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 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 املتحدة األمم ميثاق مواد

 (يفاملعادمل املعاصد) األيفل الفصل
 17، 16، 16، 15، 1 املادة
 25، 24، 23، 23، 22، 19، 1٨، 15، 2 املادة
 (ال نوية) الثام الفصل
 35، 34، 29، 4 املادة
 35، 34، 5 املادة
 36، 35، 34، 29، 6 املادة
 30، 6-4 املواد
 (ال امة اجلم ية) الةا ع الفصل
 32، 31، 30، 10 املادة
 6٨، 63، 61، 32، 31، 30، 11 املادة
 34، 33، 12 املادة
 39، 3٨، 30، 29، 15 املادة
 42، 30، 29، 20 املادة
 30، 29، 12-10 املواد
 (األمل جمدس) اخلامس الفصل
 30، 29، 23 املادة
 55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 39، 3٨، 30، 29، 24 املادة
 5٨، 57، 56، 49، 25 املادة
 5٨، 49، 26 املادة
 324، 322، 321، 316، 279، 27 املادة
 2٨1، 279، 2٨ املادة
 597، 506، 29 املادة
 33، 326، 325، 279، 30 املادة
 (سدمياً  حالً  املواز ات حل) السادس الفصل
 316، 315، 311، 31 املادة
 316، 315، 311، 32 املادة
 94، 90، ٨0، 79، 7٨، 52، 1٨، 33 املادة
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 69 ،65، 64، 61، 52، 1٨، 34 املادة
 6٨، 65، 64، 63، 61، 311، 2٨4، 35 املادة
 94، 93، 90، ٨0، 79، 7٨، 36 املادة
 ٨0، 79، 37 املادة
 ٨0، 79، 3٨ املادة
 ٨0، 35-33 املواد
 ٨0، 37-33 املواد
 61، 3٨-33 املواد
 (ال ديفال يفيفنوع    يفاإلخالل السدم هتديد حا ت يف األ مال مل يتد  فيما) السا ع الفصل
 451، 431، 429، 427، 41٨، 416، 269، 39 املادة
 432، 431، 99، 40 املادة
، 434، 433، 432، 431، 41٨، 417، 99، ٨6، 165، 161، 92، 70، 69، 55، 49، 46، 31، 15، 6، 41 املادة

435 ،436 ،437 ،439 ،440 ،441 ،442 ،443 ،444 ،445 ،446 ،44٨ ،449 ،450 ،452 ،454 ،464 ،
465 ،4٨5 ،499، 507 

 465، 457، 455، 431، 41٨، 92، 42 املادة
 461، 460، 43 املادة
 461، 460، 44 املادة
 461، 460، 45 املادة
 463، 462، 46 املادة
 463، 462، 47 املادة
 466، 465، 464، 463، 417، 4٨ املادة
 466، 417، 49 املادة
 46٨، 417، 50 املادة
 470، 469، 46٨، 417، 51 املادة
 417، 42-39 املواد
 416، 51-39 املواد
 417، 47-43 املواد
 (اإلنديمية التوظيمات) الثامل الفصل
 4٨6، 4٨0، 477، 474، 473، 5٨، 15٨، 52 املادة
 474، 54-52 املادة
 496، 47٨، 477، 474، 473، 53 املادة
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 502، 500، 499، 47٨، 474، 473، 5٨، 54 املادة
 (يفا جتما ي ا نتصادي اجملدس) ال اشة الفصل
 44، 29، 65 املادة
 (الديفلية ال دل حمكمة)  رة الةا ع الفصل
 35، 34، 30، 29، 93 املادة
 94، 46، 45، 30، 29، 94 املادة
 45، 30، 29، 96 املادة
 30، 97 املادة
 (األمانة)  رة اخلامس الفصل
 5، 100 املادة
 35، 34، 30، 29، 97 املادة
 99، 94، 93، 90، ٨5، ٨0، 6٨، 63، 61، 99 املادة
 (متوو ة أحكام)  رة السادس الفصل
 479، 103 املادة

 األمل جملدس املؤنت الداخدي الوظام
 (ا جتما ات) األيفل الفصل
 2٨3، 2٨1، 1 املادة
 2٨4، 2٨3، 2٨1، 2 املادة
 2٨4، 2٨1، 3 املادة
 2٨4، 2٨1، 4 املادة
 2٨4، 2٨1، 5 املادة
 2٨3، 2٨2، 2٨1، 279، 5-1 املواد
 (األ مال جديفل) الثام الفصل
 297، 296، 10 املادة
 34، 302، 299، 297، 296، 11 املادة
 297، 12 املادة
 297، 296، 6 املادة
 297، 296، 7 املادة
 297، 296، ٨ املادة
 297، 296، 9 املادة
 296، 279، 12-6 املواد
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 (التفويض يفيفاثئق التمثيل) الثالث الفصل
 305، 13 املادة
 305، 14 املادة
 305، 15 املادة
 305، 16 املادة
 305، 17 املادة
 305، 279، 17-13 املواد
 (الةائسة) الةا ع الفصل
 306، 1٨ املادة
 306، 19 املادة
 306، 20 املادة
 306، 279، 20-1٨ املواد
 (األمانة) اخلامس الفصل
 307، 21 املادة
 307، 22 املادة
 307، 23 املادة
 307، 24 املادة
 307، 25 املادة
 307، 26 املادة
 29، 307، 279، 26-21 املواد
 (األ مال تصةيف)  السادس الفصل
 506، 2٨ املادة
 (األ مال تصةيف) السادس الفصل
 309، 279، 27 املادة
 279، 2٨ املادة
 309، 279، 29 املادة
 309، 279، 30 املادة
 317، 316، 279، 31 املادة
 317، 316، 279، 32 املادة
 309، 279، 33 املادة
 317، 34 املادة



 فهرس
 

v 16-06865 

 

 317، 35 املادة
 317، 36 املادة
، ٨2، ٨1، 77، 76، 75، 63، 59، 54، 53، 45، 3٨، 37، 37، 31، 2٨، 23، 19، 1٨، 17، 9، ٨، 5، 37 املادة

٨9 ،90 ،91 ،99 ،100 ،101 ،107 ،10٨ ،113 ،116 ،127 ،12٨ ،130 ،133 ،134، 141 ،153 ،154 ،
155 ،167 ،16٨ ،169 ،170 ،171 ،172 ،176 ،177 ،1٨0 ،1٨1 ،1٨4 ،1٨5 ،1٨6 ،1٨9 ،206 ،207 ،
224 ،231 ،232 ،233 ،244 ،247 ،24٨ ،252 ،256 ،257 ،260 ،260 ،262 ،264 ،267 ،271 ،274 ،
275 ،279 ،311 ،312 ،314 ،315 

 31٨، 317، 279، 3٨ املادة
، ٨9، ٨2، ٨1، 7٨، 77، 76، 75، 63، 59، 54، 53، 45، 3٨، 37، 2٨، 23، 19، 1٨، 17، 9 ،٨، 5، 39 املادة

90 ،91 ،99 ،100 ،101 ،107 ،10٨ ،113 ،116 ،127 ،12٨ ،130 ،133 ،134 ،141 ،153 ،154 ،155 ،
167 ،16٨ ،169 ،170 ،172 ،176 ،177 ،1٨0 ،1٨1 ،1٨4 ،1٨4 ،1٨5 ،1٨6 ،1٨9 ،206 ،207 ،224 ،
231، 232 ،233 ،244 ،247 ،24٨ ،256 ،257 ،260 ،260 ،262 ،264 ،267 ،271 ،274 ،275 ،279 ،
311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،43 ،99 

 316، 279، 36-34 املواد
 (األ مال تصةيف) السادس الفصل
 567، 2٨ املادة
 (األ مال تصةيف) السادس الفصل
 56٨، 2٨ املادة
 (األ مال تصةيف) السادس الفصل
 597، 2٨ املادة
 (األ مال تصةيف) السادس الفصل
 597، 2٨ املادة
 (األ مال تصةيف) السادس الفصل
 597، 2٨ املادة
 (التصويت) السا ع الفصل
 37، 30، 317، 316، 279، 40 املادة
 (الدغات) الثامل الفصل
 324، 41 املادة
 325، 42 املادة
 325، 44 املادة
 325، 45 املادة
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 325، 46 املادة
 325، 47 املادة
 325، 324، 279، 47-41 املواد
 (احملاضة اجلدسات،  دوية) التاسع الفصل
 295، 2٨5، 2٨2، 2٨1، 4٨ املادة
 296، 2٨1، 49 املادة
 2٨1، 50 املادة
 2٨1، 51 املادة
 2٨2، 52 املادة
 2٨2، 53 املادة
 2٨2، 54 املادة
 296، 2٨2، 55 املادة
 2٨2، 56 املادة
 2٨2، 57 املادة
 2٨1، 279، 57-4٨ املواد
 296، 2٨2، 57-49 املواد
 (جدد أ ناء نعول) ال اشة الفصل
 3٨، 34، 30، 60 املادة
 (األخةى املتحدة األمم ذيئات مع ال النات)  رة احلادي الفصل
 37، 30، 279، 61 املادة

  
\ 

 فهرس املواضيع  
  

 اجلوو ية أمةيكا أمم احتاد
        274،   ل  يا ت اإلنديمية، يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل 
 يفالتصويت العةارات اختاذ

 317، 316،  ام  ة 
 التصويت قةيق  ل العةارات اختاذ

 321،  ام  ة 
 321، العةارات اختاذ

 321، ابإلمجاع تصويت ديفل اخت ت نةارات
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 322، ت تمد مل نةارات مراريع
 323، تصويت ديفل نةارات اختاذ

