ،٦٧٨ ،بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٠٦ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٤٣٧ ،٤٣٦ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٥٨٦ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠٥ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  ٤٢٠ ،٤١٩ ،بيانات السالم، بناء جلنة

      العامة اجلمعية  
  ٤٥٣ ،جانب من األمن جملس إىل املنازعات إحالة
  ٤٠٠ ،توصيات بيجني، عمل ومنهاج إعالن

  ٤٠٠ ،٣٩٨ ،توصيات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٠١ ،توصيات األفريقي، االحتاد

  ٤٠٢ ،٤٠٠ ،توصيات اإلرهاب،
  ٤٠٤ ،امليثاق من ١٢ باملادة يتعلق ام يف املمارسة األوسط، الشرق يف احلالة
  ٤١١ ،مع العالقات السالم، حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
  للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة

  ٤١٣ ،االتصاالت
  ٤١٢ ،مع العالقات

  ٤٠٩ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة
  ٤٠٧ ،القضاة انتخاب

  ٤٠٧ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٤٠٧ ،القضاة انتخاب

  ٤٠٠ ،توصيات باملرأة، املعين الرابع العاملي املؤمتر
  ٤٠٧ ،األمن جملس عن الصادرة وصياتبالت يتعلق ما يف املمارسة العام، األمني تعيني

  مع األمن جملس عالقات
  ٣٩٦ ،عموما

  ٤١١ ،الفرعية األجهزة
  ٤٠٦ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة
  ٤٠٣ ،امليثاق من ١٢ باملادة يتعلق ما يف املمارسة
  ٣٩٧ ،الدائمني غري األعضاء انتخاب
  ٤١١ ،٤١٠ ،األمن جملس تقارير
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  ٣٩٨ ،ياتتوص
  ٤٠٧ ،األمن جملس من املقدمة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة اجلديدة، األعضاء الدول قبول

  ٤١١ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة مصر،
  ٣٩٩ ،توصيات اإلسالمي، املؤمتر منظمة

  السورية العربية اجلمهورية
  ٦٣٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٦٣٩ ،٦٣٦ ،تبيانا النفس، عن الدفاع
  ٦٣٩ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٣٧١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ مؤرخة شفوية مذكرة املصري، تقرير
  ٤٢٣ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٧ مؤرخة رسالة الدولية، العدل حمكمة

  وإثيوبيا إريتريا بني احلالة
  ٤٥ ،عموما
  ٤٧ ،رسائل إريتريا،
  العام األمني

  ٤٧ ،تقارير
  ٤٧ ،رسائل
  ٤٧ ،اجللسات
  ٤٧ ،٤٦ ،بيانات الرئيس،

  ٤٧٣ ،٣٧٦ ،٤٧ ،٤٥ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٨ القرار
  ٤٧٣ ،٤٦٨ ،٣٧٦ ،٤٧ ،٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٧ القرار
  ٣٨٣ ،٣٧٦ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٤٣٨ ،بيانات إيطاليا،
 إثيوبيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر   ،وإريتريـا  إثيوبيـا  يف املتحـدة  ألمـم ا بعثـة  انظـر  . وإريتريـا  إثيوبيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثة

  وإريتريا
  ٤٦ ،بيانات بلجيكا،

  ٤٧٣ ،٤٦٨ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  والكويت العراق بني احلالة
    التعويضات جلنة انظر  ، التعويضات جلنة انظر . التعويضات جلنة
  اونيجريي الكامريون بني احلالة

  العام األمني
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  ٤٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
  ٤٢٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٤٢٥ ،تقارير

  ٤٢٥ ،الدولية العدل حمكمة
  وباكستان اهلند بني احلالة

  ،وباكسـتان  اهلنـد  يف سـكريني الع املتحـدة  األمم مراقيب فريق انظر . وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر

  والسودان تشاد بني احلالة
  ٧٢ ،عموما

  ٧٣ ،اجللسات
  ٧٢ ،بيانات تشاد،

  ٣١٧ ،رمسية غري حوارات
  ٧٢ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٧٦ ،عموما
  ٧٧ ،  بيانات السالم، حفظ عمليات إدارة

  األورويب االحتاد
  ٧١٩ ،إحاطات

  ٦١١ ،باسم بيانات
  ١٢٧ ،العمل إذن متديد
  ٦١١ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٠٢ ،املسلح والرتاع األطفال
  السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني

  ٨٠ ،إحاطات
  ٦١٠ ،٨٠ ،٧٨ ،بيانات

  ٦٩٢ ،٦٨٠ ،٨٢ ،٨١ ،تقارير العام، األمني
  ٦١٦ ،٦١٠ ،٦٠٨ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧١٩ ،٦٧١ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٨١ ،اجللسات
  ٢٠٣ ،٨٢ ،٨١ ،٧٧ ،٧٦ ،بيانات الرئيس،
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  ٧٧ ،بيانات السودان،
  ٦٩٢ ،٦٩١ ،٦٧١ ،٦١٦ ،٦٠٨ ،٤٩٨ ،٤٧٣ ،٤٦٧ ،٣٨٠ ،٢٠٢ ،٨١ ،٧٩ ،٧٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار

ــرار  ،٦٧١ ،٦٣١ ،٦١٦ ،٦٠٨ ،٥٩٩ ،٤٩٨ ،٤٦٧ ،٣٨١ ،٢٢٣ ،٢٠٣ ،٨٢ ،٧٩ ،٧٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القــــــــــــ
٨١٥ ،٦٩٣ ،٦٩٢ ،٦٩١  

  ٣٨٠ ،٣٧٩ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،
  ٢٢٣ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٤٨ ،واألمن موالسال املرأة
  ٦٣١ ،املتبادلة املساعدة

  العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،إحاطات

  ٦١١ ،٧٨ ،٧٧ ،بيانات
  ٧٩ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٧٩ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦١١ ،بيانات اليابان،

 انظـر   ،وتشـاد  الوسطى أفريقيا مجهورية يف دةاملتح األمم بعثة انظر . وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  ٧٨ ،بيانات بلجيكا،
  ٦١١ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٦٧١ ،٤٧٣ ،٤٦٧ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  تشاد

  ٦٩١ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢ ،٨١ ،٢٠٠٩ وماي/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ٧٨ ،٧٧ ،بيانات
  الوسطى أفريقيا مجهورية
  ٦٩١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٧٨ ،بيانات

  ٥٩٩ ،واألمن السالم صون
  ٦٩١ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٦١١ ،٧٨ ،بيانات فرنسا،
  ٦١١ ،بيانات نام، فييت
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  ٤٩٨ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ٦١١ ،بيانات كرواتيا،

  ٨١٥ ،قرارات السالم، بناء جلنة
  وتايلند كمبوديا بني احلالة

  ٤٥٢ ،٤٥١ ،٤٤٨ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢١ مؤرخة رسالة كمبوديا،
    احملدد البلد أيضا انظر  ، احملدد البلد أيضا انظر . أفريقيا يف احلالة

  ٤٥٥ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،األمن جملس بعثات
  ٤٦٤ ،السلمية بالوسائل اتاملنازع تسوية

  أفغانستان يف احلالة
  ١٠٩ ،عموما

  أفغانستان
  ١١٤ ،١١٢ ،بيانات
  ١١٦ ،رسائل

  ١١١ ،١١٠ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٢٠١ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،تقارير العام، األمني

  ١١٥ ،اجللسات
  ١١٣ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية

  ١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٢ ،اتبيان الرئيس،
  ١١٠ ،بيانات الصني،
  ٦٨٥ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٢٤٦ ،٢٢١ ،٢٠١ ،١١٥ ،١١٠ ،١٠٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٤١٤ ،١١٥ ،١١١ ،)٢٠٠٨( ١٨١٧ القرار
  ٦٨٦ ،٦٨٥ ،٦٨٤ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٦٨١ ،٦٣٠ ،٥٩٨ ،٤٩٨ ،٢٢١ ،١١٦ ،١١٣ ،١٠٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٦٨٥ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٢٤٧ ،٢٢٢ ،٢٠١ ،١١٧ ،١١٠ ،١٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار

ــرار  ،٦٨٥ ،٦٨٤ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٦٨١ ،٦٣٠ ،٥٩٨ ،٤٩٨ ،٢٤٧ ،٢٢٢ ،١١٧ ،١١٣ ،١٠٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ القـ
٦٨٦  
  ٢٢١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٤٦ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦٣٠ ،املتبادلة املساعدة

  ١١٤ ،١١٣ ،١١١ ،إحاطات ألفغانستان، العام لألمني اخلاص املمثل
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  ١١١ ،بيانات إيطاليا،
  ١١٢ ،١٠٩ ،بيانات باكستان،

  ٤٥٥ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،األمن جملس بعثات
 األمـم  بعثـة  انظـر   ،أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر . أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة
  ٣٧٠ ،٣٦٩ ،املصري قريرت

  ٥٩٨ ،واألمن السالم صون
  ٦٨١ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ١١١ ،بيانات فرنسا،
  ١١٠ ،بيانات نام، فييت

  ٤٩٨ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ١١٠ ،بيانات كوستاريكا،

  ١١٠ ،باسم بيانات اجلماعي، األمن معاهدة منظمة
  ١٠٩ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  ١١٢ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ١٢٧ ،عموما
  ١٢٧ ،العمل إذن متديد األورويب، االحتاد
  ١٣١ ،١٢٩ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٣١ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ١٣٢ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٣٢ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٣٢ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ١٣٣ ،١٣٢ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،بيانات واهلرسك، البوسنة

  ٦٧٠ ،اإلقليمية التنظيمات
  ١٣١ ،اجللسات
  ١٢٩ ،بيانات الصني،
  ٦٩٠ ،٦٨٩ ،٦٨٨ ،٦٨٦ ،٦٧٠ ،٦٣١ ،٥٩٨ ،٤٩٨ ،٣٥٣ ،١٣٢ ،١٢٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
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  ٣٥٤ ،١٣٢ ،١٣٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٩ القرار
  ٦٩١ ،٦٩٠ ،٦٨٩ ،٦٨٨ ،٦٨٧ ،٦٧٠ ،٦٣١ ،٥٩٨ ،٤٩٨ ،٣٥٥ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار

  ٦٣١ ،املتبادلة املساعدة
  ١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف السالم اتفاق نفيذلت السامي املمثل

  ١٢٩ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٦٧٠ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ١٢٨ ،بيانات صربيا،
  ٥٩٨ ،واألمن السالم صون

  ٦٨٦ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ١٢٩ ،بيانات فرنسا،
  ٤٩٨ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  السودان يف احلالة
  ٦٢ ،عموما
  ٧٠٣ ،٦١٨ ،بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧١٧ ،٧١٦ ،٦٦ ،٦٥ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٠٩ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٢١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٧١ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٤ مؤرخة رسالة

 ،٦٦٧ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،٦٠٠ ،٥٠٠ ،٤٧٤ ،٤٦٨ ،٤٣٩ ،٣٨٢ ،٣٧٩ ،٣١١ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،تقــــــــارير
٧١٩ ،٧١٦ ،٧٠٩ ،٦٨١  

  ٦١٨ ،بيانات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٦١٧ ،٦١٦ ،٦١١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٠٨ ،املؤقتة التدابري

  ٧١٩ ،٧١٦ ،٧٠٩ ،٦٦٧ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٧٠٩ ،اجلزاءات
  ٦٧ ،اجللسات

  ٦٦ ،٦٥ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
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  ٦٨٠ ،٦١٨ ،٦١٧ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٤ ،٦٣ ،بيانات الرئيس،
  ٦٦ ،بيانات السودان،

  ٧١٦ ،٦١٢ ،٦٥ ،بيانات الصني،
 يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة  انظـر  . دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العملية

  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر  ،دارفور
  ٦٠٠ ،٥٠٨ ،٥٠٠ ،٤٧٤ ،٤٦٨ ،٢٥٨ ،٢٣٦ ،٦٨ ،٦٣ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٢٥٩ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٧١٦ ،٦٦٨ ،٦١٨ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،٦٠٠ ،٥٠٠ ،٣٥٧ ،٢٥٩ ،٢٣٧ ،٦٨ ،٦٤ ،٦٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٨٢١ ،٧٨٢ ،٧٨١ ،٧٠٩ ،٦٦٨ ،٦٢٨ ،٥٠٠ ،٣٧٩ ،٦٩ ،٦٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٤١ القرار
  ٦٠٠ ،٥٠٨ ،٥٠٠ ،٤٦٩ ،٢٥٩ ،٢٣٨ ،٧٠ ،٦٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٦٦٨ ،٦١٦ ،٦١٠ ،٦٠٠ ،٥٠٠ ،٤٦٩ ،٣٨٣ ،٢٥٩ ،٢٣٨ ،٧١ ،٦٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٢٥٩ ،٢٣٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٢ القرار
  ٢٣٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٧٨٢ ،٧٨١ ،٧٨٠ ،٧٠٩ ،٦٦٨ ،٦٢٨ ،٥٠٠ ،٢٥٩ ،٢٣٩ ،٧١ ،٦٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٣٨٢ ،٣٧٩ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٦٥ ،٦٤ ،تقارير الدولية، اجلنائية كمةاحمل
  ٢٣٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٥٨ ،واألمن والسالم املرأة
  للسودان العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦٣ ،إحاطات
  ٦٣ ،بيانات

  ٦٥ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٦١٨ ،٦٥ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ٦٥ ،بيانات إندونيسيا،
  ٤٣٩ ،بيانات إيطاليا،

  السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر  ،السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر . السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٦١٢ ،٦٥ ،بيانات بلجيكا،

  ٧٠٣ ،٤٣٩ ،بيانات بنما،
  ٦١٢ ،٦٦ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٦٦٧ ،٤٧٤ ،٤٧٢ ،٤٦٨ ،٤٦٤ ،٤٦٣ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٣٧١ ،ملصريا تقرير
  ٣١٧ ،رمسية غري حوارات

  ٦٢٧ ،٦٠٠ ،واألمن السالم صون
  ٧٠٣ ،٦٨١ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات

  ٧٨٢ ،٧٨١ ،اخلرباء فريق
  ٧٨٣ ،٧٨٢ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨٣ ،٧٨٢ ،التنسيق
  ٧٨٣ ،٧٨٢ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،الوثائق
  ٨٢١ ،تقارير

  ٧١٧ ،بيانات نام، فييت
  ٥٠٠ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت لسا قرارات

  ٦١٨ ،٦٥ ،بيانات كرواتيا،
  ٤٣٩ ،٦٦ ،٦٥ ،بيانات كوستاريكا،

  ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٨٠ ،عموما

  ٧٨٠ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٨١ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،تقارير

  ٦٦ ،إحاطات اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب
  ٦١٩ ،٦١٧ ،٦١١ ،بيانات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل

    احملدد البلد أيضا انظر  ، احملدد البلد أيضا انظر . األوسط الشرق يف احلالة
  ١٥٧ ،١٥١ ،عموما
  ٤٤٩ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة
  ١٥٩ ،إحاطات السياسية، الشؤون إدارة

  ٦٣٧ ،ياناتب أستراليا،
  إسرائيل
  ٤٠٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ٦٣٧ ،٦٣٦ ،٤٠٤ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٢ ،بيانات

    احلريري اغتيال انظر  ، احلريري اغتيال انظر . احلريري اغتيال
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  ٦٣٦ ،١٧٤ ،باسم بيانات األورويب، االحتاد
  ١٦٨ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٤٥٣ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢١ مؤرخة رسالة
  ٤٥٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٤ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
  ١٦٦ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٥٩ ،بيانات
  ٤٢٤ ،١٦٨ ،١٥٦ ،١٥٥ ،تقارير

  ١٧٠ ،١٦٩ ،١٥٩ ،إحاطات ياسية،الس للشؤون املساعد العام األمني
  ٦٠٩ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٧٦ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٤٢٣ ،الدولية العدل حمكمة احملتلة، الفلسطينية األرض يف اجلدار

  ٣٠٨ ،٣٠٧ ،١٧١ ،١٥٤ ،اجللسات
  الليبية العربية اجلماهريية
  ٤٥١ ،٤٤٩ ،١٧١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢ مؤرخة رسالة
  ٣٠٤ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،٣٠٤ ،١٧٤ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ٣٠٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٦ مؤرخة رسالة
  ١٦٤ ،١٦٢ ،بيانات
  ١٧٣ ،رسائل
  ٤٠٤ ،امليثاق من ١٢ باملادة قيتعل ما يف املمارسة العامة، اجلمعية

  ٦٣٦ ،بيانات السورية، العربية اجلمهورية
  ٦٣٦ ،النفس عن الدفاع

  ٨٠٩ ،٤٠٥ ،٣٥٢ ،٣٥١ ،١٧٥ ،١٦٨ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٣ ،١٥٢ ،بيانات الرئيس،
  ١٥٢ ،)٢٠٠٨( ١٨١٥ القرار
  ٣٥١ ،٢٥٧ ،١٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢١ القرار
  ٦٠٩ ،٤٩٩ ،٢٥٧ ،١٥٥ ،١٥٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٢ القرار
  ٣٥٢ ،٢٥٧ ،١٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٨ القرار
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  ٣٥٧ ،١٧٣ ،١٦٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٠ القرار
  ١٥٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٢ القرار
  ٦٧٦ ،٤٧١ ،٤٠٤ ،٣٥٧ ،٢٣٤ ،١٧٤ ،١٦٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٠ القرار
  ٣٥٢ ،٢٥٧ ،١٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٥ القرار
  ٦٠٩ ،٦٠٠ ،٤٩٩ ،٢٥٨ ،١٥٥ ،١٥٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار
  ٣٥٢ ،٢٥٨ ،١٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٩ القرار

  ٨٠٩ ،١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
  ١٥٣ ،إحاطات العام، لألمني اخلاص املبعوث
  ٢٣٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٥٧ ،واألمن والسالم املرأة
  السعودية العربية اململكة

  ٤٤٩ ،٤٤٨ ،١٧١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ٤٤٩ ،٣٠٧ ،١٧٣ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢ مؤرخة الةرس

  ١٦١ ،بيانات
  ٦٣٧ ،٦٣٦ ،١٦٦ ،بيانات املتحدة، اململكة
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

  ١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٥٩ ،١٥٨ ،إحاطات
  ٤٢٤ ،بيانات
  ٤٠٥ ،١٧٠ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٨ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ١٦٤ ،بيانات دونيسيا،إن
  ٦٧٦ ،٤٧١ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٣٧١ ،٣٧٠ ،املصري تقرير

  ١٦٤ ،١٦١ ،بيانات العربية، الدول جامعة
  ٦٣٦ ،١٦٤ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  االحنياز عدم حركة

  ٤٢٤ ،باسم ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٤٢٣ ،٤٠٥ ،باسم بيانات

  ٦٠٠ ،واألمن السالم صون
  ١٦٥ ،بيانات فرنسا،

  فلسطني
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  ٤٢٥ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٣ مؤرخة رسالة
  ٤٢٤ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٤٢٤ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،بيانات
  ١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،رسائل
  ٤٩٩ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر  ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر . لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قوة انظر  ،االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر . االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

  االشتباك
  ٦٣٦ ،بيانات اتيا،كرو

  ٦٣٦ ،١٥٢ ،بيانات لبنان،
  مصر

  ٤٥١ ،٤٤٨ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٤٥٢ ،٤٥٠ ،١٧٤ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ١٦٤ ،بيانات

 مكتـب  رانظـ   ،لبنـان  لشـؤون  اخلـاص  املتحـدة  األمـم  منسـق  مكتب انظر . لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
  لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق

  اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر  ،اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر . اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  ١٦٧ ،إحاطات األدىن، الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إغاثة وكالة
  ٤٠٤ ،بيانات واملؤمترات، العامة اجلمعية ونشؤ إلدارة العام األمني وكيل
  ١٦٦ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
  السياسية للشؤون العام األمني وكيل

  ١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٠ ،١٥٨ ،١٥٧ ،إحاطات
  ٤٢٤ ،بيانات
  ١٦٠ ،تقارير

  الغربية الصحراء يف احلالة
  ٦ ،عموما
  ٣٦٢ ،بشأن مناقشات والتصويت، اراتالقر اختاذ

  ٧ ،اجللسات
  ٨١٠ ،بيانات الرئيس،

  ٣٧٠ ،٣٥٢ ،٢٦٠ ،٧ ،٦ ،)٢٠٠٨( ١٨١٣ القرار
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  ٣٧٠ ،٣٥٤ ،٢٦٠ ،٧ ،٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٧١ القرار
  ٨١٠ ،الغربية للصحراء العام لألمني الشخصي املبعوث

  ٢٦٠ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦ ،بيانات النمسا،

 األمـم  بعثـة  انظـر   ،الغربيـة  الصـحراء  يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر . الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة

  ٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،املصري تقرير
  ٦ ،بيانات أفريقيا، جنوب

  ٦ ،بيانات كوستاريكا،
  الصومال يف احلالة

  ١٠ ،عموما
  ٧٠٤ ،  بيانات السالم، ظحف عمليات إدارة

  األفريقي االحتاد
  ٦٩٣ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٨ مؤرخ بيان

  ٦٩٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ و ١٠ مؤرخان بالغان
  ٦٩٤ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠ مؤرخة رسالة

  ١١ ،إحاطات
  ٧٠٦ ،٧٠٥ ،بيانات

  ٧٠٥ ،٥٠٥ ،١٤ ،١٢ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٢٠٨ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٦٩٧ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة
  ٦٩٨ ،١٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣١ مؤرخة رسالة

  ١١ ،إحاطات
  ٧٠٦ ،بيانات
  ٧٠٤ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٣ ،١٢ ،تقارير
  ١٩ ،١٧ ،رسائل
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  ٧١٨ ،٧١٠ ،٦٧٦ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣١٥ ،٣٠٧ ،١٦ ،اجللسات

  ٧٠٥ ،١٢ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٧٠٤ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٨ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،بيانات الرئيس،

  ١٥ ،١٤ ،١٢ ،بيانات الصومال،
  ٦٠٢ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،١٣ ،بيانات الصني،
 ،٦٩٤ ،٦٩٣ ،٦٧٦ ،٦٣١ ،٦٢٨ ،٦٠٠ ،٥٠٠ ،٤٣١ ،٢٥٨ ،٢٣٤ ،٢٠٨ ،١٦ ،١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ رارالقـــــــــــ
٦٩٦ ،٦٩٥  

  ٨١٨ ،٧٣٤ ،٧٣٣ ،٧٣٢ ،٦٢٨ ،٥٠٠ ،١٧ ،١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١١ القرار
ــرار  ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٨٠ ،٦٣١ ،٦٢٨ ،٥٠٠ ،٤١٤ ،٢٥٨ ،٢٣٤ ،٢٠٩ ،١٧ ،١٣ ،١١ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القــــــــــــ

٧٢٩ ،٧١٠ ،٧٠٤ ،٦٩٩ ،٦٩٧  
  ٧١٠ ،٦٣٢ ،٦٣١ ،٦٠٢ ،٦٠١ ،٥٠٤ ،٥٠٠ ،٣٥٢ ،١٧ ،)٢٠٠٨( ١٨١٦ ارالقر

  ٢٣٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٦٩٧ ،٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٩٣ ،٦٧٦ ،٦٣٢ ،٦٠١ ،٥٠٠ ،١٨ ،١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٧١٢ ،٧١١ ،٧١٠ ،٦٣٢ ،٦٠٣ ،٦٠١ ،٥٠٥ ،٥٠٠ ،٣٥٣ ،١٨ ،١٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار
  ٧٣٥ ،٧٣٤ ،٧٣٣ ،٧٢٩ ،٧٢٨ ،٦٢٨ ،٥٠٠ ،١٨ ،١٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار

 ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١٢ ،٧١١ ،٧١٠ ،٦٩٥ ،٦٣٣ ،٦٠١ ،٥٠٥ ،٥٠٠ ،٣٥٣ ،١٩ ،١٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القـــــــــــرار
٧١٨  

 ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١١ ،٦٣٣ ،٦٠٣ ،٦٠١ ،٥٠٥ ،٥٠٠ ،٣٧٩ ،٣٥٣ ،٢٣٥ ،١٩ ،١٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القـــــــــــرار
٧١٥  

  ٧٣٥ ،٧٣٤ ،٧٣١ ،٦٢٨ ،٥٠٠ ،١٩ ،١٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٣ القرار
ــرار  ،٦٩٧ ،٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٣ ،٦٣٣ ،٦٠١ ،٥٠٠ ،٤٣٢ ،٣٥٤ ،٢٣٥ ،١٩ ،١٢ ،١٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القــــــــــــ

٦٩٩ ،٦٩٨  
  ٧١٢ ،٧٠٠ ،٦٩٩ ،٦٩٨ ،٦٩٦ ،٦٣٣ ،٦٠٢ ،٥٠٠ ،٢٣٦ ،٢٠ ،١٢ ،١٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٧١٨ ،٧١٥ ،٧١٤ ،٧١٢ ،٧١٠ ،٦٣٣ ،٦٠٢ ،٥٠٦ ،٥٠٠ ،٣٥٦ ،٢٢ ،١٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٧٣٥ ،٧٣١ ،٧٢٨ ،١٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار

