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 ميثاق األمم املتحدةفهرس حسب مواد 
 املتحدة األمم ميثاق مواد

 )واملبادئ املقاصد( األول الفصل
 ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١ املادة
 ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٩١، ١٨٩، ١٨٦، ١٨٥، ٢ املادة
 )العضوية( الثاين الفصل
 ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ٤ املادة
 ٢٠٨، ٢٠٧، ٥ املادة
 ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٣، ٦ املادة
 ٢٠٤، ٦-٤ املواد
 )العامة اجلمعية( الرابع الفصل
 ٢٠٥، ١٠ املادة
 ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٠٥، ١١ املادة
 ٢٠٧، ٢٠٦، ١٢ املادة
 ٢١٢، ٢٠٤، ٢٠٣، ١٥ املادة
 ٢١٦، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠ املادة
 ٢٠٤، ٢٠٣، ١٢-١٠ املواد
 )األمن جملس( اخلامس الفصل
 ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٣ املادة
 ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٢، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٤ املادة
 ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٣، ٢٥ املادة
 ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٣، ٢٦ املادة
 ١٨٠، ١٧٨، ١٧٦، ١٦٩، ١٢٦، ٢٧ املادة
 ١٢٨، ١٢٦، ٢٨ املادة
 ٤١٠، ٣٦٠، ٢٩ املادة
 ١٨٢، ١٨١، ١٢٦، ٣٠ املادة
)سلمياً  حالً  املنازعات حل( السادس الفصل
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 ١٦٤، ١٦٣، ٣١ املادة
 ١٧١، ١٦٤، ١٦٣، ٣٢ املادة
 ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٢٨، ٣٣ املادة
 ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٥، ٣٤ املادة
 ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٥، ١٦٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ٣٥ املادة
 ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥٠، ٣٦ املادة
 ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥٠، ٣٧ املادة
 ٢٥٨، ٢٥٣، ٢٥٠، ٣٨ املادة
 ٢٥٣، ٣٧-٣٣ املواد
 ٢٣٥، ٣٨-٣٣ املواد
 )العدوان ووقوع به واإلخالل السلم ديد حاالت يف األعمال من يتخذ فيما( السابع الفصل
 ٢٧٧، ٢٦٨، ٣٩ املادة
 ٢٨٣، ٢٨٢، ٤٠ املادة
، ٢٩٢، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٨٢، ٦٢، ٢٨، ٢٥، ٢٣، ١٩، ١٥، ٨، ٦، ٤١ املادة

٣٦١، ٣٢٣، ٣٢٠، ٣١٩، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩٣ 
 ٣٢١، ٣١٩، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٢٨٢، ٤٢ املادة
 ٣١٦، ٣١٤، ٤٣ املادة
 ٣١٧، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٤٤ املادة
 ٣١٤، ٤٥ املادة
 ٣١٩، ٣١٨، ٤٦ املادة
 ٣١٩، ٣١٨، ٤٧ املادة
 ٣٢١، ٣١٩، ٢٣٥، ٤٨ املادة
 ٣٢٢، ٢٣٥، ٤٩ املادة
 ٣٢٥، ٣٢٤، ٢٣٥، ٥٠ املادة
 ٣٣٠، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٢٦٧، ٢٣٥، ٥١ املادة
 ٢٣٥، ٤٢-٣٩ املواد
 ٢٣٥، ٥١-٣٩ املواد
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 ٣١٥، ٤٥-٤٣ املواد
 ٢٣٥، ٤٧-٤٣ املواد
 )اإلقليمية التنظيمات( الثامن الفصل
 ٤١٠، ٣٦٠، ٣٤٠، ٣٣٤، ٣٣٣، ٢٥٧، ٥٢ املادة
 ٣٥١، ٣٣٤، ٣٣٣، ٥٣ املادة
 ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٣٤، ٣٣٣، ٥٤ املادة
لس( العاشر الفصل  )واالجتماعي االقتصادي ا
 ٢١٨، ٢١٧، ٢٠٣، ٦٥ املادة
 )الدولية العدل حمكمة( عشر الرابع الفصل
 ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣، ٩٣ املادة
 ٢٢٠، ٢١٩، ٢٠٤، ٢٠٣، ٩٤ املادة
 ٢٢٠، ٢١٩، ٢٠٤، ٢٠٣، ٩٦ املادة
 )األمانة( عشر اخلامس الفصل
 ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣، ٩٧ املادة
 ٢٦٢، ٩٨ املادة
 ٢٦٢ ،٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥١، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٩٩ املادة

 األمن لس املؤقت الداخلي النظام
 )االجتماعات( األول الفصل
 ١٣٠، ١٢٨، ١ املادة
 ٢٣٩، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ٢ املادة
 ٢٣٩، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ٣ املادة
 ١٣٠، ١٢٨، ٤ املادة
 ١٣٠، ١٢٨، ٥ املادة
 ١٢٩، ١٢٨، ١٢٦، ٥-١ املواد
 )األعمال جدول( الثاين الفصل
 ١٤٥، ١٠ املادة
 ٢٠٧، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٥، ١١ املادة
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 ١٤٥، ١٢ املادة
 ١٤٥، ١٤٤، ٦ املادة
 ١٤٥، ١٤٤، ٧ املادة
 ١٤٥، ١٤١، ٨ املادة
 ١٤٥، ١٤١، ٩ املادة
 ١٤٤، ١٢٦، ١٢-٦ املواد
ئق التمثيل( الثالث الفصل  )التفويض وو
 ١٥٧، ١٥٦، ١٣ املادة
 ١٥٦، ١٤ املادة
 ١٥٧، ١٥٦، ١٥ املادة
 ١٥٦، ١٦ املادة
 ١٥٦، ١٧ املادة
 ١٥٧، ١٥٦، ١٢٦، ١٧-١٣ املواد
سة(  الرابع الفصل  )الر
 ١٥٧، ١٨ املادة
 ١٥٧، ١٩ املادة
 ١٥٧، ٢٠ املادة
 ١٥٧، ١٢٦، ٢٠-١٨ املواد
 )األمانة(  اخلامس الفصل
 ١٥٩، ٢١ املادة
 ١٥٩، ٢٢ املادة
 ١٥٩، ٢٣ املادة
 ١٥٩، ٢٤ املادة
 ١٥٩، ٢٥ املادة
 ١٥٩، ٢٦ املادة
 ١٥٩، ١٢٦، ٢٦-٢١ املواد
 )األعمال تصريف(  السادس الفصل
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 ١٦١، ١٢٦، ٢٧ املادة
 ٤١٠، ٣٦٠، ٢٨ املادة
 ١٦١، ١٢٦، ٢٩ املادة
 ١٦١، ١٢٦، ٣٠ املادة
 ١٧٠، ١٦٩، ١٢٦، ٣١ املادة
 ١٧٠، ١٦٩، ١٢٦، ٣٢ املادة
 ١٦١، ١٢٦، ٣٣ املادة
 ١٦٩، ٣٤ املادة
 ١٦٩، ٣٥ املادة
 ١٦٩، ٣٦ املادة
، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٤، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ١٩، ١٥، ١٤، ١٢، ٩، ٦، ٥، ٣٧ املادة
١٠٧، ١٠٢، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٦، ٨٠، ٧٦، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٧، ٦٣، ٥٨، ٥٧، ٥٣، ٥١، ٥٠ ،

١٩٥، ١٧١، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٤، ١٦٣، ١٢٦، ١٢٢، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩ 
 ١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٢٦، ٣٨ املادة
، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٤، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ١٩، ١٥، ١٤، ١٢، ٩، ٦، ٥، ٣٩ املادة
١٠٧، ١٠٢، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٨٦، ٨٠، ٧٦، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٧، ٦٣، ٥٨، ٥٧، ٥٣، ٥١، ٥٠ ،

١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٢٦، ١٢٢، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨ 
 ١٧٠، ١٦٩، ١٢٦، ٣٦-٣٤ املواد
 )األعمال تصريف( السادس الفصل
 ٤١٠، ٢٨ املادة
 )التصويت( السابع الفصل
 ٢١١، ٢٠٤، ١٧٠، ١٦٩، ١٢٦، ٤٠ املادة
 )اللغات( الثامن الفصل
 ١٨١، ٤١ املادة
 ١٨١، ٤٢ املادة
 ١٨١، ٤٤ املادة
 ١٨١، ٤٥ املادة
 ١٨١، ٤٦ املادة
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 ١٨١، ٤٧ املادة
 ١٨١، ١٢٦، ٤٧-٤١ املواد
 )احملاضر اجللسات، علنية( التاسع الفصل
 ١٣٦، ١٣٣، ١٢٩، ١٢٨، ٤٨ املادة
 ١٤٤، ١٢٨، ٤٩ املادة
 ١٢٨، ٥٠ املادة
 ١٢٨، ٥١ املادة
 ١٢٩، ٥٢ املادة
 ١٢٩، ٥٣ املادة
 ١٢٩، ٥٤ املادة
 ١٤٤، ١٢٩، ٥٥ املادة
 ١٢٩، ٥٦ املادة
 ١٢٩، ٥٧ املادة
 ١٢٨، ١٢٦، ٥٧-٤٨ املواد
 ١٤٤، ١٢٩، ٥٧-٤٩ املواد
 )جدد أعضاء قبول( العاشر الفصل
 ٢١٢، ٢٠٧، ٢٠٤، ٦٠ املادة
 )األخرى املتحدة األمم هيئات مع العالقات( عشر احلادي الفصل
 ٢١١، ٢٠٤، ٦١ املادة

 

  



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

VII 17-03714 
 

 فهرس املواضيع
 احملدد القرار أيضا انظر. والتصويت القرارات اختاذ

 ١٦٩، عام عرض
 ١٧٩ ،تصويت دون القرار اختاذ
 التصويت طريق عن القرارات اختاذ

 ١٧٦، عام عرض
 ١٧٧، القرارات اختاذ

 ١٧٦، للمسألة اإلجرائي الطابع يبني تصويت
 ١٧٨، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
ت أسرتاليا،  ١٨٠، بيا
 ١٧٢، يف واألمن السالم أفريقيا،
 ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ١٧١، اإلرهاب
 ١٧٣، الصغرية األسلحة
 ١٧٣، ١٧٢، املسلح والنزاع األطفال
 ١٧٣، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ١٧٣، ١٧٢، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٧٢، الغربية الصحراء يف احلالة
 ١٧٣، الصومال يف احلالة
 ١٧٣، ١٧٢، أوكرانيا يف احلالة
 ١٧٦)، الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ١٧٢، ١٧١، ليبيا يف احلالة
 ١٧٤، ١٧٢، هاييت يف احلالة

ت السويد،  ١٨٠، بيا
ت الصني،  ١٨٠، بيا
 ١٧١، لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 ١٧١، السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
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 ١٧٣، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٧٣، واألمن والسالم املرأة

ت أوروغواي،  ١٨٠، بيا
ت أوكرانيا،  ١٨٠، بيا
ت سية بيا  ١٧١، ١٧٠، ر
ت بريو،  ١٨٠، بيا
 ١٧٢، ١٧١، ٣٨ للمادة وفقا قرار مشروع تقدمي
 ١٨٠، الرئيس مذكرة تنفيذ
 ١٧٣، ١٧٢، واألمن السالم صون
ت فرنسا،  ١٨٠، بيا
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ١٧٩، بيا
 األمن جملس قرارات

 ١٧٠، عام عرض
ت القرارات عدد سية والبيا  ١٧١، ١٧٠، الر

 ١٧١، واحدة جلسة يف متعددة قرارات
ت كازاخستان،  ١٨٠، بيا
ت كوستاريكا،  ١٨٠، بيا

، ت ماليز  ١٨٠، بيا
 ١٧٢، تعتمد مل قرارات مشاريع
ت مصر،  ١٨٠، بيا

ت ملديف،  ١٨٠، بيا
 ١٨٠، بشأن مناقشة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. إحاطات
لس  ٢١٧، واالجتماعي االقتصادي ا

 ١٠٧، ١٠٦، جلسات
 ٤٠٤، السالم بناء جلنة

 ١٠٧، أورو يف والتعاون األمن منظمة
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 األمن جملس إىل املنازعات إحالة
 ٢٣٧، عام عرض
 ٢٤٠، العام األمني

         ٢٤٠، العامة اجلمعية  
 أوكرانيا يف احلالة

 ٢٣٨، ٢٣٧، عام عرض
 ٢٣٦، ٢٠١٤ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
 ٢٣٨، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ مؤرخة رسالة
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٣٩، ٢٣٧، عام عرض
 ٢٣٨، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 األعضاء الدول

 ٢٣٧، عام عرض
 ٢٣٨، املطلوب اإلجراء
 ٢٣٨، احملالة املسائل طبيعة
 ٢٤٠، )٢٠١٤( ٢١٧٧ القرار

 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة سرياليون،
 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة غينيا،
،  ٢٣٦، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كور
،  ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة ليرب

 السياسية الشؤون إدارة
 ٥٣، إحاطات أوكرانيا، يف احلالة

 السالم حفظ عمليات إدارة
 ٢٩، ٢٨، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة

 ٦٩، ٣٣، للمشاركة دعوات
 القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 ٣٦٥، الرصد فريق والصومال، إريرت يف احلالة
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 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٩٠، ٣٧٦، اخلرباء فريق
 ٣٨٩، األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٨٨، اخلرباء فريق
 ٣٨٨، ٢١٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 ٣٧٣، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 ٣٨٦، اخلرباء فريق
 ٣٨٥، األمن جملس جلنة
 ٣٨٥، األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة
 ديفوار كوت يف احلالة

 ٣٧٥، اخلرباء فريق
 ٣٧٥، األمن جملس جلنة
، يف احلالة  ٣٧٢، اخلرباء فريق ليرب
 ليبيا يف احلالة

 ٣٨١، اخلرباء فريق
 ٣٨٠، األمن جملس جلنة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣٦٩، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٧، األمن جملس جلنة

 ٣٧١، املظامل أمني مكتب
 طالبان حركة

 ٣٨٣، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٨٢، األمن جملس جلنة

 إريرت
 ١٠، للمشاركة دعوات
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 )٢٠١٥ عام يف األمن جملس يف عضو( إسبانيا
ت العامة، األمانة  ٢٠٨، بيا

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٦، بيا
ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٩، بيا

، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٤٦، بيا
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 واألمن والسالم املرأة

 ٩٦، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ١ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨١، بيا
 األعمال تصريف
ت  ١٦٢، سم بيا
 ٧٠، ٩، ٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٣١٦، ٢٠٨، بيا

ت السالم، حفظ عمليات  ٣١٦، بيا
 )٢٠١٤ عام يف األمن جملس يف عضو( أسرتاليا
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا

 ١٠٣، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٤ مؤرخة رسالة اإلرهاب،
 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٩، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٢، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٤٩، ٣٣٧، بيا
 اجلزاءات
 ٩٥، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٣٠٧، بيا
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ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٤٩، بيا
 أوكرانيا يف احلالة

ت  ١٩٦، بيا
ت  ٢٧٨، سم بيا

 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ٢٤٩، ٢٠٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، ١٤٦، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٧، بيا
ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ٢٠٠، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، بيا

ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٠٠، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا

 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اخلاصة، االقتصادية املشاكل
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٦٢، ١٨٠، ١٦٠، ١٤٤، بيا

 ٥٥، ٣١، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٣٢٧، ٢٦٢، بيا
ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٤، بيا

 ٢١١، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
 إستونيا

ت اإلرهاب،  ٢٨٠، بيا
ئق، ت الو  ١٤٤، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٦٩، بيا
 إسرائيل

ت األعمال، تصريف  ١٦٨، بيا
 ١٠٧، ٦٠، ٥٩، ٥٥، للمشاركة دعوات
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 الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
، ر ٢ مؤرخة رسالة مجهورية، كور  ١١٠، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٣٩٥، )٢٠١٤( ٢١٦١ القرار
 ٣٩٥، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار
ت سية بيا  ٢٧٦، ١١٠، ر
 ٢٧٦، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 ١٤٧، األعمال جدول

 ١١٠، جلسات
 األمن جملس جلنة

 ٣٩٥، عام عرض
 ١١٠، إحاطات

 ٣٩٥، والية
 الوسطى آسيا

 للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
 الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية

 األمن قطاع إصالح
 ٤٣٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٠، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 احلريري اغتيال
 ٣٧٧، األمن جملس جلنة
 احملددة احلالة انظر. اخلرباء أفرقة
 احملددة احلالة انظر. الرصد أفرقة
 احملدد العامل الفريق أيضا انظر. عاملة أفرقة

 يف واألمن السالم أفريقيا،
،  ٣٧، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة نيجري

 ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ
 ٣٧، ٣٦، تقارير العام، األمني

ت الربازيل،  ٢٧٩، بيا
 ٣٠٨، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 مايل يف احلالة انظر. مايل يف احلالة
 ٤٠٥، ٢٧٩، ١٧٢، ٣٦، )٢٠١٤( ٢١٧٧ القرار

ت الساحل، ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث  ٣٠٨، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٢٧٩، بيا
 ٢٤١، األمن جملس بعثات
ت سية بيا  ٤٠٥، ٢٧١، ٣٧، ٣٦، ر
 ٢٧٩، ٢٧١، ٢٦٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٤٩، ١٤٨، األعمال جدول
 ٣٦، جلسات
ت فرنسا،  ٢٧٩، بيا

ت كولومبيا،  ٢٧٩، بيا
 ٤٠٥، السالم بناء جلنة

 أفغانستان
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ت األعمال، تصريف  ١٦٨، بيا
 طالبان انظر. طالبان حركة

 ٤٧، للمشاركة دعوات
 إكوادور
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٥، بيا
 ٤٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ١٩٥، بيا
دة  اجلماعية اإل
 ٩١، )٢٠١٤( ٢١٥٠ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٧١ القرار

 ٩١، املسلحة النزاعات يف املدنيون
دة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار  اجلماعية اإل
 ٤٠١، عام عرض
 ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 اإلبالغ

 ٣٩٥، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
 ٣٩٥، ١٥٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،
 ٨٤، املسلح والنزاع األطفال
 والصومال إريرت يف احلالة
 ٣٦٥، الرصد فريق
 ٣٦٤، األمن جملس جلنة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ٣٩٠، ٣٧٦، اخلرباء فريق
 ٣٨٩، ٢٢٠٦ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٨٨، اخلرباء فريق
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 ٣٨٨، ٢١٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 ٣٧٣، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٨٦، اخلرباء فريق الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٣٨٥، األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة
 ٣٧٥، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
، يف احلالة  ٣٧٢، اخلرباء فريق ليرب
 ٣٨١، اخلرباء فريق ليبيا، يف احلالة
 ٩٩، النـزاعات يف اجلنسي العنف
 ٩١، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣٧٠، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٨، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة

 ٣٨٣، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٨٢، األمن جملس جلنة
 ٣٧٩، اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية -االنتشار عدم
 ٣٧٨، اخلرباء فريق الدميقراطية، الشعبية كور مجهورية -االنتشار عدم

 اإلرهاب مكافحة
 ٣٩٤، التنفيذية املديرية
 ٣٩٣، األمن جملس جلنة
 ملهاجرين االجتار

 ١٣٩، رمسية غري حتاور جلسات
 األفريقي االحتاد

 ٢٥٧، ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

 دارفور
 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
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 ٣٤٨، اإلقليمية التنظيمات
 ٨، الوالية متديد
 ١٢٢، ١١٦، ١١٤، ٩٦، ٩٤، ٨٧، ٨٠، ٧٤، ٣٧، ٣٦، ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٣، ١١، للمشاركة دعوات
 األورويب االحتاد

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٥٠، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٠، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥٠، بيا
ت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة  ٢٥٠، بيا
ت الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة  ٣٥٠، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا

، ٩٦، ٩٤، ٨٦، ٨١، ٨٠، ٧٣، ٧٠، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٣٦، ١٩، للمشاركة دعوات
١٢٢، ١١٧، ١١٦، ١١٢، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٣ 
ت واألمن، السالم صون  ٢٦٠، بيا
 )األمن جملس يف دائم عضو( الروسي االحتاد

ت العامة، األمانة  ٢٠٨، بيا
ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٦، بيا

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٢، ٣١١، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون  ٢٢٨، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٥، ٣٣٩، ٣٣٨، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا

ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٥٠، بيا
ت السودان، وجنوب السودان يف احلالة  ٣٥٢ ،٣٤٥، بيا
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٤٦، بيا
 أوكرانيا يف احلالة

 ٢٣٩، ١٥٦، ١٤٥، ١٣١، ٥٧، ٥٥، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة
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ت  ٢٧٨، ١٨٨، بيا
ت الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة  ٣٥٠، بيا
ت ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة  ٢٨١، ٢١٦، بيا
ت ليبيا، يف احلالة  ٣٠٧، بيا
 النفس عن الدفاع

 ٣٢٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٦، بيا
لس ت واالجتماعي، االقتصادي ا  ٢١٨، بيا
ت املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة  ١٨٩، ١٨٨، بيا
ت اخلاصة، االقتصادية املشاكل  ٣٢٤، بيا
 ١٥٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة األعمال، جدول
 واألمن السالم صون

 ١١٧، ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة
ت  ٣١٧، ٢٢٨، ٢١٨، ٢٠٨، ١٨٨، بيا
 ٧٣، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١ مؤرخة رسالة السالم، حفظ عمليات
 ٢١١، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
 االتصال
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣٦٩، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٨، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة

 ٣٨٣، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٨٢، األمن جملس جلنة

 ٣٩٣، األمن جملس جلنة اإلرهابـ مكافحة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. األمن لس الفرعية األجهزة
 احملدد العامل الفريق أيضا انظر. عاملة أفرقة
 ٤٠٦، تنشأ مل لكنها إنشاؤها اقرتح
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 ٣٩٦، العاملة األفرقة
 املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني
 ١٦٠، إحاطات العامةـ األمانة
 السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٢١٤، ٢١٣، مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 ٤٠٠، املخصصة اللجان
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

 احملدد الفرد أيضا انظر، ٤٠٠، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر، السالم حفظ عمليات انظر. السالم حفظ عمليات

 مناأل جملس جلان انظر. األمن جملس جلان
 السالم بناء جلنة انظر. السالم بناء جلنة

 احملددة التحقيق هيئة أيضا انظر، ٣٩٧، التحقيق هيئات
 الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ١١٤، ٢١٠٤ ديسمرب/األول كانون ٤ مؤرخة رسالة تشاد،
 ١١٤، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١١ مؤرخة رسالة الرئيس،
 ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ

 اإلرهاب انظر. اإلرهاب
 ١١٤، تقارير العام، األمني
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

 ١٣٤، اجللسات
 النفس عن الدفاع انظر. يف احلق النفس، عن الدفاع
 ١٧٢، ١١٤، ٩١، )٢٠١٤( ٢١٥٠ القرار
 ١٧٢، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
 ١١٤، )٢٠١٤( ٢١٩٥ القرار
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 ٤٠٥، )٢١٠٤( ٢١٩٥ القرار
 ١٧٣، )٢٠١٥( ٢١٩٩ القرار
 ١٧٤، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار

 ٩١، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
 احلاالت تفاقم دون للحيلولة املؤقتة التدابري انظر. مؤقتة تدابري
 ١٤٨، ١٤٧، األعمال جدول

 ١١٤، جلسات
 واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
لس قرارات لس قرارات انظر. للسالم ديد وجود فيها رأى اليت ا  للسالم ديد وجود فيها رأى اليت ا
 العسكرية األركان جلنة انظر. العسكرية األركان جلنة
 ٤٠٥، السالم بناء جلنة

 خاصة اقتصادية مشاكل انظر. خاصة اقتصادية مشاكل
 ستخدام اإلذن القوة، انظر. القوة ستخدام اإلذن

 احملدد البلد انظر. احملتلة العربية األراضي
 )٢٠١٤ عام يف األمن جملس يف عضو( األرجنتني
ت العامة، األمانة  ١٦٠، بيا

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٩، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦١، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٧، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٦، بيا

ت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة  ٢٤٩، بيا
ت العراق، يف احلالة  ٢٧٩، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٦١، ١٩٥، بيا
ت ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة  ٢١٦، بيا
ت ليبيا، يف احلالة  ٣٠٧، بيا
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ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٥، بيا
 ٩٦، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة

 ٤٥، للمشاركة دعوات
 ٢١٢، مرشح تسمية سحب الدولية، العدل حمكمة
 )٢٠١٥-٢٠١٤ الفرتة يف األمن جملس يف عضو( األردن

 ٢٤٩، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة احلقائق، وتقصي التحقيقات
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٣، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٦، بيا

ت اجلزاءات،  ٣٠٦، بيا
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت ليبيا، يف احلالة  ٣٠٨، بيا

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
 واألمن السالم صون

 ١١٦، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة
 ١١٧، ٢٠١٥ مارس/آذار ٢٧ مؤرخة رسالة
 اإلرهاب

 ١٠٣، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٤ مؤرخة رسالة أسرتاليا،
ر ٨ مؤرخة رسالة ليتوانيا،  ١٠٤، ٢٠١٥ مايو/أ
 ١٧١، والتصويت القرارات اختاذ

ت إستونيا،  ٢٨٠، بيا
 ٨٥، ٨٣، املسلح والنزاع األطفال
 ٣١٣، ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

 ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، اجللسات
 ٢٠٦، ٢٠٥، توصيات العامة، اجلمعية
 ٣٢٨، النفس عن الدفاع
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 ١٩٨، ١٠٢، )٢٠١٤( ٢١٣٣ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٣٥ القرار
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٣٩ القرار
 ٢٧٦، ١٧١، ١٠٢، )٢٠١٤( ٢١٦٠ القرار
 ٣٩٥، ٢٧٦، ١٧١، ١٠٢، )٢٠١٤( ٢١٦١ القرار
 ١٩٨، ١٠٣، )٢٠١٤( ٢١٧٠ القرار
 ٢٨٠، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٣٠، ١٠٣، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٩٥ القرار
 ١٠٣، )٢٠١٥( ٢١٩٩ القرار
 ٣٢٨، ٣١٣، ٣١٠، ٢٧٠، ١٠٤، )٢٠١٥( ٢٢٤٩ القرار
 ٣٩٥، ١٠٤، ١٠٢، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار
 ١٠٥، )٢٠١٥( ٢٢٥٥ القرار

 ٣٢٣، املتبادلة املساعدة
ت املتحدة، اململكة  ٣٢٨، بيا
ت اهلند،  ٢٨٠، ٢٣٠، بيا

ت  املتحدة الوال
 ١٠٣، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٨، بيا
ت أنغوال،  ٢٨٠، بيا
ت سية بيا  ١٠٤، ١٠٣، ٨٥، ٨٣، ر
 ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
 ١٤٨، األعمال جدول

 ١٠٢، جلسات
 ١٤٢، آر صيغة وفق معقودة جلسات

 طالبان انظر. طالبان حركة
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ت فرنسا،  ٣٢٨، بيا
 ٢٣٠، وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول
ر ١٩ مؤرخة رسالة ،١٩٨٩ و ١٢٧٦ لقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة  ١٠٤، ٢٠١٥ مايو/أ
 ١٣٧٣ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