 324،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 31٨، يفالعيا ت العةارات  دد الةئيس،
 3٨ املادة مقار يف العةارات مراريع تعدمي

 31٨،  ام  ة 
 319، األ ناء غ  مل املعدمة العةارات مراريع
 324،  يا ت سويسةا،
 324،  يا ت فةنسا،
 األمل جمدس نةارات

 31٨، يفاحدة جدسة يف مت ددة نةارات
 324،  يا ت مصة،
 323،  رال موانرة

 324، الغياب أيف املراركة  دم أيف التصويت  ل ا متواع
 324، الةئيس م كةة توفي 

 مثيو يا
 67،  يا ت األمل، جمدس مىل املواز ات محالة

 ٨7،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 4٨7، 47٨، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 14،  يا ت الصومال، يف احلالة
 احملدد املوضول أو الكيان أو البلد أيضا انظر، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. إحاطات
 246،  ام  ة 

 246، أخةى محاقات
 1٨2، الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املتععية األ مال لتصةيف الديفلية االلية

 24٨، 247، 246، األمل جملدس الفة ية اهليئات
 24٨، 246، أيفريفاب يف يفالت ايفل األمل موظمة

 األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 63،  ام  ة 
 67،  يا ت مثيو يا،
 مريرتاي

 67، 2012 مارس/آذار 16 مؤرخة رسالة
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 67، 2012 مارس/آذار 27 مؤرخة رسالة
 األردل

 65، 2013 أ ةيل/نيسال 25 مؤرخة رسالة
 64،  يا ت

 ال ام األمني
 6٨، مل محا ت
 64، تعارية
 67، محاقات السياسية، لدرؤيفل املسا د ال ام األمني

               6٨،     ال امة اجلم ية  
 67، يفمريرتاي مثيو يا  ني احلالة
 67، يفالسودال مسةائيل  ني احلالة
 66، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 65، األوسط الشرق يف احلالة
 6٨، (الدميعةاقية - مجهورية) الكونغو يف احلالة
 67،  يسايف-غيويا يف احلالة
 64، األ ناء الديفل

 65، 35 املادة مىل صةاة مشارات
 65، م يوة مجةاءات  ختاذ قدعات
 السودال
 66، 2012 فرباية/شعا  7 مؤرخة رسالة

        67،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 25 مؤرخة رسالة 
 67، 66،  يا ت

 63، (2012) 2046 العةار
 63، (2012) 2076 العةار

 الدميعةاقية - مجهورية الكونغو،
        6٨،  2012 نوفمرب/الثام ترةيل 19 مؤرخة رسالة 

 6٨، 2013 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة
 6٨،  يا ت

 93، دستورية موانرة السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 66، 2013 مايو/أاير 6 مؤرخة رسالة السودال، جووب
 ريفاندا
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 6٨، 2013 يولي /متوز 16 مؤرخة رسالة
 6٨،  يا ت

 67،  2012 أ ةيل/نيسال 9 مؤرخة رسالة  يسايف، ت غيويا
 65، فلسطني قضية
 مصة

 65، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 14 مؤرخة رسالة
 64،  يا ت
 93، دستورية موانرة
 6٨، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 545، 544، اخلرباء فريق السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 الصومال يف احلالة

 512، الةصد فةيق
 509، ٧٥1 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 569، اخلرباء فةيق الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة

        567، 204٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة 
 531، اخلرباء فةيق ليرباي، يف احلالة

        554،  1970 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة ليعيا، يف احلالة 
 534 ،1٥33 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة ،(الدميقراطية - مجهورية  الكونغو
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم

 563، 525، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 55٨، 1٩٨٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 517، 516، 1٩٨٩ و 12٦٧ ابلقرارين عمال املنش ة األمن جملس جلنة

 523، املظامل أمني مكت 
 54٨، 171٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة الدميعةاقية، الر عية كوراي مجهورية -ا نترار  دم
 أذر يجال

 244، 2012 مايو/أاير 1 مؤرخة رسالة اإلرذاب،
 1٨٨،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال

 7٨،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
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 275، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 3 مؤرخة رسالة
 274، مفاذيمية م كةات
 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 66،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 91، 15٨،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 129،  يا ت نربص، يف احلالة
 96، مفاذيمية م كةات الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 233، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 3 مؤرخة رسالة يفاألمل، يفالسالم املةأة
 93، مفاذيمية م كةات السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية

 مريرتاي
 األمل جمدس مىل املواز ات محالة

 67، 2012 مارس/آذار 16 مؤرخة رسالة
 67، 2012 مارس/آذار 27 مؤرخة رسالة

 مسعانيا
 290،  يا ت اجلدسات،

 (2013  ام يف األمل جمدس يف  نو) أسرتاليا
 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 224، 2013 سعتمرب/أيدول 6 مؤرخة رسالة الصغ ة، األسدحة
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 4٨7،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 290،  يا ت اجلدسات،

 124، 120،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 431،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 مستونيا

 22٨،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 مسةائيل

 470،  يا ت الوفس،  ل الدفاع
 152، 150، 149، 147، 146، 145، 143، 142،  يا ت فدس ني، ننية
 الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
 257،  ام  ة 
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 425(، 2011) 1977 العةار
 576، 257(، 2012) 2055 العةار
 576(، 2012) 20٨2 العةار
 576(، 2012) 20٨3 العةار
 169، 164(، 2013) 211٨ العةار
 576(، 2013) 2129 العةار
 5٨4، املتحدة يفاألمم الكيميائية األسدحة حظة موظمة  ني املررتكة لدع ثة اخلاص املوسق
 425، 420، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 257، جدسات
 257،  يا ت غواتيما ،

 اخلرباء فةيق
 576،  ام  ة 
 576، 257، حجم يف زايدة

 576،  ام است ةا  األمل، جمدس جلال
 الوسطى آسيا

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

 األمل يفن اع يفالرةقة اجليش مصالح
 645، يف ية يفابكستال، اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةانيب فةيق
 64٨، يف ية ا شتعاك، فض ملةانعة املتحدة األمم نوة
 64٨، يف ية اهلدنة، ملةانعة املتحدة األمم ذيئة
 األمل ن اع مصالح
 35، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 640، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 606، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 641، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 659، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
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 6٨2، 679، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 62٨، 623، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 614، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 669، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 673، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675، بوروندي يف املتحدة األمم مكت 
 663، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 

 احلةيةي اغتيال
 445، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 445، اجللاءات
 445، األصول جتميد
 445،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 547، 1636 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 احملددة احلالة انظر. الرصد أفرقة
 احملدد العامل الفريق أيضا انظر. عاملة أفرقة

 يف واألمن السالم أفريقيا،
 ٨2،  ام  ة 
 ٨7،  يا ت مثيو يا،

 496، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 ٨6، ٨4، لو احملةز التعدم متكامدة، اسرتاتيجية
 99،  يا ت أسرتاليا،
 ٨٨، ابملددرات ا جتار
 األفةيعي ا حتاد

 ٨٨،  يا ت
 ٨5، ابسم  يا ت
 99،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 99،  يا ت األرجوتني،
 430، ٨6، اإلرذاب
 ٨3، الديعية األزمة
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 200، املسلح والنزال األطفال
 ال ام األمني

        ٨9، 2012 يواية/الثام كانول 17 مؤرخة رسالة 
 430، ٨٨، محاقات
 99، ٨9، ٨6، ٨5، ٨4،  يا ت
 91، تعارية
 430،  يا ت الربتغال،
 ٨٨، محاقات الديفيل، العوك

 4٨7، 4٨5، 4٨1، 4٨0، اإلنديمية التوظيمات
 ٨3، الوقوية  رب املوظمة اجلةمية

 ٨4، ابسم  يا ت أفةيعيا، غةب لديفل ا نتصادية اجلما ة
 مايل يف احلالة انظر. مايل يف احلالة

، 4٨0، 430، 421، 420، 99، 41، 23، 1٨، 220، 200، 91، 90، ٨9، ٨٨، ٨7، ٨6، ٨5، ٨4، ٨3،  يا ت الةئيس،
4٨1 ،590 
 99،  يا ت الصني،
 419، (2011) 2023 العةار
 496، 4٨1، 420، 419، 213، 209، ٨7، ٨4، (2012) 2056 العةار
 496، 4٨1، 420(، 2012) 2071 العةار
 4٨1، (2012) 20٨5 العةار
 636، 635، 634، 4٨1، (2013) 2100 العةار

 القرصنة انظر. القرصنة
 1٨، ابستددامها التهديد أيف - استددام حظة العوة،

 الساحل ملو عة ال ام لامني اخلاص املع و 
 430، ٨٨، ٨6، محاقات
 ٨5،  يا ت
 220، 213، 209، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 املغةب

 90، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 430، 99،  يا ت
 430، مفاذيمية م كةات

 430، 99،  يا ت املتحدة، املمدكة
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 430، 99،  يا ت املتحدة، الو ايت
 99، ٨3،  يا ت ابكستال،

 األمل جمدس   ثات
 252، 251، محاقات

 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات
 99، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 430، 420، 419، 41٨، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 توغو

 ٨9، 2012 فرباية/شعا  ٨ مؤرخة رسالة
 90، 2013 أ ةيل/نيسال 30 مؤرخة رسالة
 99، ٨7، ٨5،  يا ت
 430، مفاذيمية م كةات

 299، األ مال جديفل
 2٨7، 2٨6، 2٨5، ٨9، جدسات
 ريفاندا

 90، 2013 أ ةيل/نيسال 2 مؤرخة رسالة
 99، ٨7،  يا ت
 99، مفاذيمية م كةات

 فةنسا
 91، 2013 ديسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 99،  يا ت