  ٧١٥ ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١٢ ،٧١١ ،٧١٠ ،القرصنة
  ٣٨٢ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٣٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٥٨ ،واألمن والسالم املرأة
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  ٦٣١ ،املتبادلة املساعدة
  ٦٠٣ ،بيانات املكسيك،

  للصومال العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٣ ،إحاطات

  ١٥ ،تقارير
  ٧٠٧ ،٧٠٦ ،٦٠٣ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ١٣ ،بيانات الدولية، البحرية املنظمة

  ٧٠٦ ،٦٠٣ ،١٤ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٧٠٧ ،بيانات اليابان،

  ٦٠٢ ،١٤ ،بيانات إندونيسيا،
  ٧٠٤ ،٥٠٦ ،٤٣١ ،١٢ ،بيانات أوغندا،

  ١١ ،تعزيز الصومال، يف فريقياأل االحتاد بعثة
  ٧٠٥ ،٦٠٣ ،١٤ ،بيانات بلجيكا،

  ١٣ ،بيانات بنما،
  ١٤ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٥٠٥ ،بيانات تركيا،
  ٦٧٦ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٣٣٩ ،األعمال تصريف
  ٧٠٦ ،٥٠٤ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٢٨ ،٦٠٢ ،٦٠٠ ،٤٣٢ ،واألمن السالم صون

  ٧٠٤ ،٦٩٣ ،اإلقليمية لسالما حفظ عمليات
  ٧٠٥ ،٦٠٣ ،٥٠٥ ،١٢ ،بيانات فرنسا،

  ٧٣٢ ،٧٢٨ ،الرصد فريق
  ٧٣٥ ،٧٣٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٣٦ ،٧٣٤ ،٧٣٣ ،٧٣٢ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج
  ٧٣٦ ،٧٣٤ ،٧٣٢ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٨ ،الوثائق
  ٨١٨ ،تقارير

  ٦٠٢ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،بيانات نام، فييت
  ٥٠٤ ،٥٠٠ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس راتقرا
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  ٥٠٥ ،١٥ ،١٤ ،بيانات كوستاريكا،
  ٧٥١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٢٨ ،عموما
  ١٧ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة

  ٧٣٠ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٣١ ،٧٢٩ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٢٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٣٦ ،٧٢٩ ،التنسيق
  ٧٣١ ،٧٣٠ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٧٣١ ،٧٣٠ ،إجرائية تدابري
  ٨١٨ ،تقارير
  ٣٨٩ ،عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة

  ٥٠٥ ،بيانات مصر،
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر   ،للصـومال  السياسـي  املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر  . للصـومال  السياسـي  دةاملتحـ  األمـم  مكتب

  للصومال السياسي
  ١٢ ،تقارير الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة دعم مكتب

  العراق يف احلالة
  ١٧٨ ،عموما
  ٣٧٤ ،١٨٣ ،١٧٩ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٠٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٣٧٣ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،تقارير
  ١٨٦ ،رسائل
  ١٨٥ ،اجللسات

  ٣٧٤ ،١٨٣ ،١٧٩ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٥ ،١٨٤ ،بيانات الرئيس،
  ٣٧٤ ،بيانات الصني،
  العراق

  ٣٧٣ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨١ ،١٧٩ ،بيانات
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  ١٨٦ ،رسائل
  ٢٣٢ ،٢٠٧ ،١٨٦ ،١٧٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٠ القرار
  ٣٧٨ ،١٨٦ ،١٨١ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٩ القرار
  ٢٥٦ ،٢٣٣ ،٢٠٧ ،١٨٧ ،١٧٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٣ القرار
  ١٨٨ ،١٨٥ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٥ القرار
  ٣٧٨ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٣٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٥٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٨٠ ،إحاطات أخرى، سياسية ومسائل العراق مع الدويل هدبالع املعين اخلاص املستشار
  ٣٧٤ ،بيانات املكسيك،

  للعراق العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٨٤ ،١٨٠ ،١٧٨ ،إحاطات

  ١٨٢ ،بيانات
  ٣٧٣ ،١٨٣ ،تقارير
  ١٨٢ ،بيانات املتحدة، اململكة

  املتحدة الواليات
  ١٨٠ ،إحاطات

  ٣٧٤ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٧٨ ،بيانات
  ١٨٢ ،بيانات ،إندونيسيا

  ١٨٢ ،بيانات إيطاليا،
 األمــم بعثــة انظــر  ،العـراق  إىل املســاعدة لتقــدمي املتحـدة  األمــم بعثــة انظـر  . العــراق إىل املســاعدة لتقـدمي  املتحــدة األمــم بعثـة 

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة
  ٣٧٤ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٣٧٤ ،بيانات تركيا،

  ٣٣٨ ،األعمال تصريف
  ٣٧٣ ،املصري تقرير

  ٣٧٤ ،١٨٢ ،بيانات فرنسا،
  ٣٧٤ ،بيانات كرواتيا،

  ١٥١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٣ ،عموما
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  ٨١٩ ،تقارير
  ١٨٠ ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٣٤ ،عموما
  ٣٥١ ،والتصويت القرارات اختاذ
  ١٩ ،توضيحية مذكرات السالم، حفظ عمليات إدارة

  ٢٠٤ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٣٨ ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
  ٣٩ ،٢٠٠٨ كتوبرأ/األول تشرين ٣١ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣ مؤرخة رسالة
  ٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،تقارير

  ٦١٩ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧١٨ ،٦٦٩ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٥ ،اجلزاءات
  ٣١٥ ،٣٨ ،اجللسات
  ٨٠٨ ،٣٥١ ،٢٠٤ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٥ ،بيانات الرئيس،

  ٣٥١ ،٣٨ ،٣٤ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٧ القرار
  ٧٧٤ ،٤٩٨ ،٣٨ ،٣٥ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٩ القرار

 ،٧٧٤ ،٧٧٣ ،٧٧١ ،٧٧٠ ،٧٦٩ ،٧٦٨ ،٤٩٨ ،٣٨٩ ،٢٥٢ ،٢٢٧ ،٢٠٤ ،٣٨ ،٣٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القـــــــــــرار
٨٢٠ ،٧٧٧ ،٧٧٦  

  ٦١٩ ،٦٠٠ ،٤٩٨ ،٢٢٨ ،٣٩ ،٣٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار
  ٧١٨ ،٦٦٩ ،٦٢٥ ،٦١٩ ،٦٠٠ ،٤٩٨ ،٣٨٢ ،٢٥٢ ،٢٢٨ ،٢٠٥ ،٣٩ ،٣٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار

 ،٧٧٧ ،٧٧٦ ،٧٧٣ ،٧٧١ ،٧٦٩ ،٧٦٨ ،٦٢٥ ،٤٩٨ ،٢٥٢ ،٢٢٩ ،٢٠٥ ،٣٩ ،٣٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القـــــــــــرار
٨٢٠  

  ٧٧٧ ،٧٧٣ ،٧٦٩ ،٦٢٩ ،٦٢٦ ،٤٩٨ ،٣٨٢ ،٢٥٣ ،٢٢٩ ،٢٠٥ ،٤٠ ،٣٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٦٣١ ،٦٢٦ ،٦١٩ ،٦١٦ ،٦٠٩ ،٦٠٠ ،٤٩٨ ،٢٥٣ ،٢٢٩ ،٢٠٥ ،٤١ ،٣٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
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  ٣٨١ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،
  ٣٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،بيانات الدميقراطية، - مجهورية الكونغو،
  ٨٠٨ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية شرق إىل اخلاص املبعوث
  ٢٢٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٥٢ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،املتبادلة املساعدة

  ٦١٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٥ ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
ــة ــة بعث ــم منظم ــة يف املتحــدة األم ــو مجهوري ــة الكونغ ــة انظــر . الدميقراطي ــة بعث ــم منظم ــة يف املتحــدة األم ــو مجهوري  الكونغ

  ميقراطيةالد الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة انظر  ،الدميقراطية
  ٦٦٩ ،٤٧٣ ،٤٦٨ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٦٢٥ ،٦٠٠ ،واألمن السالم صون
  ٧٧٤ ،٧٦٩ ،اخلرباء فريق

  ٧٧٦ ،٧٧٥ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٧٦ ،٧٧٥ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج
  ٧٧٦ ،٧٧٤ ،التنسيق
  ٧٧٧ ،٧٧٦ ،٧٧٥ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٠ ،الوثائق
  ٨٢٠ ،٤٠ ،٣٩ ،تقارير
  ٤٩٨ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  ١٥٣٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٨ ،عموما
  ٣٨ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١١ مؤرخة رسالة
  ٣٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة

  ٧٧١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٧١ ،٧٧٠ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٦٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت تطوراتال
  ٧٧٣ ،٧٧٠ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٧٧٣ ،٧٧١ ،إجرائية تدابري
  ٨١٩ ،تقارير
  ٣٨٩ ،عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
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  ٣٦ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
  أوغندا يف احلالة

  ٨٠٩ ،للمقاومة الرب جيش من املتضررة املناطق إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
  بوروندي يف احلالة

  ٢٣ ،عموما
  ٢٠١ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،تقارير العام، األمني

  ٦٧٠ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٢٧ ،اجللسات
  ٢٧ ،٢٤ ،بيانات الرئيس،

  ٨١٤ ،٦٧٠ ،٤٧٣ ،٤٦٦ ،٢٤٧ ،٢٠١ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
  ٨١٤ ،٦٧٠ ،٤٦٦ ،٢٤٧ ،٢٠١ ،٢٨ ،٢٦ ،٢٣ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار
  ٢٤٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،بيانات بوروندي،
  ٦٧٠ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٦ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٢٥ ،بيانات كوستاريكا،
  السالم بناء جلنة

  ٢٦ ،٢٤ ،اتإحاط
  ٨١٤ ،القرارات

  ٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،بيانات
 املتحـدة  األمـم  مكتب انظر  ،بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر . بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب

  بوروندي يف املتكامل
  ٢٥ ،بيانات بوروندي، يف السالم عملية ميسر

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

  ١٠٣ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٥ ،إحاطات
  ١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٣ ،تقارير
  ١٠٧ ،اجللسات
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  ١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٣ ،بيانات الرئيس،
  ٤٧٤ ،٤٧٠ ،٣٥٢ ،٢٦٠ ،١٠٨ ،١٠٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٢ القرار
  ٤٧٠ ،٣٥٤ ،٢٦٠ ،١٠٨ ،١٠٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٧ القرار
  ٢٦٠ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٦ ،١٠٤ ،إحاطات الشرقية، لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل
 األمـم  بعثـة  انظـر   ،ليشـيت  - تيمـور  يف املتكاملـة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر  . ليشـيت  - تيمـور  يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة

  ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة
  ٤٧٤ ،٤٧٠ ،السلمية بالوسائل نازعاتامل تسوية
  ليشيت-تيمور

  ١٠٦ ،إحاطات
  ٣٣٨ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٤ ،بيانات

  ١٠٣ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

  ٤١ ،عموما
  ٢٠٢ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٤٤ ،٤٣ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة
  ٤٥ ،٤٤ ،٤٢ ،٤١ ،تقارير
  ٤٤ ،اجللسات
  ٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،بيانات الرئيس،

  العام لألمني اخلاص املمثل
  ٤٣ ،٤٢ ،إحاطات

  ٤٢ ،بيانات
  ٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٦ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٤٣ ،٤٢ ،بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية
  السالم بناء جلنة

  ٤٣ ،إحاطات
  ٨١٤ ،القرارات

  ٨١١ ،املشورة سداءإ طلب
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 السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر  ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف

 يف السـالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر  . الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف السـالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمم مكتب
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب انظر  ،الوسطى أفريقيا مجهورية

  ٤٢ ،بيانات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
  جورجيا يف احلالة

  ١٤٤ ،عموما
  ٤٥٠ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  الروسي االحتاد
  ٦٣٧ ،٤٥٠ ،٣٨٥ ،٣٠٤ ،١٤٩ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣٨ ،٥٠٢ ،٣٨٧ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،بيانات

  ١٤٦ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ١٥٠ ،١٤٩ ،تقارير العام، األمني

  ٦٧٤ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣١١ ،١٤٩ ،اجللسات

  ٦٣٧ ،النفس عن الدفاع
  ٦٩٣ ،٦٧٤ ،٤٧٤ ،٤٧٠ ،٢٥٤ ،٢٣١ ،١٤٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار
  ١٥٠ ،١٤٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٩ القرار
  ١٥٠ ،١٤٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٦ القرار
  ٣٨٥ ،٣٨٣ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٣١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٥٤ ،واألمن والسالم ملرأةا

  ٦٣٨ ،٥٠٣ ،بيانات املتحدة، اململكة
  املتحدة الواليات
  ٤٥٠ ،٣٠٤ ،١٤٩ ،١٤٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٠ مؤرخة رسالة
  ٥٠٣ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،١٤٦ ،بيانات
  ٥٠٣ ،بيانات إيطاليا،

 يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  نظـر ا  ،جورجيـا  يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  انظـر  . جورجيـا  يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  جورجيا

  ٦٣٨ ،بيانات بنما،
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  ٦٧٤ ،٤٧٤ ،٤٧٠ ،٤٦٣ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  جورجيا
 ،٢٠٠٨ أغسـطس /آب ١٧ و ١١ و ٩ و ٨ و يوليـه، /متـوز  ١٠ و مـايو، /أيـار  ٢٧ و أبريـل، /نيسـان  ١٧ مؤرخـة  رسائل

٤٤٧  
  ٤٥٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٠ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،١٤٩ ،١٤٥ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٨ مؤرخة ةرسال

  ٤٥٠ ،١٤٩ ،١٤٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٩ مؤرخة رسالة
  ١٤٧ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،١٤٨ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣٨ ،٣٨٧ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،بيانات
  ١٥٠ ،١٤٩ ،رسائل
  ٦٩٣ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات

  فرنسا
  ٣٠٤ ،١٥٠ ،١٤٧ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٩ مؤرخة رسالة
  ٥٠٣ ،٣٨٥ ،بيانات
  ٥٠٢ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  ٣٨٦ ،١٤٦ ،بيانات كرواتيا،
  ٣٥٨ ،٣٥٤ ،١٤٨ ،١٤٧ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ١٤٦ ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

 العمليـة  انظـر   ، السـودان  يف احلالـة ; دارفـور  يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية نظرا . دارفور يف احلالة
    السودان يف احلالة; دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة

  رواندا يف احلالة
  ٢٣ ،عموما

  ٢٣ ،اجللسات
  ٧٣٧ ،٧٣٦ ،٧٢٦ ،٦٢٨ ،٢٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٣ القرار
  لرواندا الدولية احملكمة انظر  ،لرواندا الدولية احملكمة انظر . لرواندا الدولية اجلنائية مةاحملك

  ٦٢٨ ،واألمن السالم صون
  ٩١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٣٦ ،عموما
  ٢٣ ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
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  النكا سري يف احلالة
  ٣١٧ ،رمسية غري حوارات

  سرياليون يف احلالة
  ٢٨ ،عموما
  ٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،تقارير العام، األمني

  ٦٧٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٠ ،اجللسات

  ٨١٥ ،٦٧٥ ،٣٠ ،٢٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار
  ٨١٦ ،٦٧٦ ،٣١ ،٣٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٦ القرار
  ٢٩ ،إحاطات العام، لألمني التنفيذي املمثل
  ٦٧٥ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٨١٥ ،قرارات السالم، بناء جلنة
  ٨١٨ ،تقارير األمن، جملس جلنة

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر   ،سـرياليون  يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر . سرياليون يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  سرياليون يف املتكامل

  ،سـرياليون  يف السـالم  لبنـاء  املتكامـل  تحـدة امل األمـم  مكتـب  انظـر  . سـرياليون  يف السـالم  لبنـاء  املتكامل املتحدة األمم مكتب
  سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر

  غينيا يف احلالة
  ٤٥٢ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ٤٥٣ ،بيانات الرئيس،
  بيساو-غينيا يف احلالة

  ٤٨ ،عموما
  ٢٠٧ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،تقارير العام، منياأل
  ٤٥٤ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٧٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٥٣ ،اجللسات
  ٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،بيانات الرئيس،

  ٦٧٥ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٨ ،٢٠٧ ،٥٤ ،٥٢ ،٤٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار
  ٦٧٥ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٨ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،بيانات بيساو،-ياغين
  ٤٩٩ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  السالم بناء جلنة
  ٤٩ ،٤٨ ،إحاطات
  ٨١٥ ،القرارات

  ٥٢ ،٥١ ،بيانات
 - غينيـا  يف السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمم مكتب انظر . بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر  ،بيساو
  ٤٩ ،إحاطات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  ،بيسـاو -غينيـا  يف السـالم  بنـاء  لـدعم  املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر  . بيسـاو -غينيـا  يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  بيساو-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب انظر

  ٤٨ ،إحاطات العام، األمني ممثل
  ٤٩ ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  قربص يف احلالة
  ١٢٤ ،عموما
  ١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،تقارير العام، األمني

  ١٢٦ ،اجللسات
  ١٢٦ ،١٢٥ ،بيانات الرئيس،

  ٢٥١ ،١٢٦ ،١٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨١٨ القرار
  ٢٥١ ،١٢٦ ،١٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٧ رالقرا

  ٣٥٧ ،٢٥١ ،١٢٧ ،١٢٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٣ القرار
  ٣٥٧ ،٢٥٢ ،١٢٧ ،١٢٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٨ القرار
  ٢٥١ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٠٨ ،بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ١٢٦ ،بيانات تركيا،

 حلفـظ  املتحـدة  األمـم  قوة انظر  ،قربص يف السالم حلفظ تحدةامل األمم قوة انظر . قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  قربص يف السالم

  ديفوار كوت يف احلالة
  ٥٥ ،عموما

  ٢٠٣ ،املسلح والرتاع األطفال
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  العام األمني
  ٨٢٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢٠ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٦١ ،٦٠ ،تقارير

  ٦٠٨ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي يتال التدابري
  ٧٠٩ ،٦٧٢ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٧٠٩ ،اجلزاءات
  ٦٠ ،اجللسات
  ٦٢ ،٦١ ،٦٠ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،بيانات الرئيس،

  ٦٧٢ ،٥٩٩ ،٤٩٨ ،٣٧٨ ،٢٤٨ ،٢٢٤ ،٢٠٣ ،٦٠ ،٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٢٥١ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،٥٩٩ ،٤٩٨ ،٢٤٨ ،٢٢٤ ،٢٠٣ ،٦٠ ،٥٦ ،٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار

ــرار  ،٨٢٠ ،٧٧٩ ،٧٧٨ ،٧٦٥ ،٧٠٩ ،٦٢٥ ،٤٩٨ ،٢٤٩ ،٢٢٥ ،٢٠٣ ،٦١ ،٥٦ ،٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القــــــــــــ
٨٢١  

  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،٥٩٩ ،٤٩٨ ،٢٤٩ ،٢٢٥ ،٢٠٣ ،٦١ ،٥٧ ،٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،٦٠٨ ،٥٩٩ ،٥٦٤ ،٢٥٠ ،٢٢٦ ،٢٠٤ ،٦١ ،٥٧ ،٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار

  ٢٥١ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٢ قرارال
  ٢٥١ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٢٥١ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ القرار
  ٧٧٩ ،٧٧٨ ،٧٦٧ ،٧٠٩ ،٦٢٥ ،٥٥٩ ،٢٥١ ،٢٢٦ ،٦٢ ،٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٣٧٨ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٢٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٤٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٩ ،٥٨ ،بيانات ديفوار، لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
  ٦٧٢ ،٤٦٧ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٦٢٥ ،٥٩٩ ،واألمن السالم صون
 كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  انظـر   ،ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمم عملية انظر . ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ديفوار
  ٥٧ ،تبيانا فرنسا،

  ٧٧٩ ،٧٧٨ ،اخلرباء فريق
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  ٧٨٠ ،٧٧٩ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨٠ ،٧٧٩ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٠ ،الوثائق
  ٨٢١ ،٨٢٠ ،تقارير
  ٤٩٨ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ٦٠ ،٥٩ ،بيانات ديفوار، كوت

  ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٧٧ ،٧٣٧ ،عموما
  ٦١ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ٦٢ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة

  ٧٧٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٧٨ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٠ ،تقارير

  كوسوفو يف احلالة
  ١٣٣ ،عموما
  ٤٨٤ ،٤٥٠ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  األورويب االحتاد
  ٧٠٠ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٤٢ ،١٣٤ ،بيانات
  ١٤٢ ،١٣٤ ،رسائل

  الروسي االحتاد
  ٤٥١ ،٣٠٣ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،٣٠٣ ،١٤٢ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٤٨٦ ،٤٢٧ ،٣٨٨ ،٣٧٢ ،١٤٢ ،١٣٩ ،١٣٥ ،بيانات
  ١٣٤ ،رسائل

  ٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٤٨٤ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٣٧ ،١٣٤ ،تقارير العام، األمني
  ٣١١ ،١٤٢ ،اجللسات

  ٣٧٢ ،١٣٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٣٤٥ ،٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٧٠٣ ،١٤٣ ،١٤٠ ،بيانات الرئيس،
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  ٧٠١ ،١٣٩ ،بيانات الصني،
  ٣٨٧ ،خدامهااست أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٤٨٥ ،بيانات املكسيك،
  لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل

  ٤٨٥ ،١٤١ ،١٣٩ ،إحاطات
  ٤٢٧ ،تقارير
  ٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٤٨٤ ،٤٢٦ ،٣٧٢ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٧ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٣٧٢ ،١٣٩ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٧٠٢ ،بيانات إندونيسيا،

  ٧٠٢ ،بيانات إيطاليا،
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظر  ،كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر . كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم ارةإد بعثة

  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة
  ٣٧٢ ،بيانات بلجيكا،

  ١٣٧ ،١٣٦ ،بيانات بنما،
  ١٣٦ ،بيانات فاسو، بوركينا

  ٣٧١ ،املصري تقرير
  ٤٨٤ ،٤٢٦ ،٣٧٢ ،١٤٠ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  صربيا

  ٤٤٨ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ٤٤٧ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ و فرباير/شباط ١٢ مؤرختان رسالتان

  ٤٥٠ ،١٤٢ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،١٤٣ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ مؤرخة رسالة
  ٧٠١ ،٤٨٥ ،٤٨٤ ،٤٢٧ ،٤٢٦ ،٣٨٧ ،٣٧٢ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٥ ،١٣٣ ،بيانات
  ١٤٣ ،١٣٤ ،رسائل
  ٧٠٠ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات

  ١٣٩ ،بيانات نام، فييت
  ١٣٦ ،بيانات كرواتيا،

  ٣٧٣ ،بيانات كوستاريكا،
  ١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٨ ،بيانات كوسوفو،

  ٤٢٦ ،الدولية العدل حمكمة
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  ٤٨٤ ،دستورية مناقشات
  ليربيا يف احلالة

  ٧ ،عموما
  ٢٠٨ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨١٩ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
  ٨١٩ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة
  ٨١٩ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨١٩ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٠ ،٩ ،تقارير

  ٦٠٩ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٧٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٩ ،اجللسات

  ٨١٩ ،٧٦٥ ،٦٢٧ ،٤٩٩ ،٩ ،٨ ،٧ ،)٢٠٠٨( ١٨١٩ القرار
  ٢٥٦ ،٢٣٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٦٧٥ ،٤٩٩ ،٢٥٦ ،٢٣٣ ،٢٠٨ ،٩ ،٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٨١٩ ،٧٦٧ ،٧٦٦ ،٧٦٥ ،٧٦٤ ،٧٦٣ ،٦٢٧ ،٤٩٩ ،١٠ ،٨ ،٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٤ القرار
  ٦٧٥ ،٦٠٩ ،٤٩٩ ،٢٥٧ ،١٠ ،٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار

  ٧٦٧ ،٧٦٤ ،٧٦٣ ،٦٢٩ ،٦٢٧ ،٤٩٩ ،١٠ ،٨ ،٧ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٣ قرارال
  ٢٣٣ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٥٦ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦٢٩ ،املتبادلة املساعدة

  ٧ ،إحاطات لليربيا، العام لألمني اخلاص املمثل
  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة ظران  ،ليربيا يف املتحدة األمم بعثة انظر . ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

  ٦٧٥ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٨ ،اجلزاءات فترة متديد
  ٦٢٧ ،واألمن السالم صون
  ٧٦٥ ،٧٦٤ ،٧٦٣ ،اخلرباء فريق