ر ١٣ مؤرخة رسالة  ١٠٤، ٢٠١٥ مايو/أ
 ٣٦٣، إحاطات

 ١٥٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 ٣٩٥، عام عرض

 ٣٦٣، إحاطات
 ٣٩٥، والية
 ١٩٨ ،عن المتناع االلتزام قسري، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
 اإلرهاب مكافحة انظر. اإلرهاب مكافحة
 الصغرية األسلحة
 ١٧٣، والتصويت القرارات اختاذ
 ٩٤، تقارير العام، األمني
 ٢٧٧، ١٧٧، ١٧٣، ٩٤، ٩١، ٩٠، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٢٠ القرار

 ٩١، ٩٠، ٨٩، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٢٧٧، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٤٨ ،األعمال جدول
 ٩٤، جلسات
 ١٤٣، آر صيغة وفق معقودة جلسات
ر ١ مؤرخة رسالة ليتوانيا،  ٩٤، ٢٠١٥ مايو/أ
 انتشار عدم النووية، األسلحة
 اإلسالمية إيران مجهورية- االنتشار عدم انظر. اإلسالمية - مجهورية إيران،
،  الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية - مجهورية كور
 االشرتاك
 ١٦٣، عام عرض
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 ١٦٤، ٣٧ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
 ١٦٦، ١٦٥، ٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
ا إجراءات تتخذ مل أو رفضت طلبات  ١٦٥، بشأ
 تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. املعارضة األصوات
 املسلح والنزاع األطفال
 ٨٠، ٢٠١٥ مارس/آذار ٦ مؤرخة رسالة فرنسا،

 ٨٠، ٢٠١٤ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة لكسمربغ،
،  ٨٠، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١ مؤرخة رسالة ماليز
 ١٧٣، ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ
 ٨٢، بوقفها واملطالبة االنتهاكات إدانة

 ٨٥، ٨٣، اإلرهاب
 ٨٠، تقارير العام، األمني
 ٨٥، االنتهاكات مرتكيب ضد املتخذة التدابري
 ٢٥٣، للمنازعات السلمية التسوية
 ٨٥، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، أفغانستان يف احلالة
 ٨٤، ٨٣، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٨٤، ٨٣، الصومال يف احلالة
 ٨٥، ٨٤، ٨٣، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٨٥، ٨٤، ٨٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٨٥، ٨٤، ديفوار كوت يف احلالة
 ٨٤، مايل يف احلالة
 ٨٣، هاييت يف احلالة

 ٨٤، والتحليل الرصد
ت الصني،  ٢٢٨، بيا
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

     ٣٩٧،   املسلح والنزاع ألطفال املعين العامل الفريق 
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 ٨٥، ٨٤، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٤٠٤، ١٧٢، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٩، )٢٠١٤( ٢١٤٣ القرار
 ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٨٤، ٨٢، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
 ٨٤، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ٨٥، ٨٤، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٨٤، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٨٤، )٢٠١٥( ٢١٦٤ القرار
 ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٧٣ القرار
 ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٨٠ القرار
 ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ٨٥، ٨٤، ٨٢، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٨٥، ٨٤، ٨٣، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ٨٥، ٨٣، ٨٢، )٢٠١٥( ٢٢١٠ القرار
 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ٨٤، ٨٢، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
 ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٢١ القرار
 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ١٧٣، ٩٣، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٩، )٢٠١٥( ٢٢٢٥ القرار
 ٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 ٨٤، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار
 ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
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 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٤٣ القرار
 ٨٤، ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار

ت الرسويل، الكرسي  ٢٢٨، بيا
 ٩٣، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية املسلح، والنزاع ألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، يربل يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

ت سية بيا  ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ر
 ٨٤، النتهاكات املتعلقة التقارير تقدمي
ت العربية، الدول جامعة  ٢٢٨، بيا
 ١٤٨، األعمال جدول

 ٨٠، ٧٩، جلسات
 ٨٣، والربامج العمل خطط
 ٨٥، القانون سيادة
 ٢٢٨، واألمن السالم صون
 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
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 ٤٠٤، السالم بناء جلنة
 ٨٤، الطفل محاية مستشارو
 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 ٨٤، ٨٣، ٨٢، أفريقيا وسط منطقة
 اإلعالم
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٣٩٦، العاملة األفرقة
 الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

ر ١٦ مؤرخة رسالة  ٧٦، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٧٧، ٧٦، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
ر ١٥ مؤرخة رسالة  ٧٧، ٢٠١٥ مايو/أ
 ٧٨، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
 ٧٩، ٧٨، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة

 ٧٦، إحاطات
 ٣٢٠، األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات

 ٣٩٩، بـ تتعلق أحكام الوالية،
ت سية بيا  ٣٩٩، ر
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 ٧٨، ٧٧، ٧٦، للمشاركة دعوات
 املتحدة العربية اإلمارات
 ١٩٦، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ستعمال التهديد حظر القوة،
 املتحدة لألمم العامة األمانة

 ١٥٩، عام عرض
 ٣٩٨، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٢٧ مؤرخة رسالة الكيميائية، األسلحة حظر منظمة
 ٢٤٠، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

ت إسبانيا،  ٢٠٨، بيا
 ٣٧، ٣٦، تقارير يف، واألمن السالم أفريقيا،
ت الروسي، االحتاد  ٢٠٨، بيا
 ١٦٠، إحاطات األمن، لس الفرعية األجهزة
 ١١٤، تقارير الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار

ت األرجنتني،  ١٦٠، بيا
 ٩٤، تقارير الصغرية، األسلحة
 ٨٠، تقارير املسلح، والنزاع األطفال
 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة السالم، بناء وبعثات السياسية البعثات

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٣، ٢٤٢، عام عرض
 ٢٤٥، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة
 ٢٠٩، ٢٠٨، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 أفغانستان يف احلالة

 ٤٧، ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
 ٤٧، ٤٦، التقارير

 واهلرسك البوسنة يف احلالة
ر ٢ مؤرخة رسالة  ٥٠، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٥٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
 ٥١، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٩ مؤرخة رسالة
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 ٥١، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ٣٤، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
، ١٤١، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، التقارير
٣٥٥، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٣، ٢٧٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٦، ١٧٧، ١٧٣ 

 سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٦٥، ٦٣، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٥ مؤرخة رسالة
 ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، التقارير

 ٥، تقارير الغربية، الصحراء يف احلالة
 الصومال يف احلالة

 ١١، ١٠، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة
 ١١، ١٠، ٩، التقارير

 ٧٢، ٧١، تقارير العراق، يف احلالة
 ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، تقارير ،)الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ١٣، ١٢، تقارير بوروندي، يف احلالة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 ٢١، ٢٠، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢١، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
 ٢١، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ١٠ مؤرخة رسالة
 ٢٢، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة
 ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، التقارير

 ١٤، تقارير سرياليون، يف احلالة
 بيساو-غينيا يف احلالة

 ٢٤، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤، ٢٣، التقارير

 ٤٩، تقارير قربص، يف احلالة
 ٢٥، تقارير ديفوار، كوت يف احلالة
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 ٥٢، تقارير كوسوفو، يف احلالة
 ليرب يف احلالة

 ٦، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٨ مؤرخة رسالة
 ٢٤٥، ٧، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة
 ٧، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٣١ مؤرخة رسالة
 ٨، ٧، ٦، التقارير

 ٤٠، تقارير ليبيا، يف احلالة
 مايل يف احلالة

 ٤٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٢٣ مؤرخة رسالة
 ٤٢، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٢ مؤرخة رسالة
 ٤٢، ٢٠١٥ مارس/آذار ١٦ مؤرخة رسالة
 ٤٣، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٦ مؤرخة رسالة
 ٤٣، ٤٢، ٤١، التقارير

 ٤٥، ٤٤، تقارير هاييت، يف احلالة
 الرئيس

 ١٦٠، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٥ مؤرخة مذكرة
 ١٦٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة مذكرة
 ١٦٠، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة مذكرة
 ١٦٠، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة مذكرة
ت سية بيا  ١٥٩، ر
 ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، تقارير دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٩٦، تقارير النـزاعات، يف اجلنسي العنف
 ٨٦، تقارير املسلحة، النزاعات يف املدنيون

 ٩٦، ٩٥، تقارير واألمن، والسالم املرأة
ت املتحدة، اململكة  ٢٠٨، بيا
 ١٥٩، اإلدارية املهام
 ٣٤، تقارير السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
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 ٤٠، ٣٩، ٣٨، تقارير ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ١٨، ١٧، ١٦، تقارير الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 ١١٤، ١١٣، تقارير النزاع، انتهاء بعد السالم بناء

 ٢٥٦، بشأن األمن جملس قرارات السلمية، لوسائل املنازعات تسوية
 ١٦١، ١٦٠، الرئيس مذكرة تنفيذ
 ١٠٩، تقارير القانون، سيادة
 واألمن السالم صون

 ١١٨، ١١٦، التقارير
 ١١٥، جلسات

 ٢٧، ٢٦، تقارير ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٣٥، تقارير يف، السالم توطيد أفريقيا، غرب

ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٠٨، بيا
 ٢٤٥، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٧ مؤرخة رسالة غزة، قطاع
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 ٦٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٣١ مؤرخة رسالة
 ٧٠، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
 ٧٠، التقارير

 ٦٩، تقارير االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
ت لكسمربغ،  ١٦٠، بيا

ت ليتوانيا،  ١٥٩، بيا
 أفريقيا وسط منطقة

 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة
 ٢٨، ٢٧، التقارير

 البحري األمن
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
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 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني
 األمنية واملؤسسات القانون لسيادة املساعد العام األمني

 ١١٧، ٨، للمشاركة دعوات
 اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني

 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ٥٣، إحاطات أوكرانيا، يف احلالة
 ٤٨، إحاطات ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٨، ٣١، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني

 ٩٦، ٧٠، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠، ١٠، ٥، للمشاركة دعوات
ئب اإلنسانية للشؤون املساعد العام األمني  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق و

 ١٠٣، ٨٦، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ١٩، للمشاركة دعوات
 السياسية للشؤون املساعد العام األمني

 ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٨، ١٣، للمشاركة دعوات
 ألبانيا

 ١٨١، اللغات
 الربازيل

ت يف، واألمن السالم أفريقيا،  ٢٧٩، بيا
ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٩، بيا

ت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة  ٢٤٩، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٤، بيا
لس ت واالجتماعي، االقتصادي ا  ٢١٨، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٣١٦، ١٦٩، ١٦٠، بيا

 ٤٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٣١٦ ،٢١٨، ١٩٤، بيا
 الربتغال

 ١٨١، اللغات
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 احملددة احلالة أو البعثة أيضا انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٤٦، عام عرض
 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة العام، األمني

 األخرية التطورات
 ٤٤٦، عام عرض
ت آسيا،  ٤٤٨، يف حمددة وال

ت أفريقيا،  ٤٤٨، يف حمددة وال
ت األوسط، الشرق  ٤٤٨، يف حمددة وال
ت  ٤٤٧، السالم بناء ومكاتب السياسية البعثات وال
 الرئيس
 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة
ت سية بيا  ٤٥١، ر

 ٤٥١، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٤٥٨، ٤٥٧، )٢٠١٤( ٢١٣٧ القرار
 ٤٥٩، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٤٦٢، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ٤٥١، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٤٥٣، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ٤٦١، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ٤٦٥، )٢٠١٤( ٢١٧٠ القرار
 ٤٥٣، )٢٠١٥( ٢٢٠٣ القرار
 ٤٦٢، )٢١٠٥( ٢٢١٠ القرار
 ٤٥٩، )٢٠١٥( ٢٢١٣ القرار
 ٤٦١، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ٤٦٢، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦١، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٥، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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 ٤٥٩، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
ت ملراقبة املتحدة األمم بعثة  ٤٥٨، بوروندي يف االنتخا
 ٤٦٥، الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

 ٤٥٥، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥١، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٣، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٤٩، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 ٤٦٦، لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 وبقوات شرطة فرد املسامهة البلدان

 ٣١٥، مع التشاور
 ١٣٧، اجللسات

فراد بقوات املسامهة البلدان  شرطة و
 ٣١٥، مع التشاور

 ١٣٧، اجللسات
 واهلرسك البوسنة

 ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٥١، ٥٠، للمشاركة دعوات
 األسلحة وحتديد السالح من التجريد

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر، األمن جملس بعثات أيضا انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٠، عام عرض

 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة لكسمربغ،
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة رواندا،
ت إسبانيا،  ٢٤٦، بيا
 أسرتاليا
 ٢٤٩، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت األورويب، االحتاد  ٢٥٠، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٢٤٦، بيا

ت األرجنتني،  ٢٤٩، بيا
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة األردن،
 العام األمني

 ٢٤٣، ٢٤٢، عام عرض
 ٢٤٥، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة
ت الربازيل،  ٢٤٩، بيا
ت السورية، العربية اجلمهورية  ٢٤٦، بيا
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 ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤١، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٤٩، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٤٧، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٤٨، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢٤٥، ليرب يف احلالة
 ٢٤٢، ٢٤١، مايل يف احلالة
 الرئيس
 ٢٤٥، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١٦ مؤرخة رسالة
ت سية بيا  ٢٤٧، ٢٤٣، ر
ت الصني،  ٢٤٦، بيا
 ٢٤٢، )٢٠١٤( ٢١٢٧ القرار
 ٢٤٧ ،٢٤٣، ٢٤٢، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٢٤٤، ٢٤٢، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٢٤٣، ٢٤٢، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٢٤٨، ٢٤٦، )٢٠١٥( ٢٢٠٩ القرار
 ٢٤٣، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
 ٢٤٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 ٢٤٤، ٢٤٢، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار
 ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، )٢٠١٥( ٢٢٣٥ القرار
 أملانيا

ت  ٢٤٢، بيا
ت  ٢٤٢، سم بيا
 املتحدة اململكة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٤٦، بيا
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ت  املتحدة الوال
 ٢٤٩، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 األمن جملس بعثات أيضا انظر، ٢٤١، األمن جملس بعثات
 ٢٤٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٢٤٢، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

ت بلجيكا،  ٢٤٢، سم بيا
 ٢٤٧، حتقيق مهام فيها أُقرت أخرى حاالت
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة شيلي،
 ٢٤٩، واألمن السالم صون

ت غواتيماال،  ٢٤٩، بيا
 فرنسا

 ٢٤٩، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٤٢، بيا
تب البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٤٦، يا
 ٢٤٥، غزة قطاع
،  ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة مجهورية، كور
 ليتوانيا

 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٤٢، بيا
ت والشفافية، واالتساق املساءلة جمموعة  ٢٤٢، سم بيا
 ٢٤٣، الكيميائية األسلحة حظر منظمة
ت هولندا،  ٢٤٢، بيا
ت ،sالطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل  ٢٥٠، بيا
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 املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٣٠٨، عام عرض
ت الروسي، االحتاد  ٣١٢، ٣١١، بيا
ت األردن،  ٣١٣، بيا
 ٣١٣، ٣١٠، اإلرهاب
 ٣٠٩، أفغانستان يف احلالة
 ٣١٠، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ٣١٠، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٣١٠، الصومال يف احلالة
 ٣١٠، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٠٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٣١٠، ديفوار كوت يف احلالة
 ٣٠٩، ليبيا يف احلالة
 ٣١٠، مايل يف احلالة
 ٣٠٩، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٣١٠، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ٣١٢، ٣٠٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٠ القرار
 ٣١٣، ٣١٠، )٢٠١٥( ٢٢٤٩ القرار

 ٣١٢، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٣١١، إحاطات السالم، حفظ عمليات شؤون يف العسكري املستشار
ت املتحدة، اململكة  ٣١٣، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٣١٣، بيا

ت أوروغواي،  ٣١١، بيا
 ٣١١، إحاطات مايل، يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٣١١، إحاطات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

ت بنغالديش،  ٣١١، بيا
ت بوروندي،  ٣١٢، بيا
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ت يلند،  ٣١٢، بيا
ت تشاد،  ٣١٢، بيا
ت رواندا،  ٣١١، بيا
ت شيلي،  ٣١٣، بيا
 ٣١٢، واألمن السالم صون

 ٣١١، السالم حفظ عمليات
ت فرنسا،  ٣١٣، بيا
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٣١٢، بيا
 ٣٠٩، ٤٢ ملادة متعلقة قرارات

 ٣١١، إحاطات االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
ت كازاخستان،  ٣١٢، بيا

ت ليبيا،  ٣١٣، بيا
 ٣١٠، ٤١ املادة بشأن مناقشة
 احملدد التدبري أيضا انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٨٥، عام عرض

ت أسرتاليا،  ٣٠٧، ٣٠٤، ٣٠٣، بيا
 ٣٠٨، يف واألمن السالم أفريقيا،
ت األورويب، االحتاد  ٣٠٣، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا

ت األرجنتني،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت األردن،  ٣٠٦، بيا
 ٣٠٥، اجلزاءات

 ٢٨٩، والصومال إريرت يف احلالة
 ٢٩٥، السودان يف احلالة
 ٣٠٢، ٣٠١، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٠١، ٣٠٠، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٦، لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
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 ٢٩٢، العراق يف احلالة
 ٢٩٤، ٢٩٣، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٠٠، ٢٩٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٩٩، بيساو-غينيا يف احلالة
 ٢٩٥، ٢٩٤، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢٩٦، )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ٢٩٣، ليرب يف احلالة
 ٣٠٧، ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٨٨، النفط على املفروض احلظر

ت السودان،  ٣٠٣، بيا
ت الصني،  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
 ٣٠٠، )٢٠١٤( ٢١٢٧ القرار
 ٣٠٠، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٢٩٣، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٣٠١، ٣٠٠، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٢٨٥، )٢٠١٤( ٢١٤١ القرار
 ٢٨٩، )٢٠١٤( ٢١٤٢ القرار
 ٢٩٨، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٢٩٨، )٢٠١٤( ٢١٤٦ القرار
 ٢٩٤، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ٢٩٦، ٢٨٥، )٢٠١٤( ٢١٥٩ القرار
 ٢٩٠، )٢٠١٤( ٢١٦٠ القرار
 ٢٩١، )٢٠١٤( ٢١٦١ القرار
 ٢٩٤، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٢٩١، )٢٠١٤( ٢١٧٠ القرار
 ٢٩٨، )٢٠١٤( ٢١٧٤ القرار
 ٢٩١، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
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 ٢٨٩، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٢٨٩، )٢٠١٤( ٢١٨٤ القرار
 ٢٩٣، )٢٠١٤( ٢١٨٨ القرار
 ٣٠٠، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٢٩٣، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ٣٠٢، ٢٩٢، ٢٩١، )٢٠١٥( ٢١٩٩ القرار
 ٢٩٥، )٢٠١٥( ٢٢٠٠ القرار
 ٢٩٩، )٢٠١٥( ٢٢٠٣ القرار
 ٣٠٢، ٢٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٢٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٠٧ القرار
 ٣٠٨، ٢٩٨، )٢٠١٥( ٢٢١٣ القرار
 ٢٩٦، ٢٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٢٤ القرار
 ٣٠٤، ٢٩٦، ٢٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٣١ القرار
 ٢٩٣، )٢٠١٥( ٢٢٣٧ القرار
 ٢٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٨ القرار
 ٢٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٤ القرار
 ٢٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٦ القرار
 ٢٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٥٠ القرار
 ٣٩٥، ٢٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار

 ٢٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٥٥ القرار
 ٣٠٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٩ القرار
 ٢٨٨، التجارية القيود
 ٢٨٨، املالية القيود
 ٢٨٨، التسيارية لقذائف املتعلقة القيود
 ٢٨٨، اخلارجي والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على املفروضة القيود
 ٢٨٨، لوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
 ٢٨٨، األعمال دوائر على املفروضة القيود
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ت أملانيا،  ٣٠٣، بيا
 ٣٠٣، واألمن والسالم املرأة

ت املكسيك،  ٣٠٣، بيا
ت املتحدة، اململكة  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
ت اهلند،  ٣٠٣، بيا

ت ت املتحدة، الوال  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، بيا
ت اإلسالمية، - مجهورية إيران،  ٣٠٥، بيا
ت آيرلندا،  ٣٠٣، بيا
 ٢٨٨، األصول جتميد
 ٢٨٨، والطريان النقل تدابري
ت تشاد،  ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
 ٢٩٢، ٢٩٠، القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٢٩٠، طالبان حركة
 ٢٨٨، الفحم  حظر
 ٢٨٨، الثقافية السلع يف التجارة حظر
 ٢٨٨، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٨٨، املاس تصدير حظر
 ٢٨٨، األسلحة توريد حظر
 ٢٨٨، الكمالية السلع توريد حظر

ت رواندا،  ٣٠٦، بيا
ت شيلي،  ٣٠٧، بيا
 ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم

ت فرنسا،  ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
 ٤١ ملادة متعلقة قرارات

 ٢٨٨، ٢٨٧، عام عرض
 ٢٨٦، معني ببلد متعلقة قرارات
 ٢٨٥، مواضيعية مسائل
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، ت ،- مجهورية كور  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت ليبيا،  ٣٠٧، بيا

ت ليتوانيا،  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٣، بيا
ت ليختنشتاين،  ٣٠٣، بيا

 ٤١ املادة بشأن مناقشة
 ٣٠٢، عام عرض
 ٣٠٣، مواضيعية مسائل
 ٣٠٧، معني ببلد متعلقة مناقشة
، ت نيجري  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت نيوزيلندا،  ٣٠٥، بيا

 احلاالت تفاقم دون للحيلولة املتخذة املؤقتة التدابري
 ٢٨٢، عام عرض
 ٢٨٤، ٢٨٢، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٨٣، ٢٨٢، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٨٣، ٢٨٢، )٢٠١٤( ٢١٣٩ القرار
 ٢٨٢، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٢٨٤، ٢٨٢، )٢٠١٥( ٢٢٠١ القرار
 ٢٨٣، ٢٨٢، بشأن قرارات
 األعضاء الدول التزامات
 واألمن السالم صون انظر. ٤٨ املادة
 املتبادلة املساعدة انظر. ٤٩ املادة

 املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
 واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
 األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول انظر. األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

 إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر . عن المتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
     عن المتناع االلتزام إنفاذي،

 للمنازعات السلمية التسوية
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ت أسرتاليا،  ٢٦٢، بيا
 ٢٥٧، ٢٥٢، األفريقي االحتاد
ت األورويب، االحتاد  ٢٦٠، بيا

ت األرجنتني،  ٢٦١، بيا
 ٢٦٠، ٢٥٣، املسلح والنزاع األطفال
ت األسود، اجلبل  ٢٥٩، بيا

ت اجلزائر،  ٢٦٢، بيا
 ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٢، أفغانستان يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٥، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٢٥٦، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٥٦، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٥٦، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٥٦، لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٥، الغربية الصحراء يف احلالة
 ٢٥٤، الصومال يف احلالة
 ٢٥٦، العراق يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٤، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٣، بوروندي يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٤، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٤، بيساو-غينيا يف احلالة
 ٢٥٥، قربص يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٤، ليبيا يف احلالة
 ٢٥٧، ٢٥٤، مايل يف احلالة
ت الصني،  ٢٦٠، بيا
ت الفلبني،  ٢٦٠، بيا
 ٢٦٠، ٢٥١، )٢٠١٤( ٢١٧١ القرار
 ٢٥٣، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
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 ٢٥٣، )٢٠١٥( ٢٢٥٠ القرار
ت الدميقراطية، - مجهورية الكونغو،  ٢٥٩، بيا
 ٢٥٧، الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 ٢٥٧، الساحل ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 ٢٥٣، واألمن والسالم املرأة

دة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار  ٢٥٢، اجلماعية اإل
ت املكسيك،  ٢٦١، بيا

 ٢٥٥ ،بدارفور املعين املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشرتك اخلاص املمثل
 ٢٥٧، لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل
 ٢٥٧، ملايل العام لألمني اخلاص املمثل
 ٢٥٧، أفريقيا لوسط العام لألمني اخلاص املمثل
 ٢٥٢، املسلح والنزاع ألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
 ٢٥٢، النزاع حاالت يف اجلنسي لعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
ت أوغندا،  ٢٦٠، بيا
ت تشاد،  ٢٦١، بيا
ت تونس،  ٢٦٢، بيا
ت أفريقيا، جنوب  ٢٥٩، بيا

ت زمبابوي،  ٢٥٩، بيا
ت شيلي،  ٢٦١، بيا
 ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٣، واألمن السالم صون
 ٢٥٧، اإلقليمية الوكاالت أو التنظيمات بشأن قرارات اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم
 ٢٥٧، يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 بشأن قرارات

 ٢٥٠، عام عرض
 ٢٥٣، معينة ببلدان خاثة حاالت
 ٢٥٦، مبوجبها العام األمني شارك قرارات
 ٢٥١، مواضيعية مسائل
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 ٢٥٧، اإلقليمية  الوكاالت أو النتظيمات مشاركة
ت قطر،  ٢٥٩، بيا
، ت ،- مجهورية كور  ٢٦١، ٢٥٩، بيا

ت كوستاريكا،  ٢٦٢، بيا
 ٢٥٦، اجلوالن مرتفعات
 ٢٥٧، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٢٥٧، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 بشأن مناقشة

 ٢٦١، ٩٩ املادة استخدام
 ٢٥٨، ٣٣ املادة ضوء يف إشارة
 ٢٦١، أوكرانيا يف احلالة

 ٢٦٠، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٢٦٢، الرئيس مذكرة تنفيذ
 ٢٦١، القانون سيادة
 ٢٦٢، ٢٥٩، واألمن السالم صون
 ٢٥٧، ٢٥٤، أفريقيا وسط منطقة

، ت نيجري  ٢٦١، بيا
ت هولندا،  ٢٦٠، ٢٥٩، بيا
ت السياسية، للشؤون العام األمني وكيل  ٢٥٩، بيا

 والتصويت القرارات اختاذ انظر. التصويت
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 ١٢٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة تشاد،
ت الروسي، االحتاد  ٢٢٨، بيا

 ٨٥، املسلح والنزاع األطفال
 ٣٣٧، اإلقليمية التنظيمات
ت سية بيا  ١٢٢، ٨٥، ر
 ١٤٨، األعمال جدول
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 ١٢٢، ١٢١، جلسات
 ٢٢٨، واألمن السالم صون
ت فرنسا،  ٢٢٨، بيا
ت ميبيا،  ٢٢٨، بيا
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. التقارير
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
 التقييم
 ٣٧٦، اخلرباء فريق السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٧٣، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٧٥، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
، يف احلالة  ٣٧٢، اخلرباء فريق ليرب
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣٦٩، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٧، األمن جملس جلنة
 ٣٩٤، التنفيذية املديرية اإلرهاب، مكافحة
 العسكري-املدين التنسيق
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 والتعاون التنسيق
 ٣٩٥، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة

 ٣٩٥، ١٥٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،
 والصومال إريرت يف احلالة
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 ٣٦٥، الرصد فريق
 ٣٦٤، األمن جملس جلنة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ٣٩٠، ٣٧٦، اخلرباء فريق
 ٣٧٦، ١٥٩١ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 ٣٨٩، ٢٢٠٦ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٨٨، اخلرباء فريق
 ٣٨٧، ٢١٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة

 ٣٧٣، اخلرباء فريق
 ٣٧٣، األمن جملس جلنة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 ٣٨٦، اخلرباء فريق
 ٣٨٥، األمن جملس جلنة
 ديفوار كوت يف احلالة

 ٣٧٥، اخلرباء فريق
 ٣٧٥، األمن جملس جلنة
، يف احلالة  ٣٧٢، اخلرباء فريق ليرب
 ٣٨٠، األمن جملس جلنة ليبيا، يف احلالة