 430،  يا ت ديفوار، كوت
 99،  يا ت ،- مجهورية كوراي،
 كيويا

        91، ٨7، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 21 مؤرخة رسالة 
 ٨7،  يا ت

 590، السالم بناء جلنة
 99، ٨7،  يا ت لكسمربغ،
 23،  ل اب متواع ا لتلام منفاذي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسا دة
 322، 320، 91، ٨7، ت تمد مل نةارات مراريع
 430، محاقات الالجئني، لرؤيفل السامي املتحدة األمم مفو 



 فهرس
 

xv 16-06865 

 

 ٨9،  يا ت يفاجلةمية، ابملددرات امل   املتحدة األمم مكتب
 ٨٨، الساحل مو عة
 ٨5، الولا ات نروب موع
 ٨4، ٨3، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 مكواديفر

 25،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 اجلماعية اإلابدة

 5٨5، بياانت الرئيس،
        5٨5، احلماية عن ابملسؤولية املعين العام لألمني اخلاص املستشار 

 5٨5، اجلماعية اإلابدة  نع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 اإلبالغ

 500، اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 اإلنديمية التوظيمات
 499،  ام  ة 
 500، بش ن قرارات
 502،  رال موانرة

 500، أفغانستال يف احلالة
 500، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 546، 545، اخلرباء فريق السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 الصومال يف احلالة

 515، 514، الةصد فةيق
 511، 510، ٧٥1 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 536، اخلرباء فريق ،(الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 570، اخلرباء فريق
 569، 212٧ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة

        56٨، 204٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة 
 541، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
 533، اخلرباء فريق ليرباي، يف احلالة
 557، 556، اخلرباء فةيق ليعيا، يف احلالة



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 xvi 

 

 500، مايل يف احلالة
 23٨، النززاعات يف اجلنسي العنف
 219، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم

 566، 52٨، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 522، 1٩٨٩ و 12٦٧ ابلقرارين عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم

 550، اخلرباء فريق
 54٨، 1٧1٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 553، 552، اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية -ا نتشار عدم
 500، يف السالم توقيد أفةيعيا، غةب

 اإلرهاب مكافحة
 575، اإلرهاب مكافحة للجنة التنفينية املديرية
 572، 13٧3 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 املنظمة واجلرمية ابملذدرات ا جتار

 واجلرمية ابملذدرات املعين املتحدة األمم مكت  انظر. واجلرمية ابملذدرات املعين املتحدة األمم مكت 
 األفريقي ا حتاد

 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 ٨٨،  يا ت
 ٨5، ابسم  يا ت
 اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 272،  يا ت
 274، ابسم  يا ت
 274، 272، مع ال النات ت ليل

 477، 475، اإلنديمية التوظيمات
 15، 10، محاقات الصومال، يف احلالة
 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 44، 43، محاقات
 492، 45،  يا ت

 492، 104، 103،  يا ت مايل، يف احلالة
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 30،  يا ت الكربى، العح ات مو عة يف احلالة
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية

 دارفور
 الصومال يف األفريقي ا حتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي ا حتاد بعثة

 62، محاقات أفةيعيا، يفسط مو عة
 األيفريف  ا حتاد

 275، اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 273،  يا ت

 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 (األمل جمدس يف دائم  نو) الةيفسي ا حتاد
 324،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 222،  يا ت الصغ ة، األسدحة

 1٨3،  يا ت الديفليتني، اجلوائيتني لدمحكمتني املتععية األ مال لتصةيف الديفلية االلية
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 7٨، 77، 74،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 459، 45٨، 457،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨7،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 295،  يا ت اجلدسات،
 42،  يا ت ال امة، اجلم ية
 126، 125، 124، 122، 120، 119، 11٨،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 133، 132، 131،  يا ت يفاهلةسك، العوسوة يف احلالة
 499، 452، 72، 70،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 455، 454، 164، 161، 160، 159، 15٨،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 13،  يا ت الصومال، يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 99، 9٨، 94،  يا ت ليعيا، يف احلالة
 106،  يا ت مايل، يف احلالة
 112، 111، 109،  يا ت ذاييت، يف احلالة

 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 227، 225،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
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 1٨4،  يا ت لةيفاندا، الديفلية اجلوائية احملكمة
 1٨3،  يا ت السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 206،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول

 96، 231، 230،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 99،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 429،  يا ت العانول، سيادة
 55، 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 259،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار  دم

 1٨0، 179،  يا ت السالم، حفظ  مديات
 463،  يا ت ال سكةية، األركال جلوة
 ا تصال
 532، اخلرباء فريق ليرباي، يف احلالة
 576، اإلرهاب مكافحة للجنة التنفينية املديرية
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم

 566، 529، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 562، 1٩٨٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 523، 1٩٨٩ و 12٦٧ ابلقرارين عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 550، 1٧1٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة الدميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية -ا نتشار عدم
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. األمن جمللس الفرعية األجهزة
 احملدد العامل الفريق أيضا انظر، العاملة األفرقة انظر. عاملة أفرقة
 593، تورا مل لكوها منراؤذا انرتح
 الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املتععية األ مال لتصةيف الديفلية االلية

 5٨2، 5٨0، (2012) 203٨ العةار
 5٨2، تعيني
 السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 5٨2، املدصصة الدجال
 لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

 احملدد الفرد أيضا انظر، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
 السالم حفظ عمليات انظر، احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. السالم حفظ عمليات
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 األمن جملس جلان انظر. األمن جملس جلان
 السالم بناء جلنة انظر. السالم بناء جلنة

 5٨0، التحعيق ذيئات
 الدوليني واألمن السالم سدد اليت األخطار
 265،  ام  ة 

 اإلرهاب انظر. اإلرهاب
 42٨، 265،  يا ت ال ام، األمني

 42٨،  يا ت الربازيل،
 املسلحة القوة استذدام على تنطوي اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استذدام على تنطوي اليت التدابري
 املسلحة القوة استذدام على تنطوي   اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استذدام على تنطوي   اليت التدابري
 النفس عن الدفال انظر. يف احلق النفس، عن الدفال
 24، 21، 267، 266،  يا ت الةئيس،
 21، ابستذدامها التهديد أو - استذدام حظر القوة،
 42٨،  يا ت أملانيا،

 املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
 42٨،  يا ت املتحدة، املمدكة
 42٨،  يا ت اهلود،

 املتحدة الو ايت
 267، 2012 أ ةيل/نيسال 5 مؤرخة رسالة
 42٨، 266،  يا ت
 42٨،  يا ت ابكستال،

 265، املرةيف ة غ  التدفعات ضد احلديفد لمني
 42٨، املرةيف ة غ  التدفعات مواجهة يف احلديفد لمني
 احلا ت تفاقم دون للحيلولة املؤقتة التدابري انظر. مؤقتة تدابري
 42٨، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 267، جلسات
 واألمن السالم صون أيضا انظر، 54، واألمن السالم صون

 42٨،  يا ت غواتيما ،
 42٨،  يا ت فةنسا،
 للسالم سديد وجود فيها رأى اليت اجمللس قرارات أيضا انظر. للسالم سديد وجود فيها رأى اليت اجمللس قرارات
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 42٨،  يا ت كولومعيا،
 العسكرية األركان جلنة انظر. العسكرية األركان جلنة

 24، عن اب متنال ا لتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة
 خاصة اقتصادية مشاكل انظر. خاصة اقتصادية مشاكل
 احملدد البلد انظر. احملتلة العربية األراضي
 (2013  ام يف األمل جمدس يف  نو) األرجوتني
 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 451،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 275، 2013 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة
 273،  يا ت

 13،  يا ت الصومال، يف احلالة
 429،  يا ت العةصوة،
 املسدحة الولا ات يف املدنيول
 207، 2013 أغس س/آب 19 مؤرخة رسالة

 45٨، 206، مفاذيمية م كةات
 53، 270،  يا ت يفاألمل، السالم صول

        57،   يا ت يفتوفي ذا، األمل جمدس نةارات نعول 
 431،  يا ت الولا ات، نروب موع
 األردل

 األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 65، 2013 أ ةيل/نيسال 25 مؤرخة رسالة
 64،  يا ت

 162،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 22٨،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف

 2٨4، 2013 أ ةيل/نيسال 15 مؤرخة رسالة جدسات،
 اإلرهاب
 242،  ام  ة 

 245، 2013 يواية/الثام كانول 1 مؤرخة رسالة ابكستال،
 244، 2012 مايو/أاير 1 مؤرخة رسالة أذر يجال،

 430، ٨6، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
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 430، 243، 242، محاقات ال ام، األمني
 430، 426، 24، 19، 244، 243،  يا ت الةئيس،
 426، 245، 243(، 2012) 20٨2 العةار
 426، 245، 243(، 2012) 20٨3 العةار
 235، 2013) 2129 العةار
 426، 245، 244، 242(، 2013) 2129 العةار
 19، ابستذدامها التهديد أو - استذدام حظر القوة،
 242، يفاألمل يفالسالم املةأة
 242، الديفيل الت ايفل ت ليل
 430، 426، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
 299، األ مال جديفل

 2٨6، 244، جدسات
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. طالبان حركة

        430،  محاقات أفةيعيا، غةب يف األموال غسل ملكافحة الديفيل احلكومي ال مل فةيق 
 24، عن اب متنال ا لتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة
 اإلرهاب مكافحة انظر. اإلرهاب مكافحة