  ٧٦٨ ،٧٦٦ ،٧٦٥ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٧ ،٧٦٦ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج
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  ٧٦٧ ،٧٦٥ ،التنسيق
  ٧٦٧ ،٧٦٦ ،موالتقيي واإلنفاذ الرصد
  ٨١٩ ،الوثائق
  ٨١٩ ،تقارير
  ٨ ،الوالية متديد
  ٤٩٩ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٣ ،عموما
  ٩ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول نكانو ١١ مؤرخة رسالة

  ٧٦٤ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٤ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٦٣ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٩ ،تقارير

  الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٣١ ،عموما

  ٢٠٦ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٣٣ ،اجللسات
  ٢٠٦ ،٣٣ ،٣٢ ،بيانات الرئيس،

  ٦٢٧ ،٦٠٠ ،٤٩٩ ،٢٥٤ ،٢٣١ ،٢٠٦ ،٣٣ ،٣٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٣٢ ،إحاطات الكربى، البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
  ٢٣١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٥٤ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦٢٧ ،٦٠٠ ،واألمن السالم صون

  ٤٩٩ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ميامنار يف لةاحلا

  ١١٨ ،عموما
  ٤٩٠ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٤٩١ ،بيانات الروسي، االحتاد
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  ٤٩٠ ،١١٨ ،إحاطات العام، األمني
  ٦٧٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ١١٩ ،اجللسات
  ١١٩ ،١١٨ ،بيانات الرئيس،
  ٤٩١ ،١١٩ ،بيانات الصني،

  ١١٨ ،إحاطات اخلاص، املستشار
  ٤٩١ ،بيانات املكسيك،

  ٤٩١ ،بيانات اليابان،
  ٦٧٥ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،املصري تقرير

  ٤٩٠ ،دستورية مناقشات
  ٤٩١ ،١١٨ ،بيانات ميامنار،

  كاراباخ - ناغورين يف احلالة
  ٣٨٣ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،
  ٣٧٠ ،املصري تقرير

  نيبال يف احلالة
  ١٢٠ ،عموما

  ٢٠٨ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٢٤ ،١٢٣ ،تقارير العام، األمني

  ١٢٣ ،اجللسات
  ١٢٣ ،١٢٢ ،بيانات الرئيس،

  ٤٧٠ ،٢٠٨ ،١٢٣ ،١٢٠ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٦ القرار
  ٤٧٠ ،١٢٣ ،١٢١ ،١٢٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٥ القرار
  ٢٥٨ ،٢٠٨ ،١٢٣ ،١٢٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٤ القرار
  ٤٧٠ ،١٢٤ ،١٢٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٩ القرار
  ٢٥٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،إحاطات نيبال، يف العام لألمني اخلاص املمثل
  نيبال يف املتحدة األمم بعثة انظر  ،نيبال يف املتحدة األمم بعثة انظر . نيبال يف املتحدة األمم بعثة

  ٤٧٠ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ١٢١ ،بيانات كوستاريكا،
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  نيبال
  ١٢٢ ،١٢١ ،اناتبي

  ١٢٤ ،رسائل
  هاييت يف احلالة

  ٩٧ ،عموما
  ٢٠٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٠١ ،١٠٠ ،٩٨ ،تقارير العام، األمني

  ٦٦٩ ،اإلقليمية التنظيمات
  ١٠٠ ،اجللسات
  ١٠٠ ،٩٨ ،بيانات الرئيس،

  ٢٥٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٦٦٩ ،٤٩٩ ،٣٥٣ ،٢٥٥ ،٢٣٢ ،٢٠٧ ،١٠٠ ،٩٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٢٥٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٢ القرار
  ٢٥٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٢٥٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ القرار
  ٦٦٩ ،٤٩٩ ،٤١٤ ،٣٥٥ ،٢٥٥ ،٢٣٢ ،٢٠٧ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار

  ٩٨ ،إحاطات هاييت، إىل اخلاص املبعوث
  ٤١٥ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٢٣٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٥٥ ،واألمن والسالم رأةامل

  ٩٨ ،٩٧ ،إحاطات هلاييت، العام لألمني اخلاص املمثل
  ٤٥٥ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،١٠٠ ،األمن جملس بعثات

 األمـم  بعثـة  انظـر   ،هـاييت  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر  . هـاييت  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمم بعثة
  يتهاي يف االستقرار لتحقيق املتحدة

  ٦٦٩ ،٤٦٤ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٤٩٩ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ٩٩ ،بيانات هاييت،

  يوغوسالفيا يف احلالة
    واهلرسك البوسنة يف احلالة انظر  ، واهلرسك البوسنة يف احلالة انظر . واهلرسك البوسنة يف احلالة
    كوسوفو يف احلالة انظر  ، كوسوفو يف الةاحل انظر . كوسوفو يف احلالة
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ــة احملكمــة ــة  احملكمــة انظــر  ،الســابقة ليوغوســالفيا الدوليــة  احملكمــة انظــر . الســابقة ليوغوســالفيا الدولي  ليوغوســالفيا الدولي
  السابقة

  النفس عن الدفاع
  ٦٣٥ ،عموما

  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ و فرباير/شباط ٧ مؤرختان رسالتان أذربيجان،
  ٦٣٧ ،بيانات أستراليا،
  ٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٦ ،بيانات إسرائيل،

  ٦٣٦ ،باسم بيانات األورويب، االحتاد
  الروسي االحتاد

  ٦٣٧ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣٨ ،بيانات

  ٦٣٩ ،حبق االحتجاج
  ٦٣٩ ،٦٣٦ ،بيانات السورية، العربية اجلمهورية

  ٦٣٦ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٣٧ ،جورجيا يف احلالة

  ٦٣٨ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٦ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٦٣٥ ،بـ املتعلقة املناقشة

  ٦٣٨ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦٣٨ ،بيانات بنما،

  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة تايلند،
  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٥ و يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرختان رسالتان تشاد،

  اإلسالمية إيران مجهورية
  ٦٤٠ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٦ و أبريل/نيسان ١٤ و ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٣٠ مؤرخة رسائل
  ٦٤٠ ،بيانات

  ٦٣٦ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٣٨ ،بيانات جورجيا،
  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢ مؤرخة رسالة سويسرا،
  ٦٣٦ ،بيانات كرواتيا،
  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة رسالة كمبوديا،
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  الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوريا،
  ٦٤٠ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٣ و ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١١ مؤرختان رسالتان
  ٦٤٠ ،بيانات

  ٦٣٦ ،بيانات لبنان،
  مصر

  ٦٣٩ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٦٣٩ ،بيانات

  الرئاسة
  والتصويت راراتالق اختاذ

  ٣٥٠ ،بيانات
  ٣٥٩ ،مذكرات

  ٢٧٩ ،بيانات األمن، قطاع إصالح
  بوتو اغتيال

  ٨٢٥ ،٤٥٢ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٦٦١ ،٤٨٧ ،٤٥٦ ،٤١٤ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٦ ،٨٣ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،بيانات اب،اإلره
  ١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٩٢٧ ،بيانات السالم، بناء وبعثات السياسية البعثات

  ٤٥٤ ،بيانات احلقائق، وتقصي التحقيقات
  ٦١٨ ،٦١٧ ،٦١٦ ،٦١٢ ،٦٠٩ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥١٠ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٥٠٩ ،٥٠٨ ،بيانات املؤقتة، التدابري

ــات ــة، التنظيمــ ــات اإلقليميــ  ،٦٦٢ ،٦٦١ ،٦٥٨ ،٦٥٦ ،٦٥٥ ،٦٥٤ ،٦٥٢ ،٦٥١ ،٦٤٧ ،٦٤٦ ،٦٤٥ ،٦٤٤ ،بيانــ
٦٧٦ ،٦٧٥ ،٦٧٤ ،٦٧٣ ،٦٧٢ ،٦٧١ ،٦٦٧ ،٦٦٦ ،٦٦٥  

  ٤٧ ،٤٦ ،بيانات وإثيوبيا، إريتريا بني احلالة
  ٢٠٣ ،٨٢ ،٨١ ،٧٧ ،٧٦ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٢ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٢٧ ،٢٤ ،بيانات بوروندي، يف احلالة يف احلالة
  ٦٨٠ ،٦١٨ ،٦١٧ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٤ ،٦٣ ،بيانات السودان، يف احلالة
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  ٨٠٩ ،٤٠٥ ،٣٥٢ ،٣٥١ ،١٧٥ ،١٦٨ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٣ ،١٥٢ ،تبيانا األوسط، الشرق يف احلالة
  ٨١٠ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٧٠٤ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٨ ،١٦ ،١٥ ،١١ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٥ ،١٨٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٣ ،بيانات ليشيت، - تيمور يف احلالة
  ٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٨٠٨ ،٣٥١ ،٢٠٤ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٥ ،بيانات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٤٥٣ ،بيانات غينيا، يف احلالة
  ٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،بيانات بيساو،-غينيا يف احلالة
  ١٢٦ ،١٢٥ ،بيانات قربص، يف احلالة
  ٦٢ ،٦١ ،٦٠ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،بيانات يفوار،د كوت يف احلالة
  ٧٠٣ ،١٤٣ ،١٤٠ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٢٠٦ ،٣٣ ،٣٢ ،بيانات الكربى، البحريات منطقة يف احلالة
  ١١٩ ،١١٨ ،بيانات ميامنار، يف احلالة
  ١٢٣ ،١٢٢ ،بيانات نيبال، يف احلالة
  ١٠٠ ،٩٨ ،بيانات هاييت، يف احلالة

  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي ادلالحت املختلطة العملية
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة

  ٣٨٢ ،٣٨١ ،٣٨٠ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،بيانات استخدامها، أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،
  ٤١١ ،بيانات السالم، حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
  ٤١٢ ،بيانات للتصرف، القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة
  ٤١٤ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة

  ٨٠١ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٤١٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٠٠ ،١٩٣ ،١٩٠ ،بيانات

  السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
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  ٨٠١ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٠٠ ،١٩٣ ،١٩٠ ،بيانات
ــدنيون ــات املســلحة، الرتاعــات يف امل  ،٢٣٥ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٥ ،بيان
٤٥٩ ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٣٦  

  ٥٠٣ ،٢٥٥ ،٢٥٢ ،٢٤٨ ،٢٤٣ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٦٣٢ ،بيانات املتبادلة، املساعدة

  ٣٣٣ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٦٥٨ ،٤٩٠ ،٤٨٩ ،٤٨١ ،٤٧٩ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٢٨٨ ،رسائل األمن، جملس بعثات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة كوسوفو، يف املؤقتة لإلدارة ةاملتحد األمم بعثة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١ مؤرخة رسالة ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة

  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٥٩ ،بيانات

  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣ مؤرخة رسالة السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  ٩٨٠ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة

  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة

  ٩٨٦ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٩ مؤرخة رسالة هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٧ ةمؤرخ رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٦ مؤرخة رسالة

  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٤ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة شفوية مذكرة

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
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  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ يناير/ينالثا كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٨ مؤرخة رسالة

  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٦٦٢ ،٢٧٧ ،٢٧٥ ،٢٧٤ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  ٦٥٦ ،بيانات األسلحة، حتديد
 ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٧١ ،٤٧٠ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٦٦ ،٤٦٥ ،٤٦٣ ،بيانـــات الســلمية،  بالوســـائل املنازعــات  تســوية 

٤٧٥ ،٤٧٤  
  ٣٧٠ ،بيانات املصري، تقرير
  ٥٠٣ ،٥٠١ ،٥٠٠ ،٤٩٩ ،٤٩٨ ،٤٩٦ ،٤٩٥ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٣٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة مذكرة األعمال، جدول
  ٣٣٤ ،دور

  واألمن السالم صون
  ٦٢٧ ،٤٣٤ ،٤٣٣ ،٤٣٢ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،بيانات

  ٤٣٦ ،مذكرات
  ٨٢١ ،٧٨٥ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،بيانات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

ــات ــالم حفــــظ عمليــ ــة،اإل الســ ــات قليميــ  ،٦٩٧ ،٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٩٢ ،٦٨٤ ،٦٨١ ،٦٨٠ ،٦٤٦ ،٦٤٥ ،بيانــ
٧٠٤ ،٧٠٣  
  ٨٤٣ ،٦٢٢ ،٢٧٢ ،٢٧١ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٤ مؤرخة رسالة

  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٧ مؤرخة رسالة

  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أبريل/اننيس ١٤ مؤرخة رسالة قربص، يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٨ مؤرخة رسالة االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  ٦٢٢ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة
  املستقلة الدولية التحقيق جلنة
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  ٨٢٤ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة

  لسالما بناء جلنة
  ٨٣٠ ،٨١١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٣١ ،٨١١ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٨٣٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ٨١٥ ،٨١٤ ،٨١٣ ،٨١٢ ،بيانات

  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٣٠ مؤرخة رسالة الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  اإلرهاب مكافحة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٦ مؤرخة رسالة
  ٧٩١ ،٧٨٩ ،بيانات

  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩ ةمؤرخ رسالة
  ٩٤٧ ،٩٤٦ ،٩٤٤ ،بيانات

  ٩٨٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٨ مؤرخة رسالة سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٢ ،بيانات بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  الوسطى أفريقيا هوريةمج يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب

  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٤٣ ،بيانات

  بيساو-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  ٩٨٤ ،٢٠٠٨ فرباير/اطشب ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٥٠ ،بيانات

  لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة
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  ٤٥٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،بيانات السالم، توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  ٩٨٢ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة

  السنغال
  ٦٥٧ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات

  ٦٥٧ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٤١٧ ،بيانات واألمن، السالم صون

  السودان
    والسودان تشاد بني احلالة انظر  ، والسودان تشاد بني احلالة انظر . والسودان تشاد بني احلالة
  ٧٧ ،بيانات وتشاد، الوسطى قياأفري مجهورية بني احلالة

  ٤٨١ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٤٣٨ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة رسالة األمن، جملس قرارات وتنفيذ قبول

  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  ٣٨٩ ،عموما
  ٣٩٠ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٣٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار

  ٣٩١ ،لحةاملس الرتاعات يف املدنيون
  ٣٩٠ ،)٧( ٢ باملادة املتعلقة املناقشات

  الصومال
  ٨٥ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٥٩١ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات
  )األمن جملس يف دائم عضو( الصني
  ٣٦١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦٧٩ ،٦٥٨ ،٥٠٦ ،٤٨٢ ،٨٥ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٣٨ ،بيانات النووية، األسلحة
  ٥٩٢ ،٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦١٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٩٥ ،٥٩٤ ،٥٩٢ ،٥٨٧ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٧١٦ ،٦٧٩ ،٦٥٨ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٩١ ،بيانات إريتريا، على املفروضة جلزاءاتا

  ١١٠ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
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  ١٢٩ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ٧١٦ ،٦١٢ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٦٠٢ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،١٣ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٧٠١ ،١٣٩ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٤٩١ ،١١٩ ،بيانات ميامنار، يف احلالة
  ٤١٨ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٥٩٤ ،٤١٧ ،٣٩١ ،٢١٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  واألمن والسالم املرأة

  ٢٤٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ٥٩٥ ،٤٦٢ ،٤١٧ ،بيانات
  ٤٩٠ ،٤٨٩ ،٤٨١ ،٤٨٠ ،٤٧٩ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٦٧٩ ،بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٣٢ ،بيانات األعمال، جدول
  ٦٠٢ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٥٨٧ ،٢٦٧ ،بيانات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠١ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  ٤١٩ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  العراق

  ٥٩٢ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  السياسية العمليات
  ٨٩٠ ،٨٨٨ ،والية ر،دارفو يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٠ ،والية وإريتريا، إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٦ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
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  ٩٧٥ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٦ ،٩٠٣ ،٩٠٠ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧١ ،٩٦٨ ،٩٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٤٤ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٩١٨ ،والية جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٨٥٣ ،٨٤٨ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٨٧٤ ،٨٧٣ ،٨٧١ ،٨٧٠ ،٨٦٩ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩١٦ ،والية قربص، يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة

  ٩٧٧ ،والية الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  ٩٣٤ ،٩٣٣ ،٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦٣ ،٩٦٢ ،٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٧ ،٩٤٦ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٧ ،٩٥٦ ،يةوال سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٣ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٨ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٩ ،والية ريقيا،أف لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٩٧٦ ،والية لبنان، لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

 يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العمليـة  انظر . دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 انظـر   ،دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  ادلالحتـ  املختلطـة  العمليـة  انظـر   ، السـودان  يف احلالة أيضا انظر  ،دارفور

    السودان يف احلالة أيضا
  ٨٨٥ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،تقارير

  ٨٨٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٨٩ ،يةالوال على املدخلة التغيريات
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    الرئيس 
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
  السودان
  ٩٨٠ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٩ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة

  ٨٨٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٨٨٩ ،٨٨٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٨٨٥ ،الوالية

  ٨٨٨ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٨٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٨٧ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٨٨٩ ،٨٨٧ ،التنسيق

  ٨٩٠ ،٨٨٨ ،السياسية العمليات
  ٨٨٩ ،٨٨٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٩٠ ،٨٨٧ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٨٧ ،اإلنسانية املسائل

  ٨٨٨ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٨٨٧ ،اإلنسان حقوق
  ٨٨٨ ،القانون سيادة

  ٢٧١ ،تقارير
  ٨٨٧ ،تكوين
  ٨٨٧ ،٦٣ ،الوالية متديد
  ٣٥٩ ،الغياب
  ٧٩٦ ،٧٩٥ ،وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق

     املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق 
  ٧٩٧ ،٧٩٥ ،عموما
  ١٩٨ ،بيانات
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  ٧٩٦ ،٧٩٥ ،السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
  ٧٩٧ ،٧٩٥ ، ١٥٦٦ بالقرار عمال املنشأ العامل الفريق 

  الدوليتني اجلنائيتني باحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
  ٧٩٦ ،عموما
  ١٩٠ ،بيانات

  ٧٩٦ ،٧٩٥ ،األخرى اإلجرائية واملسائل بالوثائق املعين الرمسي غري العامل الفريق
  الفلبني
  ٣٥٦ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٣١٥ ،بيانات اجللسات،
  ٣٤٨ ،بيانات املشاركة،

  ٣٦٤ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت الوضع
  ٤٣١ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
  ٤٣٨ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة األمن، جملس قرارات ذوتنفي قبول

    احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر . القرارات
  القرصنة
  ٧١٥ ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١٢ ،٧١١ ،٧١٠ ،الصومال يف احلالة
  استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٣٧٥ ،عموما
  ٣٨٣ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٨ مؤرخة رسالة إثيوبيا،

  ٣٨٣ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٣ و ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٦ و ٢٢ مؤرخة رسائل أذربيجان،
  ٣٨٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٠ و يوليه/متوز ٢٤ مؤرختان رسالتان إريتريا،
  ٣٨٤ ،٣٧٩ ،٣٧٧ ،٣٧٥ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٣٨٣ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣٠ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ٣٨٣ ،٣٧٦ ،وإثيوبيا إريتريا بني احلالة
  ٣٨٠ ،٣٧٩ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٣٨٢ ،٣٧٩ ،السودان يف احلالة
  ٣٨٢ ،٣٧٩ ،٣٧٨ ،الصومال يف احلالة
  ٣٧٨ ،العراق يف احلالة
  ٣٨١ ،لدميقراطيةا الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٣٨٥ ،٣٨٣ ،جورجيا يف احلالة
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  ٣٧٨ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٣٨٧ ،كوسوفو يف احلالة
  ٣٨٣ ،كاراباخ - ناغورين يف احلالة

  ٣٨٢ ،٣٨١ ،٣٨٠ ،٣٧٧ ،٣٧٦ ،بيانات الرئيس،
  ٣٧٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار

  ٣٧٥ ،)٤( ٢ باملادة املتعلقة القرارات
  ٣٧٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٣٨٣ ،)٤( ٢ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٣٨٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة تايلند،

  ٣٨٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة البوليفاري، فرتويال مجهورية
  ٣٨٣ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٠ و مايو/أيار ٢٧ مؤرختان رسالتان جورجيا،
  ٣٨٣ ،)٤( ٢ باملادة متعلقة مناقشات

  التسيارية بالقذائف املتعلقة القيود
  ٥١٥ ،العراق على املفروضة اجلزاءات

  املالية اخلدمات على املفروضة القيود
  ٥٢٠ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢٠ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٨ ،٥٧٧ ،جزاءات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٧٢ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

  الرسويل الكرسي
  ٣٤٣ ،٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات

  الدميقراطية - مجهورية الكونغو،
  ٤٨٦ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

    األمن جملس جلان انظر  ، األمن جملس جلان انظر . اللجان
    احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر  ،٧٢٥ ،الدائمة اللجان
  املخصصة اللجان

  ٨٠٨ ،عموما
    التعويضات جلنة انظر  ، التعويضات جلنة انظر  ، التعويضات جلنة انظر . التعويضات جلنة
  السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

  ٤١١ ،مع العالقات العامة، اجلمعية
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  ٤١١ ،بيانات الرئيس،
  ٤١٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٤١٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار
  للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة

      العامة اجلمعية  
  ٤١٣ ،االتصاالت

  ٤١٢ ،مع العالقات
  ٤١٢ ،بيانات الرئيس،

  اللغات
  ٣٦٣ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

 ديـد  وجـود  فيهـا  رأى الـيت  الس قرارات انظر  ، للسالم ديد وجود فيها رأى يتال الس قرارات انظر . ٣٩ املادة
    للسالم

    املؤقتة التدابري انظر  ، املؤقتة التدابري انظر . ٤٠ املادة
 اسـتخدام  علـى  تنطـوي  ال الـيت  التـدابري  انظـر   ، املسـلحة  القـوة  اسـتخدام  علـى  تنطـوي  ال الـيت  التدابري انظر . ٤١ املادة
    املسلحة قوةال

 القـوة  اسـتخدام  علـى  تنطـوي  الـيت  التـدابري  انظـر   ، املسـلحة  القـوة  اسـتخدام  علـى  تنطوي اليت التدابري انظر . ٤٢ املادة
    املسلحة

    واألمن السالم صون انظر  ، واألمن السالم صون انظر . ٤٨ املادة
   املتبادلة املساعدة انظر  ، املتبادلة املساعدة انظر . ٤٩ املادة
  أملانيا

  ٥٠٤ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٥٠٤ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٨٠٨ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية شرق إىل اخلاص املبعوث
  هاييت إىل اخلاص املبعوث

  ٩٨ ،إحاطات
  ٨٠٩ ،١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث

  ٨٠٩ ،للمقاومة الرب جيش من املتضررة املناطق إىل العام لألمني اخلاص ثاملبعو
  الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث

  ٣٢ ،إحاطات
  ٨١٠ ،الغربية للصحراء العام لألمني الشخصي املبعوث
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  واالجتماعي القتصاديا الس انظر  ،واالجتماعي االقتصادي الس انظر . واالجتماعي االقتصادي الس
  ٤١٨ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٤١٤ ،بيانات العام، األمني
  ٤١٥ ،بيانات هاييت، يف احلالة

  ٤١٤ ،بيانات الرئيس،
  ٤١٨ ،بيانات الصني،
  ٤١٧ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٤١٧ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٤١٨ ،بيانات ملكسيك،ا

  ٤١٨ ،بيانات آيسلندا،
  ٤١٨ ،بيانات باكستان،

  ٤١٨ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤١٧ ،بيانات واألمن، السالم صون

  مع األمن جملس عالقات
  ٤١٣ ،عموما

  ٤١٨ ،العمل أساليب
  ٤١٣ ،اإلحاالت أو الطلبات
  ٤١٤ ،دستورية مناقشة

  ٤١٨ ،بيانات نام، فييت
  ٤١٩ ،بيانات السالم، بناء جلنة

  ٤١٣ ،بيانات لكسمربغ،
  الدولية اجلنائية احملكمة
  ٦٥ ،٦٤ ،تقارير السودان، يف احلالة
  لرواندا الدولية احملكمة انظر  ،لرواندا الدولية احملكمة انظر . لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  لسرياليون اخلاصة احملكمة

  ٢٩ ،اإلشادة
  لرواندا الدولية احملكمة

  ٨٠٥ ،٨٠٠ ،١٨٩ ،عموما
  ٤٠٩ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
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  ٤٠٩ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩ مؤرخة رسالة
  ٤١٠ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٠ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٩٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ ؤرخةم رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٩ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ برأكتو/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨٠١ ،تقارير

  ٨٠٥ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٣١٦ ،١٩١ ،اجللسات
  ٤٠٩ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٤٠٧ ،القضاة ابانتخ

    الرئيس 
  ٨٠١ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٤١٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٠٠ ،١٩٣ ،١٩٠ ،بيانات

  ١٩٠ ،بيانات الدوليتني، اجلنائيتني باحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
  ١٩١ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٠ القرار
  ٨٠٥ ،٤٠٩ ،١٩٢ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٤ القرار
  ١٩٢ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٧ القرار
  ١٩٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٩ القرار
  ٨٢٩ ،٨٠٦ ،١٩٣ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٥ القرار
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  ١٩٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٧ القرار
  ٨٠٦ ،٤٠٩ ،١٩٣ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٨ القرار
  ١٩٤ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٠ القرار
  ٨٠٧ ،٤١٠ ،١٩٤ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠١ القرار