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
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 ٤٦٤، أفغانستان ىلإ املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣٦٩، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٧، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة

 ٣٨٣، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٨٢، األمن جملس جلنة
 اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم

 ٣٧٩، اخلرباء فريق
 ٣٧٩، األمن جملس جلنة
 الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم

 ٣٧٨، اخلرباء فريق
 ٣٧٨، األمن جملس جلنة
 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥ ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ٤٦٥، الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

 اإلرهاب مكافحة
 ٣٩٤، التنفيذية املديرية
 ٣٩٣، األمن جملس جلنة
 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 ٤٦٦، لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. اإلقليمية التنظيمات
 ختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 ٣٥١، عام عرض
 ٣٥١، بشأن قرارات
 ٣٥١، بشأن مناقشة
ت إسبانيا،  ٣٣٩، بيا
ت أسرتاليا،  ٣٤٩، ٣٣٧، بيا
ت األورويب، االحتاد  ٣٥٠، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٤٥، ٣٣٩، ٣٣٨، بيا

ت األرجنتني،  ٣٣٧، بيا
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
 ٣٣٧، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

ت التشيكية، اجلمهورية  ٣٣٨، بيا
 بـ االعرتاف اجلهود،
 ٣٤٠، عام عرض
 ٣٤٠، بشأن قرارات
 ٣٤٤، بشأن مناقشة

 ٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٤٥، أفغانستان يف احلالة
 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٤٥، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، الصومال يف احلالة
 ٣٥١، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٤٢، ٣٤٠، بوروندي يف احلالة
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 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٣، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٣٤٣، ٣٤٠، ديفوار كوت يف احلالة
 ٣٤٣، ٣٤١، ليرب يف احلالة
 ٣٤٣، ٣٤١، ليبيا يف احلالة
 ٣٤٨، ٣٤٣، ٣٤١، مايل يف احلالة

ت الصني،  ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٨، بيا
 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٤( ٢١٣٨ القرار
 ٣٤٦، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
 ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥ ،)٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٣٤٣، ٣٤٢، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
 ٣٤٣، ٣٤٢، )٢٠١٤( ٢١٥٦ القرار
 ٣٤٨، ٣٤٦، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٣٤٨، ٣٤٣، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٣٥٤، ٣٥٢، ٣٣٥، )٢٠١٤( ٢١٦٧ القرار
 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٣٥، )٢٠١٤( ٢١٧١ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٤( ٢١٧٣ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٤( ٢١٧٤ القرار
 ٣٥٤، ٣٤٨، ٣٤٦، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٣٥٤، ٣٤٥، )٢٠١٤( ٢١٨٣ القرار
 ٣٥٤، ٣٥٣، )٢٠١٤( ٢١٨٤ القرار
 ٣٤٦، ٣٤٥، )٢٠١٤( ٢١٨٩ القرار
 ٣٥٤، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٣٥٢، ٣٤٤، ٣٤٢، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٣٥٤، ٣٤٧، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
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 ٣٤٣ ،٣٤٢، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 ٣٤٣، ٣٤٢، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٣٤٨، ٣٤٦، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ٣٤٣، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٤٥، ٣٤٢، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٣٤٨، ٣٤٦، )٢٠١٥( ٢٢٤٤ القرار
 ٣٥٤، ٣٥٣، )٢٠١٥( ٢٢٤٦ القرار
 ٣٤٥، )٢٠١٥( ٢٢٤٧ القرار
 ٣٤٢ ،٣٤٠، )٢٠١٥( ٢٢٤٨ القرار
 ٣٥٥، ٣٤٣، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار

 ٣٥١، القرصنة
 ٣٥٣، ٣٤٦، األمنية للمساعدة الدولية القوة
ت أملانيا،  ٣٤٩، بيا

ت النرويج،  ٣٣٨، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٣٥١، ٣٤٩، ٣٤٤، بيا
ن، ت اليا  ٣٤٩، بيا

ت إندونيسيا،  ٣٣٨، بيا
ت أنغوال،  ٣٥٢، بيا

ت كستان،  ٣٣٨، بيا
 ٣٤٨، الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 ٣٥٣، ٣٥١، ٣٤٧، ٣٤٥، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٣٤٨، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٧، الوسطى أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة

ت سية بيا  ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٣، ٣٤٢، ر
ت تركيا،  ٣٣٨، بيا
ت تشاد،  ٣٥٠، ٣٣٩، ٣٣٧، بيا
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 التقارير تقدمي
 ٣٥٢، عام عرض
 ٣٥٢، بشأن قرارات
 ٣٥٥، بشأن مناقشة
ت املتحدة، - مجهورية تنزانيا،  ٣٣٨، بيا
ت رواندا،  ٣٣٧، بيا

ت سلوفاكيا،  ٣٣٨، بيا
ت سويسرا،  ٣٣٨، بيا
ت شيلي،  ٣٥١، ٣٤٩، ٣٣٨، بيا
 ٣٥٤، ٣٣٨، واألمن السالم صون

 ٣٥٤، السالم حفظ عمليات
 ٣٤٥، عام عرض
 ٣٤٥، بشأن قرارات
 ٣٤٩، بشأن مناقشة
ت غواتيماال،  ٣٣٨، بيا
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٣٤٥، ٣٣٩، بيا

 ٣٤٧، األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة
ت لكسمربغ،  ٣٥١، بيا

ت ليتوانيا،  ٣٣٧، بيا
 مواضيعية مسائل
 ٣٣٥، عام عرض
 ٣٣٥، بشأن قرارات
 ٣٣٦، بشأن مناقشة

 ٣٤٣، ٣٤٠، أفريقيا وسط منطقة
، يف والتعاون األمن منظمة  ٣٣٩، إحاطات أورو
، ت نيجري  ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٣٩، ٣٣٧، بيا

ت نيوزيلندا،  ٣٥٥، ٣٥٠، بيا



 فهرس
 
 

17-03714 LIV 
 

 األسود اجلبل
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٥٩، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا
 احملدد البلد أيضا انظر. اجلزاءات
 أسرتاليا
 ٩٥، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٣٠٧، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا

ت األرجنتني،  ٣٠٦، بيا
ت األردن،  ٣٠٦، بيا
 ٣٠٥، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ١٥، متديد ،)الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ١٩، متديد الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٣، بيساو-غينيا يف احلالة
 ٢٥، تغري ديفوارـ كوت يف احلالة

ت الصني،  ٣٠٦، بيا
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
ت املتحدة، اململكة  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا

 ٤٣٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٠، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
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 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
ت تشاد،  ٣٠٦، بيا

 ٩٥، جلسات
ت رواندا،  ٣٠٦، بيا
ت شيلي،  ٣٠٧، بيا
 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
ت فرنسا،  ٣٠٦، بيا
، ت ،- مجهورية كور  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
 احملددة اللجنة أيضا انظر، ٣٦١، األمن جملس جلان

ت ليتوانيا،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
، ت نيجري  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
 ٣٠٥، ٩٥، إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
 اجلزائر

ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٢، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٦٢، ٢١٣، ١٦٠، بيا

 ٣٩، للمشاركة دعوات
 اجللسات
 ١٢٨، عام عرض

 ١٣٤، الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ١٣٦، ١٣٥ ،١٣٤، اإلرهاب
فراد بقوات املسامهة البلدان  ١٣٧، شرطة و
 ١٣٦، ١٣٤، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٣٥، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 العراق يف احلالة

 ١٣٤، عام عرض
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 ١٣٧، ١٣٢، ١٣١، أوكرانيا يف احلالة
 ١٤٧، ١٤٦ ،١٣٣، ١٣٢، )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ١٣٥، واألمن والسالم املرأة
 املواد تطبيق

 ١٣٠، عام عرض
 ١٣٠، االجتماعات تتخلل يت الفرتات
 ١٣١، ١٣٠، ٣ و ٢ للمادتني وفقا عقدها طُلب جلسات
 ١٣٣، ٣ املادة بتطبيق متعلقة شكاوى

 ١٤٣، ١٣٧، الرئيس مذكرة تنفيذ
 ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات
 شكل

 ١٣٧، ١٣٦، خاصة جلسات
 ١٣٤، ١٣٣، املستوى رفيعة جلسات
 ١٣٣، علنية جلسات

 ١٣٥، ١٣٤، واألمن السالم صون
 ١٣٠، عدد

 ١٣٧، الدولية العدل حمكمة
 ١٣٧، هيئته بكامل للمجلس رمسية غري مشاورات

 الكاريبية اجلماعة
ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا

         العامة اجلمعية  
 ٢٤٠، من األمن جملس إىل املنازعات إحالة

         العامة اجلمعية  
 ٢٠٦، ٢٠٥، توصيات اإلرهاب،

 ٢٠٩، ٢٠٨، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العام، األمني
، - األوسط الشرق يف احلالة  ٢٠٦، ٢٠٥، توصيات سور
 ٢٠٥، توصيات ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
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 ٢٠٨، املتحدة األمم يف العضوية
 ٢١٠، ٢٠٩، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة
 ٢١٠، ٢٠٩، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 ٢١٣، ٢٠٩، الرئيس مذكرة تنفيذ

ت رواندا،  ٢١٢، بيا
 ٢٠٨، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة واألمن، السالم صون

 مع األمن جملس عالقات
 ٢٠٤، عام عرض

 ٢١٤، ٢١٣، الفرعية األجهزة
 ٢١٢، واخلاصة السنوية التقارير
 ٢١٥، ٢١٣، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

 ٢٠٨، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة
 ٢٠٦، امليثاق من ١٢ ملادة يتعلق ما يف املمارسة
 ٢٠٤، الدائمني غري األعضاء انتخاب
 ٢٠٥، توصيات

     ٢١٤، ٢١٣، اإلنسان حقوق جملس 
 ٢١٦، أخرى ممارسات

 ٢١١، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
ت نيوزيلندا،  ٢١٢، بيا
 التشيكية اجلمهورية

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
 السورية العربية اجلمهورية

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٦، بيا
ت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة  ١٥٦، بيا

سة،  ١٥٧، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة الر
ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ٢٠٠، بيا
 ١٩٧، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٣ مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ستعمال التهديد حظر القوة،
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ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٠٠، بيا
ت األعمال، جدول  ١٥٦، بيا
 ١٠٧، ١٠٣، ٦٥، ٦٤، ٦٣، للمشاركة دعوات
 دعم والشرطة، اجليش

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق  ٤٤٢، و
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ٤٤٣، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
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 ٤٤٤، اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
كستان اهلند بني احلالة  و
كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. و  و
 السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. أبيي يف احلالة
 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 والصومال إريرت يف احلالة

 ٢٨٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٣٦٤، ٢٨٩، )٢٠١٤( ٢١٤٢ القرار
 ٣٦٤، ٢٨٩، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٢٨٩، )٢٠١٤( ٢١٨٤ القرار
 ٣٦٤، ٢٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٤ القرار
 ٢٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٦ القرار
 ٢٨٩، األصول جتميد
 ٢٨٩، الفحم  حظر
 ٢٨٩، األسلحة توريد حظر
 ٣٦٥، ٣٦٤، والية الرصد، فريق
 األمن جملس جلنة

 ٣٦٤، عام عرض
 ٣٦٤، والية

 أفغانستان يف احلالة
ت أسرتاليا،  ٣٤٩، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٣٥٠، بيا
 ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، املسلح والنزاع األطفال
 العام األمني

 ٤٧، ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
 ٤٧، ٤٦، التقارير
 ٣٠٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
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 ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية
 ٣٥٣، ٣٤٩، ٣٤٦، ٣٤٥، اإلقليمية التنظيمات

 ٤٦٢، ٣٤٦، ٩٨، ٨٩، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٤٦، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ٣٤٦، ٣٤٥، ٤٧، )٢٠١٤( ٢١٨٩ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٤٧، ٤٦، )٢٠١٥( ٢٢١٠ القرار
 ٤٦٢، )٢١٠٥( ٢٢١٠ القرار
 أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
ت أملانيا،  ٣٤٩، بيا
 ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ١٠٠، ٩٨، واألمن والسالم املرأة

ت ت املتحدة، الوال  ٣٤٩، بيا
ن، ت اليا  ٣٤٩، بيا

 أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
ت سية بيا  ٢٧٤، ٩٨، ٤٦، ر
ت تشاد،  ٣٥٠، بيا
 ٢٧٤، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٤٦، جلسات
ت شيلي،  ٣٤٩، بيا

ت نيوزيلندا،  ٣٥٠، بيا
 واهلرسك البوسنة يف احلالة

 العام األمني
ر ٢ مؤرخة رسالة  ٥٠، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٥٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة
 ٥١، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٩ مؤرخة رسالة
 ٥١، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
 ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٤٥، اإلقليمية التنظيمات
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 ٣٥٤، ٣٤٥، ٢٧٥، ١٧٧، ٥٠، )٢٠١٤( ٢١٨٣ القرار
 ٣٤٥، ٥١، )٢٠١٥( ٢٢٤٧ القرار

 ٣٢٢، املتبادلة املساعدة
 ٢٧٥، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٥٠، جلسات
 ١٧٨، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
 ٥١، تعتمد مل قرارات مشاريع

 السودان يف احلالة
 ٢٩٥، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٩٥، )٢٠١٥( ٢٢٠٠ القرار
 ٢٩٥، األصول جتميد
 ٢٩٥، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٥، األسلحة توريد حظر
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ١٧٣، والتصويت القرارات اختاذ
 ٢٩، ٢٨، إحاطات السالم، حفظ عمليات إدارة

ت الروسي، االحتاد  ٣٥٢، ٣٤٥، بيا
 ٨٤، ٨٣، املسلح والنزاع األطفال
 العام األمني

 ٣٤، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
، ١٤١، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، التقارير
٣٥٥، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٣، ٢٧٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٦، ١٧٧، ١٧٣ 

 ٢٩، إحاطات اإلنسان، حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٣٠٢، ٣٠١، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٧، ٢٥٥، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤٢، اإلقليمية التنظيمات
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 ٢٨، فرض اجلزاءات،
 ٢٠٠، يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
ت الصني،  ٣٤٥، ٣٤٤، بيا
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

 دارفور
 ٣٧٦، ٣٤٣، ٢٧٤، ٩٢، ٩١، ٨٩، ٢٩، ٢٨، )٢٠١٤( ٢١٣٨ القرار
 ٤٢٤، ٤٠٢، ٣٤٣، ١٩٢، ٢٩، ٢٨، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
، ٣٤٣، ٣٤٢، ١٩٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ٣٠، ٢٩، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار

٤٣٢ 
 ٤٠٢، ٣٤٣، ٣٤٢، ٢٧٤، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٦، ٩٣، ٩٠، ٢٩، )٢٠١٤( ٢١٥٦ القرار
 ٤٢٤، ٤١٥، ٤٠٢، ٣٤٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٨٣، ٢٨، )٢٠١٤( ٢١٧٣ القرار
 ٤٠٢، ٢٩، )٢٠١٤( ٢١٧٩ القرار
 ٤٣٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٠، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ٢٩، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ٣٧٦، ٩٢، ٣٢، ٢٨، )٢٠١٥( ٢٢٠٠ القرار
 ٤٣٠، ٤٠٢، ٣٢، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٠٥ القرار
 ٤٣٢، ٣٨٩، ٣٦١، ٣٥٢، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٠٢، ٢٧٤، ١٧٣، ٩٢، ٩١، ٣٢، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٤٣٢، ٣٤٣، ٣٤٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٤، ٨٣، ٣٣، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ٤٢٤، ٤٠٢، ٣٤٣، ٣٤٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٣، ٣٣، ٢٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٤٠٢، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٣٣، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٣٠ القرار
، ٣٤٥، ٣٤٢، ١٧٧، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٤، ٨٣، ٣٣، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار

٤٣٢، ٣٥٥، ٣٥٣ 
 ٤٠٢، ٩٣، ٩٠، ٣٤، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٥١ القرار
، ١٧٧، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ٣٤، ٢٩، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار

٤٣٢، ٤١٦، ٣٥٥، ٣٤٣ 
 ١٩٤، ١٩٢، ١٩٠، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،

 ٤٠٢، السودان وجنوب السودان إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، واألمن والسالم املرأة
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دة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار  ٢٩، إحاطات اجلماعية، اإل
 ٢٩، إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
 ٢٥٥، بدارفور املعين املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشرتك اخلاص املمثل

     ٢٨، إحاطات بدارفور، املعين املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشرتك اخلاص املمثل 
 ٢٩، إحاطات النزاع، حاالت يف اجلنسي لعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة

ت  املتحدة الوال
 ٣٣، ٢٠١٥ أغسطس/آب ١٩ مؤرخة رسالة
ت  ٣٤٤، بيا
ت أنغوال،  ٣٥٢، بيا
 السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

ت سية بيا  ٣٤٣، ٣٣، ٣٢، ٣١، ر
 ٣٠٢، ٣٠١، األصول جتميد
 ٢٧٤، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٢٩، ٢٨، جلسات
 ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات
 ١٤١، آر صيغة وفق معقودة جلسات

 ٣٠٢، ٣٠١، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٢٥، واألمن السالم صون
 اخلرباء فريق

 ٣٣، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٢١ مؤرخة رسالة
 ٢٨، الوالية متديد
 ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٧٦، والية
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٣٤٥، بيا

 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ١٥٩١ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

 ٣٧٦، عام عرض
 ٢٩، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة
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 ٣٢، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٦ مؤرخة رسالة
 ٣١، إحاطات

 ٣٧٦، والية
 ٢٢٠٦ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

 ٣٨٩، عام عرض
 ٢٩، إحاطات

 ٣٨٩، والية
، ت نيجري  ٣٥٢، بيا

 ٢٩، إحاطات املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة
 ٢٩، إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 احملدد البلد أيضا انظر. األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٧٧ ،األمن جملس جلنة احلريري، اغتيال
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة انظر. اليمن يف احلالة
 سور - األوسط الشرق يف احلالة انظر. سور يف احلالة
 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة انظر. لبنان يف احلالة

 ١٤٢، ١٤١، آر صيغة وفق معقودة جلسات
 فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة انظر. فلسطني قضية
 غزة قطاع

 ٢٤٥، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٧ مؤرخة رسالة العام، األمني
 ٢٤٥، احلقائق وتقصي التحقيقات

 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 ٢٥٦، السلمية لوسائل املنازعات تسوية اجلوالن، مرتفعات
 لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٠١، ٣٠٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
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 ٢٨٤، ٢٨٢، احلاالت تفاقم دون للحيلولة املتخذة املؤقتة التدابري
 ٢٥٦، للمنازعات السلمية التسوية
 ٤٠٢، ٣٨٧، ٣٦١، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٨٢، ٢٦٩، ٢١٤، ٩٢، ٨٩، ٨٨، ٦٧، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٤٠٢، ٢٨٤، ٢٨٢، ٦٧، )٢٠١٥( ٢٢٠١ القرار
 ٤٠٢، ٦٨، )٢٠١٥( ٢٢٠٤ القرار
 ٤٠٢، ٣٨٧، ٣٦١، ١٩٠، ٦٧، )٢٠١٥( ٢٢١٦ القرار
 ١٩١، ١٩٠، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،

 ٤٠٢، ليمن املعين العام لألمني اخلاص املستشار
ت سية بيا  ٤٠٢، ١٩٢، ١٩١، ٦٨، ٦٧، ر
 ٣٠١، ٣٠٠، األصول جتميد
 ٢٦٩، ٢٦٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٤٧، األعمال جدول
 ٦٧، جلسات
 ١٤٢، آر صيغة وفق معقودة جلسات

 ٣٠١، ٣٠٠، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٣٠١، ٣٠٠، األسلحة توريد حظر
 اخلرباء فريق

 ٦٨، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٠ مؤرخة رسالة
 ٣٨٨، ٣٨٧، والية

 األمن جملس جلنة
 ٣٨٧، عام عرض

 ٦٧، إحاطات
 ٣٨٧، والية

     ٢١٤، اإلنسان حقوق جملس 
 سور - األوسط الشرق يف احلالة

 ٧٠، ٢٠١٥ مارس/آذار ١٢ مؤرخة رسالة فرنسا،
 ١٧٣، ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ
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ت إسبانيا،  ٢٤٦، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٢٤٦، بيا
 العام األمني

 ٦٥، ٦٣، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٥ مؤرخة رسالة
 ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣ ،التقارير
 ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤١، احلقائق وتقصي التحقيقات

 ٢٨٣، ٢٨٢، احلاالت تفاقم دون للحيلولة املتخذة املؤقتة التدابري
 ٢٥٦، للمنازعات السلمية التسوية

 ١٣٦، ١٣٤، اجللسات
 ٢٠٦، ٢٠٥، توصيات العامة، اجلمعية

ت السورية، العربية اجلمهورية  ٢٤٦، بيا
 ٢٠٠، يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
ت الصني،  ٢٤٦، بيا
 ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٣٠، ٦٣، )٢٠١٤( ٢١٣٩ القرار
 ١٩٠، )٢٠١٤( ٢١٦٣ القرار
 ٢٧٥، ٦٣، )٢٠١٤( ٢١٦٥ القرار
 ١٧٢، )٢٠١٤( ٢١٧٢ القرار
 ٨٨، ٦٤، )٢٠١٤( ٢١٩١ القرار
 ٢٤٨، ٢٤٦، ١٧٧، ١٧٣، )٢٠١٥( ٢٢٠٩ القرار
 ١٧٧، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢١٦ القرار
 ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٦٥، )٢٠١٥( ٢٢٣٥ القرار
 ١٧٣، )٢٠١٥( ٢٢٣٦ القرار
 ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٦٦، )٢٠١٥( ٢٢٥٤ القرار
 ٨٩، ٨٨، ٦٦، )٢٠١٥( ٢٢٥٨ القرار
 ١٩٧، ١٩٤، ١٩٠، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٢٥٠، تقارير اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
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ت املتحدة، اململكة  ٢٤٦، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٢٣٠، بيا
ت سية بيا  ١٧٩، ٦٥، ٦٤، ر
 ٢٧٥، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٤٨، ١٤٧، األعمال جدول
 ٦٣، جلسات
 ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، آر صيغة وفق معقودة جلسات
ت شيلي،  ٢٣٠، بيا

ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٤٦، ١٧٩، بيا
 ٢٣٠، ٢٢٨، وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول

 ١٧٨، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
 ١٧٢، ٦٣، تعتمد مل قرارات مشاريع
ت ،sالطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل  ٢٥٠، بيا
 فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة

ت األورويب، االحتاد  ٢٥٠، بيا
ت األرجنتني،  ٢٤٩، بيا
ت الربازيل،  ٢٤٩، بيا

 ٢٤٩، احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٥٦، للمنازعات السلمية التسوية

 ١٣٥، اجللسات
ت السورية، العربية اجلمهورية  ١٥٦، بيا
 ١٨٩، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
ت سية بيا  ٥٩، ر
 ١٥٦، األعمال جدول

 ٥٨، جلسات
 ١٤٢، آر صيغة وفق معقودة جلسات
ت غواتيماال،  ٢٤٩، بيا
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 ١٧٨، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
 ٥٩، تعتمد مل قرارات مشاريع

 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٦، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٦، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٧٢ القرار
 ١٩٤، ١٩١، ١٩٠، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
ت سية بيا  ١٩٢، ١٩٠، ر
 ٢٩٦، األصول جتميد
 ٢٧٥، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 ٢٩٦، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٦، األسلحة توريد حظر
 الغربية الصحراء يف احلالة

 ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ
 ٥، تقارير العام، األمني
 ٢٥٧، ٢٥٥، للمنازعات السلمية التسوية
 ٤١٦، ٤١٥، ٤٠١، ٢١٥، ١٨٧، ١٧٢، ٥، )٢٠١٤( ٢١٥٢ القرار
 ٤٠١، ٢١٥، ٥، )٢٠١٥( ٢٢١٨ القرار

 ٤٠١، الغربية للصحراء العام لألمني الشخصي املبعوث
 ١٨٩، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

 الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٥، جلسات
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ١٦٨، بيا

     ٢١٥، اإلنسان حقوق جملس 
 الصومال يف احلالة

 ١٧٣، والتصويت القرارات اختاذ
 ٨٤، ٨٣، املسلح والنزاع األطفال
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 العام األمني
 ١١، ١٠، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة
 ١١، ١٠، ٩، التقارير
 ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، اإلقليمية التنظيمات
 ٢٧٤، ٩، )٢٠١٤( ٢١٤٢ القرار
 ٩٣، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
 ٤٦١، ٣٤٨، ٣٤٦، ١٠٠، ٩١، ٨٩، ٨٤، ٩، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ٣٥٤، ٣٤٨، ٣٤٦، ٢٧٤، ١٧٧، ١٠٠، ٩٣، ٩١، ٨٩، ٨٣، ١٠، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٣٥٤، ٣٥٣، ٢٧٤، ١٧٣، ١٠، )٢٠١٤( ٢١٨٤ القرار
 ١٠، )٢٠١٥( ٢٢٢١ القرار
 ٤٦١، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣١٠، ٩٨، ٨٩، ٨٣ ،١٠، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ٣٤٨، ٣٤٦، ١٧٧، ٩٢، ٩١، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٤ القرار
 ١١، )٢٠١٥( ٢٢٤٥ القرار
 ٣٥٤، ٣٥٣، ١١، )٢٠١٥( ٢٢٤٦ القرار
 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٩، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠٠، ٩٨، واألمن والسالم املرأة

 ٣٢٣، املتبادلة املساعدة
 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

ت سية بيا  ٩، ر
 ٢٧٤، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٩، ٨، جلسات
 ١٣٩، ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات

 األمن جملس جلنة
 ١٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
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 ١١، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ٩ مؤرخة رسالة
 العراق يف احلالة

ت األرجنتني،  ٢٧٩، بيا
 ٧٢، ٧١، تقارير العام، األمني
 ٢٩٢، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٦، للمنازعات السلمية التسوية

 اجللسات
 ١٣٤، عام عرض
 ٣٢٨، النفس عن الدفاع
 ٧٢، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١١ مؤرخة رسالة العراق،
 ٧١، )٢٠١٤( ٢١٦٩ القرار
 ٤٦٥، )٢٠١٤( ٢١٧٠ القرار
 ٨٩، ٨٨، ٧٢، ٧١، )٢٠١٥( ٢٢٣٣ القرار
 ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٧١، إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
 ٢٧٩، ٧١، إحاطات للعراق، العام لألمني اخلاص املمثل

ت ت املتحدة، الوال  ٢٧٩، بيا
 العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

ت بولندا،  ٢٧٩، بيا
ت سية بيا  ٢٦٩، ٧١، ر
 ٢٩٢، األصول جتميد
ت تركيا،  ٣٢٨، بيا
 ٢٧٩، ٢٦٩، ٢٦٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٤٨، األعمال جدول
 جلسات
 ٧١، عام عرض
 ٧٠، دينية أو عرقية ألسباب واالعتداءات اهلجمات ضحا
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 ٢٩٢، األسلحة توريد حظر
 ٣٧١، األمن جملس جلنة
 ٧١، إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 ٧١، إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
 الدميقراطي -مجهورية( الكونغو يف احلالة

 ٤٢٧، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة

 ٨٥، ٨٤، ٨٣، املسلح والنزاع األطفال
 ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، تقارير العام، األمني