 243، لت شامل هن 
 الصغرية األسلحة
 222،  ام  ة 

 224، 2013 سعتمرب/أيدول 6 مؤرخة رسالة أسرتاليا،
 222،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 224، 222، تعارية ال ام، األمني
 426، 51، 322، 320، 242، 224، 223، 222، (2013  211٧ القرار

 222، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 242، يفاألمل يفالسالم املةأة
 426، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 2٨7، 224، جدسات
 223،  يا ت ،- مجهورية كوراي،
 222، محاقات الديفلية، األمحة الصديب جلوة
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 انتشار عدم النووية، األسلحة
 اإلسالمية إيران مجهورية- ا نتشار عدم انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،
 تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. املعارضة األصوات
 املسدح يفالولاع األقفال
 1٨7،  ام  ة 
 1٨9، 2012 سعتمرب/أيدول 6 مؤرخة رسالة أملانيا،
 191، انتهاكات إدانة

 1٨٨،  يا ت أذر يجال،
 200، يف واألمن السالم أفريقيا،
 1٨9، 1٨٨، 1٨7، تعارية ال ام، األمني

 1٨٨،  يا ت الربازيل،
 19٨، ا نتهاكات مةتكيب ضد املتد ة التدا  
 193، 191، أفغانستال يف احلالة
 197، 196، 194، 192، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 196، 193، األيفسط الرةق يف احلالة
 199، 197، 196، 194، الصومال يف احلالة
 19٨، 193، 191(، الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 199، 19٨، 197، 195، 193، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 19٨، ديفوار كوت يف احلالة
 192، ليعيا يف احلالة
 197، 191، مايل يف احلالة
 196، 192، الكربى العح ات مو عة يف احلالة

 590، 200، 199، 19٨، 196، 195، 193، 192، 1٨9،  يا ت الةئيس،
 1٨٨،  يا ت الصني،

          ،579 ،579 املسدح يفالولاع ابألقفال امل   ال امل الفةيق 
 1٨9،  يا ت

 191، (2011  2014 القرار
 193، (2012) 2041 العةار
 19٨(، 2012) 2045 العةار
 193، 191(، 2012) 2053 العةار



 فهرس
 

xxiii 16-06865 

 

 191، (2012) 2056 العةار
 196، 194، 192، (2012) 2057 العةار
 194، (2012) 2067 العةار
 51، 321، 319، 1٨9، 1٨٨، 1٨7(، 2012) 206٨ العةار
 19٨، (2012) 207٨ العةار
 200، (2013  20٨٦ القرار
 195، (2013) 20٨٨ العةار
 199، 196، 194، (2013) 2093 العةار
 192، (2013) 2095 العةار
 194، (2013) 209٨ العةار
 197، (2013) 2100 العةار
 19٨(، 2013) 2101 العةار
 197، 196، 195، (2013) 2102 العةار
 200، (2013) 2106 العةار
 197، 194، (2013) 2109 العةار
 196، 194، (2013) 2113 العةار
 19٨، 197، 193، (2013) 2121 العةار
 195، (2013) 2124 العةار
 199، 193، (2013) 2127 العةار

 200، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 200، يفاألمل يفالسالم املةأة

        1٨٨،  محاقات املسدح، يفالولاع ابألقفال امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 
 199، الولاع انتهاء   د السالم  واء

 190، املسائل مةا اة ت ميم
 1٨9، جدسات
 193، انتهاكات إلهناء ال مل خ ط
 196، هبا يفاإل الغ ا نتهاكات رصد
 1٨7، انتهاكات  ل املساءلة زايدة

 200، السالم حفظ عمليات
 1٨٨،  رال نةارات

 191، البلدان حس 
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 199، املواضي ية املسائل حسب
 1٨٨،  يا ت كولومعيا،

 590، السالم بناء جلنة
 1٨9،  يا ت لكسمربغ،

        1٨9،  ابسم  يا ت املسدح، يفالولاع ابألقفال امل وية األصدناء جممو ة 
 197، ال فل محاية مستراريف
 1٨٨،  رال موانرة
 19٨، أفةيعيا يفسط مو عة
 1٨٨، محاقات السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل

         املسدح يفالولاع األقفال 
 451،  يا ت األرجوتني،

 450، تعارية ال ام، األمني
 451، 450،  يا ت الربازيل،
 451، 450،  يا ت الربتغال،
 450، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
 450،  يا ت الصني،
 617، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 450، (2012) 206٨ العةار

        450،  محاقات املسدح، يفالولاع ابألقفال امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 
 451،  يا ت املتحدة، الو ايت
 451،  يا ت الياابل،

 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 636، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 634، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 642، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 657، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨1، 67٨، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 625، 622، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
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 294، :جدسات
 610، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية

 450،  يا ت غواتيما ،
 451،  يا ت فةنسا،

 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 451،  يا ت كولومعيا،

 451،  يا ت ليدتورتايل،
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 66٨، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم بمكت

 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 661، 660، أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب

 451، 450،  يا ت نيوزيدودا،
 اإل الم
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 634، 633، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 606، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 614، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 662، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 

 ال امدة األفةنة
 577،  ام  ة 
 57٨، جديفل

 الديفليتني اجلوائيتني لدمحكمتني املتععية األ مال لتصةيف الديفلية االلية
 1٨2، محاقات
 1٨3،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 5٨2، 5٨0، (2012) 203٨ العةار
 5٨2، تعيني
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 االلية رئيس
        1٨5، 1٨4،  2012 نوفمرب/الثام ترةيل 16 مؤرخة رسالة 

 1٨5، 2013 مايو/أاير 23 مؤرخة رسالة
        1٨6، 1٨5،  2013 نوفمرب/الثام ترةيل 1٨ مؤرخة رسالة 
 املتحدة لامم ال امة األمانة

 6٨، األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 6٨، مل محا ت
 64، تعارية
 30٨،  يا ت أسرتاليا،
 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،

        ٨9، 2012 يواية/الثام كانول 17 مؤرخة رسالة 
 430، ٨٨، محاقات
 99، ٨9، ٨6، ٨5، ٨4،  يا ت
 91، تعارية
 30٨،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 42٨، 265،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 430، 243، 242، محاقات اإلرذاب،
 224، 222، تعارية الصغ ة، األسدحة
 450، 1٨9، 1٨٨، 1٨7، تعارية املسدح، يفالولاع األقفال
 462،  يا ت شةقة، يفأفةاد  عوات املسا ة العددال

 احلعائق يفتعصي التحعيعات
        73 ، 2012 يواية/الثام كانول 17 مؤرخة رسالة 
        73،  2012 يواية/الثام كانول 1٨ مؤرخة رسالة 
        74،  2013 سعتمرب/أيدول 27 مؤرخة رسالة 

 71، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 7 مؤرخة رسالة
 71، 71، مهام
 اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 274، 273، محاقات
 272،  يا ت

 172، تعارية يفالكويت، ال ةاق  ني احلالة
 12٨، 127، تعارية أفغانستال، يف احلالة
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 يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 133، 2012 مايو/أاير 9 مؤرخة رسالة
 134، 133، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 6 مؤرخة رسالة
 134، 2013 مايو/أاير 3 مؤرخة رسالة
 134، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 5 مؤرخة رسالة

 السودال يفجووب السودال يف احلالة
 76، 2012 أغس س/آب 10 مؤرخة رسالة

        7٨، 2013 ديسمرب/األيفل كانول 23 مؤرخة رسالة 
 75،  يا ت
، 422، 419، ٨٨، 21، 20، 1٨، 16، 23٨، 235، 219، 216، 214، 212، 210، 209، 77، 76، 75، تعارية

433 ،4٨1 ،4٨1 ،497 ،499 
 األيفسط الرةق يف احلالة

        91، 167،  2012 يواية/الثام كانول 24 مؤرخة رسالة 
 167، 2012 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 171، 2012 أغس س/آب 14 مؤرخة رسالة
 171، 2013 يولي /متوز 31 مؤرخة رسالة
 164، 160،  يا ت
 171، 170، 16٨، تعارية

 5، تعارية الغة ية، الصحةاء يف احلالة
 الصومال يف احلالة

 17، 2012 يواية/الثام كانول 9 مؤرخة رسالة
 1٨، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 12 مؤرخة رسالة
 19، 2013 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 19، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 14 مؤرخة رسالة

 10، محاقات
 19، 1٨، 17، 15، 14، التعارية

 177، 176، تعارية ال ةاق، يف احلالة
 (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 34،  يا ت
 3٨، 37، تعارية

 23، تعارية  وريفندي، يف احلالة
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 45، تعارية الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 29، 2٨، تعارية س اليول، يف احلالة
 54، 50، تعارية  يسايف،-غيويا يف احلالة
 130، تعارية نربص، يف احلالة
 59، تعارية ديفوار، كوت يف احلالة
 495، 141، تعارية كوسوفو، يف احلالة
 9، ٨، تعارية ليرباي، يف احلالة
 ليعيا يف احلالة

 99، 2012 مارس/آذار 7 مؤرخة رسالة
 101، 100، 99، تعارية

 مايل يف احلالة
        491، 10٨،  2012 ديسمرب/األيفل كانول 13 مؤرخة رسالة 

 102، محاقات
 491، 10٨، 107، 106، تعارية

 الكربى العح ات مو عة يف احلالة
 29، محاقات
 30، التعارية

 113، 111، 110، تعارية ذاييت، يف احلالة
 470، تعارية الوفس،  ل الدفاع

          الةئيس 
 307، 2012 يوني /حليةال 5 مؤرخة م كةة
 307، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 2٨ مؤرخة م كةة
 30٨،  يا ت الصني،
 الوتلا ات يف اجلوسي ال وف

 227،  يا ت
 226، 225، تعارية
 لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة

        1٨4،  2012 فرباية/شعا  23 مؤرخة رسالة 
 1٨4، 2012 يوني /حليةال 1 مؤرخة رسالة
 السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة

        1٨4،  2012 فرباية/شعا  23 مؤرخة رسالة 
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 1٨4، 2012 يوني /حليةال 1 مؤرخة رسالة
 املسدحة الولا ات يف املدنيول

 205، 203،  يا ت
 206، 201، تعارية

 يفاألمل يفالسالم املةأة
 229،  يا ت
 451، 232، 231، 229، تعارية
 30٨،  يا ت املغةب،
 30٨،  يا ت املتحدة، املمدكة
  ت املت دق املؤنت الداخدي الوظام

 307،  ام  ة 
 307،  ت يت دق ما يف املهام اجلدسات،

 30٨، الةئيس م كةة توفي 
 30٨،  يا ت ابكستال،
 30٨،  يا ت  دجيكا،

 الولاع انتهاء   د السالم  واء
 263،  يا ت
 265، 264، تعارية

 30٨،  يا ت تةكيا،
 ٨6، ٨5، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 422، 419، تعارية لدسدم، هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 117، 116، تعارية ليريت، - تيمور
 العانول سيادة

 254، 253،  يا ت
 427، 93، 256، تعارية

 267،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 1٨0،  يا ت السالم، حفظ  مديات

 يف السالم توقيد أفةيعيا، غةب
        ٨2، ٨1، 2012 يواية/الثام كانول 1٨ مؤرخة رسالة 

 ٨2، ٨1، 79، تعارية
 30٨،  يا ت فةنسا،
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 146، محاقات فدس ني، ننية
 30٨،  يا ت لكسمربغ،

 30٨،  يا ت مصة،
 أفةيعيا يفسط مو عة

 63، 2012 يوني /حليةال 25 مؤرخة رسالة
 63، 62، 61، تعارية

 التصويت  ل ا متواع
 324، التصويت قةيق  ل العةارات اختاذ
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني
 اإلنسال حعوق لرؤيفل املسا د ال ام األمني

 163، محاقات األيفسط، الرةق يف احلالة
 42،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 السالم حفظ ل مديات املسا د ال ام األمني

 66، محاقات السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 57، محاقات ديفوار، كوت يف احلالة
 135، محاقات كوسوفو، يف احلالة
 السياسية لدرؤيفل املسا د ال ام األمني

 67، محاقات األمل، جمدس مىل املواز ات محالة
 11، محاقات الصومال، يف احلالة
 50، محاقات  يسايف،-غيويا يف احلالة
 151، 150، 144، 142، محاقات فدس ني، ننية
 الربازيل

 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 451، 450، 1٨٨،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 45٨،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 111،  يا ت ذاييت، يف احلالة
 452، 231،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 94،  يا ت العانول، سيادة
 55، 54،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 (2012  ام يف األمل جمدس يف  نو) الربتغال
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 430،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 451، 450،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال

 احلعائق يفتعصي التحعيعات
 76، 2012 مايو/أاير 1٨ مؤرخة رسالة
 7٨،  يا ت
 71، مفاذيمية م كةات

 45٨،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 290،  يا ت اجلدسات،
 39، مفاذيمية م كةات ال امة، اجلم ية
 123،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 455،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 495،  يا ت الصومال، يف احلالة
 453، 50، 49، 4٨،  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة
 495،  يا ت مايل، يف احلالة
 463، مفاذيمية م كةات ال سكةية، األركال جلوة

 46٨،  يا ت خاصة، انتصادية مراكل
 األمن جملس بعثات انظر. البعثات
 احملددة احلالة أو البعثة أيضا انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
 652،  ام  ة 
 652، يف ايت
 653، آسيا
 653، أفةيعيا
 653، األيفسط الرةق

 شةقة يفأفةاد  عوات املسا ة العددال
 460،  ام  ة 
 461، الترايفر مىل ابحلاجة اإلنةار
 462،  يا ت ال ام، األمني
 462، 461،  يا ت اهلود،

 461،  يا ت ابكستال،
 462، اإلسهام ال سكةية، اجلوية ابألصول
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 2٨9، جدسات
 462،  يا ت ريفاندا،
 461،  يا ت نيعال،

 الديفيل العوك
 ٨٨، محاقات يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 29، محاقات الكربى، العح ات مو عة يف احلالة
 263،  يا ت الولاع، انتهاء   د السالم  واء

 270،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 يفاهلةسك العوسوة
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد

 5٨،  ام  ة 
 5٨، اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 39، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 616، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 636، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 633، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 657، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 603، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 6٨0، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 624، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 271، 267، يفاألمل السالم صول
 609، 609، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 631، 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 5٨،  يا ت كوستاريكا،
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 667، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 670،  يسايف - غيويا يف السالم اءلعو املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر، األمن جملس بعثات أيضا انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
 69،  ام  ة 

 7٨،  يا ت أذر يجال،
 7٨، 77، 74،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 ال ام األمني

        73،  2012 يواية/الثام كانول 17 مؤرخة رسالة 
        73،  2012 يواية/الثام كانول 1٨ مؤرخة رسالة 
        74،  2013 سعتمرب/أيدول 27 مؤرخة رسالة 

 71، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 7 مؤرخة رسالة
 71، مهام
 الربتغال
 76، 2012 مايو/أاير 1٨ مؤرخة رسالة
 7٨،  يا ت
 71، مفاذيمية م كةات

 76، 74، 71، األوسط الشرق يف احلالة
 75، ليشيت -تيمور يف احلالة
 72، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 75، ليبيا يف احلالة

 77،  يا ت
 75،  يا ت الةئيس،
 77،  يا ت الصني،
 75(، 2012) 2037 العةار
 75(، 2012) 2040 العةار
 75، 74، 71، (2013) 211٨ العةار
 75، (2013) 2122 العةار
 72، 71، (2013) 2127 العةار
 7٨، 76،  يا ت أملانيا،
 7٨، محاقات الديفلية، اجلوائية احملكمة
 7٨،  يا ت املغةب،
 77، محاقات لديعيا، ال ام لامني اخلاص املمثل
 7٨، 77،  يا ت املتحدة، املمدكة
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 74، محاقات األيفسط، الرةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق
 71 ،مفاذيمية م كةات اهلود،

 7٨، 77،  يا ت املتحدة، الو ايت
 77،  يا ت ابكستال،
 األمن جملس بعثات أيضا انظر، 69، األمن جملس بعثات

 70، مىل   ثة أفةيعيا،
 70، مىل   ثة اليمل،
 70، مىل   ثة ليريت،-تيمور
 70، مىل   ثة أفةيعيا، غةب
 69، مىل   ثة ذاييت،

 77، محاقات ليعيا، يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 7٨، 73،  يا ت توغو،
 7٨، 73، 71،  يا ت أفةيعيا، جووب
 75، 74، حتعيق مهام فيها أنةت أخةى حا ت
 7٨، 77، 71،  يا ت فةنسا،
 76، فدس ني ننية

 7٨،  يا ت كولومعيا،
 77،  يا ت ماليلاي،
 74، 73، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 455،  ام  ة 
 459، 45٨، 457،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 45٨،  يا ت الربازيل،
 45٨،  يا ت الربتغال،

 457، أفغانستال يف احلالة
 457، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 457، 456، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 457، األيفسط الرةق يف احلالة
 457، 456، الصومال يف احلالة
 459، 456، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 459، 456، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
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 457، ديفوار كوت يف احلالة
 459، 456، مايل يف احلالة

 457،  يا ت الصني،
 457، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 459،  يا ت املتحدة، املمدكة
 457،  يا ت املتحدة، الو ايت
 459، 457،  يا ت ابكستال،

 459،  يا ت توغو،
 457،  يا ت شيدي،

 460، السالم حفظ  مديات
 459،  يا ت غواتيما ،

 459، 45٨،  يا ت فةنسا،
 457، 455، 42 ابملادة مت دعة نةارات
 459،  يا ت ديفوار، كوت
 املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 434،  ام  ة 
 445، احلةيةي اغتيال

        450،  املسدح يفالولاع األقفال 
 437، اجللاءات

 452، 445، 444، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 454، األيفسط الرةق يف احلالة
 439، 43٨، الصومال يف احلالة
 441، ال ةاق يف احلالة
 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 449، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 453، 449، 44٨،  يسايف-غيويا يف احلالة
 443، ديفوار كوت يف احلالة
 442، 441، ليرباي يف احلالة
 44٨، 447، ليعيا يف احلالة
 445، 444، (2012) 2035 العةار
 439، 43٨، (2012) 2036 العةار
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 44٨، 447، (2012) 2040 العةار
 454، (2012) 2043 العةار
 444، (2012) 2045 العةار
 452، (2012) 2046 العةار
 453، 449، 44٨، (2012) 204٨ العةار
 447، 446، (2012) 2050 العةار
 439، 43٨، (2012) 2060 العةار
 444، (2012) 2062 العةار
 450، (2012) 206٨ العةار
 443، 442، (2012) 2076 العةار
 439، (2012) 2077 العةار
 442، (2012) 207٨ العةار
 442، 441، (2012) 2079 العةار
 440، 439، (2012) 20٨2 العةار
 441، 440، (2012) 20٨3 العةار
 447، 446، (2013) 20٨7 العةار
 449، 44٨، (2013) 2092 العةار
 439، 43٨، (2013) 2093 العةار
 447، 446، (2013) 2094 العةار
 44٨، (2013) 2095 العةار
 443، (2013) 209٨ العةار
 444، (2013) 2101 العةار
 452، (2013) 2106 العةار
 439، 43٨، (2013) 2111 العةار
 444، (2013) 2112 العةار
 439، (2013) 2124 العةار
 439، (2013) 2125 العةار
 442(، 2013) 212٨ العةار
 451، يفاألمل يفالسالم املةأة