  القضاة
  ٨٠٦ ،إضافيني صصنيخم قضاة تعيني
  ٨٠٧ ،٨٠٦ ،٨٠٥ ،عمل فترة متديد
  للمحكمة العام املدعي

  ١٨٩ ،إحاطات
  ١٩١ ،رسائل

  ٨٢٧ ،الوثائق
  ٨٠٠ ،املتبقية األعمال تصريف آلية

  ٨٢٩ ،٨٢٨ ،١٩٤ ،١٩٢ ،تقارير
  احملكمة رئيس

  ١٩١ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٨ ،١٩٢ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١ مؤرخة رسالة
  ٨٢٨ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ١٤ مؤرخة رسالة
  ٨٢٨ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢٩ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ نوفمرب/لثاينا تشرين ١٢ مؤرخة رسالة
  ٨٢٩ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة

  ١٨٩ ،إحاطات
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة

  ٨٠١ ،٨٠٠ ،١٨٩ ،عموما
  ٤٠٨ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٤٠٨ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٤٠٨ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩ مؤرخة رسالة



الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية
 

CVII 12-07779 

 

  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٤٠٩ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٠ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٩٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ ةمؤرخ رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨٠١ ،تقارير

  ٨٠١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٣١٦ ،١٩١ ،اجللسات
  ٤٠٧ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية

  ٤٠٧ ،القضاة انتخاب
    الرئيس 

  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٠١ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٠٠ ،١٩٣ ،١٩٠ ،بيانات

  ١٩٠ ،بيانات الدوليتني، نائيتنياجل باحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
  ٨٢٦ ،٨٠١ ،٤٠٧ ،١٩١ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٠ القرار
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  ١٩٢ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٤ القرار
  ٨٠٢ ،٤٠٨ ،١٩٢ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٧ القرار
  ٨٠٣ ،٤٠٨ ،١٩٢ ،١٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٩ القرار
  ١٩٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٥ القرار
  ٨٠٣ ،٤٠٨ ،١٩٣ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٧ القرار
  ١٩٣ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٨ القرار
  ٨٠٤ ،٤٠٩ ،١٩٤ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٠ القرار
  ١٩٤ ،١٨٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠١ القرار

  القضاة
  ٨٠٣ ،٨٠١ ،إضافيني خمصصني قضاة تعيني
  ٨٠٤ ،٨٠٣ ،٨٠٢ ،عمل فترة متديد
  ١٨٩ ،إحاطات للمحكمة، العام املدعي
  ٨٢٥ ،الوثائق

  ٨٠٠ ،املتبقية األعمال تصريف آلية
  ٨٢٧ ،٨٢٦ ،١٩٤ ،١٩٢ ،تقارير
  احملكمة رئيس

  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
  ١٩١ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١ مؤرخة رسالة
  ٨٢٦ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٩٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ١٤ مؤرخة رسالة
  ٨٢٧ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٤ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٢ مؤرخة رسالة

  ١٨٩ ،إحاطات
  ١٩١ ،رسائل

 ليوغوسـالفيا  ليـة الدو  احملكمـة  انظـر   ،السـابقة  ليوغوسـالفيا  الدوليـة   احملكمـة  انظـر  . السـابقة  ليوغوسـالفيا  الدولية احملكمة
  السابقة

  املسلحة الرتاعات يف املدنيون
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  ٢١٤ ،عموما
  ٢١٩ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة النمسا،
  ٥٩٤ ،بيانات أستراليا،
  ٦٣٨ ،بيانات إسرائيل،
  ٢٣٩ ،٢٣٣ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٦٠٥ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٤٥٩ ،٤١٧ ،٣٩١ ،بيانات املتحدة، العربية اإلمارات
  العام األمني

  ٢١٧ ،بيانات
  ٤٥٩ ،٢١٩ ،تقارير
  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،٥٩٤ ،بيانات الربازيل،

  ٤٥٩ ،٤٥٤ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٥٩٤ ،٥١١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٢١٨ ،اجللسات
  ٦٣٩ ،بيانات السورية، العربية اجلمهورية

  ٢٢٣ ،وتشاد الوسطى يقياأفر مجهورية بني احلالة
  ٢٢١ ،أفغانستان يف احلالة
  ٢٣٦ ،السودان يف احلالة
  ٢٣٤ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٢٣٤ ،الصومال يف احلالة
  ٢٣٢ ،العراق يف احلالة
  ٢٢٦ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٢٣١ ،جورجيا يف احلالة
  ٢٢٤ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٣٣ ،ليربيا يف احلالة
  ٢٣١ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٢٣٢ ،هاييت يف احلالة

  ٦٣٨ ،النفس عن الدفاع
ــرئيس، ــات الـ  ،٢٣٩ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٥ ،بيانـ
٤٥٩  
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  ٣٩١ ،يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  ٥٩٤ ،٤١٧ ،٣٩١ ،٢١٥ ،بيانات الصني،
  ٢٢٤ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٢٣٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٢٣١ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٢٢١ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٢٢٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار
  ٢٣١ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار
  ٢٣٦ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٢٣٤ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٢٢٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٢٣٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٢٣٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٠ القرار
  ٢٢١ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٢٣٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٢٣٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٢٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٢٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار
  ٢٣٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٢٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٢٢٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القرار
  ٢٣٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٠ القرار
  ٢٢٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٢٣٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
  ٢٢٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٢٢٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
  ٢٣٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٢٣٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٢٢٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٢٣٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
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  ٢٣٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٣ القرار
  ٢٢٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار
  ٢٣٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٢٣٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٢٢٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٥١١ ،٥٠٢ ،٤٦٠ ،٣٧٦ ،٣٥٥ ،٢١٩ ،٢١٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار
  ٢٢٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٢٢٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
  ٣٧٦ ،استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،
  ٤١٧ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٦٠٥ ،بيانات املكسيك،
  ٤٦١ ،بيانات ة،السعودي العربية اململكة
  ٦٠٤ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٦٣٨ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٩٤ ،بيانات أوغندا،

  ٣٩١ ،بيانات بنما،
  ٦٠٥ ،بيانات بنن،

  ٥٩٤ ،٤٦١ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٢٢٠ ،املسائل مراعاة تعميم

  ٤٦١ ،٤٦٠ ،بيانات سويسرا،
  ٦٠٤ ،واألمن السالم صون

  ٣٩١ ،٢١٥ ،بيانات فرنسا،
  فلسطني

  ٦٠٤ ،٤٦٠ ،بيانات
  ٢١٩ ،٢١٨ ،رسائل

  ٣٩١ ،بيانات نام، فييت
  ٥٠٢ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،بيانات كرواتيا،
  ٤٦٠ ،بيانات كندا،

  ٤٦٠ ،بيانات ليختنشتاين،
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  ٦٣٩ ،٤٦١ ،بيانات مصر،
  ٢١٥ ،بيانات ميامنار،

  ٤٦٠ ،٢١٨ ،بيانات ان،اإلنس حلقوق السامي املفوض نائب
  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  ٥٩٤ ،٢١٦ ،٢١٤ ،إحاطات
  ٤٥٩ ،٢١٧ ،بيانات

  واألمن والسالم املرأة
  ٢٤١ ،عموما
  ٢٤٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٦ مؤرخة رسالة املتحدة، اململكة
  ٢٤٤ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٨ مؤرخة رسالة نام، فييت

  ٤٦٢ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٢٤٢ ،إحاطات
  ٥٠٣ ،بيانات
  ٤٦١ ،٣١٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،تقارير
  ٥٩٥ ،٤١٧ ،بيانات الربازيل،

  ٤٦١ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٥٩٥ ،٥١١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٣١٦ ،٣٠٦ ،٢٤٣ ،اجللسات
  ٢٤٨ ،وتشاد الوسطى فريقياأ مجهورية بني احلالة
  ٢٤٦ ،أفغانستان يف احلالة
  ٢٥٨ ،السودان يف احلالة
  ٢٥٧ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٢٦٠ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٢٥٨ ،الصومال يف احلالة
  ٢٥٦ ،العراق يف احلالة
  ٢٤٧ ،بوروندي يف احلالة
  ٢٦٠ ،ليشيت-تيمور يف احلالة
  ٢٥٢ ،ميقراطيةالد الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٢٥٤ ،جورجيا يف احلالة
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  ٢٥١ ،قربص يف احلالة
  ٢٤٨ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٥٦ ،ليربيا يف احلالة
  ٢٥٤ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٢٥٨ ،نيبال يف احلالة
  ٢٥٥ ،هاييت يف احلالة

  ٥٠٣ ،٢٥٥ ،٢٥٢ ،٢٤٨ ،٢٤٣ ،بيانات الرئيس،
  الصني

  ٢٤٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ٥٩٥ ،٤٦٢ ،٤١٧ ،بيانات

  ٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٢٤٨ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٢٥٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٢٦٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٢ القرار
  ٢٥٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٢٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٢٥٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار

  ٢٥٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ قرارال
  ٢٥٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٢٦٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٣ القرار
  ٢٥٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٢٥١ ،)٢٠٠٨( ١٨١٨ القرار

ــرار  ،٤٦١ ،٤١٢ ،٣٥٢ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،٢٥١ ،٢٤٦ ،٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القـ
٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٤٠ ،٩١٣ ،٩٠٤ ،٩٠١ ،٨٨٩ ،٨١٣ ،٥٩٥ ،٥١١ ،٥٠٤ ،٤٩٥ ،٤٦٢  

  ٢٥٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٢١ القرار
  ٢٤٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٢٥٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٢٥٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٢ القرار
  ٢٥٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٢٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
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  ٢٤٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٢٥١ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٧ القرار
  ٢٥٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٨ القرار
  ٢٥٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٢٥٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ رالقرا

  ٢٤٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
  ٢٥٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٤ القرار
  ٢٤٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٢٦٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٧ القرار
  ٢٤٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
  ٢٥٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٢٦٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧١ القرار
  ٢٥١ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٣ القرار
  ٢٥٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٥ القرار
  ٢٥٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٢٥٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٢٥٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٣ القرار
  ٢٥٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار
  ٢٥٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار

ــرار  ،٥١١ ،٥٠٢ ،٤٣٤ ،٣٥٤ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٦ ،٢٤٤ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،٢٢٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القـ
٩٠٤ ،٨١٣  

  ٩٠٤ ،٨١٣ ،٤٣٤ ،٣٥٥ ،٢٥٦ ،٢٥١ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ القرار
  ٢٤٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ ارالقر

  ٢٥٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٢٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٢٥١ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٢٥٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٢٥٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٨ القرار
  ٢٥٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٩ القرار
  ٢٤٧ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار
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  ٢٥٣ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
  ٥٠٤ ،بيانات أملانيا،
  ٤١٧ ،بيانات ماعي،واالجت االقتصادي الس

  ٥٩٥ ،٤٦٢ ،بيانات املكسيك،
  املتحدة الواليات
  ٣٠٦ ،٢٤٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة
  ٥٠٣ ،٤٦١ ،بيانات

  ٤٦٢ ،بيانات اليابان،
  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم ثةبع

  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩١٧ ،والية جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥١ ،٨٤٧ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٤٧٥ ،٤٦٥ ،ةالسلمي بالوسائل املنازعات تسوية
  ٢٤٦ ،املسائل مراعاة تعميم
  ٤٣٤ ،واألمن السالم صون
  ٨٧٤ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٥٠٣ ،٥٠٢ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ٤٦٢ ،بيانات كرواتيا،

  ٥٠٤ ،٤٦٢ ،بيانات كندا،
  السالم بناء جلنة

  ٨١٣ ،القرارات
  ٥٠٤ ،بيانات

  ٤١٧ ،بيانات لكسمربغ،
  ٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
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  ٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والية ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٣ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم تحدةامل األمم مكتب
  ٢٥٥ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة
    فلسطني انظر  ، فلسطني انظر . لفلسطني الدائم املراقب

  والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٩٠ ،٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٩١٣ ،٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة مماأل بعثة
  ٨٨٣ ،٨٨٠ ،٨٧٧ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٥ ،٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٥ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٤٤ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٨٥١ ،٨٤٩ ،٨٤٧ ،يةوال الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٨٧٣ ،٨٧٢ ،٨٧١ ،٨٧٠ ،٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٣٤ ،٩٣٠ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦٣ ،٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم تبمك
  ٩٥٨ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٩ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  املتبادلة املساعدة
  ٦٢٩ ،عموما
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  ٦٣١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦٣٠ ،أفغانستان يف احلالة
  ٦٣١ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٣١ ،الصومال يف احلالة
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٦٢٩ ،ليربيا يف احلالة

  ٦٣٢ ،بيانات الرئيس،
  ٦٣١ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٦٣١ ،٦٣٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٦٣٢ ،٦٣١ ،)٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار
  ٦٣٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٦٣٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٦٣٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار
  ٦٣١ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
  ٦٣٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٦٣٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٦٣١ ،٦٣٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٦٣٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
  ٦٣٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٦٣٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار
  ٦٣١ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار
  ٦٢٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٦٣٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٦٢٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٣ القرار
  ٦٣١ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار

  ٦٢٩ ،٤١ املادة إطار يف املتخذة القرارات
  ٦٣٠ ،٤٢ املادة إطار يف املتخذة القرارات

  اإلنسانية املسائل
  ٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
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  ٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٠ ،والية وإريتريا، إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،٨٨٠ ،٨٧٧ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٤ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩١٧ ،والية جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٨٥١ ،٨٤٧ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٢٣ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ٩١٦ ،والية قربص، يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة

  ٩٣٤ ،٩٣٠ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٩ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  أخرى سياسية ومسائل العراق مع الدويل بالعهد املعين اخلاص املستشار

  ١٨٠ ،إحاطات
  ٨٠٨ ،بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ٨٠٩ ،عموما

  ٣١٧ ،اجللسات
    احملددة احلالة أيضا انظر  ، احملددة احلالة أيضا انظر  ،٨٠٨ ،اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون

  اركةاملش
  ٣٧ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٤٠ ،أساس

  ٣٤٠ ،بـ يتعلق ما يف املمارسة
  ٣٤١ ،جتديد

  ٣٤١ ،بشأن شكاوى
  ٣٤٠ ،٣٧ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
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  ٣٤١ ،أساس
  ٣٤٤ ،اجلدول

  ٣٤٥ ،كوسوفو يف احلالة
  ٣٤٣ ،األوىل للمرة املوجهة الدعوات
  ٣٤٣ ،الرسويل الكرسي
  ٣٤٣ ،الفئة حسب املدعوون
  ٣٤٢ ،بـ يتعلق ما يف املمارسة

  ٣٤٥ ،جتديد
  ٣٤٥ ،بالذكر جديرة دعوات
  ٣٤٣ ،املستقلة العسكرية مالطة فرسان منظمة
  ٣٤١ ،٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات

  ٣٤٦ ،اجلدول
  ٣٤٦ ،فلسطني

  ٣٤٦ ،السياسية للشؤون العام األمني وكيل
  ٣٤٥ ،٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات
  ٣٤٨ ،بيانات الفلبني،
  ٣٤٨ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٣٤٧ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٣٤٧ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٣٣٩ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٤٧ ،بيانات باكستان،
  ٣٤٨ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية

  ٣٤٧ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٣٤٧ ،بيانات نام، فييت
  ٣٤١ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٦ مؤرخة رسالة كوبا،

  ٣٤٨ ،بيانات هولندا،
  )٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( املكسيك

  ٣٦٢ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٥٩٢ ،١٩٨ ،بيانات املسلح، والرتاع لاألطفا
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  ٥٩٥ ،٥٩٣ ،٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٦٦٣ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٩١ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٣ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٤٨٥ ،بيانات سوفو،كو يف احلالة
  ٤٩١ ،بيانات ميامنار، يف احلالة
  ٤١٨ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٦٠٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٩٥ ،٤٦٢ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٤٩٠ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٦٠٥ ،٦٠٣ ،٥٩٣ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٦٣ ،بيانات السالم، حفظ تعمليا
  ٤٢٠ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  املسلح والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٩٥ ،إحاطات
  ١٩٧ ،١٩٦ ،بيانات

  نيبال يف العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،إحاطات

  ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل
  ١١٤ ،١١٣ ،١١١ ،إحاطات

  الشرقية لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٠٦ ،١٠٤ ،إحاطات

  الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٦١٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٥ ،إحاطات

  أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
  ٧٣ ،إحاطات

  ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
  ٥٩ ،٥٨ ،إحاطات

  لكوسوفو العام ألمنيل اخلاص املمثل
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  ٤٨٥ ،١٤١ ،١٣٩ ،إحاطات
  ٤٢٧ ،تقارير

  للسودان العام لألمني اخلاص املمثل
  ٦٣ ،إحاطات

  ٦٣ ،بيانات
  للصومال العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٣ ،إحاطات
  ١٥ ،تقارير

  للعراق العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٨٤ ،١٨٠ ،١٧٨ ،إحاطات

  ١٨٢ ،بيانات
  ٣٧٣ ،١٨٣ ،تقارير

  لليربيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٧ ،إحاطات

  هلاييت العام لألمني اخلاص املمثل
  ٩٨ ،٩٧ ،إحاطات

  واهلرسك البوسنة يف السالم اتفاق لتنفيذ السامي املمثل
  ١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٧ ،إحاطات

  السعودية العربية اململكة
  ٤٤٨ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢١ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٤٤٩ ،٤٤٨ ،١٧١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ٤٤٩ ،٣٠٧ ،١٧٣ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٦١ ،بيانات
  ٤٦١ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  )مناأل جملس يف دائم عضو( الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة
  ٥٠٦ ،٤٨٧ ،٨٨ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٣٨ ،بيانات النووية، األسلحة
  ٥٨٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٨٩ ،بيانات زمبابوي، على املفروضة اجلزاءات
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  ٣١٦ ،٣١٣ ،بيانات اجللسات،
  ٧٩ ،اناتبي وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١٢٩ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٦٣٧ ،٦٣٦ ،١٦٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٧٠٧ ،٧٠٦ ،٦٠٣ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٨٢ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٦٣٨ ،٥٠٣ ،بيانات جورجيا، يف احلالة
  ٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٤٨٤ ،٤٢٦ ،٣٧٢ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٧ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٦ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  ٦٠٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٢٤٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٦ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة
  ٣٤٨ ،بيانات املشاركة،
  ٤٨٠ ،٤٧٨ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٢٨٧ ،٢٨٥ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٣٠٦ ،٢٧٧ ،٢٧٣ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢ مؤرخة رسالة الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  ٥٠٦ ،٥٠٣ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٣٣٢ ،بيانات األعمال، جدول
  ٦٠٤ ،٦٠٣ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٥٨٥ ،بيانات مية،اإلسال إيران مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠٧ ،٧٠٦ ،٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

  ١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٥٩ ،١٥٨ ،إحاطات
  ٤٢٤ ،بيانات

  الدولية البحرية املنظمة
  ١٣ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ملرأةبا املعين الرابع العاملي املؤمتر

  ٤٠٠ ،توصيات العامة، اجلمعية
  واحلوكمة املؤسسات
  ٨٨٨ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
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  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩١٣ ،٩١٢ ،٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٠ ،والية وإريتريا، إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،٨٨٠ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٥٦ ،٨٥٢ ،٨٤٨ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٢٣ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ٩٣٤ ،٩٣٣ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، سياسيال املتحدة األمم مكتب
  ٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٧ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٧ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٩ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  النرويج

  ٤٨١ ،بيانات ازعات،املن وتسوية الوساطة
    املؤقت الداخلي النظام انظر  ، املؤقت الداخلي النظام انظر . الداخلي النظام
  املؤقت الداخلي النظام

  ٢٩٦ ،عموما
 القـرارات  اختـاذ  أيضـا  انظـر   ، والتصـويت  القـرارات  اختـاذ  أيضـا  انظـر   ،٣٤٩ ،بــ  يتعلـق  مـا  يف والتصـويت،  القـرارات  اختاذ

    والتصويت
  ٣٣٥ ،بشأن ام،الع األمني
  ٣٣٢ ،بـ يتعلق ما يف التفويض، ووثائق التمثيل

  ٣٣٣ ،بـ يتعلق ما يف الرئاسة،
  ٣٦٣ ،بـ يتعلق ما يف اللغات،
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    املشاركة أيضا انظر  ، املشاركة أيضا انظر  ،٣٣٩ ،بـ يتعلق ما يف املشاركة،
  ٣٦٤ ،بـ املتعلقة املناقشات

  ٣٦٥ ،بيانات النمسا،
  ٣٦٤ ،بـ يتعلق ما يف الداخلي، للنظام املؤقت الوضع

  ٣٣٧ ،بـ يتعلق ما يف األعمال، تصريف
    األعمال جدول أيضا انظر  ، األعمال جدول أيضا انظر  ،٣١٨ ،بـ يتعلق ما يف األعمال، جدول

    اجللسات أيضا انظر  ، اجللسات أيضا انظر  ،٢٩٩ ،بـ يتعلق ما يف جلسات،
  )٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( النمسا
  ٣٦١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦١٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٦٣ ،٦٥٧ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات

  ٦ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٢١٩ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ مؤرخة رسالة املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٣٦٥ ،بيانات املؤقت، الداخلي لنظاما
  ٦٥٧ ،٤٨٠ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٦٦٣ ،٦١٤ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  اهلند
  ٣٦١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦٢٠ ،٦١٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٦٢ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات

  ٦٦٢ ،٦٢٠ ،٦١٣ ،بيانات السالم، حفظ ياتعمل
  ٣١٧ ،الوثائق

  املنازعات وتسوية الوساطة
  ٤٣٤ ،عموما
  ٤٨٧ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٦٥٧ ،٤٨٩ ،٤٨١ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٤٨٧ ،٤٧٨ ،بيانات
  ٦٥٦ ،٤٨٩ ،٤٧٩ ،٤٦٥ ،تقارير
  ٤٨٠ ،٤٧٦ ،بيانات الربازيل،
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  ٤٧٧ ،األعضاء دولال التزامات
  ٦٥٦ ،٦٤٧ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٠٦ ،اجللسات

  ٦٥٨ ،٤٧٩ ،٤٧٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٦٥٨ ،٤٩٠ ،٤٨٩ ،٤٨١ ،٤٧٩ ،بيانات الرئيس،
  ٦٥٧ ،بيانات السنغال،
  ٤٨١ ،بيانات السودان،

  ٤٩٠ ،٤٨٩ ،٤٨١ ،٤٨٠ ،٤٧٩ ،بيانات الصني،
  ٤٩٠ ،بيانات املكسيك،

  ٤٨٠ ،٤٧٨ ،بيانات املتحدة، لكةاملم
  ٤٨١ ،بيانات النرويج،
  ٦٥٧ ،٤٨٠ ،بيانات النمسا،

  ٦٥٧ ،٤٧٨ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٤٩٠ ،بيانات اليابان،
  ٤٨٠ ،بيانات أوغندا،
  ٤٨٨ ،بيانات إيطاليا،

  ٤٧٧ ،بيانات باكستان،
  فاسو بوركينا
  ٣٠٦ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
  ٤٨٩ ،٤٧٧ ،بيانات

  ٤٨١ ،بيانات تركيا،
  ٤٧٤ ،٤٦٥ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٤٨١ ،بيانات كوريا، مجهورية
  ٦٥٧ ،٤٨٨ ،٤٨٠ ،٤٧٨ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٧٧ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤٩٠ ،٤٨٨ ،٤٧٨ ،بيانات فرنسا،
  ٤٨٩ ،٤٨١ ،٤٧٦ ،بيانات نام، فييت
  ٦٥٧ ،٤٨٠ ،٤٧٧ ،بيانات قطر،

  ٤٨٨ ،بيانات كرواتيا،
  ٤٨٩ ،٤٨٨ ،٤٨٠ ،بيانات كوستاريكا،
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  ٨١٢ ،قرارات السالم، بناء جلنة
  ٤٨٩ ،بيانات ليختنشتاين،

  ٤٩٠ ،بيانات مصر،
  ٤٨٧ ،٤٧٧ ،٤٧٦ ،دستورية مناقشات

  ٤٨٩ ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
  الداخلي للنظام املؤقت الوضع

  ٣٦٤ ،بيانات الفلبني،
  ٣٦٤ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي لنظاما

  ٣٦٤ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٣٦٤ ،الرئيس مذكرة تنفيذ

  ٣٦٤ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٣٦٤ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  )األمن جملس يف دائم عضو( األمريكية املتحدة الواليات
  ٦٧٨ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٣٨٥ ،٨٨ ،٨٤ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٢٤٠ ،بيانات الصغرية، األسلحة
  ٥٩٣ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦١٨ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٩٣ ،٥٨٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٧٨ ،٦٥٧ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٣١٣ ،بيانات اجللسات،