 ٢٤٧، احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٢٩٤، ٢٩٣، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٧، ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٥١، اإلقليمية التنظيمات
 ١٥، فرتة متديد اجلزاءات،

 ٢٩٤، ٢٩٣، الطبيعية املوارد على املفروض احلظر
 ٣٧٢، ٢٩٣، ٢٧٣، ١٩١، ٩٢، ٨٨، ٨٣، ١٥، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٤٢٦، ٢٧٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٨٣، ١٦، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٣٧٣، ٢٩٣، ١٩٣، ١٠٠، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ١٧، ١٥، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ٤٢٦، ٤١٦، ١٩٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٣، ٨٤، ٨٣، ١٧، ١٥، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ٨٣، )٢٠١٥( ٢٢٢١ القرار
 ١٩٣، ١٩١، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، واألمن والسالم املرأة
 لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار
ت سية بيا  ٢٤٧، ١٩٧، ٨٥، ٨٣، ١٨، ١٦، ر
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 ٢٩٤، ٢٩٣، األصول جتميد
 ٢٧٣، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٥، ١٤، جلسات
 ٢٩٤، ٢٩٣، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٤، ٢٩٣، األسلحة توريد حظر
 اخلرباء فريق

 ١٥، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
 ١٥، الوالية متديد
 ٣٧٢، والية

 األمن جملس جلنة
 ٣٧٢، عام عرض
 ١٧، ١٦، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة
 ٣٧٣، والية
 ١٩٧، عن المتناع االلتزام قسري، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة

 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة انظر. اليمن يف احلالة
 أوكرانيا يف احلالة

 ١٧٣، ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ
 األمن جملس إىل املنازعات إحالة

 ٢٣٨، ٢٣٧، عام عرض
 ٢٣٦، ٢٠١٤ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
 ٢٣٨، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ مؤرخة رسالة

 ٥٣، إحاطات السياسية، الشؤون إدارة
 أسرتاليا

ت  ١٩٦، بيا
ت  ٢٧٨، سم بيا
 الروسي االحتاد
 ٢٣٩، ١٥٦، ١٤٥، ١٣١، ٥٧، ٥٥، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة
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ت  ٢٧٨، ١٨٨، بيا
ت األرجنتني،  ٢٦١، ١٩٥، بيا

 ٥٣، إحاطات اإلنسان، حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 ٢٦١، للمنازعات السلمية التسوية

 ١٣٧، ١٣٢، ١٣١، اجللسات
 ٢٠٠، يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
ت الصني،  ١٩٦، بيا
 ٢٧٨، ١٧٢، ٥٧، ٥٤، ٥٣، )٢٠١٤( ٢١٦٦ القرار
 ٥٧، )٢٠١٥( ٢٢٠٢ القرار
 ١٩٥، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 ١٨٨، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
ت املتحدة، اململكة  ٢٧٨، ١٩٥، ١٨٨، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ١٩٦، ١٨٨، بيا
 أوكرانيا
، ١٩٤، ١٨٧، ١٧٨، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٨، ١٤٥، ١٣٧، ١٣١، ٥٣، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة

٤٠٦، ٢٧٨، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٣٨ 
 ٢٣٨، ٢٣٦، ١٣١، ٢٠١٤ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة
 ٢٣٨، ١٣١، ٢٠١٤ مارس/آذار ٩ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٣١، ٢٠١٤ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
 ١٩٦، ٢٠١٤ مارس/آذار ١٣ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٣٢، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٨ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ مؤرخة رسالة
ت  ١٩٥، بيا
ت  ٢٧٨، سم بيا
ت آيرلندا،  ٢٧٨، بيا
ت بلجيكا،  ٢٧٨، سم بيا
ت تشاد،  ٢٦١، بيا



 فهرس
 
 

17-03714 LXXIV 
 

 ٢٧٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 ١٥٦، ١٤٥، األعمال جدول

 ٥٧، ٥٥، ٥٣، جلسات
 ١٣٩، رمسية غري حتاور جلسات
 ١٤١، ١٤٠، آر صيغة وفق معقودة جلسات
ت رواندا،  ٢٧٨، ١٥٦، بيا
ت شيلي،  ٢٦١، بيا
ت فرنسا،  ١٩٦، بيا
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٧٨، بيا
، ت ،- مجهورية كور  ٢٦١، بيا

ت لكسمربغ،  ١٩٦، بيا
ت ليتوانيا،  ٢٧٨، ١٩٦، بيا
، ت ماليز  ٢٧٨، بيا
 ٤٠٦، ١٨٨، ١٧٨، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
 ١٧٣، ١٧٢، ٥٦، ٥٤، تعتمد مل قرارات مشاريع
 ٥٣، إحاطات اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب
، يف والتعاون األمن منظمة  ٥٣، إحاطات أورو
، ت نيجري  ٢٧٨، ٢٦١، ١٩٦، ١٩٥، بيا
ت هولندا،  ٢٧٨، سم بيا

 بوروندي يف احلالة
 ١٣، ١٢، تقارير العام، األمني
 ٢٥٧، ٢٥٣، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٤٢، ٣٤٠، اإلقليمية التنظيمات
 ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٠٥، ١٢، )٢٠١٤( ٢١٣٧ القرار
 ٣٤٢، ٣٤٠، ٩١، ٩٠، ١٣، )٢٠١٥( ٢٢٤٨ القرار

 ٩١، ٩٠، املسلحة النزاعات يف املدنيون
ت ملراقبة املتحدة األمم بعثة ت ملراقبة املتحدة األمم بعثة انظر. بوروندي يف االنتخا  بوروندي يف االنتخا
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ت سية بيا  ٤٠٥، ٣٤٢، ١٣، ر
 ١٢، ١١، جلسات
 ١٣٩، رمسية غري حتاور جلسات

 ٤٠٥، السالم بناء جلنة
 بوروندي يف املتحدة األمم مكتب انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكتب

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
ت األورويب، االحتاد  ٣٥٠، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٣٥٠، بيا
 ٨٥، ٨٤، ٨٢، املسلح والنزاع األطفال
 العام األمني

 ٢١، ٢٠، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢١، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
 ٢١، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ١٠ مؤرخة رسالة
 ٢٢، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة رسالة
 ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، التقارير
 ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، احلقائق وتقصي التحقيقات

 ٣٠٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٣٠٠، ٢٩٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٧، ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٣، اإلقليمية التنظيمات
 ١٩، فرتة متديد اجلزاءات،

 ٣٠٠، ٢٤٢، )٢٠١٤( ٢١٢٧ القرار
، ٢٧٢، ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢١٤، ١٩١، ٩٩، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ١٩، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار

٤٠٥، ٣٨٥، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٠٩، ٣٠٠ 
، ٣٤٦، ٣٤٥، ٢٤٧، ٢٤٣، ٢٤٢، ٩٩، ٩٨، ٩٢، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٨٢، ٢٠، ١٨، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار

٤٥١، ٤٣٧، ٤١٦، ٤١٥، ٣٥٤، ٣٤٧ 
 ٢٠، )٢٠١٤( ٢١٨١ القرار
 ٤٣٨، ٣٨٥، ٣٥٤، ٣٠٠، ٢٧٢، ٢٤٣، ٢٤٢، ٨٥، ٨٤، ٨٢، ٢١، ١٩، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
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 ٤٣٧، ٤١٦، ٢١، )٢٠١٥( ٢٢١٢ القرار
، ٣٥٤، ٣٤٧، ٢٤٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٢، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٨٢، ٢١، ١٨، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار

٤٣٨، ٤١٦ 
 ١٩١، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، واألمن والسالم املرأة

 ٣٢٢، املتبادلة املساعدة
 املتحدة األمم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

      الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة
 أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة

     الوسطى
ت سية بيا  ٤٠٥، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٣، ٢٤٣، ٩٨، ٢٢، ر
 ٣٠٠، ٢٩٩، األصول جتميد
 ٢٧٢، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٩، ١٨، جلسات
 ١٣٩، ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات
 ١٤٠، آر صيغة وفق معقودة جلسات
 ٣٠٠، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٣٠٠، ٢٩٩، األسلحة توريد حظر
 اخلرباء فريق

 ٢٠، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٢٦ مؤرخة رسالة
 ٢١، ٢٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
 ٣٨٦، ٣٨٥، والية

 ٤٠٥، السالم بناء جلنة
 األمن جملس جلنة

 ٣٨٥، عام عرض
 ٣٨٥، والية

     ٢١٤، اإلنسان حقوق جملس 
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 السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر، السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. دارفور يف احلالة

 دارفور
 رواندا يف احلالة

 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 سور - األوسط الشرق يف احلالة انظر. سور يف احلالة
 سرياليون يف احلالة

 ١٤، تقارير العام، األمني
     ١٤، إحاطات لسرياليون، العام لألمني التنفيذي املمثل 

ت سية بيا  ٤٠٥، ١٤، ر
 ١٤، جلسات

 ٤٠٥، السالم بناء جلنة
 بيساو-غينيا يف احلالة

 العام األمني
 ٢٤، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤، ٢٣، التقارير
 ٢٩٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٧، ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٣، اجلزاءات
 ٤٥٣، ٤٠٥، ٣٨٤، ١٠١، ٩٠، ٢٣، ٢٢، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ٤٠٥، ٣٨٤، ١٠١، ٩٠، ٢٤، ٢٢، )٢٠١٤( ٢١٨٦ القرار
 ٤٥٣، ٤٠٥، ٢٩٩، ١٠١، ١٠٠، ٢٤، ٢٣، ٢٢، )٢٠١٥( ٢٢٠٣ القرار

 ٩٠، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ١٠٠، واألمن والسالم املرأة
 ٢٢، إحاطات بيساو،-لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل

 ٢٣، ٢٢، جلسات
 ٤٠٥، السالم بناء جلنة
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 األمن جملس جلنة
 ٣٨٤، عام عرض
 ٣٨٥، والية
 غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 بيساو -
 قربص يف احلالة

 ٤٩، تقارير العام، األمني
 ٢٥٥، للمنازعات السلمية التسوية
 ٤٩، )٢٠١٤( ٢١٣٥ القرار
 ٤٠١، ٤٩، )٢٠١٤( ٢١٦٨ القرار
 ٤٠١، ٤٩، )٢٠١٥( ٢١٩٧ القرار
 ٤٠١، ٤٩، )٢٠١٥( ٢٢٣٤ القرار

 ٤٠١، بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 ٤٩، جلسات

 قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ديفوار كوت يف احلالة

 ٨٥، ٨٤، املسلح والنزاع األطفال
 ٢٥، تقارير العام، األمني

 ٢٤٨، احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٢٩٥، ٢٩٤، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

 ٣٤٣ ،٣٤٠، اإلقليمية التنظيمات
 ٢٥، تعديل اجلزاءات،

 ٣٧٤، ٢٩٤، ٢٧٣، ١٩١، ٨٨، ٢٥، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ٤٢١، ٤١٥، ٣٤٣، ٢٩٤، ٢١٤، ٩٢، ٨٨، ٨٥، ٨٤، ٢٦، ٢٥، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٣٧٤، ٢٦، )٢٠١٥( ٢٢١٩ القرار
 ٤٢١، ٣٤٣، ٢٤٨، ٢١٤، ١٠٠، ٩٢، ٨٨، ٨٥، ٢٧، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
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 ١٩١، ستعماهلا ديدالته أو - استعمال حظر القوة،
 ٩٢، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠٠، واألمن والسالم املرأة

 ٣٢٢، املتبادلة املساعدة
 ٢٩٥، ٢٩٤، األصول جتميد
 ٢٧٣، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٢٥، جلسات
 ٢٩٥، ٢٩٤، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٥، ٢٩٤، املاس تصدير حظر
 ٢٩٥، ٢٩٤، األسلحة توريد حظر
 ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٣٧٥، ٣٧٤، والية اخلرباء، فريق
 األمن جملس جلنة

 ٣٧٤، عام عرض
 ٢٥، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٦، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
 ٢٦، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة
 ٣٧٥، والية

     ٢١٤، اإلنسان حقوق جملس 
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٤٨، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٤٨، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة

 ٢٤٩، ٢٣٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة لكسمربغ،
 ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة لكسمربغ،

،  ٢٣٩، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ماليز
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة نيوزيلندا،
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة رواندا،
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 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة إسبانيا،
 ١٧٦، والتصويت القرارات اختاذ
 األمن جملس إىل املنازعات إحالة

 ٢٣٩، ٢٣٧، عام عرض
 ٢٣٨، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 أسرتاليا
 ٢٤٩، ٢٠٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، ١٤٦، بيا
ت الروسي، االحتاد  ٢٨١، ٢١٦، بيا

ت األرجنتني،  ٢١٦، بيا
 األردن

 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
 ٤٨، إحاطات اإلنسان، حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 ٢٩٦، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

 ١٤٧، ١٤٦، ١٣٣، ١٣٢، اجللسات
 ٢٠٥، توصيات العامة، اجلمعية
ت الصني،  ٢٨١، ٢٨٠، ٢١٦، ١٤٧، ١٤٦، بيا
 اإلنسان حلقوق السامي املفوض

 ٢٨١، ٤٨، إحاطات
 ٢١٦، اجلهود دعم
 املتحدة اململكة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢١٦، بيا
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ت  املتحدة الوال
 ٢٤٩، ٢٠٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢ ،٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، ٢١٦، ١٤٧، بيا
ن، ت اليا  ٢١٦، بيا
ت أنغوال،  ٢٨١، ٢١٦، بيا
 ٢٨٠، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 ١٤٦، ١٤٥، األعمال جدول

 ٤٨، جلسات
 ١٤٠، آر صيغة وفق معقودة جلسات
 الشعبية الدميقراطية كور مجهورية
 ١٣٢، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٢١ مؤرخة رسالة
 ١٣٣، ١٣٢، ٢٠١٤ أغسطس/آب ١٨ مؤرخة رسالة
 ٢٣٦، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ر ٢٥ مؤرخة رسالة  ١٣٢، ٢٠١٥ مايو/أ
 ١٣٢، ٢٠١٥ أغسطس/آب ١٩ مؤرخة رسالة
 ١٣٣، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٢١ مؤرخة رسالة
 شيلي

 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
 فرنسا

 ٢٤٩، ٢٠٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
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ت  ٢٨٠، بيا
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٨١، ٢١٦، بيا
،  مجهورية كور
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، بيا
 ليتوانيا

 ٢٤٩، ٢٣٩ ،١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، بيا
،  ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ماليز

     ٢١٦، ٢٠٦، تقارير اإلنسان، حقوق جملس 
 كوسوفو يف احلالة

 ٥٢، تقارير العام، األمني
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة

 ٥١، جلسات
 ٣٤٥، األطلسي مشال حلف منظمة والية
 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة انظر. لبنان يف احلالة
 ليرب يف احلالة

 العام األمني
 ٦، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٨ مؤرخة رسالة
 ٢٤٥، ٧، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة
 ٧، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٣١ مؤرخة رسالة
 ٨، ٧، ٦، التقارير
 ٢٤٥، احلقائق وتقصي التحقيقات

 ٢٩٣، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٣٤٣، ٣٤١، اإلقليمية التنظيمات

 ٢٤٥، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١٦ مؤرخة رسالة الرئيس،
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 ٢٧٣، ٦، )٢٠١٤( ٢١٧٦ القرار
 ٤٠٥، ٣٧١، ٢٩٣، ٧، )٢٠١٤( ٢١٨٨ القرار
 ٤١٨، ٤٠٥، ١٩١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٠، ٧، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ٤١٨، ٤١٧، ٤١٥، ٤٠٥، ٧، ٦، )٢٠١٥( ٢٢١٥ القرار
 ٤٠٥، ٣٧١، ٢٩٣، ٧، ٦، )٢٠١٥( ٢٢٣٧ القرار
 ٤١٨، ٤١٧، ٤٠٥، ٣٤٣، ١٠٠، ٩٨، ٩٣، ٩٠، ٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ١٩١، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،
 ٩٣، ٩٠، املسلحة النزاعات يف املدنيون

 ١٠٠، ٩٩، ٩٨، واألمن والسالم املرأة
 ٣٢٣، املتبادلة املساعدة

 ليرب يف املتحدة األمم بعثة انظر. ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٢٩٣، األصول جتميد
 ٢٧٣، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٦، ٥، جلسات
 ٢٩٣، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٣، األسلحة توريد حظر
 اخلرباء فريق

 ٧، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
 ٧، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ مؤرخة رسالة
 ٦، الوالية متديد
 ٣٧٢، ٣٧١، والية

 ٤٠٥، السالم بناء جلنة
 ٣٧١، األمن جملس جلنة
 ٥، إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 ليبيا يف احلالة

 ١٧٢، ١٧١، والتصويت القرارات اختاذ
ت الروسي، االحتاد  ٣٠٧، بيا
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ت األرجنتني،  ٣٠٧، بيا
ت األردن،  ٣٠٨، بيا
 ٤٠، تقارير العام، األمني
 ٣٠٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٣٠٧، ٢٩٩، ٢٩٨، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٧، ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٤٣، ٣٤١، اإلقليمية التنظيمات
 ٢٩٩، ٢٩٨، النفط على املفروض احلظر

 ٣٨، مذكرات الرئيس،
ت الصني،  ٣٠٧، بيا
 ٣٦٤، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٤٥٩، ٣٨٠، ٢٩٨، ٢٦٩، ٩٠، ٣٨، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٣٨٠، ٢٩٨، ٢٦٩، ٣٩، )٢٠١٤( ٢١٤٦ القرار
 ٣٨٠، ٣٤٣، ٢٩٨، ١٧٢، ٣٩، ٣٨، )٢٠١٤( ٢١٧٤ القرار
 ٩٠، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ٣٩، ٣٨، )٢٠١٥( ٢٢٠٨ القرار
 ٤٥٩، ٣٨٠، ٣٠٨، ٢٩٨، ١٧١، ٩٢، ٩١، ٨٨، ٤٠، ٣٨، )٢٠١٥( ٢٢١٣ القرار
 ١٩٨، ١٧١، ٤٠، )٢٠١٥( ٢٢١٤ القرار
 ٢٩٨، ٩٠، ٨٨، ٤٠، ٣٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٨ القرار
 ٣٠٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٠ القرار
 ٣٠٨، ١٠٠، ٨٨، ٤١، )٢٠١٥( ٢٢٥٩ القرار
 ٢٩٩، ٢٩٨، املالية القيود
 ٢٩٩، ٢٩٨، لوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
 ٢٩٩، ٢٩٨، األعمال دوائر على املفروضة القيود
 ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠٠، واألمن والسالم املرأة

 ٣٢٣، املتبادلة املساعدة
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ت املتحدة، اململكة  ٣٠٨، بيا
 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة

 ٢٩٩، ٢٩٨، األصول جتميد
 ٢٩٩، ٢٩٨، والطريان النقل تدابري
 ٢٦٩، ٢٦٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٣٨، جلسات
 ١٣٩، رمسية غري حتاور جلسات

 ٢٩٩، ٢٩٨، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٩، ٢٩٨، األسلحة توريد حظر
 ٢٢٥، واألمن السالم صون
 اخلرباء فريق

 ٤٠، ٣٩، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٣ مؤرخة رسالة
 ٣٨، الوالية متديد
 ٣٨١، ٣٨٠، والية

 األمن جملس جلنة
 ٣٨٠، عام عرض

 ٣٦٣، ٣٩، إحاطات
 ٣٨٠، والية
ت ليبيا،  ٣٠٨، ٣٠٧، ١٦٨ ،بيا

 ١٩٨، عن المتناع االلتزام قسري، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
ت مصر،  ٣٠٨، بيا
 مايل يف احلالة

 ٨٤، املسلح والنزاع األطفال
 العام األمني

 ٤٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٢٣ مؤرخة رسالة
 ٤٢، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٢ مؤرخة رسالة
 ٤٢، ٢٠١٥ مارس/آذار ١٦ مؤرخة رسالة
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 ٤٣، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٦ مؤرخة رسالة
 ٤٣، ٤٢، ٤١، التقارير
 ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٤١، احلقائق وتقصي التحقيقات

 ٣١٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٢٥٧، ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٤٨، ٣٤٣، ٣٤١، اإلقليمية التنظيمات
، ٣٤٣، ٢٧٣، ٢٤٤، ٢٤٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٣، ٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٤٢، ٤١، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار

٤٣٥، ٣٤٨ 
 ٨٤، )٢٠١٥( ٢١٦٤ القرار
، ٤٣٥، ٤١٦، ٢٤٤، ٢٤٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٤، ٤١، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار

٤٣٦ 
 ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، واألمن والسالم املرأة

 ٣٢٣، املتبادلة املساعدة
 إىل األمن جملس بعثات

 ٢٤١، عام عرض
 ١٠٨، إحاطات

 املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر . مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
     مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد
ت سية بيا  ٩٨، ٤٢، ر
 ٢٧٣، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٤١، جلسات
 ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات

 الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 ٤٠٣، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٤٠٣، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٤٠٣، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار

 الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
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 ٤٠٣، عام عرض
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
ت سية بيا  ٤٠٣، ر

 هاييت يف احلالة
 ١٧٤، ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ

 ٨٣، املسلح والنزاع األطفال
 ٤٥، ٤٤، تقارير العام، األمني
 ٤٤٠، ٤١٥، ١٧٢، ٨٣، ٤٥، )٢٠١٤( ٢١٨٠ القرار
 ٤٤٠، ١٧٤، ٩٨، ٨٣، ٤٥، ٤٤، )٢٠١٥( ٢٢٤٣ القرار
 ٩٨، واألمن والسالم املرأة

 إىل األمن جملس بعثات
 ٢٤١، عام عرض

 ١٠٨، إحاطات
 هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

 ٤٤، جلسات
 ٢٢٥، واألمن السالم صون
 يوغوسالفيا يف احلالة

 واهلرسك البوسنة يف احلالة انظر. واهلرسك البوسنة يف احلالة
 كوسوفو يف احلالة انظر. كوسوفو يف احلالة

 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 الطبيعية املوارد على املفروض احلظر

 ٢٩٤، ٢٩٣، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 النفط على املفروض احلظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 الدامنرك

 ٩، للمشاركة دعوات
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 اخلارجية للشؤون األوروبية الدائرة
 ١٢٢، ١١٨، ١١٧، ١١٤، ١١٠، ٩٦، ٨٦، ٧٤، للمشاركة دعوات

 النفس عن الدفاع
ت أسرتاليا،  ٣٢٧، بيا
 ٣٢٨، ٥١ املادة إىل إشارات
 الروسي االحتاد
 ٣٢٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٦، بيا
 ٣٢٨، اإلرهاب
 ٣٢٨، العراق يف احلالة

ت العراق،  ٣٢٨، بيا
 ٣٢٨، )٢٠١٥( ٢٢٤٩ القرار
ت املتحدة، اململكة  ٣٢٨، ٣٢٧، بيا

ت ت املتحدة، الوال  ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، بيا
 أوكرانيا
 ٣٢٧، ٣٢٦، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٧، بيا
ت اإلسالمية، - مجهورية إيران،  ٣٢٧، بيا
ت تركيا،  ٣٢٨، بيا
 ٣٢٨، الرئيس مذكرة تنفيذ

ت رواندا،  ٣٢٦، بيا
 ٣٢٧، واألمن السالم صون

ت غواتيماال،  ٣٢٨، بيا
ت فرنسا،  ٣٢٨، بيا
 ٣٢٥، بشأن قرارات

ت لكسمربغ،  ٣٢٦، بيا
ت ليتوانيا،  ٣٢٧، ٣٢٦، بيا
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 ٣٢٦، بشأن مناقشة
 واإلنفاذ الرصد

 ٣٩٥، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
 ٣٩٥، ١٥٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،

 ٣٦٥، ٣٦٤، الرصد فريق والصومال، إريرت يف احلالة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ٣٩٠، ٣٧٦، اخلرباء فريق
 ٣٧٦، ١٥٩١ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 ٣٨٩، ٢٢٠٦ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٨٨، اخلرباء فريق
 ٣٨٨، ٢١٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
 )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة

 ٣٧٣، اخلرباء فريق
 ٣٧٣، األمن جملس جلنة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 ٣٨٦، اخلرباء فريق
 ٣٨٥، األمن جملس جلنة
 ديفوار كوت يف احلالة

 ٣٧٥، اخلرباء فريق
 ٣٧٥، األمن جملس جلنة
، يف احلالة  ٣٧٢، اخلرباء فريق ليرب
 ليبيا يف احلالة

 ٣٨١، اخلرباء فريق
 ٣٨٠، األمن جملس جلنة
 ٩١، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
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 ٣٦٩، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٨، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة

 ٣٨٣، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٨٢، األمن جملس جلنة
 الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم

 ٣٧٨، اخلرباء فريق
 ٣٧٨، األمن جملس جلنة
 ٣٧٩، اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية -االنتشار عدم

 اإلرهاب مكافحة
 ٣٩٤، التنفيذية املديرية
 ٣٩٣، األمن جملس جلنة

 القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج انظر. القائمة من الرفع
سة  الر
 ١٥٧، عام عرض
ت والتصويت، القرارات اختاذ سية بيا  ١٧١، ١٧٠، ر

ت الشامل، الدمار أسلحة سية بيا  ٢٧٦، ١١٠، ر
ت يف، واألمن السالم أفريقيا، سية بيا  ٤٠٥، ٢٧١، ٣٧، ٣٦، ر
 ١١٤، ٢١٠٤ أبريل/نيسان ١١ مؤرخة رسالة الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
ت اإلرهاب، سية بيا  ١٠٤، ١٠٣، ٨٥، ٨٣، ر
ت املسلح، والنزاع األطفال سية بيا  ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ر
ت الدوليتني، اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية سية بيا  ٣٩٩، ر
 العامة األمانة

 ١٦٠، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٥ مؤرخة مذكرة
 ١٦٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة مذكرة
 ١٦٠، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة مذكرة
 ١٦٠، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ١٠ مؤرخة مذكرة
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ت سية بيا  ١٥٩، ر
 السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة
ت سية بيا  ٤٥١، ر

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٥، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١٦ مؤرخة رسالة
ت سية بيا  ٢٤٧، ٢٤٣، ر
ت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون سية بيا  ١٢٢، ٨٥، ر

ت اإلقليمية، التنظيمات سية بيا  ٣٥٤، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٣، ٣٤٢، ر
 ١٥٧، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٣٠ مؤرخة رسالة السورية، العربية اجلمهورية

ت أفغانستان، يف احلالة سية بيا  ٢٧٤، ٩٨، ٤٦، ر
ت السودان، وجنوب السودان يف احلالة سية بيا  ٣٤٣، ٣٣، ٣٢، ٣١، ر
ت اليمن، - األوسط الشرق يف احلالة سية بيا  ٤٠٢، ١٩٢، ١٩١، ٦٨، ٦٧، ر
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور سية بيا  ١٧٩، ٦٥، ٦٤، ر
ت فلسطني، فضية - األوسط الشرق يف احلالة سية بيا  ٥٩، ر
ت لبنان، - األوسط الشرق يف احلالة سية بيا  ١٩٢، ١٩٠، ر
ت الصومال، يف احلالة سية بيا  ٩، ر
ت العراق، يف احلالة سية بيا  ٢٦٩، ٧١، ر
ت ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة سية بيا  ٢٤٧، ١٩٧، ٨٥، ٨٣، ١٨، ١٦، ر
ت بوروندي، يف احلالة سية بيا  ٤٠٥، ٣٤٢، ١٣، ر
ت الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة سية بيا  ٤٠٥، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٣، ٢٤٣، ٩٨، ٢٢، ر
ت سرياليون، يف احلالة سية بيا  ٤٠٥، ١٤، ر
، يف احلالة  ٢٤٥، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١٦ مؤرخة رسالة ليرب
 ٣٨، مذكرات ليبيا، يف احلالة
ت مايل، يف احلالة سية بيا  ٩٨، ٤٢، ر
ت الكربى، البحريات منطقة يف احلالة سية بيا  ٤٠٣، ر
ت وحلها، أفريقيا يف النزاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق سية بيا  ٣٩٦، ر
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ت السالم، حفظ بعمليات املعين العامل الفريق سية بيا  ٣٩٦، ر
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة، سية بيا  ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ر