 41 ابملادة املتصدة املوانرات
 450،  ام  ة 
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 452، م يوة  عددال اخلاصة املوانرات
 450، املواضي ية املسائل حسب
 450، مواضي ية مسائل

 437، اإلنفاذ تدا  
 441، 440، 439، قالعال يفحةكة العا دة توظيم
 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 446، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم

 437، 41 ابملادة مت دعة نةارات
 436،  ام  ة 
 434، املواضي ية املسائل حسب
 435، حمددة  عددال تتصل نةارات

 احلا ت تفانم ديفل لدحيدولة املتد ة املؤنتة التدا  
 431،  ام  ة 
 433، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 432، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 432، مايل يف احلالة
 432، 431،  رال نةارات
 األعضاء الدول التزامات
 واألمن السالم صون انظر. 4٨ املادة
 املتبادلة املساعدة انظر. 4٩ املادة

 املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
 واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون

 إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة انظر . عن اب متنال ا لتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة
        عن اب متنال ا لتزام

 للمنازعات السلمية التسوية
 األمن جملس إىل املنازعات إحالة انظر. األمن جملس إىل املنازعات إحالة

 املسلح والنزال األطفال انظر. املسلح والنزال األطفال
 احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
 املسلحة النزاعات يف املدنيون انظر. املسلحة النزاعات يف املدنيون

 النزال انتهاء بعد السالم بناء انظر. النزال انتهاء بعد السالم بناء
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 والتصويت القرارات اختاذ انظر. التصويت
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 272،  ام  ة 
 274، ابسم  يا ت اجلوو ية، أمةيكا أمم احتاد

 أذر يجال
 275، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 3 مؤرخة رسالة

 274، مفاذيمية م كةات
 500، اإل الغ
 األفةيعي ا حتاد

 272،  يا ت
 274، ابسم  يا ت
 274، 272، مع ال النات ت ليل
 275، األيفريف  ا حتاد

 273،  يا ت
 األرجوتني
 275، 2013 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة
 273،  يا ت

 ال ام األمني
 274، 273، محاقات
 272،  يا ت
 5٨، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد

 477، 476، اإلنديمية التوظيمات
          الةئيس 

 590، 425، 275، 274، 273،  يا ت
 477، مفاذيمية م كةات

 500، 274، 272، 241، (2012  2033 القرار
 241، واألمن والسالم املرأة
 425، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 273،  يا ت توغو،
 274،  يا ت ال ة ية، الديفل جام ة

 274، جدسات
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        274،  ابسم  يا ت الكارييب، العحة يفمو عة الالتيوية أمةيكا ديفل مجا ة 
 272،  يا ت أفةيعيا، جووب
 590، السالم بناء جلنة

 53،  رال موانرة
 اإلسالمي الت ايفل موظمة

 275، 274، مع الرةاكة
 274،  يا ت

 الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
 63٨، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 634، 633، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 625، 622، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 617، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 607، 606، 605، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 642، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 6٨5، 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 65٨، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨7، ال ةاق مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 603، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 6٨1، 67٨، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة

 612، 609، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 650، 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 674، أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 66٨، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 672، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 661، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 
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 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. التقارير
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
 يفالتعدية التعييم

 546، 544، اخلرباء فريق السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 514، 513، 512، الةصد فةيق الصومال، يف احلالة
 541، 540، اخلرباء فريق ديفوار، كوت يف احلالة
 533، 531، اخلرباء فريق ليرباي، يف احلالة
 572، اإلرذاب مكافحة لدجوة التوفي ية املديةية
 التفويض يفيفاثئق التمثيل

 305،  ت املت دق املؤنت الداخدي الوظام
 ال سكةي - املدم التوسيق
 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 624، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 يفالت ايفل التوسيق
 السودال يفجووب السودال يف احلالة

 546، 545، 544، اخلرباء فريق
 543، 1591 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 الصومال يف احلالة

 515، 513، الةصد فةيق
 511، 509، 751 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 536، اخلرباء فريق ،(الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة

        569، 212٧ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة 
        567، 204٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة 

 ديفوار كوت يف احلالة
 542، 541، اخلرباء فةيق
 540، 53٨، 1٥٧2 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 533، 532، اخلرباء فريق ليرباي، يف احلالة
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم
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 565، 527، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 563، 562، 55٨، 19٨٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 522، 1٩٨٩ و 12٦٧ ابلقرارين عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 54٨، 1٧1٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة الدميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية -ا نتشار عدم

 اإلرهاب مكافحة
 573، اإلرهاب مكافحة للجنة التنفينية املديرية
 571، 13٧3 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. اإلقليمية التنظيمات
 474،  ام  ة 
 4٨7، 47٨، 477،  يا ت مثيو يا،

 ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 496،  ام  ة 
 496، 496،  رال نةارات
 499،  رال موانرة
 477،  يا ت أذر يجال،
 4٨7،  يا ت أسرتاليا،
 4٨7، 4٨5، 4٨1، 4٨1، 4٨0، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 اإل الغ
 499،  ام  ة 
 500، بش ن قرارات
 502،  رال موانرة

 477، 475، األفةيعي ا حتاد
 4٨7،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 479،  يا ت الربازيل،
 477، 476، اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 49٨، اجللاءات
 4٨6، 4٨2، أفغانستال يف احلالة
 4٨6، 4٨3، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 4٨5، 4٨1، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 4٨7، 4٨6، 4٨4، 4٨1، األيفسط الرةق يف احلالة
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 4٨4، الصومال يف احلالة
 4٨3، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 4٨5، 4٨3، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 4٨4، س اليول يف احلالة
 4٨5، 4٨3،  يسايف-غيويا يف احلالة
 4٨6، 4٨3، ديفوار كوت يف احلالة
 4٨5، 4٨1، مايل يف احلالة
 4٨6، 4٨4، ذاييت يف احلالة

 4٨4، 4٨3، 4٨2، 4٨1، 4٨0، 476،  يا ت الةئيس،
 479،  يا ت السوغال،

 500، 475، (2012) 2033 العةار
 4٨1، (2012) 2035 العةار
 501، (2012) 2036 العةار
 500، (2012) 2039 العةار
 4٨4، (2012) 2042 العةار
 4٨3، (2012) 2045 العةار
 4٨1، (2012) 2046 العةار
 4٨1، (2012) 2047 العةار
 4٨3، (2012) 204٨ العةار
 4٨4، (2012) 2051 العةار
 4٨1، (2012) 2056 العةار
 4٨3، (2012) 2062 العةار
 4٨1، (2012) 2063 العةار
 4٨4، (2012) 2065 العةار
 500، 4٨2، (2012) 2069 العةار
 4٨4، (2012) 2070 العةار
 4٨1، (2012) 2071 العةار
 500، (2012) 2074 العةار
 4٨2، (2012) 2075 العةار
 4٨3، (2012) 2076 العةار
 500، (2012) 2077 العةار
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 500، 4٨1، (2012) 20٨5 العةار
 4٨3، (2013) 20٨٨ العةار
 4٨2، (2013) 2091 العةار
 4٨3، (2013) 2092 العةار
 501، (2013) 2093 العةار
 4٨4، (2013) 2097 العةار
 4٨3، (2013) 209٨ العةار
 4٨1، (2013) 2100 العةار
 4٨3، (2013) 2103 العةار
 4٨2، (2013) 2104 العةار
 4٨3، (2013) 2112 العةار
 4٨4، (2013) 2119 العةار
 500، 4٨2، (2013) 2120 العةار
 4٨3، (2013) 2121 العةار
 500، 4٨3، (2013) 2123 العةار
 4٨4، (2013) 2124 العةار
 500، (2013) 2125 العةار
 4٨2، (2013) 2126 العةار
 500، 4٨3، (2013) 2127 العةار
 4٨2، (2013) 2132 العةار

 49٨، العةصوة
 4٨7، 477،  يا ت املتحدة، املمدكة
 502، 4٨7، 479،  يا ت اهلود،

 4٨7، 477،  يا ت املتحدة، الو ايت
 479،  يا ت أيفكةانيا،

 479،  يا ت ابكستال،
 479،  يا ت  دجيكا،
 السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية

 4٨0،  ام  ة 
 4٨0، امليثاق مل الثامل الفصل مىل صةاحة اإلشارة
 4٨1، امليثاق مل الثامل الفصل مىل صةاحةً  اإلشارة ديفل
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 4٨0،  رال نةارات
 4٨6،  رال موانرة

 479، الةئيس م كةة توفي 
 479، 47٨، 477،  يا ت توغو،
 502،  يا ت سديمال، جلر

 502، 4٨7، 479، 477،  يا ت أفةيعيا، جووب
 4٨٨، 479، 47٨،  يا ت ريفاندا،
 479،  يا ت شيدي،
 47٨، 477، 476، 475، يفاألمل السالم صول

 اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر. اإلقليمية السالم حفظ عمليات
 4٨7، 479، 477،  يا ت غواتيما ،