  ٧٩ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦١٨ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٤٠٥ ،١٧٠ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٨ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٧٠٦ ،٦٠٣ ،١٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  العراق يف احلالة

  ١٨٠ ،إحاطات
  ٣٧٤ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٧٨ ،بيانات

  جورجيا يف احلالة
  ٤٥٠ ،٣٠٤ ،١٤٩ ،١٤٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٠ مؤرخة رسالة
  ٥٠٣ ،٣٨٦ ،٣٨٥ ،١٤٦ ،بيانات
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  ٣٧٢ ،١٣٩ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٦٣٨ ،بيانات النفس، عن الدفاع

  ٦٣٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  واألمن والسالم املرأة

  ٣٠٦ ،٢٤٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة
  ٥٠٣ ،٤٦١ ،بيانات
  ٦٥٧ ،٤٧٨ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٣٦٤ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت الوضع
  ٢٨٧ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٦٧٨ ،بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٠٣ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٠٣ ،بيانات من،واأل السالم صون
  ٥٨٦ ،بيانات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠٦ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  )٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( اليابان

  ٦٦١ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٣٩ ،إحاطات النووية، األسلحة
  ٦١٥ ،٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام لىع تنطوي اليت التدابري

  ٦٦١ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٣١٣ ،بيانات اجللسات،

  ٦١١ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٧٠٧ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٤٩١ ،بيانات ميامنار، يف احلالة
  ٤٦٢ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٤٩٠ ،بيانات املنازعات، تسويةو الوساطة
  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٤٥١ ،٢٦٨ ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،٢٦٨ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٧٠٧ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة يف األمن جملس يف عضو( إندونيسيا
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  ٤٨٢ ،بيانات يف، واألمن السالم ا،أفريقي
  ٥٨٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٣١٤ ،بيانات اجللسات،
  ٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٦٤ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦٠٢ ،١٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٨٢ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٧٠٢ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٦٠٢ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٥٨٦ ،٢٦٤ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠٢ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  ٤١٩ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  للطفولة املتحدة األمم منظمة انظر

  ١٩٦ ،إحاطات املسلح، والرتاع األطفال
  أنغوال

  ٨٨ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  أوروغواي

  ٣٦٢ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٦١٤ ،٦١٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦١٣ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  ٦٣٤ ،بيانات خاصة، اقتصادية مشاكل

  )٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أوغندا
  ٦٧٩ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٩٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٧٩ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٩٠ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات

  ٧٠٤ ،٥٠٦ ،٤٣١ ،١٢ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٥٩٤ ،ياناتب املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٤٨٠ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٢٨٧ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
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  ٦٧٩ ،بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٠٦ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٧٠٤ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  ٦٢٢ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  ٦٢٢ ،بيانات العسكرية، اناألرك جلنة
  اإلسالمية - مجهورية إيران،
  ٣٦٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٣٨ ،بيانات النووية، األسلحة
  ٥٨٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  النفس عن الدفاع

  ٦٤٠ ،٢٠٠٩ أكتوبر/ألولا تشرين ٦ و أبريل/نيسان ١٤ و ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٣٠ مؤرخة رسائل
  ٦٤٠ ،بيانات
  ٣٤٨ ،بيانات املشاركة،

  ٤٣٦ ،بيانات واألمن، السالم صون
    اإلسالمية إيران مجهورية- االنتشار عدم انظر  ، اإلسالمية إيران مجهورية- االنتشار عدم انظر . االنتشار عدم

  أيسلندا
  ٤١٨ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  )٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة يف األمن جملس يف عضو( إيطاليا
  ٤٨٢ ،٤٥٦ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٣١٣ ،بيانات اجللسات،
  ٤٣٨ ،بيانات وإثيوبيا، إريتريا بني احلالة
  ١١١ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٤٣٩ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٨٢ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٥٠٣ ،تبيانا جورجيا، يف احلالة
  ٧٠٢ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٤٨٨ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٢٨٦ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٥٠٣ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٧٠٢ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
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  ٤٢٠ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  ٦٣٥ ،بيانات خاصة، اقتصادية مشاكل
  باكستان
   بوتو اغتيال انظر  ، بوتو اغتيال انظر . بوتو اغتيال
  ٦١٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٦٢ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ١١٢ ،١٠٩ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٤١٨ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٣٤٧ ،بيانات املشاركة،
  ٤٧٧ ،بيانات املنازعات، وتسوية لوساطةا

  ٦٦٢ ،٦١٤ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  ٤٢٣ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣ مؤرخة رسالة الدولية، العدل حمكمة
  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج انظر  ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج انظر . اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
  ٢٧٥ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
    السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر  ، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر . السالم بناء بعثات
  األمن جملس بعثات

  ٢٨٤ ،عموما
  ٣٦٢ ،بشأن مناقشات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٣٣٦ ،العام األمني
  ٢٨٨ ،اجللسات

  ٤٥٥ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،أفريقيا يف احلالة
  ٤٥٥ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،أفغانستان يف احلالة
  ٤٥٥ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،١٠٠ ،هاييت يف احلالة

  ٢٨٨ ،رسائل الرئيس،
  ٢٨٧ ،٢٨٥ ،إحاطات املتحدة، اململكة

  ٢٨٧ ،إحاطات املتحدة، الواليات
  ٢٨٧ ،إحاطات أوغندا،
  ٢٨٦ ،إحاطات إيطاليا،
  ٢٨٦ ،إحاطات فاسو، بوركينا
  ٢٨٥ ،إحاطات أفريقيا، جنوب
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  ٢٨٧ ،٢٨٥ ،إحاطات فرنسا،
  كوستاريكا
  ٢٨٦ ،إحاطات

  ٢٨٧ ،بيانات
  ٢٨٦ ،بيانات هاييت،

 األمــم بعثـة  انظـر   ،كوسـوفو  يف املؤقتـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر  . كوسـوفو  يف املؤقتـة  املتحـدة  األمـم  إدارة بعثـة 
  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة

  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر  ،الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر . لالصوما يف األفريقي االحتاد بعثة
  ١١ ،تعزيز

  ١٢ ،تقارير الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة دعم مكتب
 احلالـة  أيضـا  انظـر   ،ليشـيت  - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر . ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
    ليشيت-تيمور يف احلالة أيضا انظر  ،ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر  ، ليشيت-تيمور يف

  ٩٠٨ ،عموما
  ١٠٤ ،إحاطات

  العام األمني
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،تقارير

  ٩٠٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل ثتحد اليت التطورات
  ٩١١ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٩١١ ،٩٠٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٢ القرار
  ٩١٣ ،٩٠٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٧ القرار
  ٩٠٨ ،الوالية

  ٩١٤ ،٩١٢ ،٩١٠ ،األمن قطاع إصالح
  ٩١٠ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩١٣ ،٩١١ ،٩٠٩ ،التنسيق

  ٩١٠ ،السياسية العمليات
  ٩١٣ ،٩١١ ،٩١٠ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩١٣ ،٩١٠ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
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  ٩١٠ ،اإلنسانية املسائل
  ٩١٣ ،٩١٢ ،٩١٠ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩١٠ ،اإلنسان حقوق
  ٩١٤ ،٩١٢ ،٩١٠ ،القانون سيادة
  ٩٠٩ ،تكوين
  ٩٠٩ ،١٠٣ ،الوالية متديد

  ، وإثيوبيـا  إريتريا بني احلالة أيضا انظر  ،وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة انظر . وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة
    وإثيوبيا إريتريا بني احلالة أيضا انظر  ،وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة انظر

  ٨٥٩ ،عموما
  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ نيهيو/حزيران ٥ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ٨٥٩ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
    الرئيس 

  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٥٩ ،بيانات

  ٨٥٩ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٨ القرار
  ٨٥٩ ،٨٣٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٧ القرار
  ٨٥٩ ،الوالية

  ٨٦٠ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٦٠ ،التنسيق

  ٨٦٠ ،السياسية العمليات
  ٨٦٠ ،سانيةاإلن املسائل

  ٨٦٠ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٤٦ ،إاء
  ٨٦٠ ،تكوين
  ٨٦٠ ،٤٥ ،الوالية متديد

 األمـم  بعثـة  انظـر   ، السـودان  يف احلالة أيضا انظر  ،السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر . السودان يف املتحدة األمم بعثة
    السودان يف احلالة أيضا انظر  ،السودان يف املتحدة
  ٨٧٥ ،عموما

  ٦٣ ،حاطاتإ
  العام األمني
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  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،تقارير

  ٨٧٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٧٩ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٨٧٩ ،٨٧٦ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٨٨١ ،٨٧٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٨٧٥ ،يةالوال

  ٨٨٣ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٨٣ ،٨٧٨ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٨٢ ،٨٨٠ ،٨٧٧ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٨٨٢ ،٨٧٩ ،٨٧٧ ،التنسيق

  ٨٨٥ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،السياسية العمليات
  ٨٨٣ ،٨٧٩ ،٨٧٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٨٣ ،٨٨٠ ،٨٧٧ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٨٣ ،٨٨٠ ،٨٧٧ ،اإلنسانية املسائل

  ٨٨٣ ،٨٨٠ ،٨٧٨ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٨٨٣ ،٨٧٨ ،اإلنسان حقوق
  ٨٨٥ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،القانون سيادة
  ٨٧٧ ،تكوين
  ٨٧٧ ،٦٣ ،الوالية متديد

 انظـر   ، دوتشـا  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  بـني  احلالـة  أيضـا  انظـر  . وتشـاد  الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
 انظـر   ، وتشـاد  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  بني احلالة أيضا انظر  ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  ٨٩٠ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٠ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ فرباير/باطش ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٨٩١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
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  ٨٩٣ ،الوالية على املدخلة التغيريات
    الرئيس 

  ٩٨٠ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٨٠ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٩٣ ،٨٩١ ،٨٤٢ ،٨٤١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٨٩٠ ،الوالية

  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٩٤ ،٨٩٢ ،التنسيق

  ٨٩٦ ،٨٩٢ ،السياسية العمليات
  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٩٤ ،٨٩٢ ،اإلنسانية املسائل
  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،اإلنسان حقوق
  ٨٩٦ ،٨٩٢ ،القانون سيادة
  ٦١١ ،٧٧ ،بيانات
  ٩٨٠ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة تشاد،
  ٨٩١ ،٨٤٢ ،تكوين
  ٨٩١ ،٧٦ ،الوالية متديد

 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر   ، ليربيا يف احلالة أيضا انظر  ،ليربيا يف املتحدة األمم بعثة انظر . ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
    ليربيا يف احلالة أيضا انظر  ،ليربيا

  ٨٦١ ،عموما
  العام األمني

  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،تقارير

  ٨٦١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٦٤ ،الوالية على املدخلة التغيريات

    الرئيس 
  ٩٧٩ ،٢٠٠٨ توبرأك/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
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  ٨٦٤ ،٨٦١ ،٨٤٢ ،٧٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٨٦٥ ،٨٦٢ ،٨٦١ ،٨٤٢ ،٧٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار
  ٨٦١ ،الوالية

  ٨٦٥ ،٨٦٣ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٦٣ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٦٣ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٨٦٢ ،التنسيق

  ٨٦٣ ،السياسية العمليات
  ٨٦٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٦٥ ،٨٦٣ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٦٣ ،اإلنسانية املسائل

  ٨٦٣ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٨٦٣ ،اإلنسان حقوق
  ٨٦٤ ،القانون سيادة
  ٨٦٢ ،٨٤٢ ،٨٤١ ،تكوين
  ٨٦٢ ،٨ ،الوالية متديد

 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر   ، نيبـال  يف احلالة أيضا انظر  ،نيبال يف املتحدة األمم عثةب انظر . نيبال يف املتحدة األمم بعثة
    نيبال يف احلالة أيضا انظر  ،نيبال

  ٩٧٤ ،عموما
  ١٢٠ ،إحاطات

  العام األمني
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٩٨٥ ،تقارير

  ٩٧٤ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٦ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٧٤ ،الوالية

  ٩٧٥ ،األمن قطاع إصالح
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  ٩٧٥ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٧٥ ،السياسية العمليات
  ٩٧٥ ،والتصديق االنتخابية املساعدة

  ٩٧٤ ،١٢٠ ،الوالية متديد
 االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظر  ، هاييت يف احلالة أيضا انظر . هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  هاييت يف االستقرار حقيقلت املتحدة األمم بعثة انظر  ، هاييت يف احلالة أيضا انظر  ،هاييت يف

  ٨٩٧ ،عموما
  ٢٦٨ ،إحاطات

  ٩٨١ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢ مؤرخة رسالة األرجنتني،
  العام األمني

  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،تقارير

  ٨٩٧ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٠١ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٩٠١ ،٨٩٨ ،٨٩٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٩٠٤ ،٨٩٨ ،٨٤٢ ،٧٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٨٩٧ ،الوالية

  ٩٠٦ ،٩٠٣ ،٨٩٩ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٠٥ ،٩٠٤ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٠٥ ،٩٠١ ،٨٩٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٠٥ ،٩٠١ ،٨٩٩ ،التنسيق

  ٩٠٦ ،٩٠٣ ،٩٠٠ ،السياسية العمليات
  ٩٠٥ ،٩٠٤ ،٩٠٢ ،٩٠١ ،٨٩٩ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٩٩ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،اإلنسان حقوق
  ٩٠٧ ،٩٠٤ ،٩٠٠ ،القانون سيادة
  ٨٩٨ ،٨٤٢ ،٨٤١ ،تكوين
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  ٨٩٨ ،٩٧ ،الوالية متديد
 أيضـا  انظـر   ،أفغانسـتان  إىل املسـاعدة  لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظر . أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

   أفغانستان يف احلالة أيضا انظر  ،أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر  ، أفغانستان يف احلالة
  ٩٦٤ ،عموما

  ١١٣ ،إحاطات
  ٩٦٤ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٦٧ ،الوالية على املدخلة التغيريات

  ٩٦٧ ،٩٦٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٩٦٩ ،٩٦٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
  ٩٦٤ ،الوالية

  ٩٧١ ،٩٦٨ ،٩٦٦ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٦٥ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٦٩ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،التنسيق

  ٩٧١ ،٩٦٨ ،٩٦٦ ،السياسية العمليات
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٦٦ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،اإلنسان حقوق
  ٩٧١ ،٩٦٩ ،٩٦٦ ،لقانونا سيادة

  ٩٦٥ ،١٠٩ ،الوالية متديد
 يف احلالـة  أيضا انظر  ،العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر . العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

   العراق يف احلالة أيضا انظر  ،العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر  ، العراق
  ٩٧٢ ،عموما

  ١٧٨ ،إحاطات
  العام األمني

  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة
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  ٩٧٢ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
    الرئيس 

  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٧ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٦ مؤرخة رسالة

  ٩٨٥ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٤ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٩٨٥ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة شفوية مذكرة

  ٩٧٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٠ القرار
  ٩٧٢ ،الوالية

  ٩٧٣ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٧٣ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٧٣ ،التنسيق

  ٩٧٣ ،السياسية العمليات
  ٩٧٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٧٣ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٧٣ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٧٣ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٧٣ ،اإلنسان حقوق
  ٩٧٣ ،القانون سيادة

  ١٧٨ ،الوالية جتديد
  ٩٧٢ ،الوالية متديد

    كوسوفو يف احلالة أيضا انظر  ، كوسوفو يف احلالة أيضا انظر . كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة
  ٩١٨ ،عموما

  ٤٨٥ ،١٣٩ ،إحاطات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ٩١٩ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩١٨ ،الوالية

  ٩١٩ ،ألمنا قطاع إصالح
  ٩١٩ ،املسلح والرتاع األطفال
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  ٩١٩ ،التنسيق
  ٩١٩ ،السياسية العمليات

  ٩١٩ ،واألمن والسالم املرأة
  ٩١٩ ،اإلنسانية املسائل

  ٩١٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩١٩ ،اإلنسان حقوق

  ٤٢٧ ،تقارير
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  انظـر   ، لغربيـة ا الصـحراء  يف احلالـة  أيضـا  انظـر  . الغربيـة  الصـحراء  يف لالسـتفتاء  املتحـدة  األمـم  بعثة

ــة الصــحراء يف لالســتفتاء ــة أيضــا انظــر  ،الغربي ــة الصــحراء يف احلال ــة انظــر  ، الغربي ــم بعث  يف لالســتفتاء املتحــدة األم
  الغربية الصحراء

  ٨٤٣ ،عموما
  العام األمني

  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،تقارير

  ٨٤٣ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
    الرئيس 

  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٨ مؤرخة رسالة

  ٨٤٣ ،الوالية
  ٨٤٤ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٤٤ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٨٤٤ ،السياسية العمليات
  ٨٤٤ ،والتصديق االنتخابية املساعدة

  ٨٤٤ ،تكوين
  ٨٤٤ ،الوالية متديد

 انظـر   ، جورجيا يف احلالة أيضا انظر  ،جورجيا يف املتحدة األمم مراقيب بعثة انظر . جورجيا يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
    جورجيا يف احلالة أيضا انظر  ،جورجيا يف املتحدة األمم مراقيب بعثة

  ٩١٦ ،عموما
  العام األمني
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  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨٢ ،تقارير

  ٩١٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩١٨ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٩١٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار
  ٨٣٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٦ القرار
  ٩١٦ ،الوالية

  ٩١٨ ،األمن قطاع إصالح
  ٩١٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩١٧ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩١٨ ،السياسية العمليات
  ٩١٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩١٧ ،اإلنسانية املسائل
  ٩١٧ ،اإلنسان حقوق

  ٩١٧ ،تكوين
  ٩١٧ ،١٤٥ ،الوالية متديد

  ٩١٦ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
 بعثـة  انظر  ، )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة انظر . الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة مماأل منظمة بعثة

 بعثـة  انظـر   ، )الدميقراطيـة  - مجهوريـة ( الكونغـو  يف احلالـة  انظر  ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة
  ٨٤٥ ،عموما

  ٣٥ ،إحاطات
  العام األمني

  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣١ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٩ مؤرخة رسالة
  ٩٧٨ ،تقارير

  ٨٤٥ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
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  ٨٤٩ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٧٨ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٨٤٩ ،٨٤٥ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٧ القرار
  ٨٤٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار
  ٨٤٥ ،٨٤٢ ،٨٤١ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار
  ٨٥٧ ،٨٥٦ ،٨٥٠ ،٨٤٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٨٥٤ ،٨٤٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القرار
  ٨٥٤ ،٨٤٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
  ٨٤٥ ،الوالية

  ٨٥٦ ،٨٥٢ ،٨٤٨ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥١ ،٨٤٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٥٥ ،٨٥٠ ،٨٤٧ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٨٥٥ ،٨٥٠ ،٨٤٩ ،٨٤٧ ،التنسيق

  ٨٥٣ ،٨٤٨ ،السياسية العمليات
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥١ ،٨٤٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٥١ ،٨٤٩ ،٨٤٧ ،والتصديق االنتخابية ساعدةامل
  ٨٥١ ،٨٤٧ ،اإلنسانية املسائل

  ٨٥٦ ،٨٥٢ ،٨٤٨ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥١ ،٨٤٧ ،اإلنسان حقوق
  ٨٥٨ ،٨٥٣ ،٨٤٨ ،القانون سيادة
  ٨٤٦ ،٨٤٢ ،٨٤١ ،تكوين
  ٨٤٦ ،٣٦ ،٣٤ ،الوالية متديد
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة يف األمن جملس يف عضو( بلجيكا

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٤ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٦٦٠ ،٦٥٩ ،٤٥٦ ،بيانات
  ٥٩٢ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦١٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٦٠ ،٦٥٩ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
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  ٤٦ ،بيانات وإثيوبيا، إريتريا بني احلالة
  ٧٨ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦١٢ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٧٠٥ ،٦٠٣ ،١٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٢ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٦٠٣ ،بيانات واألمن، السالم صون

  ٧٠٥ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٢٧٣ ،عموما
  ٣٠٦ ،٢٧٧ ،٢٧٣ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢ مؤرخة رسالة املتحدة، اململكة
  ٦٦٢ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٦١ ،بيانات األرجنتني،
  ٢٧٧ ،٢٧٤ ،تقارير العام، األمني
  ٢٧٥ ،٢٧٣ ،بيانات الدويل، البنك

  ٦٦١ ،٦٥٤ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٠٦ ،٢٧٧ ،اجللسات
  ٦٦٢ ،٢٧٧ ،٢٧٥ ،٢٧٤ ،بيانات الرئيس،
  ٢٧٥ ،بيانات اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج

  ٢٧٣ ،بيانات سرياليون،
  ٦٦٢ ،بيانات صربيا،
  ٤٣٤ ،واألمن السالم صون
  ٦٦١ ،بيانات نام، فييت
  ٦٦٢ ،بيانات قطر،
  السالم بناء جلنة

  ٨١٢ ،القرارات
  ٢٧٤ ،بيانات
  ٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،تقارير
  بنغالديش
  ٥٩٢ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
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  ٤٢٠ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة يف األمن جملس يف عضو( بنما

  ٣٨٥ ،اتبيان يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٣٨ ،بيانات النووية، األسلحة

  ٣٣٦ ،بيانات العام، األمني
  ٣١٦ ،٣١٢ ،بيانات اجللسات،

  ٧٠٣ ،٤٣٩ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٣ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٦٣٨ ،بيانات جورجيا، يف احلالة
  ١٣٧ ،١٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٣٨ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  ٣٩١ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف ناملدنيو

  ٧٠٣ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  بنن

  ٦٦١ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٩٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٦١ ،٦٥٦ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٦٠٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٥٦ ،بيانات األسلحة، حتديد
  ٦٠٥ ،٥٩٣ ،بيانات واألمن، السالم صون

  بوتسوانا
  ٤٨٦ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف األمن جملس يف عضو( فاسو بوركينا
  ٣٦١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٣٠٩ ،٩٥ ،٢٠٠٩ نوفمرب/اينالث تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٤٨٢ ،بيانات

  ٣٣٦ ،بيانات العام، األمني
  ٦١٢ ،٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٩٤ ،٥٩٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
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  ٦٦٣ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٩٠ ،بيانات ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات

  ٣١٤ ،بيانات اجللسات،
  ٦١١ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦١٢ ،٦٦ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ١٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٥٩٤ ،٤٦١ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  املنازعات وتسوية الوساطة
  ٣٠٦ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
  ٤٨٩ ،٤٧٧ ،بيانات

  ٢٨٦ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٣٣٢ ،بيانات األعمال، جدول
  واألمن السالم صون

  ٢٨٣ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
  ٥٩٣ ،بيانات
  ٦٦٣ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

    احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد نالكيا انظر . بيانات
    الرئاسة انظر  ، الرئاسة انظر . الرئيس من
    املتحدة لألمم العامة األمانة انظر  ، املتحدة لألمم العامة األمانة انظر . العام األمني جانب من

  بيالروس
  ٣٦١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  تايلند

  ٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة النفس، عن الدفاع
  ٣٨٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة استخدامها، أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  األصول جتميد
  ٥١٨ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٥٧ ،السودان على املفروضة اجلزاءات
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  ٥١٨ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥١٣ ،العراق على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٩ ،٥٣٦ ،طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦١ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٧ ،لبنان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢٨ ،٥٢٦ ،ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٤٨ ،٥٤٧ ،جزاءات الدميقراطية، الكونغو مجهورية
  ٥٧٧ ،٥٧٦ ،جزاءات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٧٠ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

  األسلحة حتديد
  ٤٣٩ ،عموما

  ٦٥٥ ،٦٤٧ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٥٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية

  ٦٥٦ ،بيانات الرئيس،
  ٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٨٨٢ ،٨٨٠ ،٨٧٧ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٥ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠١ ،٨٩٩ ،ةوالي هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٤٤ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٩١٧ ،والية جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب بعثة
  ٨٥٥ ،٨٥٠ ،٨٤٧ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٦٥٦ ،بيانات بنن،

  ٦٥٦ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٤٠ ،٤٣٤ ،واألمن السالم صون
  ٨٧٣ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٦٥٦ ،بيانات قطر،
  ٩٢٣ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
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  كوستاريكا
  ٤٤٠ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣ و ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٠ مؤرختان رسالتان
  ٤٤٠ ،بيانات

  ٩٣٢ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦٢ ،٩٦٠ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٠ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب

  والطريان النقل تدابري
  ٥٥١ ،٥٥٠ ،جزاءات الدميقراطية، الكونغو مجهورية

  )٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( تركيا
  ٥٠٥ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ١٢٦ ،بيانات قربص، يف احلالة

  ٤٨١ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٥٠٥ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٤٦٢ ،٤٤٣ ،عموما
    األمن جملس إىل املنازعات إحالة انظر  ، األمن جملس إىل املنازعات إحالة انظر . األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٦٧٨ ،٦٧٧ ،٦٦٥ ،٤٧٤ ،٤٦٩ ،٤٦٥ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
    املسلح والرتاع األطفال انظر  ، املسلح والرتاع األطفال انظر . املسلح والرتاع األطفال