ت ،١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث سية بيا  ٤٠١، ر
ت الساحل، ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث سية بيا  ٤٠٢، ر
ت لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة سية بيا  ٣٩٩، ٧٧، ر
ت السابقة، ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة سية بيا  ٣٩٩، ٧٧، ر
ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون سية بيا  ٩١، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ر

ت واألمن، والسالم املرأة سية بيا  ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ر
ت النزاع، انتهاء بعد السالم بناء سية بيا  ٤٠٥، ١١٤، ١١٣، ١٠١، ٩٩، ر

ت األعمال، تصريف سية بيا  ١٦٢، ر
ت للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير سية بيا  ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩، ر
 ١٥٧، دور

ت القانون، سيادة سية بيا  ٢٧٦، ١٠٩، ٩١، ر
ت واألمن، السالم صون سية بيا  ٤٠٤، ٢٢٦، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١٠١، ٩٩، ر

ت السالم، حفظ عمليات سية بيا  ١٠١، ٧٣، ر
ت لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة سية بيا  ٧٠، ر
ت االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة سية بيا  ٦٩، ر
ت العسكرية، األركان جلنة سية بيا  ٣١٩، ر
ت السالم، بناء جلنة سية بيا  ٤٠٥، ٤٠٤، ر

 أفريقيا وسط منطقة
 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة
ت سية بيا  ٣٤٣، ٢٧٢، ١٩٣، ٩٨، ٩٠، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٢٨، ٢٧، ر

سة انظر. الرئيس  الر
 السنغال

 ١١٦، ٢٤، للمشاركة دعوات
 السودان
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا
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ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ٢٠٠، بيا
ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٠٠، بيا

ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٦٩، بيا

 ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، للمشاركة دعوات
 السويد
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا

 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اخلاصة، االقتصادية املشاكل
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، بيا

         ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة  وتنفيذها، األمن جملس قرارات قبول 
 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 ١٩٩، عام عرض

ت أسرتاليا،  ٢٠٠، بيا
ت السورية، العربية اجلمهورية  ٢٠٠، بيا

 ٢٠٠، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٢٠٠، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٠٠، أوكرانيا يف احلالة

ت السودان،  ٢٠٠، بيا
 ١٩٩، بـ املتعلقة القرارات
ت الرسويل، الكرسي  ١٩٩، بيا
 ٢٠٠، املسلحة النزاعات يف املدنيون
ت إيطاليا،  ٢٠٠، بيا

ت اجلديدة، غينيا بوا  ١٩٩، بيا
ت شيلي،  ٢٠٠، بيا
، ت كو  ٢٠٠، بيا
 ١٩٩، دستورية مناقشة
 ٢٠٠، إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
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 الصومال
 ١١، ١٠، ٩، للمشاركة دعوات
 )األمن جملس يف دائم عضو( الصني
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا

ت املسلح، والنزاع األطفال  ٢٢٨، بيا
ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٦، بيا

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٠، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٣٨، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٦، بيا

ت السودان، وجنوب السودان يف احلالة  ٣٤٥، ٣٤٤، بيا
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٤٦، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ١٩٦، بيا
ت ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة  ٢٨١، ٢٨٠، ٢١٦، ١٤٧، ١٤٦، بيا
ت ليبيا، يف احلالة  ٣٠٧، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، بيا
لس ت واالجتماعي، االقتصادي ا  ٢١٨، بيا

ت اخلاصة، االقتصادية املشاكل  ٣٢٤، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، ١٦٩، ١٦٠، ١٤٤، بيا
 واألمن السالم صون

 ١١٦، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٦٠، ٢٢٨، بيا

ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٤، بيا
 العراق

ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٨، بيا
 ١٠٣، ٧٢، ٧١، للمشاركة دعوات
 املتحدة األمم يف العضوية
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         ٢٠٨، العامة اجلمعية  
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٠٨، بيا
 السياسية العملية

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٣، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ٤٦٥، الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 ٤٦٦، لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
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 العملية انظر، السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة
 ٢٨، إحاطات
 ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، تقارير العام، األمني
 ٤٢٤، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
 ٤٢٤، ٤١٥، )٢٠١٤( ٢١٧٣ القرار
 ٤٢٤، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٢٨، العمليات ترشيد
 ٢٨، الوالية متديد

 ٣٣، ٣٠، للمشاركة دعوات
 ٤٢٤، السالم حفظ عمليات
 ٤١٥، تكوين يف تغيريات السالم، حفظ عمليات

 ٤٢٥، والية
 النـزاعات يف اجلنسي العنف

 ٩٩، اإلبالغ
 ٩٦، تقارير العام، األمني

 ٩٩، مبكافحة وحمددة موقوتة التزامات
 ٩٩، والتحليل الرصد
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٦٧ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
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 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢١٩ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٤٠١، ٩٦، ٩٥، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
 ٤٠١، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار
 النزاع حاالت يف اجلنسي لعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة

 ٤٠١، عام عرض
 ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ١٠٠، اجلناة ضد تدابري

 ٩٩، اجلنسانية املسائل ومستشارو املرأة محاية مستشارو
 وحلها أفريقيا يف النزاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق

ت سية بيا  ٣٩٦، ر
     املسلح والنزاع األطفال أيضا انظر، ٣٩٧،   املسلح والنزاع ألطفال املعين العامل الفريق 

 واألمن والسالم ملرأة املعين العامل الفريق
 ٩٦، ٨٦، للمشاركة دعوات

 السالم حفظ عمليات أيضا انظر. السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
ت سية بيا  ٣٩٦، ر

     ٣٩٦، ١٥٦٦ لقرار عمال املنشأ العامل الفريق 
 ٣٩٧، الدوليتني اجلنائيتني حملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق

ئق املعين الرمسي غري العامل الفريق       ٣٩٧، األخرى اإلجرائية واملسائل لو
 الفلبني

ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٠، بيا
 ٥٥، ٥٤، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٦٠، بيا
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 القرصنة
 ٣٥١، اإلقليمية التنظيمات

 أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
 أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

 ٣٥٣، ٣٤٦، اإلقليمية التنظيمات
 ستخدام اإلذن القوة،

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،

 ١٨٩، عام عرض
ت أسرتاليا،  ١٩٦، بيا
ت إكوادور،  ١٩٥، بيا
ت األرجنتني،  ١٩٥، بيا
 ١٩٦، أخرى حاالت يف املبدأ إىل اإلشارة

 ١٩٦، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة املتحدة، العربية اإلمارات
ت الربازيل،  ١٩٤، بيا
 ١٩٧، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٢٣ مؤرخة رسالة السورية، العربية اجلمهورية

 ١٩٤، ١٩٢، ١٩٠، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ١٩١، ١٩٠، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٩٧، ١٩٤، ١٩٠، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٩٤، ١٩١، ١٩٠، لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
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 ١٩٣، ١٩١، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ١٩٥، أوكرانيا يف احلالة
 ١٩١، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ١٩١، ديفوار كوت يف احلالة
 ١٩١، ليرب يف احلالة

ت الصني،  ١٩٦، بيا
 ١٩١، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ١٩١، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ١٩٢، )٢٠١٤( ٢١٣٨ القرار
 ١٩٢، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
 ١٩١، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ١٩٢، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
 ١٩٢، ١٩٠، )٢٠١٤( ٢١٥٦ القرار
 ١٩٠، )٢٠١٤( ٢١٦٣ القرار
 ١٩١، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ١٩٣، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ١٩٤، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ١٩٠، )٢٠١٥( ٢٢١٦ القرار

 بـ املتعلقة القرارات
 ١٨٩، عام عرض
 ١٩١، مبادئ كيد إعادة
 ١٩٤، من العسكرية القوات سحب إىل دعوات عليها، املتنازع املناطق
 ١٩٠، ١٨٩، مبدأ كيد
 ١٩٣، ١٩٢، املسلحة اجلماعات دعم وقف إىل دعوات االستقرار، زعزعة
ت الدميقراطية، - مجهورية الكونغو،  ١٩٤، بيا
ت املتحدة، اململكة  ١٩٥، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ١٩٦، بيا
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 أوكرانيا
 ١٩٦، ٢٠١٤ مارس/آذار ١٣ مؤرخة رسالة
ت  ١٩٥، بيا

ت بنغالديش،  ١٩٤، بيا
ت بولندا،  ١٩٥، بيا
ت سية بيا  ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ر

ت سويسرا،  ١٩٥، بيا
ت فرنسا،  ١٩٦، بيا
 ١٩٦، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة لبنان،

ت لكسمربغ،  ١٩٦، بيا
ت ليتوانيا،  ١٩٦، بيا
 دستورية مناقشة
 ١٩٤، عام عرض
 ١٩٥، أوكرانيا يف احلالة
 ١٩٤، واألمن السالم صون
 ١٩٣، أفريقيا وسط منطقة

، ت نيجري  ١٩٦، ١٩٥، بيا
 التجارية القيود

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 املالية القيود

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٠، طالبان حركة
 ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 التسيارية لقذائف املتعلقة القيود

 ٢٨٨، عام عرض
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 ٢٩٧، ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 الدبلوماسي والتمثيل اخلارجي التمثيل على املفروضة القيود

 ٢٨٨، عام عرض
 اخلارجي والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على املفروضة القيود

 ٢٨٨، عام عرض
 لوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 األعمال دوائر على املفروضة القيود

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 الرسويل الكرسي

ت املسلح، والنزاع األطفال  ٢٢٨، بيا
ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ١٩٩، بيا
 ١٦٧، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١٠٣، ٩٦، ٨٧، ٨٦، ٨١، ٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٩، ٥٨، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٨، بيا
 الدميقراطية - مجهورية الكونغو،
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٥٩، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٤، بيا
 ١٧، ١٦، ١٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، ١٩٤، بيا
 األمن جملس جلان انظر. اللجان
 احملددة اللجنة أيضا انظر، ٤٠٠، املخصصة اللجان
 السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

 ٢١٥، ٢١٣، الفرعية األجهزة مع العالقات العامة، اجلمعية
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 ٢١٥، )٢٠١٤( ٢١٥١ القرار
 ٢١٥، )٢٠١٤( ٢١٨٥ القرار
 ٢١٥، واألمن السالم صون

 ٢١٥، السالم حفظ عمليات
     للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة 

 ٦٠، ٥٩، ٥٨، للمشاركة دعوات
 اللغات
 ١٨١، عام عرض
 ١٨١، ألبانيا

 ١٨١، الربتغال
 ١٨١، تركيا
 ١٨١، صربيا

 ١٨١، سابقاً  اليوغوسالفية - مجهورية مقدونيا،
لس قرارات انظر. ٣٩ املادة  للسالم ديد وجود فيها رأى اليت ا
 احلاالت تفاقم دون للحيلولة املؤقتة التدابري انظر. ٤٠ املادة
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. ٤١ املادة
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. ٤٢ املادة
 واألمن السالم صون انظر. ٤٨ املادة
 املتبادلة املساعدة انظر. ٤٩ املادة
 خاصة اقتصادية مشاكل انظر. ٥٠ املادة
 النفس عن الدفاع انظر. ٥١ املادة
 أملانيا

 احلقائق وتقصي التحقيقات
ت  ٢٤٢، بيا
ت  ٢٤٢، سم بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٤٩، بيا
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ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٤٩، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا

 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اخلاصة، االقتصادية املشاكل
ت األمن، جملس بعثات  ٢٤٢، سم بيا
 ١١٢، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٣٩، للمشاركة دعوات

         ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة  وتنفيذها، األمن جملس قرارات قبول 
 إليبوال املعين العام لألمني اخلاص املبعوث

 ٣٧، للمشاركة دعوات
 ٤٠١، ١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان وجنوب السودان إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 ٤٠٢، ٤٠٠، عام عرض

 ٣٤١، ٢٥٧، اجلهود تشجيع
 سور إىل العام لألمني اخلاص املبعوث

 ٦٥، للمشاركة دعوات
 الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر، ١٦٨، الغربية للصحراء العام لألمني اخلاص املبعوث
 الكربى البحريات منطقة يف احلالة أيضا انظر. الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 ٤٠٣، ٤٠٠، عام عرض
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
 ١٧، ١٦، ١٥، للمشاركة دعوات
 يف واألمن السالم أفريقيا، أيضا انظر. الساحل ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 ٤٠٢، ٤٠٠، عام عرض
 ٣٠٨، إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٥٧، ٣٦، اجلهود تشجيع
 ٣٧، ٣٦، للمشاركة دعوات
 الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر، ٤٠١، ٤٠٠، الغربية للصحراء العام لألمني الشخصي املبعوث
لس لس انظر. واالجتماعي االقتصادي ا  واالجتماعي االقتصادي ا
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 ٢١٧، إحاطات
ت الروسي، االحتاد  ٢١٨، بيا
ت الربازيل،  ٢١٨، بيا
ت الصني،  ٢١٨، بيا

ت كستان،  ٢١٨، بيا
 ٢١٨، الرئيس مذكرة تنفيذ
 ٢١٩، ٢٠١٤ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة االحنياز، عدم حركة
 ٢١٨، واألمن السالم صون

 مع األمن جملس عالقات
 ٢١٧، عام عرض
 ٢١٩، بشأن رسائل
 ٢١٨، بشأن قرارات
 ٢١٨، بشأن مناقشة

 ٢١٩، تقارير السالم، بناء هيكل ستعراض املعين االستشاري العامل اخلرباء فريق
ت السالم، بناء جلنة  ٢١٨، بيا
لس  األورويب ا

 ١٠٣، للمشاركة دعوات
 الدولية اجلنائية احملكمة انظر. الدولية اجلنائية احملكمة

 ٣٢٠، األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات
 ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٥، ٣٣، ٣١، ٣٠، للمشاركة دعوات

         ٢٢٩، ٢٠١٥ مارس/آذار ٩ مؤرخة رسالة  وتنفيذها، األمن جملس قرارات قبول 
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 ٣٩٨، عام عرض
ر ١٥ مؤرخة رسالة  ٧٦، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٧٧، ٧٦، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
ر ١٥ مؤرخة رسالة  ٧٧، ٢٠١٥ مايو/أ
 ٧٩، ٧٨، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
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 ١٧١، والتصويت القرارات اختاذ
 ٣٢٠، األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات

 املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
 الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني

 ٣٩٨، األخرية التطورات
 ٧٨، ٧٧، ٧٦، التقارير
 ٢١٠، ٢٠٩، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 ٧٧، )٢٠١٤( ٢١٩٣ القرار
 ٣٩٩، ٢١٠، ١٧١، )٢٠١٤( ٢١٩٤ القرار
 ٣٩٩، ١٧٨، ٧٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٦ القرار

 ٢١٠، ٢٠٩، الوالية فرتة متديد القضاة،
 ٣٩٩، بـ تتعلق أحكام الوالية،

اء  ٧٦، إ
ت سية بيا  ٣٩٩، ٧٧، ر

 ٧٦، ٧٥، جلسات
 ٧٨، ٧٧، ٧٦، للمشاركة دعوات
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة
 ٣٩٨، عام عرض
ر ١٦ مؤرخة رسالة  ٧٦، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٧٧، ٧٦، ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ١٩ مؤرخة رسالة
ر ١٥ مؤرخة رسالة  ٧٧، ٢٠١٥ مايو/أ
 ٧٨، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة
 ١٧١، والتصويت القرارات اختاذ

 ٣٢٠، األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات
 املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني
 ٣٩٨، األخرية التطورات
 ٧٨، ٧٧، ٧٦، التقارير
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 ٢١٠، ٢٠٩، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 ٣٩٩، ٣٩٨، ٢١٠، ١٧٧، ١٧١، )٢٠١٤( ٢١٩٣ القرار
 ٧٧، )٢٠١٤( ٢١٩٤ القرار
 ٣٩٩، ٣٩٨، ٢١٠، ١٧٨، ٧٦، )٢٠١٥( ٢٢٥٦ القرار

 ٢١٠، ٢٠٩، الوالية فرتة متديد القضاة،
 ٣٩٩، بـ تتعلق أحكام الوالية،
ت سية بيا  ٣٩٩، ٧٧، ر

 ٧٦، ٧٥، جلسات
 ٧٨، ٧٧، ٧٦، للمشاركة دعوات
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 املسلحة النزاعات يف املدنيون

 ٨٦، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة املتحدة، اململكة
 ١٧٣، والتصويت القرارات اختاذ
 ٨٨، العنف إدانة

ت أسرتاليا،  ٢٠٠، بيا
دة  ٩١، اجلماعية اإل
 ٩١، اإلبالغ
 ٩١، الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ٩١، ٩٠، ٨٩، الصغرية األسلحة
 ٩٣، ٨٨، املسلح والنزاع األطفال
 ٨٨، اإلنسان حلقوق الدويل والقانون اإلنساين الدويل للقانون االمتثال
 ٨٦، تقارير العام، األمني
 ٣١٢، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٢٦٠، للمنازعات السلمية التسوية

ت السورية، العربية اجلمهورية  ٢٠٠، بيا
 ٨٩، ٨٨، أفغانستان يف احلالة
 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، السودان وجنوب السودان يف احلالة
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 ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٩، الصومال يف احلالة
 ٨٩، ٨٨، العراق يف احلالة
 ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٩١، ٩٠، بوروندي يف احلالة
 ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٩٠، بيساو-غينيا يف احلالة
 ٩٢، ٨٨، ديفوار كوت يف احلالة
 ٩٣، ٩٠، ليرب يف احلالة
 ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٨، ليبيا يف احلالة
 ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، مايل يف احلالة

 ٩٢، بعينها بعثة توفرها اليت احلماية
 ٩١، واإلنفاذ الرصد

ت السودان،  ٢٠٠، بيا
 ٢٠٠، يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٩٢، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٩٢، ٩١، ٨٩، )٢٠١٤( ٢١٣٨ القرار
 ٩٢، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٩٠، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٨٩، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٩٣، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
 ٩٢، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٩١، )٢٠١٤( ٢١٥٠ القرار
 ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
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 ٩٣، ٩٠، )٢٠١٤( ٢١٥٦ القرار
 ٩٠، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ٩١، ٨٩، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ٩٢، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٩٣، ٩١، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٨٦، ٨٥، )٢٠١٤( ٢١٧٥ القرار
 ٩٣، ٩١، ٨٩، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٩٠، )٢٠١٤( ٢١٨٦ القرار
 ٩٠، ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ٩٣، ٩٠، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ٨٨، )٢٠١٤( ٢١٩١ القرار
 ٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٠٠ القرار
 ٩٢، ٩١، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٩٣، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ٩٢، ٩١، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢١٣ القرار
 ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢١٦ القرار
 ٩٢، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
 ٩١، ٩٠، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٢٠ القرار
 ١٧٣، ٩١، ٨٩، ٨٧، ٨٥، )٢٠١٥( ٢٢٢٢ القرار
 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ٩٣، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٥ القرار
 ٩٢، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار
 ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٩٣، ٩١، ٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٣٠ القرار
 ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٣ القرار
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 ٩٠، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٨ القرار
 ٩٣، ٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ٩٣، ٩٢، ٩١، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
 ٩٢، ٩١، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٤٤ القرار
 ٩١، ٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٤٨ القرار
 ٩١، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٥٠ القرار
 ٩٣، ٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٥١ القرار
 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار
 ٩٠، ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٤ القرار
 ٨٩، ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٨ القرار
 ٨٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٩ القرار
 ٩٢، واألمن والسالم املرأة

 ٩٠، احلماية عن للدول الرئيسية املسؤولية
ت أوغندا،  ٢٦٠، بيا
ت إيطاليا،  ٢٠٠، بيا
ت سية بيا  ٩١، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ر
 ٩٢، اجلرائم مرتكيب ضد اهلدف حمددة تدابري
 ١٤٨، األعمال جدول

 ٨٦، ٨٥، جلسات
 ١٤٣، آر صيغة وفق معقودة جلسات
 ٩١، القانون سيادة
 شيلي

 ٨٦، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٦ مؤرخة رسالة
ت  ٢٠٠، بيا

 ٩١، ٨٩، واألمن السالم صون
، ت كو  ٢٠٠ ،بيا
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 ليتوانيا
 ٨٦، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة
ر ١ مؤرخة رسالة  ٨٧، ٢٠١٥ مايو/أ
 ٩٠، أفريقيا وسط منطقة
ت هولندا،  ٢٦٠، بيا
ال يف العاملني ومحاية عوائق دون اإلنسانية املساعدة وصول  ٨٩، اإلنساين ا
 ٢٠٠، إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 واألمن والسالم املرأة

 ٩٦، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة األرجنتني،
 ١٧٣، والتصويت القرارات اختاذ

 إسبانيا
 ٩٦، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ١ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨١، بيا
ت أسرتاليا،  ٣٠٣، بيا
ت األورويب، االحتاد  ٣٠٣، بيا
 ٩٦، ٩٥، تقارير العام، األمني
 ٣٠٣، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٣، للمنازعات السلمية التسوية

 ١٣٥، اجللسات
 ١٠١، ١٠٠، ٩٨، أفغانستان يف احلالة
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ١٠٠، ٩٨، الصومال يف احلالة
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ١٠١، ١٠٠، بيساو-غينيا يف احلالة
 ١٠٠، ديفوار كوت يف احلالة
 ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ليرب يف احلالة
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 ١٠٠، ليبيا يف احلالة
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، مايل يف احلالة
 ٩٨، هاييت يف احلالة

ت السودان،  ٣٠٣، بيا
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 النزاعات يف اجلنسي العنف انظر. النـزاعات يف اجلنسي العنف
 ٩٩، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٩٨، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٩٩، ٩٨، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
 ١٠١، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ١٠٠، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ١٠١، ٩٩، )٢٠١٤( ٢١٧١ القرار
 ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٤( ٢١٧٣ القرار
 ١٠٠، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ١٠١، )٢٠١٤( ٢١٨٦ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ١٠٠، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ١٠١، ١٠٠، )٢٠١٥( ٢٢٠٣ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢١٠ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
 ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ١٠٠، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
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 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار
 ١٠٠، ٩٩، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ١٠٠، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٢٨٢، ٢٥٣، ١٧٣، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
 ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٤٣ القرار
 ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار
 ١٠٠، )٢٠١٥( ٢٢٥٩ القرار
ت أملانيا،  ٣٠٣، بيا
 ٩٢، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٩٨، وتسويتها النزاعات نشوب منع يف املشاركة

ت املكسيك،  ٣٠٣، ٢٨١، بيا
ت اهلند،  ٣٠٣، بيا

ت أوروغواي،  ٢٨١، بيا
ت آيرلندا،  ٣٠٣، بيا
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
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 ١٠١، ٩٩، النزاع انتهاء بعد السالم بناء
ت بولندا،  ٢٨١، بيا
ت سية بيا  ١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ر
 ١٠١، اجلنساين والتحليل اجلنساين املنظور مراعاة تعميم
 ٢٨١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٤٨، األعمال جدول
 ٩٦، ٩٥، جلسات
 ١٤١، آر صيغة وفق معقودة جلسات
ت رواندا،  ٢٨١، بيا
ت شيلي،  ٣٠٣، بيا
 ١٠١، ٩٩، واألمن السالم صون

 ١٠١، السالم حفظ عمليات
 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

ت ليتوانيا،  ٣٠٣، بيا
ت ليختنشتاين،  ٣٠٣، بيا

 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 ٩٨، أفريقيا وسط منطقة
 االنتخابية املساعدة
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
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 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
ت ملراقبة املتحدة األمم بعثة  ٤٥٨، بوروندي يف االنتخا
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 التقنية املساعدة
 ٣٩٥، األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة

 ٣٩٥، ١٥٤٠ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب،
 ٣٦٤، األمن جملس جلنة والصومال، إريرت يف احلالة
 ٣٧٦، ١٥٩١ لقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٧٣، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٧٥، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣٧٠، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٦٨، األمن جملس جلنة
 طالبان حركة

 ٣٨٣، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
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 ٣٨٢، األمن جملس جلنة
 اإلرهاب مكافحة
 ٣٩٤، التنفيذية املديرية
 ٣٩٣، األمن جملس جلنة
 املتبادلة املساعدة
 ٣٢٢، عام عرض

 ٣٢٣، اإلرهاب
 ٣٢٢، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ٣٢٣، الصومال يف احلالة
 ٣٢٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٣٢٢، ديفوار كوت يف احلالة
 ٣٢٣، ليرب يف احلالة
 ٣٢٣، ليبيا يف احلالة
 ٣٢٣، مايل يف احلالة
 ٣٢٢، بشأن قرارات
 املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
 ١٨٦، عام عرض
ت الروسي، االحتاد  ١٨٩، ١٨٨، بيا
 ١٨٩، أخرى حاالت يف املبدأ إىل اإلشارة
 ١٨٩، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٨٩، الغربية الصحراء يف احلالة
 ١٨٨، أوكرانيا يف احلالة

 ١٨٦، بـ املتعلقة القرارات
ت املتحدة، اململكة  ١٨٨، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ١٨٨، بيا
 ١٨٨، ١٨٧، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة أوكرانيا،
ت االحنياز، عدم حركة  ١٨٧، سم بيا
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 ١٨٨، واألمن السالم صون
 ١٨٧، دستورية مناقشة
 اإلنسانية املسائل

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ٤٤٣، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة

 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر. الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق
     ٤٠١، ٤٠٠، احلماية عن ملسؤولية املعين العام لألمني اخلاص املستشار 

 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر، ٤٠٢، ٤٠٠، ليمن املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 ٦٨، ٦٧، للمشاركة دعوات
 قربص يف احلالة أيضا انظر، ٤٠١، ٤٠٠، بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
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دة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار دة أيضا انظر، ٤٠٠، اجلماعية اإل  اجلماعية اإل
 ٤٠١، عام عرض
 ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ٢٩، ١٩، ١٣، للمشاركة دعوات

 احملدد الفرد أيضا انظر، ٤٠٠، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
 اخلاصة االقتصادية املشاكل
 ٣٢٤، عام عرض

 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة أسرتاليا،
ت الروسي، االحتاد  ٣٢٤، بيا
ت األردن،  ٣٢٤، بيا
 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة السويد،
ت الصني،  ٣٢٤، بيا
 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة أملانيا،
ن،  ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اليو
 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة فنلندا،
 داخليا املشردون