 4٨٨،  يا ت فةنسا،
 4٨٨، 479،  يا ت ،- مجهورية كوراي،

 4٨7، 479، 47٨، 477،  يا ت كولومعيا،
 477،  يا ت كيويا،
 مواضي ية مسائل

 474،  ام  ة 
 475، 474، املتد ة املعةرات
 476،  رال موانرة

 476، اإلسالمي الت ايفل موظمة
 479،  يا ت نيوزيدودا،
 احملدد البلد أيضا انظر. اجلزاءات
 445، احلةيةي اغتيال
 437، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 49٨، اإلنديمية التوظيمات
 49٨، 445، 444، 65، 64، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 439، 43٨، 15، الصومال يف احلالة
 441، ال ةاق يف احلالة
 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 49٨، 449، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 49٨، 449، 44٨، 49،  يسايف-غيويا يف احلالة
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 443، 5٨، ديفوار كوت يف احلالة
 442، 441، ليرباي يف احلالة
 44٨، 447 ،96، ليعيا يف احلالة

 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 507(، 2012) 204٨ العةار
 50٨، 507(، 2013) 2127 العةار
 640، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 659، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨2، 679، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 629، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 441، 440، 439، 243، قالعال يفحةكة العا دة توظيم
 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 446، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم

 614، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 507، األمل جمدس جلال

 673، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 أفريقيا غرب لدول ا قتصادية اجلماعة انظر. أفريقيا غرب لدول ا قتصادية اجلماعة

 ٨4،  رال  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
  يسايف-غيويا يف احلالة

 453، 49،  يا ت
 453، 53، 52، 51، 50، 4٨، ابسم  يا ت

 مايل يف احلالة
        492،  2013 يواية/الثام كانول 1٨ مؤرخة رسالة 

 492، 104، 103، 102،  يا ت
 105، 104، 103، ابسم  يا ت

 ٨0،  يا ت يف، السالم توقيد أفةيعيا، غةب
 أفريقيا وسط لدول ا قتصادية اجلماعة انظر. أفريقيا وسط لدول ا قتصادية اجلماعة
 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 44، 43، محاقات
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 459،  يا ت
 41، ابسم  يا ت

                   ال امة اجلم ية  
 6٨، جانب مل األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 42،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 39، مفاذيمية م كةات الربتغال،
 32، األمن جملس إىل توصيات السورية، العربية اجلمهورية
 43، 42،  يا ت الةئيس،
 42،  يا ت الصني،
 36،  يا ت الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
 36، األمل جمدس  ل الصادرة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة لةيفاندا، الديفلية اجلوائية احملكمة
 36، األمل جمدس  ل الصادرة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة

 33، األمن جملس إىل توصيات املؤمترات،
 39، مفاذيمية م كةات اهلود،

 3٨، 35، 33،  يا ت املتحدة، الو ايت
 35،  يا ت الياابل،
 33،  يا ت أيفكةانيا،
 39، 33، الةئيس م كةة توفي 
 35،  يا ت توغو،

 39،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية
 32، األمن جملس إىل توصيات اإلنسان، حقوق
 32، األمن جملس إىل توصيات القانون، سيادة

 مع األمل جمدس  النات
 30،  ام  ة 

 40، 39، الفة ية األجهلة
 3٨، يفاخلاصة السووية التعارية
 35، املتحدة األمم يف ال نوية

        39،  لدتصةف العا دة غ  حلعون  الفدس ي  الر ب مبمارسة امل وية الدجوة 
 42، املسدحة الولا ات يف املدنيول

 42، يفاألمل يفالسالم املةأة
 42، اإلنسال حلعوق السامي املفو 
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 35، األمل جمدس  ل الصادرة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة
 34، امليثاق مل 12 ابملادة يت دق ما يف املمارسة
 31، 30، دائمني غ  أ ناء انتداب
 32، 31، توصيات

        40،  اإلنسال حعوق جمدس 
 42، أخةى اارسات

 35،  يا ت كودا،
 39،  يا ت كواب،

 3٨،  يا ت كولومعيا،
 35،  يا ت لعوال،
 33،  يا ت ماليلاي،
 3٨، 37، األ ناء انتداب الديفلية، ال دل حمكمة
 39،  يا ت مصة،
 السورية العربية اجلمهورية
 32، األمن جملس إىل توصيات العامة، اجلمعية
 455، 163، 162، 161، 160 ،159، 15٨،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 470،  يا ت الوفس،  ل الدفاع
 26، 25،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 225،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 السورية العربية اجلمهورية يف للمراقبة املتحدة األمم بعثة انظر. السورية العربية اجلمهورية يف للمراقبة املتحدة األمم بعثة

 305،  يا ت األ مال، جديفل
 د م يفالرةقة، اجليش

 35، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 61٨، 617، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 63٨، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 633، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 606، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 644، 643، 643، 641، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 65٨، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
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 6٨2، 679، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 651، السورية ال ة ية اجلمهورية يف لدمةانعة املتحدة األمم   ثة
 627، 623، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 613، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 645، يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةانيب فةيق
 631، 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 650، 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 646، نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة
 64٨، ا شتعاك فض ملةانعة املتحدة األمم نوة

 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 662، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 
 64٨، اهلدنة ملةانعة املتحدة األمم ذيئة
 يفمريرتاي مثيو يا  ني احلالة

 67، األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 469، الوفس  ل الدفاع

 يفالسودال مسةائيل  ني احلالة
 67، األمل جمدس مىل املواز ات محالة

 يفالكويت ال ةاق  ني احلالة
 172،  ام  ة 
 172، تعارية ال ام، األمني
 ال ةاق

 172، 2013 يوني /حليةال 12 مؤرخة رسالة
 92، 172،  يا ت

 6٨7، 92، 172(، 2013) 2107 العةار
 172، ا لتلامات مهناء
 92، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية

 172، جدسات
 وابكستان اهلند بني احلالة
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 وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
 السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. أبيي يف احلالة
 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 مريرتاي يف احلالة

 419، (2011) 2023 العةار
 419، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 الةصد فةيق

 516، 512، يف ية
 1907 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة

 509، يف ية
 أفغانستان يف احلالة

 117،  ام  ة 
 124، 120،  يا ت أسرتاليا،

 أفغانستال
 122، 119، محاقات
 126، 125، 123، 122، 121، 120، 119، 11٨،  يا ت
 500، اإل الغ
 124، ابملددرات ا جتار
 126، 125، 124، 122، 120، 119، 11٨،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 193، 191، املسدح يفالولاع األقفال
 117، ا نتصادية يفالتومية األمل
 12٨، 127، تعارية ال ام، األمني

 123،  يا ت الربتغال،
 457، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨6، 4٨2، اإلنديمية التوظيمات
 6٨4، 6٨3، 423، 236، 214، 212، 193، 191، 127، 121، (2012) 2041 العةار
 500، 4٨9، 4٨2، 423، 127، 126، (2012) 2069 العةار
 6٨5، 6٨3، 423، 236، 214، 212، 193، 191، 12٨، 121، (2013) 2096 العةار
 500، 4٨9 ،4٨2، 423، 12٨، 126، (2013) 2120 العةار
 أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
 125،  يا ت أملانيا،
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 214، 212، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 236، واألمن والسالم املرأة

 466، املتعادلة املسا دة
 123، اإلنسانية املسائل
 121، املصاحلة
 ألفغانستال ال ام لامني اخلاص املمثل

 126، 125، 124، 123، 122، 121، 120، 119، 11٨، محاقات
 126، 125، 123، 121، 120، 119،  يا ت
 123،  يا ت املتحدة، املمدكة
 122، 119،  يا ت املتحدة، الو ايت
 125، انتداابت
 123،  يا ت ابكستال،

 أفغانستان إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة
 ٨3، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 423، 420، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 127، جدسات
 293، رمسية غ  حتايفر جدسات
 293، رمسية غ  حتايفر جدسات
 123، اإلنسال حعوق
 465، يفاألمل السالم صول

 4٨9، اإلنديمية السالم حفظ  مديات
 121، السالم  مدية

 125،  يا ت غواتيما ،
 119،  يا ت فةنسا،
 125، محاقات يفاجلةمية، ابملددرات امل   املتحدة األمم مكتب
 11٨،  يا ت األقدسي،  ال حدف موظمة
 123، 11٨، محاقات السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 يفاهلةسك العوسوة يف احلالة

 130،  ام  ة 
 131، لدسالم دايتول اتفاق

 500، اإل الغ
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 133، 132، 131،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 ال ام األمني

 133، 2012 مايو/أاير 9 مؤرخة رسالة
 134، 133، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 6 مؤرخة رسالة
 134، 2013 مايو/أاير 3 مؤرخة رسالة
 134، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 5 مؤرخة رسالة
 133،  يا ت يفاهلةسك، العوسوة
 457، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨6، 4٨3، اإلنديمية التوظيمات
 500، 4٨9، 424، 319، 134، 132(، 2012) 2074 العةار
 500، 4٨9، 4٨3، 424، 320، 134، 133، (2013) 2123 العةار
 يفاهلةسك ابلعوسوة امل   السامي املمثل

 132، 131، محاقات
 133، 132،  يا ت

 132، يفا نتصادية السياسية احلالة تدذور
 424، 420، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 133، جدسات
 465، يفاألمل السالم صول

 4٨9، اإلنديمية السالم حفظ  مديات
 133، 132، 130، الوجود مذل متديد األيفريف ، ا حتاد  عيادة السالم حفظ نوة

 133، 130، الوجود مذل متديد األقدسي،  ال حدف موظمة
 السودال يف احلالة

 اخلرباء فةيق
 543، يف ية

 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 64،  ام  ة 

 499، 49٨، 497، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 66، األمل جمدس مىل املواز ات محالة

 66،  يا ت أذر يجال،
 499، 452، 72، 70،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 197، 196، 194، 192، املسدح يفالولاع األقفال
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 ال ام األمني
 76، 2012 أغس س/آب 10 مؤرخة رسالة