  ٤٧٣ ،٤٧١ ،تشرك قرارات العام، نياألم
    احلقائق وتقصي التحقيقات انظر  ، احلقائق وتقصي التحقيقات انظر . احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٦٤ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٦٤ ،عموما

  ٦٧٧ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٦٦٥ ،٦٦٤ ،٤٧٥ ،بشأن قرارات
  ٦٧٩ ،٦٧٨ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية

  ٤٧٣ ،٤٦٨ ،وإثيوبيا إريتريا بني حلالةا
  ٦٧١ ،٤٧٣ ،٤٦٧ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
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  ٤٦٤ ،أفريقيا يف احلالة
  ٦٧٠ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٦٧ ،٤٧٤ ،٤٧٢ ،٤٦٨ ،٤٦٤ ،٤٦٣ ،السودان يف احلالة
  ٦٧٦ ،٤٧١ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٧٦ ،الصومال يف احلالة
  ٦٧٠ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٦ ،بوروندي يف احلالة
  ٤٧٤ ،٤٧٠ ،ليشيت-تيمور يف احلالة
  ٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٦ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٦٦٩ ،٤٧٣ ،٤٦٨ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٦٧٤ ،٤٧٤ ،٤٧٠ ،٤٦٣ ،جورجيا يف احلالة
  ٦٧٥ ،سرياليون يف احلالة
  ٦٧٥ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٨ ،بيساو-غينيا يف احلالة
  ٦٧٢ ،٤٦٧ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٦٧٥ ،ليربيا يف احلالة
  ٦٧٥ ،ميامنار يف احلالة
  ٤٧٠ ،نيبال يف احلالة
  ٦٦٩ ،٤٦٤ ،هاييت يف احلالة

  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٧١ ،٤٧٠ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ،٤٦٧ ،٤٦٦ ،٤٦٥ ،٤٦٣ ،بيانات الرئيس،
  ٦٧٩ ،بيانات الصني،
  ٦٧٢ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار

  ٤٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٦ رارالق
  ٤٧٣ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٨ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٤٧٤ ،٤٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٢ القرار
  ٦٦٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣ القرار
  ٦٧٤ ،٤٧٤ ،٤٧٠ ،٤٦٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار
  ٤٧٤ ،٤٧١ ،٤٦٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٩ القرار
  ٤٧٤ ،٤٦٨ ،٤٦٣ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٤٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٥ القرار

  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ رارالق
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  ٤٧٣ ،٤٦٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٧ القرار
  ٦٦٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٦٧٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٦٧١ ،٤٧٣ ،٤٦٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار
  ٦٧٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٦٦٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٦٦٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤١ القرار
  ٦٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
  ٦٦٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٦٧٠ ،٤٧٣ ،٤٦٦ ،٤٦٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
  ٦٧٦ ،٤٧١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٠ القرار
  ٦٧١ ،٤٦٧ ،٤٦٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٦٦٦ ،٤٧٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٢ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٤٧٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٧ القرار
  ٤٦٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٦٧٥ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٤٦٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار
  ٤٧٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٩ القرار
  ٦٧٤ ،٦٧٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٦٦٨ ،٤٦٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٦٧٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار
  ٦٧٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٦ القرار
  ٦٦٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٦٦٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٦٧٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار
  ٦٧٠ ،٤٦٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار
  ٦٧٨ ،٦٦٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار

  ٤٧٣ ،٤٧١ ،العام األمني تشرك اليت القرارات
  ٤٧٥ ،اإلقليمية التنظيمات تشرك اليت القرارات



الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية
 

CXLIX 12-07779 

 

  ٤٦٥ ،٤٦٤ ،مواضيعية مبسائل املتعلقة القرارات
    املسلحة الرتاعات يف املدنيون انظر  ، املسلحة الرتاعات يف املدنيون انظر . املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٤٧٥ ،٤٦٥ ،واألمن والسالم رأةامل
  ٤٧٤ ،٤٦٥ ،املنازعات وتسوية الوساطة
  ٦٧٨ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦٧٩ ،بيانات أوغندا،

    الرتاع انتهاء بعد السالم بناء انظر  ، الرتاع انتهاء بعد السالم بناء انظر . الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٤٦٦ ،بشأن توصيات
  ٦٧٨ ،تبيانا أفريقيا، جنوب

  ٦٧٧ ،بيانات زمبابوي،
  ٦٦٥ ،اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  تشاد

 مجهوريـة  بـني  احلالـة  انظـر   ، وتشـاد  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  بني احلالة انظر . وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
    وتشاد الوسطى أفريقيا

  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٥ و يناير/ينالثا كانون ١٥ مؤرختان رسالتان املصري، تقرير
  األعمال تصريف
  ٣٣٩ ،الصومال يف احلالة
  ٣٣٨ ،العراق يف احلالة
  ٣٣٧ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٣٣٨ ،بشأن مناقشات املتكلمني، ترتيب
  ٣٣٩ ،بيانات فرنسا،

  ٣٣٨ ،بيانات كوستاريكا،
  الشحنات تفتيش

  ٥٢١ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢١ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٣ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٥٤ ،جزاءات الدميقراطية، الكونغو مجهورية
  ٥٨٠ ،جزاءات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٧٣ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

    احملددة احلالة أو احملدد يانالك انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر . تقارير
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    املتحدة لألمم العامة األمانة انظر  ، املتحدة لألمم العامة األمانة انظر . العام األمني جانب من
  املصري تقرير

  ٣٦٩ ،عموما
  ٣٧١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ مؤرخة شفوية مذكرة السورية، العربية اجلمهورية

  ٣٧٠ ،٣٦٩ ،أفغانستان يف احلالة
  ٣٧١ ،السودان يف احلالة
  ٣٧١ ،٣٧٠ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٣٧٣ ،العراق يف احلالة
  ٣٧١ ،كوسوفو يف احلالة
  ٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٩ ،ميامنار يف احلالة
  ٣٧٠ ،كاراباخ - ناغورين يف احلالة

  ٣٧٠ ،بيانات الرئيس،
  ٣٦٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار

  ٣٦٩ ،)٢( ١ باملادة علقةاملت القرارات
  ٣٧١ ،)٢( ١ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٣٧١ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٣ و مايو/أيار ٢٢ مؤرختان رسالتان فلسطني،
  ٣٧٠ ،)٢( ١ باملادة متعلقة مناقشات

  املتحدة - مجهورية ترتانيا،
  ٦٥٩ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ٦٥٩ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
    اإلرهاب أيضا انظر  ، اإلرهاب أيضا انظر . طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٧٥٨ ،٧٥٦ ،٧٥٥ ،٧٤٩ ،٧٤٦ ،٧٤٥ ،٧٤٤ ،٧٣٩ ،٧٣٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٧٥٨ ،٧٥٣ ،٧٤٤ ،٧٤٣ ،٧٣٨ ،٧٣٧ ،٧٢٧ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار
  ٧٤٩ ،٧٣٨ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق

  ٧٥٨ ،٧٥٢ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٥٥ ،٧٥١ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج
  ٧٥٣ ،٧٤٩ ،التنسيق
  ٧٥٧ ،٧٥١ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
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  ٧٥٨ ،٧٥٢ ،إجرائية تدابري
  ٨١٨ ،تقارير

  ١٢٦٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٣٧ ،عموما
  ٨١٨ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٧ مؤرخة رسالة

  ٧٤٨ ،٧٤٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٣٧ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،التنسيق
  ٧٤٧ ،٧٤٢ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٨ ،الوثائق
  ٧٤٨ ،٧٤٢ ،إجرائية تدابري
  ٨١٨ ،تقارير

  ٧٥٨ ،٧٣٨ ،٧٢٧ ،املظامل أمني مكتب
  ٧٦٢ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٥٩ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  العربية الدول جامعة
  ١٦٤ ،١٦١ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٤٢٣ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ١٤ مؤرخة رسالة الدولية، العدل حمكمة
  عمالاأل جدول
  ٣١٩ ،اختاذ

  ٣٢٠ ،موجود واحد بند إطار يف جديدة بنود إدراج
  ٣٢١ ،حمدد ببلد خاصة مناقشات أجل من مواضيعية بنود استخدام
  ٣٢١ ،يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٣١٩ ،حديثا املدرجة البنود
  ٣٢١ ،اجللسات

  ٣٢٢ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  ٣٣٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/ولاأل كانون ٣١ مؤرخة مذكرة الرئيس،
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  ٣٣٢ ،بيانات الصني،
  ٣٣٢ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٣٣١ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٣٣١ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٣١٨ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٣٢ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٣٣٢ ،بيانات فرنسا،
  ٣٢٢ ،األمن جملس نظر قيد مسائل

  ٣٢٢ ،عموما
  ٣٢٥ ،البنود حلذف نقحةامل اإلجراءات

  ٣٢٦ ،شطبها اقترح اليت البنود
  ٣٢٢ ،اجلدول

  ٣٢٢ ،اجللسات
  ٣٣٠ ،املوجزة للبيانات املنقح الشكل

  ٣٢٦ ،البنود عدد
  ٣٢٤ ،مواضيعية مسائل

 انظـر   ، الدميقراطيـة  - مجهوريـة  الكونغـو،  انظـر   ، الدميقراطيـة  - مجهورية الكونغو، انظر . الدميقراطية الكونغو مجهورية
    الدميقراطية - مجهورية الكونغو، انظر  ، الدميقراطية - مجهورية الكونغو،

    اإلسالمية - مجهورية إيران، انظر  ، اإلسالمية - مجهورية إيران، انظر . اإلسالمية إيران مجهورية
    املتحدة - مجهورية ترتانيا، انظر  ، املتحدة - مجهورية ترتانيا، انظر . املتحدة تنـزانيا مجهورية
    البوليفارية - مجهورية فرتويال، انظر  ، البوليفارية - مجهورية فرتويال، انظر . البوليفارية فرتويال مجهورية
    مجهورية كوريا، انظر  ، مجهورية كوريا، انظر . كوريا مجهورية
 الشـعبية  - مجهوريـة  كوريـا،  انظـر   ، الدميقراطيـة  الشـعبية  - مجهوريـة  كوريـا،  انظـر  . الشعبية الدميقراطية كوريا مجهورية

    الدميقراطية
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أفريقيا جنوب
  ٣٦٣ ،٣٦١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٢٧٩ ،بيانات األمن، قطاع إصالح
  يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٣٠٥ ،٩١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٨ مؤرخة رسالة
  ٦٧٨ ،٨٧ ،بيانات
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  ٥٨٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت ريالتداب
  ٦٧٨ ،٦٦٣ ،٦٥٧ ،٦٥٦ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٨٨ ،بيانات زمبابوي، على املفروضة اجلزاءات

  ٦٣٦ ،١٦٤ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٧٠٦ ،٥٠٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٤٨٤ ،٤٢٦ ،٣٧٢ ،١٤٠ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٣٦ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  ٦٥٧ ،٤٨٨ ،٤٨٠ ،٤٧٨ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٣٦٤ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت الوضع
  ٢٨٥ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٦٥٦ ،بيانات األسلحة، حتديد
  ٦٧٨ ،بيانات لسلمية،ا بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٠٤ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٨٥ ،٢٦٤ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٠٦ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  ٦٦٣ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  ٤٢٠ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  جورجيا
  األمن لسجم إىل املنازعات إحالة

 ،٢٠٠٨ أغسـطس /آب ٢٧ و ١١ و ٩ و ٨ و يوليـه، /متـوز  ١٠ و مـايو، /أيـار  ٢٧ و أبريـل، /نيسـان  ١٧ مؤرخـة  رسائل
٤٤٧  

  ٤٥٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٠ مؤرخة رسالة
  ٦٣٨ ،بيانات النفس، عن الدفاع
ــاع واجــب القــوة، ــد عــن االمتن ــان رســالتان اســتخدامها، أو - باســتخدام التهدي ــار ٢٧ مؤرخت ــا/أي ــه/متــوز ١٠ و يوم  يولي

٣٨٣ ،٢٠٠٨  
  جيبويت
  ٤٥٦ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٥٦ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
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  ٤٥٦ ،٩٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة
  ٤٥٧ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٤ مؤرخة رسالة

  ٤٥٧ ،٩٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٣ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٤٨٣ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٤٨٧ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٥٧ ،٣٨٤ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،بيانات
  ٩٤ ،٩٣ ،رسائل
  ٥٩١ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات

  زياليا جلوء حالة
  ١٠٢ ،عموما
  ٤٥١ ،ناألم جملس إىل املنازعات إحالة

  الربازيل
  ٤٥١ ،٤٤٧ ،٣١٩ ،٣٠٤ ،١٠٢ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٢ ،بيانات
  ١٠٢ ،اجللسات

   طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر  ، طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر . طالبان حركة
  االحنياز عدم حركة
  ٣٥٨ ،باسم بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦٦٠ ،باسم بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٦١٥ ،باسم بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٩٣ ،باسم بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٦٣ ،٦٦٠ ،باسم بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٤٢٤ ،باسم ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٤٢٣ ،٤٠٥ ،باسم بيانات

  ٤١٨ ،باسم بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٣٤٧ ،عن بيانات املشاركة،
  ٤٧٧ ،باسم بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  ٣٦٤ ،باسم بيانات الداخلي، للنظام املؤقت الوضع
  ٦٠٥ ،٥٩٣ ،باسم بيانات واألمن، السالم صون

  ٦٦٣ ،باسم ناتبيا السالم، حفظ عمليات
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  الدولية العدل حمكمة
  ٤٢٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٧ مؤرخة رسالة
  ٤٢١ ،باسم ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٤ مؤرخة رسالة

    اجلزاءات انظر  ، اجلزاءات انظر . السفر حظر
  عليه املفروضة القيود أو السفر حظر

  ٥٢٠ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٥٨ ،نالسودا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢٠ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٤١ ،٥٤٠ ،طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٣ ،سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٢ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٧ ،لبنان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢٩ ،٥٢٨ ،ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٥٣ ،٥٥٢ ،جزاءات الدميقراطية، لكونغوا مجهورية
  ٥٧٩ ،٥٧٨ ،جزاءات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٧٢ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

  الكمالية السلع حظر
  ٥٧١ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

  املاس تصدير حظر
  ٥٦٢ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  بالوقود السفن تزويد خدمات تقدمي حظر
  ٥٧٢ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

  األسلحة توريد حظر
  ٥١٦ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٥٦ ،السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥١٦ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥١٢ ،العراق على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٦ ،٥٣٤ ،طالبان وحركة القاعدة متنظي على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٢ ،٥٣١ ،رواندا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٣٢ ،سرياليون على املفروضة اجلزاءات
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  ٥٦٠ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٦ ،لبنان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢٥ ،٥٢٣ ،ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٤٦ ،٥٤٤ ،جزاءات الدميقراطية، الكونغو مجهورية
  ٥٧٦ ،جزاءات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٦٩ ،جزاءات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية

  والبيولوجية الكيمائية األسلحة توريد حظر
  ٥١٣ ،العراق على املفروضة اجلزاءات

  النفط توريد حظر
  ٥١٤ ،العراق على املفروضة اجلزاءات

  اإلنسان حقوق
  ٨٨٧ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم فريقياأل لالحتاد املختلطة العملية

  ٩١٩ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٥ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،٩٠٢ ،٨٩٩ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٠ ،٩٦٧ ،٩٦٥ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩١٧ ،والية جورجيا، يف املتحدة األمم مراقيب ةبعث

  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٨٥١ ،٨٤٧ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٧٤ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل حدةاملت األمم مكتب
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٣ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
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  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  رمسية غري حوارات
  ٣١٦ ،عموما
  ٣١٧ ،اجلدول

  ٣١٧ ،والسودان تشاد بني الةاحل
  ٣١٧ ،السودان يف احلالة
  ٣١٧ ،النكا سري يف احلالة
  ٣٠٢ ،شكل
    املشاركة انظر  ، املشاركة انظر . املداوالت يف للمشاركة دعوات
    احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر . رسائل
  رواندا

  ٦٢٠ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على ويتنط اليت التدابري
  ٦٢٠ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

    الدميقراطية - مجهورية الكونغو، انظر  ، الدميقراطية - مجهورية الكونغو، انظر . زائري
  زمبابوي

  ٦٧٧ ،٥٠٦ ،٤٣٥ ،٣٩٠ ،٨٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٦٧٧ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات

  ٦٧٧ ،بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٠٦ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  سلوفاكيا
  ٢٧٩ ،بيانات األمن، قطاع إصالح
  ٦١٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٣١٦ ،بيانات اجللسات،
  سويسرا
  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول نتشري ٢ مؤرخة رسالة النفس، عن الدفاع

  ٤٦١ ،٤٦٠ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  القانون سيادة

  ٨٨٨ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٩١٤ ،٩١٢ ،٩١٠ ،والية ليشيت، - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
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  ٨٩٦ ،٨٩٢ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٨٦٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٧ ،٩٠٤ ،٩٠٠ ،والية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٩٧١ ،٩٦٩ ،٩٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٥٨ ،٨٥٣ ،٨٤٨ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٨٧٥ ،٨٦٩ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٣٣ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ٩٦٤ ،٩٦١ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٤ ،٩٥٢ ،والية سرياليون، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٧ ،٩٤٦ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٩ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،والية بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ٩٤٤ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٣٨ ،٩٣٦ ،والية بيساو،-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
  ٩٥٠ ،٩٤٩ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  سرياليون

  ٢٧٣ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  صربيا

  ٤٤٧ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ و فرباير/شباط ١٧ و ١٢ مؤرخة رسائل األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
  ٦٦٢ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات

  ١٢٨ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  سوفوكو يف احلالة

  ٤٤٨ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ٤٤٧ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ و فرباير/شباط ١٢ مؤرختان رسالتان

  ٤٥٠ ،١٤٢ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٤٥٠ ،١٤٣ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٦ مؤرخة رسالة
  ٧٠١ ،٤٨٥ ،٤٨٤ ،٤٢٧ ،٤٢٦ ،٣٨٧ ،٣٧٢ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٥ ،١٣٣ ،بيانات

  ١٤٣ ،١٣٤ ،سائلر
  ٦٦٢ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
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  ٧٠١ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات
  واألمن السالم صون

  ٦٢٣ ،٥٩٦ ،٢٨٠ ،عموما
  ٤٣١ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة أذربيجان،

  ٦٢٧ ،٤٣٥ ،الشامل الدمار أسلحة
  ٦٢٧ ،٤٣٥ ،٤٣٣ ،يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٣٧ ،بيانات إكوادور،
  ٦٢٣ ،٦٠٥ ،٢٨٣ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٢٣ ،بيانات األرجنتني،
  ٦٢٨ ،٤٣٢ ،اإلرهاب
  ٤٣٤ ،النووية األسلحة
  ٤٣٣ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٢٨٠ ،بيانات
  ٢٨٤ ،٢٨٠ ،تقارير
  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،بيانات الربازيل،
  ٥٩٣ ،املسلحة القوة داماستخ على تنطوي ال اليت التدابري

  ٢٨٣ ،اجللسات
  ٤٣٧ ،٤٣٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية

  ٥٩٩ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٥٩٨ ،أفغانستان يف احلالة
  ٥٩٨ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٢٨ ،٦٠٠ ،السودان يف احلالة
  ٦٠٠ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٢٨ ،٦٠٢ ،٦٠٠ ،٤٣٢ ،الصومال يف احلالة
  ٦٢٥ ،٦٠٠ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٦٢٨ ،رواندا يف احلالة
  ٦٢٥ ،٥٩٩ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٦٢٧ ،ليربيا يف احلالة
  ٦٢٧ ،٦٠٠ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
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    الرئيس 
  ٦٢٧ ،٤٣٤ ،٤٣٣ ،٤٣٢ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،بيانات
  ٤٣٦ ،اتمذكر
  ٤١٧ ،بيانات السنغال،
  ٦٠٢ ،بيانات الصني،
  ٤٣١ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة الفلبني،
  ٥٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٦٢٨ ،٦٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٦٢٧ ،٦٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ القرار
  ٦٢٧ ،)٢٠٠٨( ١٨١٠ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١١ القرار
  ٦٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٦٠٢ ،٦٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار
  ٦٢٧ ،)٢٠٠٨( ١٨١٩ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٣ القرار
  ٥٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٦٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٦٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٥٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٦٠٣ ،٦٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤١ القرار
  ٦٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٦٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار
  ٥٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
  ٦٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٦٠٣ ،٦٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٣ القرار
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  ٦٢٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٤ القرار
  ٦٢٥ ،٦٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٦٢٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القرار
  ٥٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٦٠١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
  ٥٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٦٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٦٠٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٦٢٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القرار
  ٥٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٦٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٦٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار
  ٦٢٧ ،٥٠١ ،٤٩٧ ،٢٨٤ ،٢٨٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٧ القرار
  ٥٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار
  ٦٢٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٦٢٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٥٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار
  ٦٢٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٦٠٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٦٢٧ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٣ القرار
  ٦٢٦ ،٦٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
  ٦٢٧ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  ٤١٧ ،ياناتب واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٦٠٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤٣٤ ،واألمن والسالم املرأة

  ٦٠٥ ،٦٠٣ ،٥٩٣ ،بيانات املكسيك،
  ٦٠٤ ،٦٠٣ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٦٠٢ ،٤٣٥ ،بـ املتعلقة املناقشات
    اتاملنازع وتسوية الوساطة انظر  ، املنازعات وتسوية الوساطة انظر . املنازعات وتسوية الوساطة
  ٦٠٣ ،بيانات املتحدة، الواليات
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  ٦٠٢ ،بيانات إندونيسيا،
  ٦٠٣ ،بيانات بلجيكا،

  ٤٣٤ ،الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٦٠٥ ،٥٩٣ ،بيانات بنن،

  فاسو بوركينا
  ٢٨٣ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
  ٥٩٣ ،بيانات

  ٤٤٠ ،٤٣٤ ،األسلحة حتديد
  ٤٣٦ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية

  ٦٠٥ ،٥٩٣ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤٣٥ ،االنتشار عدم
  ٦٢٧ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٦٠٣ ،٥٩٣ ،بيانات فرنسا،
  ٦٠٤ ،بيانات فلسطني،

  ٤٣١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٠ مؤرخة رسالة فنلندا،
  ٦٠٦ ،٦٠٢ ،٤٣٧ ،٤٣٦ ،بيانات نام، فييت

  ٥٠١ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ٦٢٥ ،٦٢٤ ،٥٩٨ ،٥٩٦ ،٤٣٢ ،بشأن قرارات

  ٦٠٦ ،بيانات قطر،
  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،بيانات كرواتيا،

  ٦٢٣ ،بيانات كندا،
  ٤٣١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١ مؤرخة رسالة ،كوبا

  ٤٣٧ ،٤٣١ ،٢٨٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٠ مؤرخة رسالة كوستاريكا،
  ٦٢٢ ،العسكرية كاناألر جلنة

  ٤٣١ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة مصر،
  ٤٣٣ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة

  االنتشار عدم
  الشامل الدمار أسلحة انظر  ،الشامل الدمار أسلحة انظر . الشامل الدمار أسلحة

  ٥١٤ ،العراق على املفروضة اجلزاءات
    اإلسالمية إيران مجهورية- االنتشار عدم انظر  ، اإلسالمية إيران مجهورية- تشاراالن عدم انظر . اإلسالمية إيران مجهورية
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 االنتشـار  عـدم  انظـر   ، الدميقراطيـة  الشـعبية  كوريـا  مجهورية - االنتشار عدم انظر . الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوريا،
    الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -

  اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٢٦٢ ،عموما
  ٥٨٥ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٥٨٤ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٦٦٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٥٧٨ ،٢٦٢ ،اجلزاءات
  ٣٠٨ ،٢٦٥ ،اجللسات

  ٥٨٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٧٨٧ ،٧٨٦ ،٦٦٥ ،٤٣٥ ،٣٥٧ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣ القرار
  ٣٥٣ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٥ القرار

  ٥٨٥ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٨٦ ،٢٦٤ ،بيانات إندونيسيا،

  ٦٦٥ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٨٤ ،٢٦٣ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٥٨٥ ،٢٦٤ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٣٥ ،واألمن السالم صون
  ١٧٣٧ بالقرار عمال ةاملنشأ األمن جملس جلنة

  ٧٨٦ ،عموما
  ٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،إحاطات

  ٧٨٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٢١ ،تقارير

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم
  ٢٦٦ ،عموما
  ٣٦٢ ،بشأن مناقشات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٤٥١ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة
  ٥٨٧ ،٢٦٧ ،بيانات الروسي، داالحتا
  العام األمني

  ٨٢١ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٢ مؤرخة رسالة
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  ٨٢١ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٥٨٦ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٧٢ ،٥٧١ ،اجلزاءات
  ٣٠٨ ،٢٦٨ ،اجللسات
  ٨٢١ ،٧٨٥ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،بيانات الرئيس،
  ٥٨٧ ،٢٦٧ ،تبيانا الصني،
  ٨٢١ ،٧٨٥ ،٧٨٤ ،٧٨٣ ،٦٢٧ ،٥٨٦ ،٥٠١ ،٤٩٧ ،٣٦٢ ،٣٥٤ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القرار