 ١٤٠، آر صيغة وفق معقودة جلسات
 املغرب
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٦٠، ١٤٤، بيا
 ٢١١، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
 اإلنسان حلقوق السامي املفوض
 ٢٤٧، حتقيق مهام إقرار
 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
، - األوسط الشرق يف احلالة  ٢٥٠، تقارير سور
 ٧١، إحاطات العراق، يف احلالة
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
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 ٢٨١، ٤٨، إحاطات
 ٢١٦، اجلهود دعم
 ١١٦، ٩٤، ٨٦، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٥٠، ٤٨، ٢٩، ١٣، للمشاركة دعوات
 ٢٤٩، إحاطات واألمن، السالم صون
 داخليا للمشردين اإلنسان حبقوق املعين اخلاص املقرر

 ٩٦، للمشاركة دعوات
 املكسيك
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦١، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، ٢٨١، بيا
ت القانون، سيادة  ٢٦١، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٠، ١٨٨، بيا
ت الدولية، العدل حمكمة  ٢٢٠، بيا
 سرياليون يف احلالة أيضا انظر. لسرياليون العام لألمني التنفيذي املمثل

 ١٤، إحاطات
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. بدارفور املعين املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشرتك اخلاص املمثل

 ٢٨، إحاطات
 ٢٥٧، ٢٥٥، جلهود االعرتاف
 ٢٥٥، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٥٥، السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ٣٠، للمشاركة دعوات
 الدولية هلجرة املعين العام لألمني اخلاص املمثل

 ١٢٢، للمشاركة دعوات
 أفغانستان يف احلالة أيضا انظر، ٤٦٢، ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل

 ٤٧، ٤٦، للمشاركة دعوات
 بوروندي يف احلالة أيضا انظر، ٢٥٧، لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل

 ١٢، للمشاركة دعوات
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 الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
 ١٧، ١٦، ١٥، للمشاركة دعوات

 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
 ٣٥، عام عرض
 ٣٥، للمشاركة دعوات

 بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر. بيساو - لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
 ٢٣، ٢٢، إحاطات
 ٢٥٧، اجلهود تشجيع
 ٢٤، ٢٣، للمشاركة دعوات
 ٣٨٤، املعلومات طلبات

 لقربص العام لألمني اخلاص املمثل
 ٥٠، ٤٩، للمشاركة دعوات

 ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
 ٢٦ ،٢٥، للمشاركة دعوات

 لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل
 ٥٢، للمشاركة دعوات

 للصومال العام لألمني اخلاص املمثل
 ١١، ١٠، ٩، للمشاركة دعوات

 العراق يف احلالة أيضا انظر، ٢٧٩، ٧١، للعراق العام لألمني اخلاص املمثل
 ٧٢، ٧١، للمشاركة دعوات

 ليرب يف احلالة أيضا رانظ، ٤١٨، ٥، لليرب العام لألمني اخلاص املمثل
 ٧، ٦، للمشاركة دعوات

 لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
 ٤٠، ٣٩، ٣٨، للمشاركة دعوات

 مايل يف احلالة أيضا انظر. ملايل العام لألمني اخلاص املمثل
 ٣٤١، جلهود االعرتاف
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
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 ٤٣، ٤٢، ٤١، للمشاركة دعوات
 هاييت يف احلالة انظر. هلاييت العام لألمني اخلاص املمثل

 ٤٥، ٤٤، للمشاركة دعوات
 ٢٥٧، أفريقيا لوسط العام لألمني اخلاص املمثل

 ٢٨، ٢٧، ٢٢، ٢٠، للمشاركة دعوات
 واهلرسك لبوسنة املعين السامي املمثل

 ٥١، ٥٠، للمشاركة دعوات
 احلضارات لتحالف السامي املمثل

 ١١٦، للمشاركة دعوات
 املسلح والنزاع األطفال أيضا انظر، ٣٧٣، ٢٥٢، املسلح والنزاع ألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة

 ٨١، ٨٠، ٦٥، ١٩، للمشاركة دعوات
 النزاعات يف اجلنسي العنف أيضا انظر. النزاع حاالت يف اجلنسي لعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة

 ٤٠١، ٤٠٠، عام عرض
 ٢٥٢، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة

 ١١٧، ٩٦، ٦٥، ٣١، ١٩، للمشاركة دعوات
 ٣٧٣، املعلومات طلبات
 )األمن جملس يف دائم عضو( الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

ت اإلرهاب،  ٣٢٨، بيا
ت العامة، األمانة  ٢٠٨، بيا

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٤٦، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٣، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، بيا

ت اجلزاءات،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٤٦، بيا
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ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، ١٩٥، ١٨٨، بيا
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢١٦، بيا

ت ليبيا، يف احلالة  ٣٠٨، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٨، ٣٢٧، بيا
 ١١٩، )٢٠١٥( ٢٢٥٠ القرار
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٥، بيا

 ٨٦، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة املسلحة، النزاعات يف املدنيون
ت املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة  ١٨٨، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، ١٤٤، بيا
 واألمن السالم صون

 ١١٦، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
 ١١٨، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، ٢٠٨، بيا

ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٤، بيا
 األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

 ٦٠، ٥٩، للمشاركة دعوات
 اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة

 ١٠٤، ٩٥، للمشاركة دعوات
 النرويج

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
 ٣١، للمشاركة دعوات

 املؤقت الداخلي النظام انظر. الداخلي النظام
 املؤقت الداخلي النظام
 والتصويت القرارات اختاذ انظر. بـ يتعلق ما يف والتصويت، القرارات اختاذ
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 املشاركة انظر. بـ يتعلق ما يف املشاركة،
 ١٨١، الداخلي للنظام املؤقت الوضع
ت أوكرانيا،  ١٨٢، بيا
 األعمال جدول انظر. بـ يتعلق ما يف األعمال، جدول

 اجللسات انظر. بشأن جلسات،
 اهلند

ت اإلرهاب،  ٢٨٠، ٢٣٠، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٣١٧، ٣١٦، ٢٣٠، ٢١٣، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٣١٧، ٣١٦، بيا

ت السالم، حفظ عمليات  ٣١٦، بيا
ت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول  ٢٣٠، بيا
ئق  ١٤٤، الو

ت  )األمن جملس يف دائم عضو( األمريكية املتحدة الوال
ت يف، واألمن السالم أفريقيا،  ٢٧٩، بيا
 اإلرهاب
 ١٠٣، ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٨، بيا

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٩، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٣، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥١، ٣٤٩، ٣٤٤، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
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ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٤٩، بيا
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 ٣٣، ٢٠١٥ أغسطس/آب ١٩ مؤرخة رسالة
ت  ٣٤٤، بيا

، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٣٠، بيا
ت العراق، يف احلالة  ٢٧٩، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ١٩٦، ١٨٨، بيا
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٤٩ ،٢٠٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، ٢١٦، ١٤٧، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، بيا
ت املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة  ١٨٨، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٣٢٧، ٣١٧، بيا
ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٥، ٣٠٤، بيا
ت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول  ٢٣٠، بيا

 ٢١١، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
ت أفريقيا، وسط منطقة  ٣٥١، بيا
ن  اليا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٤٩، بيا
ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٤٩، بيا
ت ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة  ٢١٦، بيا

 ١٠٧، ٤٨، للمشاركة دعوات
 اليمن
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 ٦٨، ٦٧، للمشاركة دعوات
ن  اليو

 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اخلاصة، االقتصادية املشاكل
         ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة  وتنفيذها، األمن جملس قرارات قبول 

 إندونيسيا
ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا

 ٥٧، ٥٥، ٥٤، للمشاركة دعوات
 )٢٠١٥ عام يف األمن جملس يف عضو( أنغوال

ت اإلرهاب،  ٢٨٠، بيا
ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥٢ ،بيا

ت السودان، وجنوب السودان يف احلالة  ٣٥٢، بيا
ت ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة  ٢٨١، ٢١٦، بيا

 ١٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ١٨٨، بيا
 واإلنفاذ الرصد انظر. إنفاذ

 أوروغواي
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١١، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٢٨١، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٣٠، ١٨٠، ١٤٤، بيا

 ٤٥، للمشاركة دعوات
ت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول  ٢٣٠، بيا
 أوغندا

ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٠، بيا
ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٦٠، بيا
 ١٥، ١٣، للمشاركة دعوات
 أوكرانيا
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ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا
 النفس عن الدفاع

 ٣٢٧، ٣٢٦، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٧، بيا
 ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،

 ١٩٦، ٢٠١٤ مارس/آذار ١٣ مؤرخة رسالة
ت  ١٩٥، بيا
 ١٨٨، ١٨٧، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٨ مؤرخة رسالة املصري، تقرير وحق احلقوق يف املساواة
ت املؤقت، الداخلي النظام  ١٨٢، بيا

ت األعمال، تصريف  ١٦٨، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، ١٦٩، بيا

 ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، للمشاركة دعوات
 اإلسالمية - مجهورية إيران،

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٥، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٧، بيا
 ١١٢، للمشاركة دعوات
 واألمن السالم صون

 ٢٢٤، ٢٠١٤ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٧، بيا

 اإلسالمية إيران مجهورية- االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
 أيرلندا

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا

 ٥٥، ٥٤، للمشاركة دعوات
 إيطاليا

ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ٢٠٠، بيا
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ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٠٠، بيا
 ٧٠، ٥٥، ٥٤، ٣٩، ٩، للمشاركة دعوات

 اجلديدة غينيا بوا
ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ١٩٩، بيا
 كستان

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
لس ت واالجتماعي، االقتصادي ا  ٢١٨، بيا
 ١٠٧، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢١٨، ١٨٨، بيا
مج  اإلمنائي املتحدة األمم بر

 ١١٧، للمشاركة دعوات
 األمن جملس بعثات انظر. بعثات
 السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء بعثات
 األمن جملس بعثات

 إىل بعثة أفريقيا،
 ٢٤١، عام عرض

 ١٠٨، إحاطات
 ٢٤١، احلقائق وتقصي التحقيقات

ت أملانيا،  ٢٤٢، سم بيا
 إىل بعثة وأفريقيا، أورو

 ٢٤١، عام عرض
 ١٠٨، إحاطات
ت بلجيكا،  ٢٤٢، سم بيا
 ١٠٨، جلسات
ت فرنسا،  ٢٤٢، بيا
ت ليتوانيا،  ٢٤٢، بيا
 إىل بعثة مايل،
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 ٢٤١، عام عرض
 ١٠٨، إحاطات

ت والشفافية، واالتساق املساءلة جمموعة  ٢٤٢، سم بيا
 إىل بعثة هاييت،

 ٢٤١، عام عرض
 ١٠٨، إحاطات

ت هولندا،  ٢٤٢، بيا
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 الصومال يف احلالة أيضا انظر، الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

 ٣٤٨، اإلقليمية التنظيمات
 ٨، الوالية متديد

 ١٠، ٩، للمشاركة دعوات
 املتحدة األمم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

      الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة
 ٣٥٣، ٣٥١، ٣٤٧، ٣٤٥، اإلقليمية التنظيمات

 ٤٣٧، ٤١٦، ٤١٥، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٤٣٨، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٤٣٧، ٤١٦، )٢٠١٥( ٢٢١٢ القرار
 ٤٣٨، ٤١٦، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار

 السالم حفظ عمليات
 ٤٣٧، عام عرض

 ٤١٦، تكوين يف تغيريات
 ٤٣٨، والية

 املتحدة األمم بعثة انظر ، مايل يف احلالة أيضا انظر. مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
     مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة

 ٢٤٢، احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٣١١، إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

 ٣٤٨، اإلقليمية التنظيمات
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 ٤٣٥، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٤٣٦، ٤٣٥، ٤١٦، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار
 ٤١، الوالية متديد

 ٧٤، ٤١، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤٣٥، عام عرض

 ٤١٦، تكوين يف تغيريات
 ٤٣٦، والية

 جنوب يف املتحدة األمم بعثة انظر، السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 السودان
 ٢٩، إحاطات
 ٣٤، تقارير العام، األمني
 ٤٣٢، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٤٣٢، ٤١٦، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار
 ٢٩، الوالية متديد

 ٧٤، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤٣٢، عام عرض

 ٤١٦، تكوين يف تغيريات
 ٤٣٣، والية

 ليرب يف احلالة أيضا انظر، ليرب يف املتحدة األمم بعثة انظر. ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٨، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ٤١٨، ٤١٧، ٤١٥، )٢٠١٥( ٢٢١٥ القرار



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

CXXIX 17-03714 
 

 ٤١٨، ٤١٧، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ٦، الوالية متديد

 ٧٤، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤١٧، عام عرض

 ٤١٥، تكوين يف تغيريات
 ٤١٩، والية

 يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر، هاييت يف احلالة أيضا انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 هاييت
 ٤٤٠، ٤١٥، )٢٠١٤( ٢١٨٠ القرار
 ٤٤٠، )٢٠١٥( ٢٢٤٣ القرار
 ٤٤، الوالية جتديد
 ٤٤، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤٤٠، عام عرض

 ٤١٥، تكوين يف تغيريات
 ٤٤١، والية

 لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر، أفغانستان يف احلالة أيضا انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 أفغانستان إىل املساعدة
 ٤٦٢، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٦٢، )٢٠١٤( ٢١٤٥ القرار
 ٤٦٢ ،)٢١٠٥( ٢٢١٠ القرار
 ٤٦، الوالية متديد

 ٤٦، للمشاركة دعوات
 ٤٦٤، والية

 املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر، الصومال يف احلالة أيضا انظر. الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 الصومال إىل

 ٤٦١، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات



 فهرس
 
 

17-03714 CXXX 
 

 ٤٦١، )٢٠١٤( ٢١٥٨ القرار
 ٤٦١، )٢٠١٥( ٢٢٣٢ القرار
 ٨، الوالية متديد

 ٩، للمشاركة دعوات
 ٤٦٢، والية

 إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر، العراق يف احلالة أيضا انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 العراق

 ٧١، إحاطات
 ٤٦٥، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٦٥، )٢٠١٤( ٢١٧٠ القرار
 ٧١، الوالية متديد

 ٧١، للمشاركة دعوات
 ٤٦٦، والية

 كوسوفو يف احلالة أيضا انظر. كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة
 ٥٢، للمشاركة دعوات
 ٤٤٣، السالم حفظ عمليات
 ٤٤٣، والية

 احلالة أيضا انظر، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 الغربية الصحراء يف

 ٤١٦، ٤١٥، )٢٠١٤( ٢١٥٢ القرار
 ٥، الوالية متديد

 ٥، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤١٦، عام عرض

 ٤١٥، تكوين يف تغيريات
 ٤١٧، والية

 إيبوال لفريوس العاجل للتصدي املتحدة األمم بعثة انظر. إيبوال لفريوس العاجل للتصدي املتحدة األمم بعثة
 ٣٧، للمشاركة دعوات
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 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر، ليبيا يف احلالة أيضا انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٠، ٣٩، ٣٨، تقارير العام، األمني
 ٤٥٩، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٥٩، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٤٥٩، )٢٠١٥( ٢٢١٣ القرار
 ٣٨، الوالية متديد

 ٣٨، للمشاركة دعوات
 والية

 ٤٦٠، عام عرض
 ٣٠٨، متديد

ت ملراقبة املتحدة األمم بعثة ت ملراقبة املتحدة األمم بعثة انظر. بوروندي يف االنتخا  بوروندي يف االنتخا
 ٤٥٨، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٥٨، )٢٠١٤( ٢١٣٧ القرار
 ١٢، إنشاء
 ٤٥٨، والية

 أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة 
         الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر، الوسطى

 ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٧، اإلقليمية التنظيمات
 - مجهورية( الكونغو يف احلالة أيضا انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر، )الدميقراطية
 ١٨، ١٧، ١٦، تقارير العام، األمني
 ٣١١، إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٤٢٦، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٤٢٧، ٤٢٦، ٤١٦، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ١٥، الوالية متديد
 ٧٤، ١٥، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤٢٦، عام عرض



 فهرس
 
 

17-03714 CXXXII 
 

 ٤١٦، تكوين يف تغيريات
 ٤٢٨، والية
 بلجيكا

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٢، سم بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، بشأن بيا
ت األمن، جملس بعثات  ٢٤٢، سم بيا
 ١٠٧، ٥٥، ٥٤، للمشاركة دعوات

 النزاع انتهاء بعد السالم بناء
 ١١٤، ١١٣، تقارير العام، األمني
 ١٠١، ٩٩، واألمن والسالم املرأة

ت سية بيا  ٤٠٥، ١١٤، ١١٣، ١٠١، ٩٩، ر
 ١١٣، جلسات
 ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات

 السالم بناء جلنة
 ٤٠٥، عام عرض
 ١١٤، ١١٣، التقارير
 بنغالديش
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١١، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٤، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٣١٦، ١٩٤، بيا

ت السالم، حفظ عمليات  ٣١٦، بيا
 بوروندي
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٢، بيا
 ١٣، ١٢، للمشاركة دعوات

 بولندا
ت العراق، يف احلالة  ٢٧٩، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٥، بيا
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ت واألمن، والسالم املرأة  ٢٨١، بيا
ت األعمال، تصريف  ١٦٢، بيا
ت واألمن، السالم صون  ١٩٥، بيا
ت  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. بيا

ت سية بيا سة انظر. ر  الر
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
 بريو

ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٣١٦، ١٨٠، بيا

 ٤٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٣١٦، بيا
 يلند

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٢، بيا
 األصول جتميد

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٨٩، والصومال إريرت يف احلالة
 ٢٩٥، السودان يف احلالة
 ٣٠٢، ٣٠١، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٠١، ٣٠٠، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٦، لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٢، العراق يف احلالة
 ٢٩٤، ٢٩٣، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٠٠، ٢٩٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٩٥، ٢٩٤، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢٩٣، ليرب يف احلالة
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٢، ٢٩٠، القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
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 ٢٩٠، طالبان حركة
 ٢٩٧، ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة حتديد
 والطريان النقل تدابري

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 والطريان النقل تدابري انظر. لطريان متعلقة تدابري
 تركيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
ت العراق، يف احلالة  ٣٢٨، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٨، بيا
 ١٨١، اللغات
 ٧٢، ٦٤، للمشاركة دعوات
غو ترينيداد  وتو

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، بيا
 السلمية لوسائل املنازعات تسوية

 األمن جملس إىل املنازعات إحالة انظر. األمن جملس إىل املنازعات إحالة
 املسلح والنزاع األطفال أيضا انظر. املسلح والنزاع األطفال

 احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
 املسلحة النزاعات يف املدنيون انظر. املسلحة النزاعات يف املدنيون

 النزاع انتهاء بعد السالم بناء انظر. النزاع انتهاء بعد السالم بناء
 )٢٠١٥-٢٠١٤ الفرتة يف األمن جملس يف عضو( تشاد

 ١١٤، ٢١٠٤ ديسمرب/األول كانون ٤ مؤرخة رسالة الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٢، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦١، بيا
 ١٢٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
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ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥٠، ٣٣٩، ٣٣٧، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٦، بيا

ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٥٠، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٦١، بيا
ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٤، بيا
 األعمال تصريف
 إسبانيا

ت  ١٦٢، سم بيا
ت إسرائيل،  ١٦٨، بيا

ت أفغانستان،  ١٦٨، بيا
ت األردن،  ١٦٢، سم بيا
 ١٦٧، ١٦٣، لفيديو التداول
ت الكاريبية، اجلماعة  ١٦٢، سم بيا
 ١٦٦، ٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
ت أوكرانيا،  ١٦٨، بيا
ت بولندا،  ١٦٢، بيا
ت سية بيا  ١٦٢، ر
غو، ترينيداد ت وتو  ١٦٢، بيا
 ١٦٩، الرئيس مذكرة تنفيذ

 ١٦٧، ٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة موجهة غري دعوات
ت شيلي،  ١٦٢، سم بيا

ت فلسطني،  ١٦٨، بيا
ت كرواتيا،  ١٦٢، سم بيا
، ت ماليز  ١٦٢، سم بيا
ت هاييت، أصدقاء جمموعة  ١٦٢، سم بيا
ت األهداف، احملددة اجلزاءات بشأن الرأي يف املتفقة الدول جمموعة  ١٦٢، سم بيا
 ١٦٨، بشأن مناقشة
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ت العام، األمني ئب  ١٦٣، بيا
ت نيوزيلندا،  ١٦٢، سم بيا

 إيبوال فريوس تفشي
 ٢٤٠، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

ت الربازيل،  ٢٧٩، بيا
 ٤١٧، ليرب يف احلالة
 ٢٦٩، ٢٤٠، )٢٠١٤( ٢١٧٧ القرار
 ٤١٧، )٢٠١٥( ٢٢١٥ القرار

 ٣٢٣، املتبادلة املساعدة
ت ت املتحدة، الوال  ٢٧٩، بيا

 ٢٦٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة سرياليون،

 ٢٢٥، واألمن السالم صون
 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة غينيا،
ت فرنسا،  ٢٧٩، بيا

ت كولومبيا،  ٢٧٩، بيا
 ٤٠٤، السالم بناء جلنة

،  ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة ليرب
 التقارير تقدمي

 اإلقليمية التنظيمات
 ٣٥٢، عام عرض
 ٣٥٢، بشأن قرارات
 ٣٥٥، بشأن مناقشة

 املصري تقرير وحق احلقوق يف املساواة انظر. املصري تقرير
 للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٢٦٨، عام عرض
 ٢٧٦، الشامل الدمار أسلحة
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 ٢٧٩، ٢٧١، ٢٦٩، يف واألمن السالم أفريقيا،
 ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، اإلرهاب
 ٢٧٧، الصغرية األسلحة
 ٢٧٤، ٢٧١، أفغانستان يف احلالة
 ٢٧٥، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ٢٧٤، ٢٧١، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٢٦٩، ٢٦٨، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٧٥، ٢٧١، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٧٥، لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٧٤، ٢٧١، الصومال يف احلالة
 ٢٧٩، ٢٦٩، ٢٦٨، العراق يف احلالة
 ٢٧٣، ٢٧١، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٢٧٨، أوكرانيا يف احلالة
 ٢٧٢، ٢٧١، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٧٣، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢٨٠، )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ٢٧٣، ليرب يف احلالة
 ٢٦٩، ٢٦٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٧٣، مايل يف احلالة
 ٢٧٢، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٣٥ القرار
 ٢٧٣، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٢٧٤، )٢٠١٤( ٢١٣٨ القرار
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٣٩ القرار
 ٢٦٩، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٤١ القرار
 ٢٧٤، )٢٠١٤( ٢١٤٢ القرار
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 ٢٦٩، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٢٦٩، )٢٠١٤( ٢١٤٦ القرار
 ٢٧٣، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٢٧٣، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ٢٧٤، )٢٠١٤( ٢١٥٦ القرار
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٥٩ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٦٠ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٦١ القرار
 ٢٧٣، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٦٥ القرار
 ٢٧٨، )٢٠١٤( ٢١٦٦ القرار
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٧٢ القرار
 ٢٧٣، )٢٠١٤( ٢١٧٦ القرار
 ٢٧٩، ٢٦٩، )٢٠١٤( ٢١٧٧ القرار
 ٢٨٠، ٢٧٠، ٢٦٩، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
 ٢٧٤، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٨٣ القرار
 ٢٧٤، )٢٠١٤( ٢١٨٤ القرار
 ٢٧٦، )٢٠١٤( ٢١٩٥ القرار
 ٢٧٢، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٢٧٤، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٢٧٧، )٢٠١٥( ٢٢٢٠ القرار
 ٢٨٢، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
 ٢٧٠، )٢٠١٥( ٢٢٤٩ القرار
 ٢٨١، واألمن والسالم املرأة

ت سية بيا  ٢٧٦، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩، ر
 ٢٧٦، القانون سيادة
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 ٢٧٥، ٢٧١، االنتشار عدم
 ٢٧٦، الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم

 ٣٩ ملادة متعلقة قرارات
 ٢٦٨، عام عرض

 ٢٧١، ٢٧٠، املستمرة التهديدات
 ٢٧١، اإلقليمية احلاالت أو معينة ببلدان اخلاصة احلاالت
 ٢٦٩، ٢٦٨، جديدة ديدات
 ٢٧٥، مواضيعية مسائل
 ٢٧٧، ٣٩ ملادة متعلقة مناقشة
 ٢٧٢، أفريقيا وسط منطقة
 احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق تقصي
 املتحدة - مجهورية تنزانيا،

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
 التسلح تنظيم

 ٢٣٠، عام عرض
 ٢٣١، واألمن السالم صون

ت كوستاريكا،  ٢٣١، بيا
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 اإلرهاب أيضا انظر. القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم

 ٢٩٢، ٢٩٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٣٦٦، ٢٩١، )٢٠١٤( ٢١٦١ القرار
 ٢٩١، )٢٠١٤( ٢١٧٠ القرار
 ٣٦٦، ٢٩١، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
 ٣٦٦، ٣٠٢، ٢٩٢، ٢٩١، ٢٢٦، )٢٠١٥( ٢١٩٩ القرار
 ٣٩٥، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٢٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار

 ٢٩٢، ٢٩٠، األصول جتميد
 ٢٩٢، ٢٩٠، الثقافية السلع يف التجارة حظر
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 ٢٩٢، ٢٩٠، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٢، ٢٩٠، األسلحة توريد حظر
 ٢٢٦، واألمن السالم صون
 ٣٦٩، ٣٦٦، والية اجلزاءات، ورصد التحليلي الدعم فريق
 األمن جملس جلنة

 ٣٦٥، عام عرض
 ٣٦٧، والية
 ٣٧١، ٣٦٦، والية املظامل، أمني مكتب

 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
 األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول انظر. األمن جملس قرارات تنفيذ
 تونس

ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٢، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٦٢، ٢٢٧، بيا

 ٣٩، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٧، بيا
 ليشيت - تيمور

 ٢٤، للمشاركة دعوات
 جامايكا
 ١٠٧، للمشاركة دعوات
 ٢١٢، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
 العربية الدول جامعة

ت املسلح، والنزاع األطفال  ٢٢٨، بيا
 ١١٧، ٩٦، ٨١، ٨٠، ٦٠، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٨، بيا
 األعمال جدول

 ١٤٤، عام عرض
 ١٤٧، الشامل الدمار أسلحة
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 ١٤٩، ١٤٨، يف واألمن السالم أفريقيا،
 إقرار

 ١٤٥، عام عرض
 ١٤٧، احلالية البنود حتت جديدة فرعية بنود إضافة
 ١٤٧، احلالية البنود إطار يف معينة ببلدان اخلاصة احلاالت يف النظر
 ١٤٦، ١٤٥، حديثا مدرجة بنود

 ١٤٧، البنود تعديل
 ١٥٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد

 ١٤٨، ١٤٧، الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ١٤٨، اإلرهاب
 ١٤٨، الصغرية األسلحة
 ١٤٨، املسلح والنزاع األطفال
 ١٤٨، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

ت السورية، العربية اجلمهورية  ١٥٦، بيا
 ١٤٧، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٤٨، ١٤٧، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٥٦، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٥٦، ١٤٥، أوكرانيا يف احلالة
 ١٤٦، ١٤٥، )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ١٤٨ ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٤٨، واألمن والسالم املرأة

ت رواندا،  ١٥٦، بيا
 ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، واألمن السالم صون

 ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، السالم حفظ عمليات
 األمن جملس نظر قيد مسائل
 ١٤٩، عام عرض
 ١٥٠، رمسية جلسات يف فيها ُنظر اليت البنود
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 ١٥٣، حذفها املقرتح البنود
 ١٥٢، عليها واإلبقاء البنود حذف
 ١٥٥، بشأن مناقشة
 جلسات