  ٥٨٦ ،بيانات املتحدة، الواليات
  اليابان

  ٤٥١ ،٢٦٨ ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ٤٥١ ،٢٦٨ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٢٦٧ ،بيانات كوريا، مجهورية

  ٦٢٧ ،واألمن السالم صون
  ٧٨٥ ،٧٨٤ ،اخلرباء فريق

  ٧٨٦ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨٦ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،الوثائق

  ٥٠١ ،للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات
  ١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٨٣ ،عموما
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ هيولي/متوز ١٦ مؤرخة رسالة

  ٧٨٤ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٨٥ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،الوثائق
  ٧٨٥ ،إجرائية تدابري
  ٨٢١ ،تقارير
  ٢٦٨ ،رسائل منغوليا،

  ٣٥٩ ،املشاركة عدم
    احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر . السالم حفظ عمليات
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  ٨٣٩ ،٨٣٧ ،٢٦٨ ،عموما
  ٨٤٢ ،إحاطات امليداين، الدعم إدارة
     السالم حفظ عمليات إدارة انظر  ،  السالم حفظ عمليات إدارة انظر .  السالم حفظ عمليات إدارة

  ٦٦٢ ،٦٢٢ ،٦٢١ ،٦٢٠ ،٢٧١ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٦١٤ ،بيانات األردن،
  ٦١٩ ،٦١٣ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٨٣٩ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٦٦٢ ،٦٥٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٢٧٢ ،اجللسات
  ٨٤٣ ،٦٢٢ ،٢٧٢ ،٢٧١ ،بيانات الرئيس،

  ٦٨٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٦٨٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٦٨٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
  ٦٨٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار

  ٦٦٣ ،ناتبيا املكسيك،
  ٦٦٣ ،٦١٤ ،بيانات النمسا،

  ٦٦٢ ،٦٢٠ ،٦١٣ ،بيانات اهلند،
  ٨٤١ ،٨٤٠ ،٨٣٩ ،الواليات

  ٦١٣ ،بيانات أوروغواي،
  ٦٢٢ ،بيانات أوغندا،

  ٦٦٢ ،٦١٤ ،بيانات باكستان،
  ٦٦٣ ،بيانات فاسو، بوركينا
  ٨٤٢ ،٨٤١ ،تكوين
  ٦٦٣ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٦٣ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة

  ٦٢٠ ،بيانات رواندا،
    اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر  ، اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر . اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٦٦٣ ،بيانات كرواتيا،

  ٦٢١ ،العسكرية األركان جلنة
  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
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  ٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،إحاطات
  ٦٢٠ ،بيانات

  ٢٧١ ،٢٦٨ ،إحاطات امليداين، للدعم عامال األمني وكيل
  اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٦٧٩ ،عموما
  ٧٠٤ ،  بيانات السالم، حفظ عمليات إدارة

  ٦٨١ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٧٠٦ ،٧٠٥ ،٧٠٣ ،بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧٠٠ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة األورويب، االحتاد
  ٧٠٥ ،٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٧٠٦ ،بيانات
  ٧٠٤ ،٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،٦٨٠ ،تقارير

  ٧٠٥ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٦٩١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦٨١ ،أفغانستان يف احلالة
  ٦٨٦ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٧٠٣ ،٦٨١ ،السودان يف احلالة

  ٧٠٤ ،٦٩٣ ،الصومال يف الةاحل
  ٦٩٣ ،جورجيا يف احلالة
  ٧٠٠ ،كوسوفو يف احلالة

  ٧٠٤ ،٧٠٣ ،٦٩٧ ،٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٩٢ ،٦٨٤ ،٦٨١ ،٦٨٠ ،٦٤٦ ،٦٤٥ ،بيانات الرئيس،
  ٧٠١ ،بيانات الصني،
  ٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٩٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار
  ٦٨٥ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٦ القرار
  ٦٩٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٨ القرار
  ٧٠٤ ،٦٩٩ ،٦٩٧ ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٨٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٦٩٧ ،٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٤ ،٦٩٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٦٨٦ ،٦٨٥ ،٦٨٤ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٦٨١ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٦٩٢ ،٦٩١ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار
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  ٦٩٠ ،٦٨٩ ،٦٨٨ ،٦٨٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
  ٦٩٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٦٩٣ ،٦٩٢ ،٦٩١ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٧٠٧ ،٦٩٩ ،٦٩٨ ،٦٩٧ ،٦٩٦ ،٦٩٥ ،٦٩٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
  ٦٨٥ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٨ القرار
  ٧٠٧ ،٧٠٠ ،٦٩٩ ،٦٩٨ ،٦٩٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٦٨٦ ،٦٨٥ ،٦٨٤ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٦٨١ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار
  ٦٩١ ،٦٩٠ ،٦٨٩ ،٦٨٨ ،٦٨٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار
  ٦٨١ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار

  ٧٠٧ ،٧٠٦ ،٧٠٣ ،٧٠٢ ،٧٠١ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٠٠ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٠٦ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٧٠٧ ،بيانات اليابان،

  ٧٠٢ ،بيانات إندونيسيا،
  ٧٠٤ ،بيانات أوغندا،
  ٧٠٢ ،بيانات إيطاليا،
  ٧٠٥ ،بيانات بلجيكا،

  ٧٠٣ ،بيانات بنما،
  ٧٠٦ ،ناتبيا أفريقيا، جنوب
  ٧٠١ ،بيانات صربيا،
  ٧٠٥ ،بيانات فرنسا،
  ٦٨١ ،٦٧٩ ،بشأن قرارات
  األسلحة مصادرة عمليات

  ٥٢١ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٢١ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٣ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٥٤ ،جزاءات الدميقراطية، الكونغو مجهورية

  ، ديفـوار  كـوت  يف احلالـة  أيضا انظر  ،ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر . ديفوار كوت يف حدةاملت األمم عملية
    ديفوار كوت يف احلالة أيضا انظر  ،ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر

  ٨٦٦ ،عموما
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  العام األمني
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،تقارير

  ٨٦٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٧٠ ،الوالية على املدخلة التغيريات

    الرئيس 
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ٩٧٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٤ مؤرخة رسالة

  ٨٧٠ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٨٧٠ ،٨٦٦ ،)٢٠٠٨( ١٨١٩ القرار
  ٨٧١ ،٨٧٠ ،٨٦٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٨٧١ ،٨٦٦ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٨٧١ ،٨٦٧ ،٨٤٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
  ٨٧٥ ،٨٧٣ ،٨٦٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٨٧٥ ،٨٦٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٨٦٦ ،الوالية

  ٨٧٤ ،٨٦٨ ،األمن قطاع إصالح
  ٨٧٤ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،املسلح والرتاع ألطفالا

  ٨٧٣ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٨٦٨ ،التنسيق

  ٨٧٤ ،٨٧٣ ،٨٧١ ،٨٧٠ ،٨٦٩ ،السياسية العمليات
  ٨٧٤ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٧٣ ،٨٧٢ ،٨٧١ ،٨٧٠ ،٨٦٨ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٦٨ ،اإلنسانية املسائل

  ٨٦٨ ،واحلوكمة ملؤسساتا
  ٨٧٤ ،٨٧٢ ،٨٦٨ ،اإلنسان حقوق
  ٨٧٥ ،٨٦٩ ،القانون سيادة
  ٨٦٧ ،٨٤٢ ،تكوين
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  ٨٦٧ ،٥٥ ،الوالية متديد
  غواتيماال
  ٥٩٢ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٤١٩ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  )األمن جملس يف دائم عضو( فرنسا

  ٦٥٩ ،٤٨٧ ،٤٥٧ ،٤٥٦ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  املسلح والرتاع األطفال
  ١٩٩ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
  ٥٩٢ ،بيانات

  ٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٩٣ ،٥٩٢ ،بيانات حة،املسل القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٧٢٠ ،٦٥٩ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٣١٤ ،٣١٣ ،بيانات اجللسات،

  ٦١١ ،٧٨ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١١١ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ١٢٩ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ١٦٥ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٧٠٥ ،٦٠٣ ،٥٠٥ ،١٢ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٤ ،١٨٢ ،بيانات العراق، يف احلالة
  جورجيا يف احلالة

  ٣٠٤ ،١٥٠ ،١٤٧ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٩ مؤرخة رسالة
  ٥٠٣ ،٣٨٥ ،بيانات

  ٥٧ ،بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ٣٩١ ،٢١٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٤٩٠ ،٤٨٨ ،٤٧٨ ،بيانات ،املنازعات وتسوية الوساطة

  ٢٨٧ ،٢٨٥ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٣٣٩ ،بيانات األعمال، تصريف

  ٥٠٥ ،٥٠٣ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٣٣٢ ،بيانات األعمال، جدول
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  ٦٠٣ ،٥٩٣ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٧٠٥ ،بيانات اإلقليمية، السالم حفظ عمليات

ــق ــما مــراقيب فري ــد يف العســكريني املتحــدة ألم ــق انظــر . وباكســتان اهلن ــراقيب فري ــد يف العســكريني املتحــدة األمــم م  اهلن
  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر  ،وباكستان

  ٩٠٧ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة

  ٩٠٧ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
    الرئيس 

  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨١ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٧ مؤرخة رسالة

  ٩٠٧ ،الوالية
  ٩٠٨ ،األمن قطاع إصالح

  فلسطني
  ٥٩٢ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
    األوسط الشرق يف احلالة انظر  ، األوسط الشرق يف احلالة انظر . األوسط الشرق يف احلالة

  ٣٤٦ ،٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات
 الفلســطيين الشـعب  مبمارسـة  يـة املعن اللجنـة  انظـر  . للتصـرف  القابلــة غـري  حلقوقـه  الفلسـطيين  الشـعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة 

    للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة انظر  ، للتصرف القابلة غري حلقوقه
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٦٠٤ ،٤٦٠ ،بيانات
  ٢١٩ ،٢١٨ ،رسائل

  ٣٧١ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٣ و مايو/أيار ٢٢ مؤرختان رسالتان املصري، تقرير
  ٦٠٤ ،بيانات واألمن، السالم صون
  البوليفارية - مجهورية فرتويال،

  ٤٣٦ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٣٨٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة استخدامها، أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  فنلندا
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  ٢٩١ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٤ مؤرخة رسالة إحاطات،
  ٤٣١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٠ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف األمن جملس يف عضو( نام فييت
  ٥٠٦ ،٤٣٦ ،٣٩٠ ،٣٨٥ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ١٩٩ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
  ٦١١ ،بيانات حة،املسل القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧١٧ ،٦٦١ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٥٩٠ ،بيانات إريتريا، على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٩ ،بيانات زمبابوي، على املفروضة اجلزاءات

  ٦١١ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١١٠ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٧١٧ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٦٠٢ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٣٩ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٤١٨ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٣٩١ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٢٤٤ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٨ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة

  ٣٤٧ ،بيانات املشاركة،
  ٤٨٩ ،٤٨١ ،٤٧٦ ،بيانات نازعات،امل وتسوية الوساطة

  ٦٦١ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٠٦ ،٦٠٢ ،٤٣٧ ،٤٣٦ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٤٢٠ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  اجلديدة األعضاء الدول قبول

  ٤٠٧ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف رسةاملما العامة، اجلمعية
  األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  ٤٣٧ ،عموما
  ٤٣٨ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة أذربيجان،

  ٤٣٨ ،النووية األسلحة
  ٤٣٨ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة رسالة السودان،
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  ٤٣٨ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة الفلبني،
  للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات

  ٤٩٥ ،عموما
  ٥٠٢ ،الشامل الدمار أسلحة
  ٥٠٦ ،٤٩٦ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٢ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٥٠٠ ،اإلرهاب
  ٥٠٣ ،بيانات العام، األمني

  ٥٠٦ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٤٩٨ ،وتشاد الوسطى فريقياأ مجهورية بني احلالة
  ٤٩٨ ،أفغانستان يف احلالة
  ٤٩٨ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٥٠٠ ،السودان يف احلالة
  ٤٩٩ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٥٠٤ ،٥٠٠ ،الصومال يف احلالة
  ٤٩٨ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٥٠٢ ،جورجيا يف احلالة
  ٤٩٩ ،بيساو-غينيا يف احلالة
  ٤٩٨ ،ديفوار كوت يف لةاحلا

  ٤٩٩ ،ليربيا يف احلالة
  ٤٩٩ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٤٩٩ ،هاييت يف احلالة

  ٥٠٣ ،٥٠١ ،٥٠٠ ،٤٩٩ ،٤٩٨ ،٤٩٦ ،٤٩٥ ،بيانات الرئيس،
  ٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،بيانات الصني،
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٥ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٧٩٩ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٠١ القرار

  ٤٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٤ رارالق
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار
  ٥٠٢ ،)٢٠٠٨( ١٨١٠ القرار
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  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١١ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٢ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٥٠٤ ،٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨١٦ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨١٩ القرار
  ٥٠٤ ،٤٩٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٥٠١ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٦ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٨ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٣١ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٢ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٣ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٤ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٦ القرار
  ٥٠٥ ،٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٨ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٠ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤١ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٢ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٣ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٥ القرار
  ٥٠٥ ،٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار
  ٥٠٥ ،٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٣ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٤ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٧ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار

  ٥٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ قرارال
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٥ القرار
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  ٥٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٠ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ القرار
  ٥٠١ ،٤٩٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القرار
  ٥٦٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٠ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٨١ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٥ القرار
  ٥٠١ ،٤٩٧ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٧ القرار
  ٥٠٢ ،٤٩٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٠ القرار
  ٥٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٩١ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٢ القرار
  ٥٦٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٣ القرار
  ٥٠٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٥ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار
  ٥٠٦ ،٥٠٠ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ القرار
  ٤٩٩ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٣ القرار
  ٥٠١ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار
  ٤٩٨ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار
  ٤٩٦ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  ٥٠٤ ،بيانات أملانيا،

  ٥٠٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٥٠٣ ،٥٠٢ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٠٦ ،٥٠٣ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٠٢ ،بـ املتعلقة املناقشة

  ٥٠٣ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٠٦ ،بيانات أوغندا،

  ٥٠٣ ،بيانات يطاليا،إ
  ٥٠٥ ،بيانات تركيا،
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  ٥٠٤ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٥٠٦ ،بيانات زمبابوي،

  ٥٠١ ،واألمن السالم صون
  ٥٠١ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٥٠٥ ،٥٠٣ ،بيانات فرنسا،
  ٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،بيانات نام، فييت

  ٤٩٥ ،بشأن قرارات
  ٤٩٦ ،٤٩٥ ،اجلديدة التهديدات
  ٤٩٨ ،٤٩٦ ،املستمرة التهديدات

  ٥٠٤ ،بيانات كندا،
  ٥٠٥ ،بيانات كوستاريكا،

  ٥٠٤ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  ٥٠٥ ،بيانات مصر،
  ٤٩٦ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة

    األوسط الشرق يف احلالة انظر  ، األوسط الشرق يف احلالة انظر . فلسطني قضية
  قطر

  ٦٦٢ ،٦٥٧ ،٦٥٦ ،بيانات مية،اإلقلي التنظيمات
  ٦٥٧ ،٤٨٠ ،٤٧٧ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٦٦٢ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٦٥٦ ،بيانات األسلحة، حتديد
  ٦٠٦ ،بيانات واألمن، السالم صون

 انظـر   ، األوسط الشرق يف احلالة أيضا نظرا  ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر . لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
    األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر  ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ٩٢٢ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٣ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٧ مؤرخة رسالة

  ٩٢٢ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت يتال التطورات
  ٩٢٤ ،الوالية على املدخلة التغيريات
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  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٢٤ ،٩٢٢ ،)٢٠٠٨( ١٨٣٢ القرار
  ٩٢٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٤ القرار
  ٩٢٢ ،الوالية

  ٩٢٤ ،٩٢٣ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٢٣ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٢٣ ،سيقالتن
  ٩٢٣ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٢٣ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٢٣ ،تكوين
  ٩٢٣ ،١٥٢ ،الوالية متديد

 قـربص  يف احلالـة  أيضـا  انظـر   ،قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر . قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
    قربص يف احلالة اأيض انظر  ،قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر  ،

  ٩١٥ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٩ مؤرخة رسالة
  ٩٨٢ ،تقارير

  ٩١٥ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨١ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩١٥ ،الوالية

  ٩١٦ ،األمن قطاع إصالح
  ٩١٦ ،السياسية العمليات

  ٩١٦ ،اإلنسانية املسائل
  ٩١٥ ،تكوين
  ٩١٥ ،١٢٥ ،١٢٤ ،الوالية متديد

 الشـرق  يف احلالـة  أيضـا  انظـر   ،االشـتباك  فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  انظـر  . االشـتباك  فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
    األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر  ،االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر  ، األوسط

  ٩٢١ ،عموما
  ٣٥١ ،والتصويت القرارات اختاذ

  العام األمني
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  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٢ ،تقارير

  ٩٢١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٨ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٢١ ،الوالية

  ٩٢٢ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٢١ ،تكوين
  ٩٢١ ،١٥١ ،الوالية متديد
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف األمن جملس يف عضو( كرواتيا

  ٢١٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ مؤرخة رسالة اإلرهاب،
  ٦١٨ ،٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٦٣ ،بيانات اإلقليمية، التنظيمات
  ٣١٤ ،بيانات اجللسات،

  ٦١١ ،اتبيان وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦١٨ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٦٣٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٣٧٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٣٨٦ ،١٤٦ ،بيانات جورجيا، يف احلالة
  ١٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٣٦ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٤٦٢ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٤٨٨ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٦٠٥ ،٦٠٤ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٦٣ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  كمبوديا
  ٤٥٢ ،٤٥١ ،٤٤٧ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢١ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

  ٦٣٩ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول نتشري ١٥ مؤرخة رسالة النفس، عن الدفاع
  كندا

  ٣٥٨ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ



 الفهرس

 

12-07779 CLXXVIII 

 

  ٤٦٠ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٠٤ ،٤٦٢ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٥٠٤ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٢٣ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٢٣ ،اتبيان العسكرية، األركان جلنة
  كوبا

  ٣٤١ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٦ مؤرخة رسالة املشاركة،
  ٤٣١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
    مجهورية كوريا، انظر  ، مجهورية كوريا، انظر . اجلنوبية كوريا
    الدميقراطية الشعبية - مجهورية ا،كوري انظر  ، الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوريا، انظر . الشمالية كوريا

  مجهورية كوريا،
  ٤٨١ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٢٦٧ ،بيانات الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم
  الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوريا،

  النفس عن الدفاع
  ٦٤٠ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٣ و ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١١ مؤرختان رسالتان
  ٦٤٠ ،بيانات

 الشـعبية  كوريـا  مجهوريـة  - االنتشار عدم انظر  ، الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم انظر . االنتشار عدم
    الدميقراطية

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة يف األمن جملس يف عضو( كوستاريكا
  ٣٦٢ ،٣٦٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٨٢ ،٣٨٤ ،بيانات يف، منواأل السالم أفريقيا،
  ٥٩٢ ،١٩٨ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٣٣٦ ،بيانات العام، األمني
  ٥٩٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٨٩ ،بيانات زمبابوي، على املفروضة اجلزاءات
  ٣١٤ ،بيانات اجللسات،

  ١١٠ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٢٥ ،بيانات بوروندي، يف احلالة يف ةاحلال

  ٤٣٩ ،٦٦ ،٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
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  ٦ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٥٠٥ ،١٥ ،١٤ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ٣٧٣ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١٢١ ،بيانات نيبال، يف احلالة

  ٤٨٩ ،٤٨٨ ،٤٨٠ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة
  األمن جملس بعثات

  ٢٨٦ ،إحاطات
  ٢٨٧ ،بيانات

  األسلحة حتديد
  ٤٤٠ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣ و ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٠ مؤرختان رسالتان
  ٤٤٠ ،بيانات
  ٣٣٨ ،بيانات األعمال، تصريف

  ٥٠٥ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٤٣٧ ،٤٣١ ،٢٨٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/لثاينا تشرين ١٠ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون

  لبنان
    احلريري اغتيال انظر  ، احلريري اغتيال انظر . احلريري اغتيال
  ٦٣٦ ،١٥٢ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٦٣٦ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم ةقو انظر  ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر . لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
    املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر  ، املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر . املستقلة الدولية التحقيق جلنة
  األمن جملس جلان

  ٧٢٥ ،عموما
  الشامل الدمار أسلحة

  ٧٩١ ،عموما
  ٢٦٢ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٨ ديسمرب/ولاأل كانون ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٤ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٤ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢٥ مؤرخة رسالة

  ٢٦١ ،إحاطات
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  ٧٩٤ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٩١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٩٢ ،التنسيق
  ٧٩٣ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد

  ٨٢٣ ،لوثائقا
  ٧٩٤ ،إجرائية تدابري
  ٨٢٤ ،٨٢٣ ،تقارير
  ٢٦١ ،الوالية متديد

  ٧٢٦ ،٧٢٥ ،اجلزاءات
  السودان يف احلالة

  ٧٨٠ ،عموما
  ٧٨٠ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٨١ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،تقارير

  الصومال يف احلالة
  ٧٢٨ ،عموما
  ١٧ ،٢٠٠٨ يلأبر/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة

  ٧٣٠ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٣١ ،٧٢٩ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٢٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٣٦ ،٧٢٩ ،التنسيق
  ٧٣١ ،٧٣٠ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٧٣١ ،٧٣٠ ،إجرائية تدابري
  ٨١٨ ،تقارير

  العراق يف لةاحلا
  ٧٦٣ ،عموما
  ٨١٩ ،تقارير

  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٧٦٨ ،عموما
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  ٣٨ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١١ مؤرخة رسالة
  ٣٩ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة

  ٧٧١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٧١ ،٧٧٠ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٦٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٧٣ ،٧٧٠ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٧٧٣ ،٧٧١ ،إجرائية تدابري
  ٨١٩ ،تقارير

  رواندا يف احلالة
  ٧٣٦ ،عموما
  ٢٣ ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة

  ٨١٨ ،تقارير سرياليون، يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٧٧٧ ،٧٣٧ ،عموما
  ٦١ ،٢٠٠٨ وبرأكت/األول تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ٦٢ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة

  ٧٧٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٧٨ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٠ ،تقارير

  ليربيا يف احلالة
  ٧٦٣ ،عموما
  ٩ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١١ ؤرخةم رسالة

  ٧٦٤ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٤ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٦٣ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٩ ،تقارير

  ٧٢٥ ،الدائمة اللجان
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم
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  ٧٣٧ ،عموما
  ٨١٨ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ٨١٨ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠ مؤرخة لةرسا

  ٨١٨ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٧ مؤرخة رسالة
  ٧٤٨ ،٧٤٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،منها الرفع/القائمة يف اإلدراج

  ٧٣٧ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،التنسيق
  ٧٤٧ ،٧٤٢ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٨ ،الوثائق
  ٧٤٨ ،٧٤٢ ،رائيةإج تدابري
  ٨١٨ ،تقارير

  اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٧٨٦ ،عموما

  ٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،إحاطات
  ٧٨٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٢١ ،تقارير
  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٧٨٣ ،عموما
  ٨٢١ ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة

  ٨٢١ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٦ مؤرخة سالةر
  ٧٨٤ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٨٥ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،الوثائق
  ٧٨٥ ،إجرائية تدابري
  ٨٢١ ،تقارير
  اإلرهاب مكافحة

  ٧٨٧ ،عموما
  ٨٢٢ ،٧٨٨ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة

  ٧٨٩ ،واإلعالم اإلبالغ
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  ٧٨٧ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٨٩ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،الوثائق
  ٨٢٣ ،٨٢١ ،٧٨٩ ،تقارير

  ٧٢٥ ،امليثاق من السابع الفصل إطار يف منشأة
  العسكرية األركان جلنة

  ٦٢١ ،عموما
  ٦٢٣ ،٦٢٢ ،٦٢١ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٢٣ ،بيانات األرجنتني،
  ٦٢٢ ،بيانات الرئيس،

  ٦٢١ ،بـ املتعلقة ملناقشةا
  ٦٢٢ ،بيانات أوغندا،

  ٦٢٢ ،واألمن السالم صون
  ٦٢١ ،السالم حفظ عمليات
  ٦٢١ ،بشأن قرارات
  ٦٢٣ ،بيانات كندا،

  املستقلة الدولية التحقيق جلنة
  ٧٩٨ ،٧٨٣ ،عموما

  ١٥٤ ،إحاطات
  ٧٩٩ ،واإلعالم اإلبالغ
  العام األمني

  ٨٢٤ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٧٨٣ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
    الرئيس 

  ٨٢٤ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة

  ٧٩٩ ،٧٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٥ القرار
  ٧٩٩ ،٧٩٨ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٢ القرار

  ٨٢٤ ،ثائقالو
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  ٨٢٥ ،٨٢٤ ،١٥٦ ،تقارير
  ٧٩٩ ،٧٩٨ ،الوالية متديد
  لبنان

  ٨٢٤ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦ مؤرخة رسالة
  ٨٢٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٤ مؤرخة رسالة

  التعويضات جلنة
  ٨٠٨ ،عموما
  ٨٣٠ ،الوثائق
  اإلدارة جملس رئيس

  ٨٣٠ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٠ مؤرخة رسالة
  ٨٣٠ ،٢٠٠٨ أكتوبر/ألولا تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨٣٠ ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٣٠ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٢ مؤرخة رسالة

  السالم بناء جلنة
  ٨١١ ،عموما
  األمن قطاع إصالح

  ٨١٢ ،القرارات
  ٢٧٩ ،بيانات

  ٤٢٠ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٨١٢ ،قرارات املسلح، والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٣١ ،٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٩ مؤرخة ةرسال
  ٨٣٢ ،٤١٩ ،تقارير

  ٤٢٠ ،٤١٩ ،بيانات الليبية، العربية اجلماهريية
  ٨١٥ ،قرارات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  بوروندي يف احلالة

  ٢٦ ،٢٤ ،إحاطات
  ٨١٤ ،القرارات

  ٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،بيانات
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
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  ٤٣ ،إحاطات
  ٨١٤ ،القرارات

  ٨١١ ،املشورة إسداء طلب
  ٨١٥ ،قرارات سرياليون، يف احلالة
  بيساو-غينيا يف احلالة

  ٤٩ ،٤٨ ،إحاطات
  ٨١٥ ،القرارات

  ٥٢ ،٥١ ،بيانات
  الرئيس

  ٨٣٠ ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٣٠ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨٣١ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٣١ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٣١ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٨٣١ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٩ أبريل/اننيس ٩ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة

    الرئيس 
  ٨٣٠ ،٨١١ ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٣١ ،٨١١ ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٨٣٢ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٨٣٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ٨١٥ ،٨١٤ ،٨١٣ ،٨١٢ ،بيانات

  ٤١٩ ،بيانات الصني،
  ٨١٣ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٠ القرار
  ٨١٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار
  ٨١٤ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
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  ٨١٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٨١٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٢ القرار
  ٨١٦ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٦ القرار
  ٨١٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٨١٣ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ القرار
  ٨١٤ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار

  القرارات
  ٨١١ ،عموما
  ٨١٤ ،حمددة ببلدان اخلاصة البنود
  ٨١٢ ،مواضيعية بنود
  ٨١١ ،تعيينات التنظيمية، اللجنة
  ٤١٩ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  واألمن والسالم املرأة

  ٨١٣ ،القرارات
  ٥٠٤ ،بيانات
  ٤٢٠ ،بيانات املكسيك،

  ٨٣٠ ،الوثائق
  ٨١٢ ،قرارات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٤١٩ ،بيانات ندونيسيا،إ
  ٤٢٠ ،بيانات إيطاليا،

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٨١٢ ،القرارات

  ٢٧٤ ،بيانات
  ٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،تقارير

  ٤٢٠ ،بيانات بنغالديش،
  ٨٣٣ ،٨٣١ ،تقارير
  ٥٠٤ ،بيانات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٤٢٠ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤١٩ ،تبيانا غواتيماال،

  ٤٢٠ ،بيانات نام، فييت
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  ٤١٩ ،بيانات مصر،
  لكسمربغ
  ٤١٣ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٤١٧ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ليختنشتاين
  ٤٦٠ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٤٨٩ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  الدولية العدل حمكمة انظر  ،الدولية عدلال حمكمة انظر . الدولية العدل حمكمة
  ٣١١ ،إحاطات

  ٤٢٣ ،احملتلة الفلسطينية األرض يف اجلدار
  ٤٢٣ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٧ مؤرخة رسالة السورية، العربية اجلمهورية

  ٤٢٥ ،ونيجرييا الكامريون بني احلالة
  ٤٢٦ ،كوسوفو يف احلالة

  ٤٢٢ ،األعضاء انتخاب
  ٤٢٣ ،٢٠٠٨ يوليه/وزمت ٣ مؤرخة رسالة باكستان،

  ٤٢٣ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ١٤ مؤرخة رسالة العربية، الدول جامعة
  االحنياز عدم حركة

  ٤٢٣ ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٧ مؤرخة رسالة
  ٤٢١ ،باسم ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٤ مؤرخة رسالة
  مع األمن جملس عالقات

  ٤٢١ ،عموما
  ٤٢٢ ،يف النظر

  ٤٢١ ،األعضاء انتخاب
    احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر . مذكرات

    الرئاسة انظر  ، الرئاسة انظر . الرئيس من
  اجلمركية واملراقبة احلدود مراقبة

  ٥٥٤ ،جزاءات الدميقراطية، الكونغو مجهورية
  الوسطى سياآ منطقة يف الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  ٩٧٦ ،عموما
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٨ مؤرخة رسالة العام، األمني
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  ٩٧٦ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٣٠ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٧٦ ،الوالية

  ٩٧٧ ،التنسيق
  ٩٧٧ ،السياسية العمليات

 للدبلوماسـية  اإلقليمـي  املتحدة األمم مركز انظر . الوسطى آسيا ملنطقة قائيةالو للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر  ،الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية
  ٣٨٨ ،عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة

  ٣٨٨ ،يف واألمن لسالما أفريقيا،
  ٣٨٩ ،الصومال يف احلالة
  ٣٨٩ ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة
  ٣٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨١١ القرار
  ٣٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٣ القرار
  ٣٨٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٦ القرار
  ٣٨٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٢ القرار
  ٣٨٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤ القرار
  ٣٨٨ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار
  عتمدت مل اليت القرارات مشاريع
  ٨١٦ ،تنشأ مل لكنها إنشاؤها اقترح األمن لس تابعة فرعية أجهزة

  ٨١٦ ،٦٧٧ ،٥٠٦ ،٣٩٠ ،٣٥٨ ،٣٥٣ ،٩٥ ،٨٧ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٥١٠ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٨٧ ،زمبابوي على املفروضة اجلزاءات
  ٣٥٨ ،٣٥٤ ،١٤٨ ،١٤٧ ،جورجيا يف احلالة
  ٩١٦ ،جورجيا يف املتحدة األمم مراقيب بعثة

  خاصة اقتصادية مشاكل
  ٦٣٤ ،عموما

  ٦٣٤ ،بيانات أوروغواي،
  ٦٣٥ ،بيانات إيطاليا،
  هيئته بكامل للمجلس رمسية غري مشاورات
  ٣١١ ،عموما
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  ٣١٢ ،الرئيس مذكرة تنفيذ
  ٣٠٢ ،شكل

  مصر
  ٣٥٨ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٤٥١ ،٤٤٠ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

  ٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٤١١ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة العامة، اجلمعية

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٥١ ،٤٤٨ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٤٥٢ ،٤٥٠ ،١٧٤ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة
  ١٦٤ ،بيانات

  ٥٠٥ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  النفس عن الدفاع

  ٦٣٩ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٦٣٩ ،بيانات
  ٦٣٩ ،٤٦١ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٤٩٠ ،بيانات املنازعات، وتسوية الوساطة

  ٥٠٥ ،تبيانا للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٤٣١ ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٤ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
  ٤١٩ ،بيانات السالم، بناء جلنة
  الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض

  ٢٩١ ،إحاطات
 األمـم  مفـوض  انظـر   ،الالجـئني  لشـؤون  السـامي  املتحـدة  األمـم  مفـوض  انظـر  . الالجـئني  لشـؤون  املتحـدة   األمم مفوضية

  الالجئني لشؤون السامي املتحدة
  ومبادؤها املتحدة األمم مقاصد

    يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر  ، يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر . يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 أو - اسـتخدام ب التهديـد  عـن  االمتنـاع  واجب القوة، انظر . استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

    استخدامها أو - باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة، انظر  ، استخدامها
    املصري تقرير انظر  ، املصري تقرير انظر . املصري تقرير
  اإلرهاب مكافحة
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  العام األمني
  ٨٢٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١١ مؤرخة رسالة

    الرئيس 
  ٨٢٣ ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٢٣ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٦ مؤرخة رسالة
  ٧٩١ ،٧٨٩ ،بيانات

  ٨٢٣ ،٧٩٠ ،٧٨٩ ،٧٨٨ ،٧٨٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٠٥ القرار
  ٧٨٧ ،)٢٠٠٨( ١٨١٠ القرار
  ٧٨٧ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار
  ٧٨٧ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار

  ٧٩٠ ،٧٨٨ ،التنفيذية املديرية
  ٧٩١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٩٠ ،التنسيق
  ٧٩١ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٣ ،الوثائق
  ٢١٠ ،تقارير
  ٢١٠ ،الوالية متديد
  ٢١٣ ،تقارير

  ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٨٧ ،عموما
  ٨٢٢ ،٧٨٨ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة

  ٧٨٩ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨٧ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت يتال التطورات

  ٧٨٩ ،والتقييم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢١ ،الوثائق
  ٨٢٣ ،٨٢١ ،٧٨٩ ،تقارير

 الصـومال  يف احلالـة  أيضا انظر  ،للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب انظر . للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
    الصومال يف احلالة أيضا انظر  ،للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب انظر  ،

  ٩٢٨ ،عموما
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  ١٣ ،إحاطات
  ٩٢٨ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢١ و ١٥ مؤرختان رسالتان العام، األمني

  ٩٢٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٣٠ ،الوالية على املدخلة التغيريات

  ٩٣٠ ،٩٢٨ ،)٢٠٠٨( ١٨١٤ القرار
  ٩٣١ ،٩٢٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القرار
  ٩٣٢ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٢ ارالقر

  ٩٢٨ ،الوالية
  ٩٣٤ ،٩٣٣ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٣٢ ،٩٢٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٣٣ ،٩٣٢ ،٩٣٠ ،٩٢٩ ،التنسيق

  ٩٣٤ ،٩٣٣ ،٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،السياسية العمليات
  ٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٣٤ ،٩٣٠ ،٩٢٩ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٣٤ ،٩٣٠ ،٩٢٩ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٣٤ ،٩٣٣ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٣٢ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،اإلنسان حقوق
  ٩٣٣ ،٩٣١ ،٩٢٩ ،القانون سيادة

 يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر   ، بورونـدي  يف احلالـة  أيضـا  انظـر  . بورونـدي  يف املتكامـل  املتحدة األمم مكتب
  بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر  ، بوروندي يف احلالة أيضا انظر  ،بوروندي

  ٩٥٩ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٤ ،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
  ٩٨٤ ،تقارير

  ٩٥٩ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٦٢ ،اليةالو على املدخلة التغيريات

  ٩٦٢ ،٩٥٩ ،)٢٠٠٨( ١٨٥٨ القرار
  ٩٦٢ ،٩٦٠ ،)٢٠٠٩( ١٩٠٢ القرار
  ٩٥٩ ،الوالية
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  ٩٦٣ ،٩٦١ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٦١ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٦٢ ،٩٦٠ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٦٣ ،٩٦٢ ،٩٦٠ ،التنسيق

  ٩٦٣ ،٩٦٢ ،٩٦١ ،السياسية العمليات
  ٩٦٣ ،٩٦١ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٦٣ ،٩٦١ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٦١ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩٦١ ،اإلنسان حقوق
  ٩٦٤ ،٩٦١ ،القانون سيادة

  ٩٦٠ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٣ ،الوالية متديد
 يف احلالــة أيضـا  انظــر  ،سـرياليون  يف املتكامــل املتحـدة  األمــم مكتـب  انظــر . سـرياليون  يف املتكامــل املتحـدة  األمــم مكتـب 

    سرياليون يف احلالة أيضا انظر  ،سرياليون يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر  ، رياليونس
  ٩٥١ ،عموما
  ٩٥١ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ٩٥١ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٥٣ ،الوالية على املدخلة التغيريات

  ٩٥١ ،الوالية
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،ألمنا قطاع إصالح
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٥٢ ،التنسيق

  ٩٥٢ ،السياسية العمليات
  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٥٢ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩٥٣ ،٩٥٢ ،اإلنسان حقوق
  ٩٥٤ ،٩٥٢ ،القانون سيادة

  ، الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف احلالـة  أيضـا  انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم اءلبن املتكامل املتحدة األمم مكتب
 أفريقيـا  مجهوريـة  يف احلالـة  أيضـا  انظـر   ،الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحدة األمم مكتب انظر

  الوسطى أفريقيا وريةمجه يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر  ، الوسطى
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  ٩٤٤ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٤ ،تقارير

    الرئيس 
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٤٧ ،٩٤٦ ،٩٤٤ ،بيانات

  ٩٤٤ ،الوالية
  ٩٤٧ ،٩٤٥ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،التنسيق

  ٩٤٧ ،٩٤٦ ،السياسية العمليات
  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٤٧ ،٩٤٥ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩٤٦ ،٩٤٥ ،اإلنسان حقوق
  ٩٤٧ ،٩٤٦ ،القانون سيادة

  ،سـرياليون  يف السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحدة األمم مكتب انظر . سرياليون يف السالم لبناء املتكامل ملتحدةا األمم مكتب
 يف احلالـة  أيضـا  انظـر   ،سـرياليون  يف السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحدة األمم مكتب انظر  ، سرياليون يف احلالة أيضا انظر

    سرياليون
  ٩٥٥ ،عموما

  ٢٩ ،إحاطات
  عامال األمني

  ٩٨٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٩٨٤ ،تقارير

  ٩٥٥ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٥٧ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٨٤ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٨ مؤرخة رسالة الرئيس،
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  ٩٥٧ ،٩٥٥ ،)٢٠٠٨( ١٨٢٩ القرار
  ٩٥٨ ،٩٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٦ القرار
  ٩٥٥ ،الوالية

  ٩٥٩ ،٩٥٦ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،التنسيق

  ٩٥٧ ،٩٥٦ ،السياسية العمليات
  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٥٨ ،٩٥٦ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٥٧ ،٩٥٦ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩٥٨ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،اإلنسان حقوق
  ٩٥٩ ،٩٥٧ ،٩٥٦ ،القانون ادةسي
  ٢٩ ،٢٨ ،إنشاء
  ٩٥٥ ،٣٠ ،٢٨ ،الوالية متديد
 غينيـا  يف السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمم مكتب انظر . بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ،بيسـاو  - غينيـا  يف السـالم  لبنـاء  كامـل املت املتحـدة  األمـم  مكتـب  انظـر   ، بيسـاو -غينيا يف احلالة أيضا انظر  ،بيساو -
    بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر

  ٩٣٨ ،عموما
  ٩٤٠ ،الوالية على املدخلة التغيريات
  ٩٤٢ ،بيانات الرئيس،

  ٩٤٠ ،٩٣٨ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار
  الوالية

  ٩٤٢ ،٩٤١ ،٩٣٩ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٤٠ ،٩٣٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٤٢ ،٩٤٠ ،٩٣٩ ،التنسيق

  ٩٤١ ،٩٣٩ ،السياسية العمليات
  ٩٤١ ،٩٤٠ ،٩٣٩ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٤١ ،٩٣٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٤١ ،٩٣٩ ،اإلنسان حقوق
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  ٩٤١ ،٩٣٩ ،القانون سيادة
 مكتـب  انظـر   ،واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  دةاملتحـ  األمـم  مكتـب  انظـر  . واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم مكتب

  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم
  ٤٩ ،إحاطات بيساو،-غينيا يف احلالة
  ٧٤ ،إحاطات السالم، توطيد أفريقيا، غرب منطقة
  ، الوسـطى  يـا أفريق مجهوريـة  يف احلالـة  أيضـا  انظـر  . الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف السـالم  بنـاء  لـدعم  املتحدة األمم مكتب

 أفريقيــا مجهوريــة يف احلالــة أيضــا انظــر  ،الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف الســالم بنــاء لــدعم املتحــدة األمــم مكتــب انظــر
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب انظر  ، الوسطى

  ٩٤٢ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،اريرتق

  ٩٤٣ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٤٤ ،الوالية على املدخلة التغيريات

    الرئيس 
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٩٤٣ ،بيانات

  ٩٤٤ ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار
  ٩٤٢ ،الوالية

  ٩٤٤ ،٩٤٣ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٤٣ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٤٣ ،التنسيق

  ٩٤٣ ،السياسية ملياتالع
  ٩٤٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٤٣ ،اإلنسان حقوق
  ٩٤٤ ،القانون سيادة

  ٤١ ،الوالية متديد
  ،بيسـاو -غينيـا  يف السـالم  بنـاء  لـدعم  املتحدة األمم مكتب انظر . بيساو-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم مكتب
 يف احلالـة  أيضا انظر  ،بيساو-غينيا يف السالم بناء لدعم املتحدة األمم بمكت انظر  ، بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر
    بيساو-غينيا
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  ٩٣٤ ،عموما
  العام األمني

  ٩٣٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،تقارير

  ٩٣٥ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٣٧ ،الوالية على املدخلة غيرياتالت

    الرئيس 
  ٩٣٥ ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٩٨٣ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩٣٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٦ القرار
  ٩٣٥ ،الوالية

  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،لحةاألس وحتديد السالح من التجريد

  ٩٣٨ ،٩٣٦ ،السياسية العمليات
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٣٦ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩٣٧ ،٩٣٦ ،اإلنسان حقوق
  ٩٣٨ ،٩٣٦ ،القانون سيادة

  ٥٢ ،٤٨ ،الوالية متديد
  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر  ،أفريقيا لغرب ملتحدةا األمم مكتب انظر . أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  ٩٤٨ ،عموما
  ٩٨٤ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ٩٤٨ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٥٠ ،الوالية على املدخلة التغيريات

    الرئيس 
  ٩٨٤ ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٩٥٠ ،بيانات
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  ٩٤٨ ،الوالية
  ٩٤٩ ،األمن قطاع إصالح
  ٩٤٩ ،التنسيق

  ٩٤٩ ،السياسية العمليات
  ٩٤٩ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٤٩ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٤٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٥٠ ،٩٤٩ ،القانون سيادة

  اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
  ٦٦ ،إحاطات السودان، يف احلالة
  الصومال يف األفريقي اداالحت بعثة دعم مكتب

  ١٢ ،تقارير
 أيضـا  انظـر   ،لبنـان  لشـؤون  اخلـاص  املتحـدة  األمـم  منسق مكتب انظر . لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

 الشـرق  يف احلالـة  أيضـا  انظـر   ،لبنـان  لشـؤون  اخلـاص  املتحـدة  األمـم  منسـق  مكتـب  انظـر   ، األوسـط  الشرق يف احلالة
    األوسط

  ٩٧٥ ،عموما
  العام األمني

  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٨ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩٧٥ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
    الرئيس 

  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٨٦ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة

  ٩٧٥ ،الوالية
  ٩٧٦ ،التنسيق

  ٩٧٦ ،السياسية العمليات
  مالوي

  ٤١٦ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  اهلادئ احمليط جزر منتدى
  ٣٦٠ ،باسم بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
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  ، الطـوارئ  حـاالت  يف اإلغاثـة  ومنسـق  اإلنسـانية  للشـؤون  العـام  األمـني  وكيـل  انظـر  . الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق
    الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق نيةاإلنسا للشؤون العام األمني وكيل انظر
  السالم توطيد أفريقيا، غرب منطقة

  ٧٣ ،عموما
  العام األمني

  ٤٥٨ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٤٥٩ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة
  ٧٦ ،٧٥ ،تقارير

  ٤٥٨ ،٤٥٤ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٥٤ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٧٥ ،لساتاجل
  ٤٥٩ ،بيانات أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٤٥٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،بيانات الرئيس،

  ٢٥٥ ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار
  ٢٥٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٧٣ ،إحاطات أفريقيا، لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
  ٣٢٢ ،إقرار األعمال، جدول
  ٤٣٣ ،واألمن السالم صون

  ٤٩٦ ،للسالم ديد وجود فيها رأى يتال الس قرارات
  ٧٤ ،إحاطات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

  للطفولة املتحدة األمم منظمة انظر  ،للطفولة املتحدة األمم منظمة انظر . للطفولة املتحدة األمم منظمة
  أوروبا يف والتعاون األمن منظمة انظر  ،باأورو يف والتعاون األمن منظمة انظر . أوروبا يف والتعاون األمن منظمة

  ٧١٩ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،إحاطات
  اإلسالمي املؤمتر منظمة انظر  ،اإلسالمي املؤمتر منظمة انظر . اإلسالمي املؤمتر منظمة

  ٣٩٩ ،توصيات العامة، اجلمعية
  املستقلة العسكرية مالطة فرسان منظمة

  ٣٤٣ ،٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  اجلماعي األمن هدةمعا منظمة

  ١١٠ ،عن بيانات أفغانستان، يف احلالة
  منغوليا
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  ٢٦٨ ،رسائل الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم
  األمن جملس وسلطات مهام

  ٤٣١ ،عموما
    األسلحة حتديد انظر  ، األسلحة حتديد انظر . األسلحة حتديد
    واألمن السالم صون انظر  ، نواألم السالم صون انظر . واألمن السالم صون
   األمن جملس مقررات وتنفيذ قبول انظر  ، األمن جملس مقررات وتنفيذ قبول انظر . األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  موريتانيا
  ٨٨ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  ميامنار
  ٢١٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  رونديبو يف السالم عملية ميسر
  ٢٥ ،بيانات

  العام األمني نائب
  ٨٦ ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،

  اإلنسان حلقوق السامي املفوض نائب
  ٤٦٠ ،٢١٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  نيجرييا
    ونيجرييا الكامريون بني احلالة انظر  ، ونيجرييا الكامريون بني احلالة انظر . ونيجرييا الكامريون بني احلالة

  هاييت
  ٢٨٦ ،بيانات األمن، جملس بعثات

  هندوراس
    زياليا جلوء حالة انظر  ، زياليا جلوء حالة انظر . زياليا جلوء حالة
  هولندا

  ٣٤٨ ،بيانات املشاركة،
    احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر  ، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر . التحقيق هيئات

  ٧٩٨ ،موماع
  يف التحقيق جلنة بوتو، اغتيال

  ٨٢٥ ،الوثائق
  ٧٩٩ ،والتكوين الوالية
  ٧٩٩ ،إنشاء
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  ٨٠٠ ،الوالية متديد
    املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر  ، املستقلة الدولية التحقيق جلنة انظر . املستقلة الدولية التحقيق جلنة

 انظـر   ، األوسـط  الشـرق  يف احلالـة  أيضـا  انظـر   ،اهلدنـة  ملراقبـة  املتحدة األمم هيئة انظر . اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
    األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر  ،اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة

  ٩٢٠ ،عموما
  ٩٨٢ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٩ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ٩٢٠ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٢ ،٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٢٠ ،الوالية

  ٩٢٠ ،األمن قطاع إصالح
  املسلح والرتاع باألطفال املعنية الرصد هيئة

  ١٩٦ ،إحاطات
  ٥٩٢ ،بيانات

  األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إغاثة وكالة
  ١٦٧ ،إحاطات

  مالسال حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  ١٩٧ ،إحاطات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٢٠ ،٦١٩ ،٦١٧ ،٦١١ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٠٩ ،إحاطات أفغانستان، يف احلالة
  ٦١٩ ،٦١٧ ،٦١١ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ١٠٣ ،إحاطات ليشيت، - تيمور يف احلالة

  السالم حفظ عمليات
  ٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،إحاطات

  ٦٢٠ ،بيانات
  امليداين للدعم العام األمني وكيل

  ٢٧١ ،٢٦٨ ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  ٢٩١ ،٢٩٠ ،إحاطات
  ٥٩٤ ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٧٢ ،إحاطات ان،والسود نشاد بني احلالة
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  ١١٢ ،إحاطات أفغانستان، يف احلالة
  ١٦٦ ،إحاطات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٣٦ ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة

  املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٥٩٤ ،٢١٦ ،٢١٤ ،إحاطات

  ٤٥٩ ،٢١٧ ،بيانات
  السياسية للشؤون العام األمني وكيل

  يف منواأل السالم أفريقيا،
  ٨٨ ،٨٥ ،إحاطات

  ٤٨٦ ،بيانات
  األوسط الشرق يف احلالة

  ١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٠ ،١٥٨ ،١٥٧ ،إحاطات
  ٤٢٤ ،بيانات
  ١٦٠ ،تقارير

  ١٨٠ ،إحاطات العراق، يف احلالة
  ٤٢ ،بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ١٤٦ ،إحاطات جورجيا، يف احلالة
  ٤٩ ،إحاطات بيساو،-غينيا يف احلالة
  ٣٤٦ ،٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة املوجهة غري اتالدعو

  ٤٨٩ ،إحاطات املنازعات، وتسوية الوساطة
    صربيا انظر  ، صربيا انظر . االحتادية - مجهورية يوغوسالفيا،

 

  

  