 ١٠٧، ١٠٦، إحاطات
 ١١٠، الشامل الدمار أسلحة
 ٣٦، يف واألمن السالم أفريقيا،
 ١١٤، الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ١٠٢، اإلرهاب
 ٩٤، الصغرية األسلحة
 ٨٠، ٧٩، املسلح والنزاع األطفال
 ١٢٢، ١٢١، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 ٩٥، اجلزاءات

 ٤٦، أفغانستان يف احلالة
 ٥٠، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ٢٩، ٢٨، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٦٧، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٦٣، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٥٨، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ٥، الغربية الصحراء يف احلالة
 ٩، ٨، الصومال يف احلالة
 العراق يف احلالة

 ٧١، عام عرض
 ٧٠، دينية أو عرقية ألسباب واالعتداءات اهلجمات ضحا
 ١٥، ١٤، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٥٧، ٥٥، ٥٣، أوكرانيا يف احلالة
 ١٢، ١١، بوروندي يف احلالة
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 ١٩، ١٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ١٤، سرياليون يف احلالة
 ٢٣، ٢٢، بيساو-غينيا يف احلالة
 ٤٩، قربص يف احلالة
 ٢٥، ديفوار كوت يف احلالة
 ٤٨، )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ٥١، كوسوفو يف احلالة
 ٦، ٥، ليرب يف احلالة
 ٣٨، ليبيا يف احلالة
 ٤١، مايل يف احلالة
 ٤٤، هاييت يف احلالة

 ٧٦، ٧٥، لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 ٧٦، ٧٥، السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 ٨٦، ٨٥، املسلحة النزاعات يف املدنيون

 ٩٦، ٩٥، واألمن والسالم املرأة
 ١٠٨، األمن جملس بعثات
 ١١٣، النزاع انتهاء بعد السالم بناء

 آر بصيغة املعقودة اجللسات انظر. آر بصيغة معقودة جلسات
 ١٠٩، القانون سيادة
 ١١٦، ١١٥، واألمن السالم صون
 ١١١، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 ١١٣، الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم

 ٧٣، السالم حفظ عمليات
 ٣٥، يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 ٧٠، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ٦٩، االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 ٢٧، أفريقيا وسط منطقة
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 ١٣٨، رمسية غري حتاور جلسات
 آر صيغة وفق معقودة جلسات
 ١٣٩، عام عرض

 ١٤٢، اإلرهاب
 ١٤٣، الصغرية األسلحة
 ١٤١، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ١٤٢، ١٤١، األوسط الشرق يف احلالة
 ١٤٢، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٤٢، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٤١، ١٤٠، أوكرانيا يف احلالة
 ١٤٠، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ١٤٠، )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ١٤٣، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٤١، واألمن والسالم املرأة

 ١٤٠، داخليا املشردون
 ١٣٨، رمسية غري جلسات

 ١٤٢، واألمن السالم صون
 ١٤٠، السالم حفظ عمليات
 الوسطى أفريقيا مجهورية

 ٢١، ٢٠، ١٩، للمشاركة دعوات
 اإلسالمية - مجهورية إيران، انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
 املتحدة - مجهورية تنزانيا، انظر. املتحدة تنـزانيا مجهورية
 )٢٠١٥ عام يف األمن جملس يف عضو( البوليفارية - مجهورية فنزويال، انظر. البوليفارية فنزويال مجهورية
، انظر. كور مجهورية  )٢٠١٤ عام يف األمن جملس يف عضو( مجهورية كور
 الشعبية الدميقراطية كور مجهورية
 الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
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 أفريقيا جنوب
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٥٩، بيا
 ١٥، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا
 السودان جنوب

 ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، للمشاركة دعوات
 أفريقيا وسط منطقة انظر. للمقاومة الرب جيش
 اإلرهاب أيضا انظر. طالبان حركة

 ٢٩٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٣٨٢، ٢٩٠، )٢٠١٤( ٢١٦٠ القرار
 ٣٨٢، ٢٩٠، )٢٠١٥( ٢٢٥٥ القرار
 ٢٩٠، املالية القيود
 ٢٩٠، األصول جتميد
 ٢٩٠، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٠، األسلحة توريد حظر
 ٣٨٣، ٣٨٢، والية اجلزاءات، ورصد التحليلي الدعم فريق
 ٣٨٢، والية الرصد، فريق
 األمن جملس جلنة

 ٣٨٢، عام عرض
 ٣٨٢، والية

 االحنياز عدم حركة
لس  ٢١٩، ٢٠١٤ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة واالجتماعي، االقتصادي ا
ت املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة  ١٨٧، سم بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، ٢١٣، ١٦١، سم بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٧، سم بيا
 حظر

 النفط على املفروض احلظر
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 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٤، ٢٩٣، )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة الطبيعية، ملوارد املتعلقة احلظر حاالت
 املاس تصدير حظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٤، ديفوار كوت يف احلالة
 األسلحة توريد حظر انظر. األسلحة توريد حظر
 ٢٨٨، الكمالية السلع توريد حظر
 الفحم  حظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٨٩، والصومال إريرت يف احلالة
 استخدامها أو - ستخدام التهديد حظر القوة، انظر. ستخدامها التهديد أو القوة استخدام حظر
 الثقافية السلع يف التجارة حظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٢، ٢٩٠، القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 عليه قيود فرض أو السفر حظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٥، السودان يف احلالة
 ٣٠٢، ٣٠١، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٣٠١، ٣٠٠، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٦، لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٤، ٢٩٣، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٠٠، ٢٩٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٩٥، ٢٩٤، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢٩٣، ليرب يف احلالة
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٢، ٢٩٠، القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
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 ٢٩٠، طالبان حركة
 ٢٩٧، ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - راالنتشا عدم
 املاس تصدير حظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٩٥، ٢٩٤، ديفوار كوت يف احلالة
 األسلحة توريد حظر

 ٢٨٨، عام عرض
 ٢٨٩، والصومال إريرت يف احلالة
 ٢٩٥، السودان يف احلالة
 ٣٠١، ٣٠٠، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٦ ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢٩٢، العراق يف احلالة
 ٢٩٤، ٢٩٣، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ٣٠٠، ٢٩٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢٩٥، ٢٩٤، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢٩٣، ليرب يف احلالة
 ٢٩٩، ٢٩٨، ليبيا يف احلالة
 ٢٩٢، ٢٩٠، القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٢٩٠، طالبان حركة
 ٢٩٧، ٢٩٦، اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 ٢٨٨، الكمالية السلع توريد حظر
 اإلنسان حقوق

 ٥٣، إحاطات أوكرانيا، يف احلالة اإلنسان، حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 اإلنسان حلقوق السامي املفوض
 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ٢٨١، إحاطات ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
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 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٨، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

         اإلنسان حقوق جملس  انظر. اإلنسان حقوق جملس 
 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 املشاركة انظر. املداوالت يف للمشاركة دعوات
 أوكرانيا يف احلالة انظر. MH17 املاليزية اجلوية اخلطوط رحلة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. رسائل
 النار إطالق وقف رصد

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٣، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
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 ٤١٧، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٢، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق  ٤٤٢، و
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ٤٤٣، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 ٤٤٤، اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 )٢٠١٤ عام يف األمن جملس يف عضو( رواندا

 ٢٤٩، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة احلقائق، وتقصي التحقيقات
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١١، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٦، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٧، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٦، بيا
ت العامة، اجلمعية  ٢١٢، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، ١٥٦، بيا
، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

٢٤٩ 
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٦، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٢٨١، بيا

ت األعمال، جدول  ١٥٦، بيا
 ٧٨، ٧٧، للمشاركة دعوات
 ٢٢٤، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون

 ٧٤، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٣ مؤرخة رسالة السالم، حفظ عمليات
 رومانيا

 ٥٥، للمشاركة دعوات
 العام األمني مكتب رئيسة

 ١١، للمشاركة دعوات
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 زمبابوي
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٥٩، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا
 لوسيا سانت
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٧، بيا
 سلوفاكيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
 سويسرا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٥، بيا
ت واألمن، السالم صون  ١٩٥، بيا
 القانون سيادة

 ١٠٩، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة ليتوانيا،
 ٨٥، املسلح والنزاع األطفال
 ١٠٩، تقارير العام، األمني
 ٢٦١، للمنازعات السلمية التسوية
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٩١، املسلحة النزاعات يف املدنيون

ت املكسيك،  ٢٦١، بيا
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

ت سية بيا  ٢٧٦، ١٠٩، ٩١، ٨٥، ر
 ٢٧٦، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١٠٩، جلسات
 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

، ت ،- مجهورية كور  ٢٦١، بيا
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 سرياليون
 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

 ٣٧، ١٤، للمشاركة دعوات
 دعم والشرطة، اجليش انظر. دعم شرطة،
 )٢٠١٥-٢٠١٤ الفرتة يف األمن جملس يف عضو( شيلي

 ٢٤٩، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة احلقائق، وتقصي التحقيقات
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٣، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦١، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥١، ٣٤٩، ٣٣٨ ،بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٧، بيا

ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٤٩، بيا
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٣٠، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٦١، بيا
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 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ٢٠٠، بيا
 املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٨٦، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٦ مؤرخة رسالة
ت  ٢٠٠، بيا

ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا
ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، بيا
 واألمن السالم صون

 ١١٦، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، ٢٢٠، بيا

ت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول  ٢٣٠، بيا
ت الدولية، العدل حمكمة  ٢٢٠، بيا
ت أفريقيا، وسط منطقة  ٣٥١، بيا
 صربيا

 ١٨١، اللغات
 ٧٨، ٧٧، ٧٦ ،٥٢، ٥١، ٥٠، للمشاركة دعوات

         ٢٢٩، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ٦ مؤرخة رسالة  وتنفيذها، األمن جملس قرارات قبول 
 واألمن السالم صون

 ٢٢٤، عام عرض
 ١١٧، ٢٠١٥ يوليه/متوز ١٥ مؤرخة رسالة نيوزيلندا،
 ٢٢٤، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة رواندا،
 ١٧٣، ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ

ت إسبانيا،  ٣١٦، ٢٠٨، بيا
ت أسرتاليا،  ٣٢٧، ٢٦٢، بيا
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ت إكوادور،  ١٩٥، بيا
ت األورويب، االحتاد  ٢٦٠، بيا
 الروسي االحتاد
 ١١٧، ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة
ت  ٣١٧، ٢٢٨، ٢١٨، ٢٠٨، ١٨٨، بيا
 األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات
 ٣١٩، عام عرض
 ٣٢٠، الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 ٣٢٠، الدولية اجلنائية احملكمة
 ٣٢٠، لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 ٣٢٠، السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 ٣٢٠، بشأن قرارات
 ٣٢٠، ٤١ ملادة متعلقة قرارات
 ٣٢١، ٤٢ ملادة متعلقة قرارات
 األردن

 ١١٦، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ١٤ مؤرخة رسالة
 ١١٧، ٢٠١٥ مارس/آذار ٢٧ مؤرخة رسالة
 ٣١٧، مسامهة العسكرية، األصول
 ٢٢٨، املسلح والنزاع األطفال
 العام األمني

 ١١٥، إحاطات
 ١١٨، ١١٦، التقارير
ت الربازيل،  ٣١٦، ٢١٨، ١٩٤، بيا
 ٣١٥، مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 ٢٤٩، احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٣١٢، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٣، للمنازعات السلمية التسوية
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 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون أيضا انظر، ٢٢٨، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 ٣٥٤، ٣٣٨، اإلقليمية التنظيمات

ت األسود، اجلبل  ٢٥٩، بيا
 ١٣٥، ١٣٤، اجللسات
 ٢٠٨، األمن جملس عن الصادرة لتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 ٢٢٥، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 ٢٢٥، ليبيا يف احلالة
 ٢٢٥، هاييت يف احلالة
 ٣٢٧، النفس عن الدفاع
 الصني

 ١١٦، ٢٠١٥ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٦٠، ٢٢٨، بيا
ت الفلبني،  ٢٦٠، بيا
 ٤٠٤، ٢١٥، ١٧٢، ١٤٩، ١١٦، )٢٠١٤( ٢١٥١ القرار
 ٢٢٥، ١١٦، )٢٠١٤( ٢١٥٤ القرار
 ٤٠٤، ٢٦٠، ١١٦، ١٠١، ٩٩، )٢٠١٤( ٢١٧١ القرار
 ٢٢٥، )٢٠١٤( ٢١٧٧ القرار
 ٢٢٦، )٢٠١٥( ٢١٩٩ القرار
 ١٧٧، ١٧٣، ١١٨، )٢٠١٥( ٢٢٤٠ القرار
 ٤٠٤، ٢٥٣، ٩١، ٨٩، )٢٠١٥( ٢٢٥٠ القرار
 ٣١٧، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار

ت الرسويل، الكرسي  ٢٢٨، بيا
ت الدميقراطية، - مجهورية الكونغو،  ٢٥٩، ١٩٤، بيا
 ٢١٥، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
لس  ٢١٨، واالجتماعي االقتصادي ا
 ٩١، ٨٩، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ١٠١، ٩٩، واألمن والسالم املرأة
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 ٣١٤، لتقدمي خاصة اتفاقات والتسهيالت، املساعدة
 ١٨٨، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
 ٢٤٩، إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض

ت املكسيك،  ٢٢٠، ١٨٨، بيا
 املتحدة اململكة
 ١١٦، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
 ١١٨، ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، ٢٠٨، بيا

ت اهلند،  ٣١٧، ٣١٦، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٣٢٧، ٣١٧، بيا
ت أنغوال،  ١٨٨، بيا
 اإلسالمية - مجهورية إيران،

 ٢٢٤، ٢٠١٤ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة
ت  ٣٢٧، بيا
ت كستان،  ٢١٨، ١٨٨، بيا
ت بنغالديش،  ٣١٦، ١٩٤، بيا

ت بولندا،  ١٩٥، بيا
ت سية بيا  ٤٠٤، ٢٢٦، ١١٩، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١٠١، ٩٩، ر
ت بريو،  ٣١٦، بيا
 ٢٣١، التسلح تنظيم
 ٢٢٦، القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ٣١٦، ٢٢٧، الرئيس مذكرة تنفيذ

ت تونس،  ٢٢٧، بيا
ت العربية، الدول جامعة  ٢٢٨، بيا
 ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، األعمال جدول

 ١١٦، ١١٥، جلسات
 ١٤٢، آر صيغة وفق معقودة جلسات
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ت أفريقيا، جنوب  ٢٥٩، بيا
ت االحنياز، عدم حركة  ٢٢٧، سم بيا

ت زمبابوي،  ٢٥٩، بيا
ت لوسيا، سانت  ٢٢٧، بيا

ت سويسرا،  ١٩٥، بيا
 القانون سيادة انظر. القانون سيادة
 شيلي

 ١١٦، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، ٢٢٠، بيا
 ٣١٦، السالم حفظ عمليات
 فرنسا

 ٢٢٤، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٨، بيا
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٣١٧، ٢٠٨، بيا
 بشأن قرارات

 ٢٢٤، عام عرض
 ٢٢٥، قرارات

ت قطر،  ٢٥٩، بيا
، ت كو  ٢٢٧، ١٨٨، بيا
، ت ،- مجهورية كور  ٢٥٩، بيا

ت كوستاريكا،  ٢٣١، بيا
 ٤٠٤، السالم بناء جلنة

 لكسمربغ
 ٢٢٤، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، بيا
 ٢٢٠، الدولية العدل حمكمة
 ٢٢٧، بشأن مناقشة
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ت ميبيا،  ٢٢٨، بيا
 نيجري

 ١١٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
 ١١٧، ٢٠١٥ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
 ١١٧، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، بيا
ت هولندا،  ٢٥٩، بيا
ت السياسية، للشؤون العام األمني وكيل  ٢٥٩، بيا
 االنتشار عدم

 الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
 ٢٧٥، )٢٠١٤( ٢١٥٩ القرار
 اإلسالمية إيران مجهورية- االنتشار عدم انظر. اإلسالمية - مجهورية إيران،
 ٢٧٥، ٢٧١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

،  الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية - مجهورية كور
 اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم

ت أسرتاليا،  ٣٠٤، بيا
 ٣٠٥، ٣٠٤، ٢٩٦، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
 ٢٥٧، اإلقليمية الوكاالت أو التنظيمات بشأن قرارات للمنازعات، السلمية التسوية
ت الصني،  ٣٠٤، بيا
 ٣٧٨، ٢٩٦، ١١٢، )٢٠١٤( ٢١٥٩ القرار
 ٣٧٨، ٢٩٦، ١١٢، )٢٠١٥( ٢٢٢٤ القرار
 ٣٧٩، ٣٠٤، ٢٩٦، ١١٢، ١١١، )٢٠١٥( ٢٢٣١ القرار
 ٢٩٦، التجارية القيود
 ٢٩٦، املالية القيود
 ٢٩٧، ٢٩٦، التسيارية لقذائف املتعلقة القيود
 ٢٩٦، لوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
 ٢٩٦، األعمال دوائر على املفروضة القيود
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ت املتحدة، اململكة  ٣٠٤، بيا
ت ت املتحدة، الوال  ٣٠٥، ٣٠٤، بيا
ت اإلسالمية، - مجهورية إيران،  ٣٠٥، بيا
 ٢٩٧، ٢٩٦، األصول جتميد
ت تشاد،  ٣٠٤، بيا

 ١١١، جلسات
 ٢٩٧، ٢٩٦، عليه قيود فرض أو السفر حظر
 ٢٩٧، ٢٩٦، األسلحة توريد حظر
ت فرنسا،  ٣٠٤، بيا
 ٣٧٩، ٣٧٨، والية اخلرباء، فريق
 األمن جملس جلنة

 ٣٧٨، عام عرض
 ٣٦٣، ٣٠٥، ١١٢، ١١١، إحاطات

 ٣٧٩، والية
ت ليتوانيا،  ٣٠٤، بيا

ت نيوزيلندا،  ٣٠٥، بيا
 الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم

 ٣٧٧، ٢٧٦، ١١٣، )٢٠١٤( ٢١٤١ القرار
 ٣٧٧، ١١٣، )٢٠١٥( ٢٢٠٧ القرار
 ٢٧٦، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ١١٣، جلسات
 اخلرباء فريق

 ١١٣، الوالية متديد
 ٣٧٨، ٣٧٧، والية

 األمن جملس جلنة
 ٣٧٧، عام عرض
 ٣٧٨، والية
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 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. الداخلية الشؤون يف التدخل عدم
 احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر. السالم حفظ عمليات
 ٤١٢، عام عرض
 ٧٣، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد
 ٧٤، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٣ مؤرخة رسالة رواندا،
ت إسبانيا،  ٣١٦، بيا
 ٣١١، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

 األخرية التطورات
 ٤١٢، عام عرض
ت آسيا،  ٤١٤، يف حمددة وال
ت أفريقيا،  ٤١٣، يف حمددة وال

ت األمريكتان،  ٤١٤، يف حمددة وال
ت األوسط، الشرق  ٤١٤، يف حمددة وال
 ٤١٥، السالم حفظ لعمليات به املأذون القوام
، ت أورو  ٤١٤، يف حمددة وال
 ٤١٢، حديثا منشأة سالم حفظ بعثات

 ٤١٥، السالم حفظ عمليات تكوين يف تغيريات
ت  ٤١٣، السالم حفظ عمليات وال
 ٣٥٤، اإلقليمية التنظيمات
 ٣٤٥، عام عرض
 ٣٤٥، بشأن قرارات
 ٣٤٩، بشأن مناقشة
 ٤٢٤، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٢٦، )٢٠١٤( ٢١٤٧ القرار
 ٤٢٤، )٢٠١٤( ٢١٤٨ القرار
 ٤٣٧، ٤١٥، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٤١٦، )٢٠١٤( ٢١٥٢ القرار
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 ٤٣٢، )٢٠١٤( ٢١٥٥ القرار
 ٤٢١، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٤٣٥، )٢٠١٤( ٢١٦٤ القرار
 ٤٠٥، ٧٤، )٢٠١٤( ٢١٦٧ القرار
 ٤٢٤، )٢٠١٤( ٢١٧٣ القرار
 ٤٤٠، )٢٠١٤( ٢١٨٠ القرار
 ٢١٥، )٢٠١٤( ٢١٨٥ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٤( ٢١٨٧ القرار
 ٤١٨، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ٤٣٨، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٤٣٠، )٢٠١٥( ٢٢٠٥ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٤٢٧، ٤٢٦، )٢٠١٥( ٢٢١١ القرار
 ٤٣٧، )٢٠١٥( ٢٢١٢ القرار
 ٤١٨، ٤١٧، )٢٠١٥( ٢٢١٥ القرار
 ٤٣٨، )٢٠١٥( ٢٢١٧ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٢٣ القرار
 ٤٢١، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 ٤٣٦، ٤٣٥، )٢٠١٥( ٢٢٢٧ القرار
 ٤٢٤، )٢٠١٥( ٢٢٢٨ القرار
 ٤١٨، ٤١٧، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٤١ القرار
 ٤٤٠، )٢٠١٥( ٢٢٤٣ القرار
 ٤٣٢، )٢٠١٥( ٢٢٥٢ القرار
 السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة أيضا انظر، ٢١٥، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
 ١٠١، واألمن والسالم املرأة

 ٣١٥، واملساعدة والدعم املسامهة



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

CLXI 17-03714 
 

ت اهلند،  ٣١٦، بيا
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٧، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٥، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٢، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٧، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤٠، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤١٦، الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٦، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

ت بنغالديش،  ٣١٦، بيا
ت سية بيا  ١٠١، ٧٣، ر
 ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، األعمال جدول

 ٧٣، جلسات
 ١٣٩، رمسية غري حتاور جلسات
 ١٤٠، آر صيغة وفق معقودة جلسات

 ٣١٦، واألمن السالم صون
 ٤٢١، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق  ٤٤٢، و
 ٤٣٠، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ٤٤٢، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ٤٤٤، االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 ٤٠٥، السالم بناء جلنة
 ٤٤٤، اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

 ٢٠٠، إحاطات يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 ٢٠٠، إحاطات املسلحة، النزاعات يف املدنيون
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 ديفوار كوت يف احلالة أيضا انظر، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٢٧، ٢٦، تقارير العام، األمني
 ٤٢١، ٤١٥، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٤٢١، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 ٢٥، الوالية متديد

 ٢٥، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات
 ٤٢١، عام عرض

 ٤١٥، تكوين يف تغيريات
 ٤٢٢، والية

 غا
 ٢٤، للمشاركة دعوات

 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 ٣٥، تقارير العام، األمني
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية

     ٣٥، إحاطات أفريقيا، لغرب العام لألمني اخلاص املمثل 
 ٣٥، جلسات
 أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 غواتيماال

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٩، بيا
ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٨، بيا

ت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة  ٢٤٩، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٨، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٣٢٨، ٢١٣، بيا

 ٤٥، للمشاركة دعوات
 غينيا

 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
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 ٣٧، للمشاركة دعوات
 بيساو-غينيا

 ٢٤، ٢٣، للمشاركة دعوات
 املالية إلجراءات املعنية العمل فرقة

 ١٠٤، للمشاركة دعوات
 )األمن جملس يف دائم عضو( فرنسا

ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا
ت يف، واألمن السالم أفريقيا،  ٢٧٩، بيا

ت اإلرهاب،  ٣٢٨، بيا
 ٨٠، ٢٠١٥ مارس/آذار ٦ مؤرخة رسالة املسلح، والنزاع األطفال

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٩، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٤٢، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٣، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٦، ٣٠٤، بيا
ت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون  ٢٢٨، بيا

ت اجلزاءات،  ٣٠٦، بيا
 ٧٠، ٢٠١٥ مارس/آذار ١٢ مؤرخة رسالة األوسط، الشرق يف احلالة
ت أوكرانيا، يف احلالة  ١٩٦، بيا
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٤٩، ٢٠٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ١١ مؤرخة رسالة
 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، بيا
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ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٨، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، بيا
ت األمن، جملس بعثات  ٢٤٢، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، بيا
 واألمن السالم صون

 ٢٢٤، ٢٠١٤ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٨، بيا

ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٤، بيا
 احملددة احلالة انظر. اخلرباء فريق
 السالم بناء هيكل ستعراض املعين االستشاري العامل اخلرباء فريق

لس  ٢١٩، تقارير واالجتماعي، االقتصادي ا
 اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق

 ١٠٢، الوالية متديد
 والشفافية واالتساق املساءلة فريق

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٢، سم بيا
ت األمن، جملس بعثات  ٢٤٢، سم بيا

كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق كستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. و  و
 ٤٤٢، السالم حفظ عمليات
 ٤٤٢، والية
 فلسطني

ت األعمال، تصريف  ١٦٨، بيا
 ١٦٧، ١٠٩، ٨٦، ٨١، ٨٠، ٦٠، ٥٩، ٥٨، للمشاركة دعوات
 )٢٠١٥ عام يف األمن جملس يف عضو( البوليفارية - مجهورية فنزويال،
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٧٩، بيا
ت العامة، األمانة  ٢٠٨، بيا

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٦، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٢، بيا
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ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٤٥، ٣٣٩، بيا
ت السودان، وجنوب السودان يف احلالة  ٣٤٥، بيا
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٤٦، ١٧٩، بيا
ت الغربية، الصحراء يف احلالة  ١٦٨، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، بيا
ت ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة  ٢٨١، ٢١٦، بيا

ت املتحدة، األمم يف العضوية  ٢٠٨، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٣١٧، ٢٣٠، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٣١٧، ٢٠٨، بيا
ت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول  ٢٣٠، بيا
 فنلندا

 ٣٢٥، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اخلاصة، االقتصادية املشاكل
 وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول

 ٢٢٩، ٢٠١٤ مارس/آذار ٢١ مؤرخة رسالة
 ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة

 م فييت
 ٥٥، ٥٤، للمشاركة دعوات

 قربص
 ٩، للمشاركة دعوات

 وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول
 ٢٢٩، عام عرض

 ٢٢٩، ٢٠١٥ مارس/آذار ٩ مؤرخة رسالة الدولية، اجلنائية احملكمة
 ٢٣٠، اإلرهاب
 ٢٣٠، ٢٢٨، سور - األوسط الشرق يف احلالة

 ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة السويد،
 ٢٣٠، )٢٠١٤( ٢١٣٩ القرار
 ٢٣٠، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
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 ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة أملانيا،
ت اهلند،  ٢٣٠، بيا

ت ت املتحدة، الوال  ٢٣٠، بيا
ن،  ٢٢٩، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة اليو

ت أوروغواي،  ٢٣٠، بيا
 ٢٣٠، الرئيس مذكرة تنفيذ
ت شيلي،  ٢٣٠، بيا
 ٢٢٩، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ٦ مؤرخة رسالة صربيا،
ت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،  ٢٣٠، بيا
 فنلندا

 ٢٢٩، ٢٠١٤ مارس/آذار ٢١ مؤرخة رسالة
 ٢٢٩ ،٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٢ مؤرخة رسالة
 ٢٢٩، بشأن قرارات
 ٢٢٩، بشأن مناقشة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. قرارات

 تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. تعتمد مل قرارات مشاريع
 فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة انظر. فلسطني قضية
 غزة قطاع

 ٢٤٥، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٧ مؤرخة رسالة العام، األمني
 ٢٤٥، احلقائق وتقصي التحقيقات

 قطر
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٥٩، بيا
 ٦٨، ٦٧، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا

 وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 السودان
 ٤٣٠، )٢٠١٥( ٢٢٠٥ القرار
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 ٢٩، ٢٨، الوالية متديد
 ٤٣٠، السالم حفظ عمليات
 ٤٣١، والية

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم قوة
 ٢٤٢، احلقائق وتقصي التحقيقات

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم قوة
 ١٨، إنشاء
 ١٨، الوالية متديد

 ٧٤، ٢٠، للمشاركة دعوات
 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 العام األمني
 ٦٩، ٢٠١٤ يوليه/متوز ٣١ مؤرخة رسالة
 ٧٠، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
 ٧٠، التقارير

 ٦٩، )٢٠١٤( ٢١٧٢ القرار
 ٧٠، )٢٠١٥( ٢٢٣٦ القرار
ت سية بيا  ٧٠، ر

 ٧٠، جلسات
 ٤٤٥، السالم حفظ عمليات
 ٤٤٥، والية

 قربص يف احلالة أيضا انظر، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ٤٩، الوالية متديد
 ٤٩، للمشاركة دعوات
 ٤٤٢، السالم حفظ عمليات
 ٤٤٣، والية

 االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 ٦٩، تقارير العام، األمني
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 ٣١١، إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 ٦٩، )٢٠١٤( ٢١٦٣ القرار
 ٦٩، )٢٠١٤( ٢١٩٢ القرار
 ٦٩، )٢٠١٥( ٢٢٢٩ القرار
 ٦٩، )٢٠١٥( ٢٢٥٧ القرار
ت سية بيا  ٦٩، ر

 ٦٩، جلسات
 ٧٤، للمشاركة دعوات
 ٤٤٤، السالم حفظ عمليات
 ٤٤٥، والية

 األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة انظر. األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة
 ٣٤٧، اإلقليمية التنظيمات

 ٥٠، الوالية متديد
 مسلحة قوة

 املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. استخدام على تنطوي اليت التدابري
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

 كازاخستان
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٢، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢١٣، ١٨٠، بيا
 كرواتيا

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
 ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٥١، ٥٠، ٩، للمشاركة دعوات

 كندا
 ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٤٥، للمشاركة دعوات

 كو
ت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون  ٢٠٠، بيا
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ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٠٠، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٧، ١٨٨، بيا
 ديفوار كوت

 ٤١، ٢٦، ٢٥، ٢٣، للمشاركة دعوات
، انظر. اجلنوبية كور  )٢٠١٤ عام يف األمن جملس يف عضو( مجهورية كور
، انظر. الشمالية كور  الدميقراطية الشعبية - مجهورية كور

،  الدميقراطية الشعبية - مجهورية كور
 ٢٣٦، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
 الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
،  )٢٠١٤ عام يف األمن لسجم يف عضو( مجهورية كور

ر ٢ مؤرخة رسالة الشامل، الدمار أسلحة  ١١٠، ٢٠١٤ مايو/أ
 ٢٤٩، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة احلقائق، وتقصي التحقيقات

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦١، ٢٥٩، بيا

ت اجلزاءات،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٦١، بيا
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، بيا
 ٤٨، للمشاركة دعوات
ت القانون، سيادة  ٢٦١، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا

 كوستاريكا
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا

ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٢، بيا
ت التسلح، تنظيم  ٢٣١، بيا
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ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٦٢، ١٨٠، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٣١، بيا
 كولومبيا
ت يف، واألمن السالم أفريقيا،  ٢٧٩، بيا
 ٤٥، للمشاركة دعوات

 لبنان
 ٣٧٧، األمن جملس جلنة احلريري، اغتيال
 ١٩٦، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ستعمال التهديد حظر القوة،
 ٧٠، ٦٤، للمشاركة دعوات

 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

 احملددة اللجنة أيضا انظر. األمن جملس جلان
 ٣٦١، عام عرض
 الشامل الدمار أسلحة

 ١١٠، إحاطات
 ٣٩٥، اإلرهاب
 ٣٩٥، والية
 ٣٧٧، احلريري اغتيال

 اإلرهاب انظر. اإلرهاب
 ٣٦١، اجلزاءات
 والصومال إريرت يف احلالة

 ٣٦٤ ،عام عرض
 ٣٦٤، والية
 السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. السودان وجنوب السودان يف احلالة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 ٣٨٧، عام عرض
 ٦٧، إحاطات
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 ٣٨٧، والية
 الصومال يف احلالة

 ١٠، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
 ١١، ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ٩ مؤرخة رسالة
 ٣٧١، العراق يف احلالة
 )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة

 ٣٧٢، عام عرض
 ١٧، ١٦، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة
 ٣٧٣، والية
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 ٣٨٥، عام عرض
 ٣٨٥، والية
 بيساو - غينيا يف احلالة

 ٣٨٥، والية
 بيساو-غينيا يف احلالة

 ٣٨٤ ،عام عرض
 ديفوار كوت يف احلالة

 ٣٧٤، عام عرض
 ٢٥، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
 ٢٦، ٢٠١٤ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
 ٢٦، ٢٠١٥ أبريل/نيسان ١٣ مؤرخة رسالة
 ٣٧٥، والية
 ٣٧١، ليرب يف احلالة
 ليبيا يف احلالة

 ٣٨٠، عام عرض
 ٣٦٣، ٣٩، إحاطات

 ٣٨٠، والية
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 ٣٩١، )٢٠١٤( ٢١٣٣ القرار
 ٣٨٥، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٣٧٢، )٢٠١٤( ٢١٣٦ القرار
 ٣٧٦، )٢٠١٤( ٢١٣٨ القرار
 ٣٨٧، ٣٦١، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٣٧٧، )٢٠١٤( ٢١٤١ القرار
 ٣٦٤، )٢٠١٤( ٢١٤٢ القرار
 ٣٨٠، )٢٠١٤( ٢١٤٤ القرار
 ٣٨٠، )٢٠١٤( ٢١٤٦ القرار
 ٣٧٤، )٢٠١٤( ٢١٥٣ القرار
 ٣٨٤، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ٣٧٨، )٢٠١٤( ٢١٥٩ القرار
 ٣٨٢، )٢٠١٤( ٢١٦٠ القرار
 ٣٩٥، ٣٦٦، )٢٠١٤( ٢١٦١ القرار
 ٣٨٠، )٢٠١٤( ٢١٧٤ القرار
 ٣٩١، ٣٦٦، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
 ٣٦٤، )٢٠١٤( ٢١٨٢ القرار
 ٣٩١، )٢٠١٤( ٢١٨٥ القرار
 ٣٨٤، )٢٠١٤( ٢١٨٦ القرار
 ٣٧١، )٢٠١٤( ٢١٨٨ القرار
 ٣٨٥، )٢٠١٥( ٢١٩٦ القرار
 ٣٧٣، )٢٠١٥( ٢١٩٨ القرار
 ٣٦٦، )٢٠١٥( ٢١٩٩ القرار
 ٣٧٦، )٢٠١٥( ٢٢٠٠ القرار
 ٣٨٩، ٣٦١، )٢٠١٥( ٢٢٠٦ القرار
 ٣٧٧، )٢٠١٥( ٢٢٠٧ القرار
 ٣٨٠، )٢٠١٥( ٢٢١٣ القرار
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 ٣٨٧، ٣٦١، )٢٠١٥( ٢٢١٦ القرار
 ٣٧٤، )٢٠١٥( ٢٢١٩ القرار
 ٣٩١، )٢٠١٥( ٢٢٢٠ القرار
 ٣٧٨، )٢٠١٥( ٢٢٢٤ القرار
 ٣٧٩، )٢٠١٥( ٢٢٣١ القرار
 ٣٧١، )٢٠١٥( ٢٢٣٧ القرار
 ٣٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
 ٣٦٤، )٢٠١٥( ٢٢٤٤ القرار
 ٣٩٥، ٣٩١، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار
 ٣٨٢، )٢٠١٥( ٢٢٥٥ القرار

 ٣٦١، الدائمة اللجان
 امليثاق من السابع الفصل إطار يف املنشأة

 ٣٦١، عام عرض
 ٣٦١، اجلزاءات

 ٣٩٠، أخرى جلان
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم

 ٣٦٥، عام عرض
 ٣٦٧، والية
 طالبان حركة

 ٣٨٢، عام عرض
 ٣٨٢، والية

 اإلسالمية إيران مجهورية - االنتشار عدم
 ٣٧٩، عام عرض

 ٣٦٣، ٣٠٥، ١١٢، ١١١، إحاطات
 ٣٧٩، والية
 الدميقراطية الشعبية كور مجهورية - االنتشار عدم

 ٣٧٧، عام عرض
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 ٣٧٨، والية
 اإلرهاب مكافحة جلنة

 ٣٩١، عام عرض
 ٣٩٣، والية

 العسكرية األركان جلنة
 ٣١٨، عام عرض
ت سية بيا  ٣١٩، ر
 ٣١٨، بشأن قرارات
 ٣١٩، بـ متعلقة مناقشة

 ٤٠٠، التعويضات جلنة
 الدولية األمحر الصليب جلنة انظر. الدولية األمحر الصليب جلنة

 ١١٨، ٨٦، للمشاركة دعوات
 السالم بناء جلنة

 ٤٠٣، عام عرض
 ٤٠٤، إحاطات
 ٤٠٥، يف واألمن السالم أفريقيا،
 ٤٠٥، الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
 ٤٠٤، املسلح والنزاع األطفال
 ٤٠٤، األخرية التطورات

 ٤٠٥، بوروندي يف احلالة
 ٤٠٥، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٤٠٥، سرياليون يف احلالة
 ٤٠٥، بيساو-غينيا يف احلالة
 ٤٠٥، ليرب يف احلالة
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٣٧ القرار
 ٤٠٤، )٢٠١٤( ٢١٤٣ القرار



 فهرس حسب مواد ميثاق األمم املتحدة 
 

CLXXV 17-03714 
 

 ٤٠٤، )٢٠١٤( ٢١٥١ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٦٧ القرار
 ٤٠٤، )٢٠١٤( ٢١٧١ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٧٧ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٨٦ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٨٨ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٤( ٢١٩٠ القرار
 ٤٠٥، )٢١٠٤( ٢١٩٥ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٥( ٢٢٠٣ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٥( ٢٢١٥ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٥( ٢٢٣٧ القرار
 ٤٠٥، )٢٠١٥( ٢٢٣٩ القرار
 ٤٠٤، )٢٠١٥( ٢٢٥٠ القرار
 ٤٠٤، تعيينات التنظيمية، اللجنة
لس ت واالجتماعي، االقتصادي ا  ٢١٨، بيا
 بـ تتعلق أحكام الوالية،
 ٤٠٥، اإلثليمية والبنود معينة ببلدان املتعلقة البنود
 ٤٠٤، مواضيعية مسائل

 النزاع انتهاء بعد السالم بناء
 ٤٠٥، عام عرض
 ١١٤، ١١٣، التقارير
ت سية بيا  ٤٠٥، ٤٠٤، ر
 ١١٨، ١١٦، ١١٣، ٣٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٤، ١٣، ١٢، ٨، ٧، ٦، للمشاركة دعوات
 ٤٠٤، واألمن السالم صون

 ٤٠٥، السالم حفظ عمليات
 ٤٠٤، قرارات
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 )٢٠١٤ عام يف األمن جملس يف عضو( لكسمربغ
 ٨٠، ٢٠١٤ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة املسلح، والنزاع األطفال
ت العامة، األمانة  ١٦٠، بيا

 ٢٤٩، ٢٠١٤ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة احلقائق، وتقصي التحقيقات
ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥١، بيا

ت أوكرانيا، يف احلالة  ١٩٦، بيا
، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

٢٤٩ 
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٦، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، بيا

 ٣١، للمشاركة دعوات
 واألمن السالم صون

 ٢٢٤، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٦ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، بيا
ت أفريقيا، وسط منطقة  ٣٥١، بيا

 ليرب
 ٢٤٠، ٢٠١٤ أغسطس/آب ٢٩ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

 ٣٧، ٨، ٧، ٦، للمشاركة دعوات
 ليبيا

ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري  ٣١٣، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، بيا
 ٤٠، ٣٩، ٣٨، للمشاركة دعوات

 )٢٠١٥-٢٠١٤ الفرتة يف األمن جملس يف عضو(ليتوانيا
ر ٨ مؤرخة رسالة اإلرهاب،  ١٠٤، ٢٠١٥ مايو/أ
ر ١ مؤرخة رسالة الصغرية، األسلحة  ٩٤، ٢٠١٥ مايو/أ
ت العامة، األمانة  ١٥٩، بيا
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 احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٩، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٤٢، بيا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٣، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٣٧، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا

ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، ١٩٦، بيا
 )الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

 ٢٤٩، ٢٣٩، ١٤٦، ١٣٢، ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ مؤرخة رسالة
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
ت  ٢٨٠، بيا
ت النفس، عن الدفاع  ٣٢٧، ٣٢٦، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، بيا

 املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٨٦، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة
ر ١ مؤرخة رسالة  ٨٧، ٢٠١٥ مايو/أ

ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا
ت األمن، جملس بعثات  ٢٤٢، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢١٣، بيا
 ١٠٩، ٢٠١٤ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة القانون، سيادة
ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٤، بيا

 ليختنشتاين
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٣، بيا
ت واألمن، والسالم املرأة  ٣٠٣، بيا
 مايل

 ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٧، للمشاركة دعوات
 ماليز
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 ٥٧، ٥٤، للمشاركة دعوات
 )٢٠١٥ عام يف األمن جملس يف عضو( ماليز

ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا
 ٨٠، ٢٠١٥ يونيه/حزيران ١ مؤرخة رسالة املسلح، والنزاع األطفال
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، بيا
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، بيا
 العربية اخلليج لدول التعاون جملس

 ١١٧، للمشاركة دعوات
     اإلنسان حقوق جملس 

 ٢١٤، ٢١٣، الفرعية األجهزة مع العالقات العامة، اجلمعية
 ٢١٤، اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 ٢١٥، الغربية الصحراء يف احلالة
 ٢١٤، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 ٢١٤، ديفوار كوت يف احلالة
 ٢١٦، ٢٠٦، تقارير ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة
 ٢١٤، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
 ٢١٤، )٢٠١٤( ٢١٤٠ القرار
 ٢١٥، )٢٠١٤( ٢١٥٢ القرار
 ٢١٤، )٢٠١٤( ٢١٦٢ القرار
 ٢١٥، )٢٠١٥( ٢٢١٨ القرار
 ٢١٤، )٢٠١٥( ٢٢٢٦ القرار
 هاييت أصدقاء جمموعة

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
 األهداف احملددة اجلزاءات بشأن الرأي يف املتفقة الدول جمموعة

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
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 الدولية العدل حمكمة انظر. الدولية العدل حمكمة
 ١٣٧، ١٠٨، إحاطات
 ٢١١، األعضاء انتخاب أسرتاليا،
 ٢١١، األعضاء انتخاب الروسي، االحتاد

 ٢١٢، مرشح تسمية سحب األرجنتني،
 ١٣٧، اجللسات
 ٢١١، األعضاء انتخاب املغرب،

ت املكسيك،  ٢٢٠، بيا
ت  ٢١١، األعضاء انتخاب املتحدة، الوال
 ٢١١، األعضاء انتخاب
 ٢١٢، األعضاء انتخاب جامايكا،
 ١٠٨، للمشاركة دعوات
ت شيلي،  ٢٢٠، بيا
 ٢٢٠، واألمن السالم صون

 مع األمن جملس عالقات
 ٢١٩، عام عرض
 ٢٢٠، بشأن مناقشة
 ٢١١، مرشح تسمية سحب موريتانيا،

 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. مذكرات
سة انظر. الرئيس من  الر

 حدود دون مراسلون
 ٨٦، للمشاركة دعوات
 اجلوالن مرتفعات
 ٢٥٦، للمنازعات السلمية التسوية

 الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
 ٤٦٥، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٦٥ ،والية
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 للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
 الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية
 عن المتناع االلتزام قسري، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
 ١٩٧، عام عرض

 ١٩٨، اإلرهاب
 ١٩٧، )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
 ١٩٨، ليبيا يف احلالة

 ١٩٧، بـ املتعلقة القرارات
 قضائية مسائل

 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٣٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤١٩، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٣١، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 احملدد املوضوع انظر. مواضيعية مسائل
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 السالم حفظ عمليات شؤون يف عسكري مستشار
 ٣١١، إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
 تعتمد مل  اليت القرارات مشاريع
 والتصويت القرارات اختاذ

 ١٧٨، التصويت طريق عن القرارات اختاذ
 تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
 والتصويت القرارات اختاذ

 ١٧٨، التصويت طريق عن القرارات اختاذ
 ١٧٨، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ١٧٨، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٧٨، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ٤٠٦، ١٨٨، ١٧٨، أوكرانيا يف احلالة
 تعتمد مل قرارات مشاريع
 ١٧٢، والتصويت القرارات اختاذ
 ٥١، واهلرسك البوسنة يف احلالة
 ١٧٢، ٦٣، سور - األوسط الشرق يف احلالة
 ٥٩، فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 ١٧٣، ١٧٢، ٥٦، ٥٤، أوكرانيا يف احلالة
 مصر

ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا
ت ليبيا، يف احلالة  ٣٠٨، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، ١٤٤، بيا

 ٤٠، ٣٩، للمشاركة دعوات
 الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض

 ٦٦، ٦٤، ٦٣، ١٩، للمشاركة دعوات
 ومبادؤها املتحدة األمم مقاصد

 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
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 استخدامها أو - ستخدام التهديد حظر القوة، انظر. ستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 املصري تقرير وحق احلقوق يف املساواة انظر. املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
 إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر . عن المتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة

     عن المتناع االلتزام إنفاذي،
 سابقاً  اليوغوسالفية - مجهورية مقدونيا،
 ١٨١، اللغات
 اإلرهاب مكافحة
 ٣٩١، )٢٠١٤( ٢١٣٣ القرار
 ٣٩١، )٢٠١٤( ٢١٧٨ القرار
 ٣٩١، )٢٠١٤( ٢١٨٥ القرار
 ٣٩١، )٢٠١٥( ٢٢٢٠ القرار
 ٣٩٢، )٢٠١٥( ٢٢٤٢ القرار
 ٣٩١، )٢٠١٥( ٢٢٥٣ القرار
 ٣٩٤، ٣٩١، والية التنفيذية، املديرية
 األمن جملس جلنة

 ٣٩١، عام عرض
 ٣٩٣، والية

 لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر، أفريقيا وسط منطقة أيضا انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 أفريقيا
 ٤٥٥، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
 ٢٧، الوالية متديد

 ٢٧، للمشاركة دعوات
 ٤٥٦، والية
 انظر، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥١، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٥١، )٢٠١٤( ٢١٣٤ القرار
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 ٤٥١، )٢٠١٤( ٢١٤٩ القرار
 ٤٥٢، والية
 سرياليونs يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 ١٤، إحاطات
 ١٤، للمشاركة دعوات
 األمم مكتب انظر، بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر. بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة
 ٤٥٣، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٢٥٧، للمنازعات السلمية التسوية
 ٤٥٣، )٢٠١٤( ٢١٥٧ القرار
 ٤٥٣، )٢٠١٥( ٢٢٠٣ القرار
 ٢٢، الوالية جتديد
 ٢٣، للمشاركة دعوات
 ٤٥٤، والية
 واجلرمية ملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب انظر. واجلرمية ملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

 ١١٩، ٤٧، ٤٦، للمشاركة دعوات
 بوروندي يف املتحدة األمم مكتب انظر، بوروندي يف احلالة أيضا انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكتب

 ٤٥٧، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٥٧، )٢٠١٤( ٢١٣٧ القرار
 ١٢، الوالية متديد

 ١٢، للمشاركة دعوات
 ٤٥٧، والية
 أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر، يف السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

 ٤٤٩، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ١٠٣، ٣٥، للمشاركة دعوات
ت  ٤٥٠، وال

 املظامل أمني مكتب
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 ١٠٢، الوالية متديد
 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 ٥٣، إحاطات أوكرانيا، يف احلالة

 ٥٧، ٥٥، للمشاركة دعوات
 احلالة أيضا انظر، لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 لبنان - األوسط الشرق يف

 ٤٦٦، السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 ٤٦٦، والية
 ملديف
ت والتصويت، القرارات اختاذ  ١٨٠، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٨٠، بيا
 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر. الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق
 يف واألمن السالم أفريقيا، انظر. الساحل منطقة
 أفريقيا وسط منطقة

 ٨٤، ٨٣، ٨٢، املسلح والنزاع األطفال
 العام األمني

 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة
 ٢٨، ٢٧، التقارير
 ٢٥٧، ٢٥٤، للمنازعات السلمية التسوية

 ٣٤٣، ٣٤٠، اإلقليمية التنظيمات
 الرئيس
 ٤٥٥، ٢٠١٥ يوليه/متوز ٢١ و ١٦ مؤرخة رسالة
ت سية بيا  ٣٤٣، ر
 الرئيس

ت سية بيا  ٢٧٢، ١٩٣، ٩٨، ٩٠، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٢٨، ٢٧، ر
 ١٩٣، ستعماهلا التهديد أو - استعمال حظر القوة،

 ٩٠، املسلحة النزاعات يف املدنيون
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 ٩٨، واألمن والسالم املرأة
ت ت املتحدة، الوال  ٣٥١، بيا
 ٢٧٢، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 ٢٧، جلسات
ت شيلي،  ٣٥١، بيا

ت لكسمربغ،  ٣٥١، بيا
 أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة انظر. والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة

 ٨٠، للمشاركة دعوات
 للطفولة املتحدة األمم منظمة انظر. للطفولة املتحدة األمم منظمة

 ٨١، ٨٠، للمشاركة دعوات
 أورو يف والتعاون األمن منظمة انظر. أورو يف والتعاون األمن منظمة

 ١٠٧، إحاطات
 ٣٣٩، إحاطات اإلقليمية، التنظيمات

 ٥٣، إحاطات أوكرانيا، يف احلالة
 ١٠٧، ٩٦، ٥٥، للمشاركة دعوات
 اإلسالمي التعاون منظمة

 ١١٧، ٧٠، للمشاركة دعوات
 األمريكية الدول منظمة

 ٩٦، للمشاركة دعوات
 العاملية الصحة منظمة

 ٣٧، ٣٦، للمشاركة دعوات
 الكيميائية األسلحة حظر منظمة

 ٢٤٣، احلقائق وتقصي التحقيقات
 ٢٤٣، )٢٠١٥( ٢٢٣٥ القرار
 األطلسي مشال حلف منظمة انظر. األطلسي مشال حلف منظمة

 ٩٦، ٨٠، ٧٤، للمشاركة دعوات
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 ٣٤٥، يف الوالية كوسوفو،
 األمن جملس وسلطات مهام

 األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة وحتديد السالح من التجريد
 واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
 األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول انظر. األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول
 موريتانيا
 ٢١١، مرشح تسمية سحب الدولية، العدل حمكمة
 موزامبيق
 ٢٣، للمشاركة دعوات
 دعم الدولة، مؤسسات
 ٤٢٥، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 ٤٤٣، كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 ٤٣٩، الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٦، مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 ٤٣٤، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٠، ليرب يف املتحدة األمم بعثة
 ٤٤١، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٤، أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٢، الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٦، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 ٤٦٠، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 ٤٢٩، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 ٤٢٣، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ٤٤٥، لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 ٤٥٦، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٢، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٤، بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 ٤٥٧، بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
 ٤٥٠، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

 ميبيا
ت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون  ٢٢٨، بيا
ت واألمن، السالم صون  ٢٢٨، بيا
 العام األمني ئب

ت األعمال، تصريف  ١٦٣، بيا
 )٢٠١٥-٢٠١٤ الفرتة يف األمن جملس يف عضو( نيجري

 ٣٧، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦١، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٣٩، ٣٣٧، بيا
ت اجلزاءات،  ٣٠٧، ٣٠٦، بيا

ت السودان، وجنوب السودان يف احلالة  ٣٥٢، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، ٢٦١، ١٩٦، ١٩٥، بيا
ت ستعماهلا، التهديد أو - استعمال حظر القوة،  ١٩٦، ١٩٥، بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ٢٢٧، بيا
 واألمن السالم صون

 ١١٦، ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
 ١١٧، ٢٠١٥ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
 ١١٧، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
ت  ٢٢٧، بيا
 نيكاراغوا
ئق، ت الو  ١٤٤، بيا
 )٢٠١٥ عام يف األمن جملس يف عضو( نيوزيلندا
ت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري  ٣٠٥، بيا

ت اإلقليمية، التنظيمات  ٣٥٥، ٣٥٠، بيا
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ت العامة، اجلمعية  ٢١٢، بيا
ت أفغانستان، يف احلالة  ٣٥٠، بيا
 ٢٣٩، ١٤٧، ١٣٣، ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ،)الدميقراطية الشعبية - مجهورية( كور يف احلالة

ت األعمال، تصريف  ١٦٢، سم بيا
ت الرئيس، مذكرة تنفيذ  ١٤٤، بيا

 ٥٤، للمشاركة دعوات
 ١١٧، ٢٠١٥ يوليه/متوز ١٥ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
ت اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم  ٣٠٥، بيا
 هولندا

ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٤٢، بيا
ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٦٠، ٢٥٩، بيا
ت أوكرانيا، يف احلالة  ٢٧٨، بشأن بيا

ت املسلحة، النزاعات يف املدنيون  ٢٦٠، بيا
ت األمن، جملس بعثات  ٢٤٢، بيا
 ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٩، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا
 احملددة التحقيق هيئة أيضا انظر، ٣٩٧، التحقيق هيئات
 واألمن والسالم املرأة أيضا انظر. املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة

 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 ٩٦، ٢٩، للمشاركة دعوات

 اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 ٤٤٤، السالم حفظ عمليات
 ٤٤٤، والية
ئق  ١٥٦، والتمثيل التفويض و
 األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة األمم وكالة

 ٥٩، للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات أيضا انظر. السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
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، يف احلالة  ٥، إحاطات ليرب
 ٢٠٠، إحاطات يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 ٢٠٠، إحاطات املسلحة، النزاعات يف املدنيون
 ٨٦، ٨٠، ٧٤، ٦٩، ٤٢، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٦، ٨، ٧، ٦، للمشاركة دعوات

 امليداين للدعم العام األمني وكيل
 ١٠، للمشاركة دعوات

 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
ت احلقائق، وتقصي التحقيقات  ٢٥٠، بيا

 ٢٩، إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
، - األوسط الشرق يف احلالة ت سور  ٢٥٠، بيا
 ٧١، إحاطات العراق، يف احلالة

 ٨٦، ٧٢، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٣٣، ١٩، ٩، للمشاركة دعوات
 السياسية للشؤون العام األمني وكيل

ت للمنازعات، السلمية التسوية  ٢٥٩، بيا
 ٣٠٥، ٩٥، إحاطات اجلزاءات،

 ٧١، إحاطات العراق، يف احلالة
 ١١٦، ١١٤، ٩٥، ٧٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٤٨، ١٩ ،١٣، ١٢، ٩، للمشاركة دعوات
ت واألمن، السالم صون  ٢٥٩، بيا

 