        7٨، 2013 ديسمرب/األيفل كانول 23 مؤرخة رسالة 
 75،  يا ت
، 422، 419، ٨٨، 21، 20، 1٨، 16، 23٨، 235، 219، 216، 214، 212، 210، 209، 77، 76، 75، تعارية

433 ،4٨1 ،4٨1 ،497 ،499 
 66، محاقات السالم، حفظ ل مديات املسا د ال ام األمني

 499،  يا ت الربتغال،
 457، 456، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 452، 445، 444، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
 433، احلا ت تفاقم دون للحيلولة املتذنة املؤقتة التدابري

 4٨5، 4٨1، اإلنديمية التوظيمات
 49٨، 445، 444، 65، 64، اجللاءات

 70، أ يي يف احلالة
 64، دارفور يف احلالة
 469، الوفس  ل الدفاع
 4٨2، 4٨1، 423، 419، 20، 1٨، 212، 77، 76، 75، 70، 69، 6٨،  يا ت الةئيس،

 452، 72، 71، 70، 69، 6٨، 67، 66، 65،  يا ت السودال،
 499،  يا ت الصني،
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية

 دارفور
 23٨، 237، النززاعات يف اجلنسي العنف
 543، 542، 497، 4٨1، 445، 444، 422، 20، 214، 75، 65، (2012) 2035 العةار
 4٨1، 452، 433، 423، 63، 21، 20، 1٨، 16، 212، 210، 75، 70، 69، (2012) 2046 العةار
 4٨1، 423، 1٨، 212، 75، 70، (2012) 2047 العةار
 633 ،632، 617، 423، 23٨، 237، 235، 219، 216، 196، 194، 192، 75، 73، (2012) 2057 العةار
 616، 615، 543، 4٨1، 422، ٨٨، 51، 20، 321، 23٨، 217، 209، 76، 66، 65، (2012) 2063 العةار
 4٨2، 423، 20، 1٨، 212، 76، 71، (2012) 2075 العةار
 545، 543، 542، 497، 4٨2، 422، 20، 219، 214، 76، 67، (2013) 2091 العةار
 630، 629، 4٨2، 423، 20، 1٨، 217، 77، 71، (2013) 2104 العةار
 633، 632، 423، 23٨، 237، 235، 216، 210، 197، 196، 194، 192، 77، 74، (2013) 2109 العةار
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 61٨، 615، 422، ٨٨، 51، 20، 23٨، 237، 217، 212، 209، 196، 194، 6٨، (2013) 2113 العةار
 631، 630، 4٨2، 423، 20، 1٨، 217، 7٨، 71، (2013) 2126 العةار
 4٨2، 423، 217، 7٨، 74، (2013) 2132 العةار
 21، 20، 1٨، ابستددامها التهديد أيف - استددام حظة العوة،
 499،  يا ت أملانيا،
 72، محاقات الديفلية، اجلوائية احملكمة
 219، 216، 214، 212، 210، 209، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 235، واألمن والسالم املرأة

 16، املص  يفتعةية احلعوق يف املسايفاة
 452،  يا ت املغةب،

        6٨، 67، 65، محاقات  دارفور، امل   املتحدة يفاألمم األفةيعي ا حتاد  ني املررتك اخلاص املمثل 
 السودال جلووب ال ام لامني اخلاص املمثل

 74، محاقات
 74،  يا ت
 499،  يا ت املتحدة، املمدكة
 72،  يا ت اهلود،

 452، 70،  يا ت املتحدة، الو ايت
 499، 72، 71، 70، 66،  يا ت ابكستال،

 السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 ٨٨، ٨4، ٨3، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 422، 419، 41٨، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 499،  يا ت توغو،

 75، جدسات
 293، 292، 291، رمسية غ  حتايفر جدسات
 293، 292، 291، رمسية غ  حتايفر جدسات
 499، 72،  يا ت أفةيعيا، جووب
 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 64،  يا ت السودال، جووب
 445، 444، األسدحة توريد حظة
 466، يفاألمل السالم صول

 499، 66،  يا ت غواتيما ،
 499،  يا ت فةنسا،
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 يف ية اخلرباء، فةيق
 545، 544، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 546، 545، اإلبالغ
 546، 544، والتقدير التقييم
 546، 545، 544، والتعاون التنسيق
 546، 544، واإلنفاذ الرصد
 545، 543، 542، 67، 65، 64، متديد

 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 499،  يا ت كولومعيا،

         يف ية ،1591 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة 
 542،  ام  ة 

 543، يفالت ايفل التوسيق
 543، واإلنفاذ الرصد

 السالم حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 73، 67، 64، محاقات
 6٨، 65،  يا ت

 احملدد البلد أيضا انظر. األوسط الشرق يف احلالة
 156،  ام  ة 
 65، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

 91، 15٨،  يا ت أذر يجال،
 431،  يا ت أسرتاليا،
 455، 454، 164، 161، 160، 159، 15٨،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 162،  يا ت األردل،
 196، 193، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

        91، 167،  2012 يواية/الثام كانول 24 مؤرخة رسالة 
 167، 2012 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 171، 2012 أغس س/آب 14 مؤرخة رسالة
 171، 2013 يولي /متوز 31 مؤرخة رسالة
 164، 160،  يا ت
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 171، 170، 16٨، تعارية
 163، محاقات اإلنسال، حعوق لرؤيفل املسا د ال ام األمني

 455،  يا ت الربتغال،
 76، 74، 71، 71، احلقائق وتقصي التحقيقات

 457، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 454، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 4٨7، 4٨6، 4٨4، 4٨1، اإلنديمية التوظيمات
 455، 163، 162، 161، 160، 159، 15٨،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
، ٨9، ٨٨، ٨6، 212، 209، 196، 193، 171، 170، 169، 167، 165، 164، 160، 15٨، 157،  يا ت الةئيس،
424 ،4٨1 ،4٨4 ،5٨6 
 171، 157، يفاألمل السالم
 26، يف التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 454، 161، 159، 15٨،  يا ت الصني،
 163، 162،  يا ت ال ةاق،

 651، 4٨4، ٨٨، ٨6، 212، 167، 161، 160(، 2012) 2042 عةارال
 651، 650، 599، 454، ٨٨، ٨6، 212، 167، 161(، 2012) 2043 العةار
 5٨6، 4٨4، 424، ٨9، ٨6، 51، 170، 166، 165(، 2012) 2051 العةار
 170، (2012) 2052 العةار
 650، 16٨، 162(، 2012) 2059 العةار
 650، 649، 424، 319، 171، 15٨(، 2012) 2064 العةار
 170، 157(، 2012) 20٨4 العةار
 171، 157(، 2013) 210٨ العةار
 424، 320، 171، 15٨(، 2013) 2115 العةار
 5٨4، 431، 419، 41٨، 75، 74، 71، 57، 56، 23، 169، 164(، 2013) 211٨ العةار
 171، (2013) 2131 العةار
 أملانيا

        171،  2012 سعتمرب/أيدول 6 مؤرخة رسالة 
 91،  يا ت
 212، 209، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 5٨6، ابليمل امل   ال ام لامني اخلاص املسترار

 166، 165، محاقات
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        163،  محاقات املسدح، يفالولاع ابألقفال امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 
        163،  محاقات الولاع، حا ت يف اجلوسي ابل وف امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 

 455، 454، 91،  يا ت املتحدة، املمدكة
 91،  يا ت اهلود،

 455، 91،  يا ت املتحدة، الو ايت
 166، 165،  يا ت اليمل،

 91، 161، 15٨،  يا ت ابكستال،
 األمل جمدس   ثات

 252، 250، محاقات
 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات

 السورية العربية اجلمهورية يف للمراقبة املتحدة األمم بعثة انظر. السورية العربية اجلمهورية يف للمراقبة املتحدة األمم بعثة
 163، 162،  يا ت تةكيا،
 91، ٨٨، ٨6، ٨4، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 431، 424، 420، 419، 41٨، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 ال ة ية الديفل جام ة
 454، محاقات
 91، 15٨، 157،  يا ت
 15٨، ابسم  يا ت
 294، 2٨7، 2٨6، 2٨5، 171، 170، 169، 167، جدسات

 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 294، :جدسات
 455، 161،  يا ت أفةيعيا، جووب
 454، 91، 15٨،  يا ت فةنسا،
 57، يفتوفي ذا األمل جمدس نةارات نعول
 فلسطني قضية انظر. فلسطني قضية
 91،  يا ت ن ة،
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 ا شتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر. ا شتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 163، 162،  يا ت لعوال،
 166،  يا ت ال ة ، اخلدي  لديفل الت ايفل جمدس
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 23، عن اب متنال ا لتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة
 454، 91، 76، 322، 319، 16٨، 167، 161، 159، ت تمد مل نةارات مراريع
 163، 162،  يا ت الالجئني، لرؤيفل السامي املتحدة األمم مفو 
 لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكت  انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكت 
 162،  يا ت ال ام، األمني  ئب
 اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة

         ال وارمل حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل 
 163، 162، محاقات
 164،  يا ت

 الغربية الصحراء يف احلالة
 5، عام استعراض

 5، تعارية ال ام، األمني
 5٨4، ٨٨، 41، 16، 319، 5، (2012) 2044 العةار
 603، 5٨4، ٨٨، 41، 16، 320، 5، (2013) 2099 العةار

 5٨4، الغربية للصحراء العام لألمني الشذصي املبعوث
 16، املص  يفتعةية احلعوق يف املسايفاة
 5،  يا ت املغةب،
 الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

 ٨٨، ٨3، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 5، جدسات
 5،  يا ت أفةيعيا، جووب

 الصومال يف احلالة
 9،  ام است ةا 
 14،  يا ت مثيو يا،

 49٨، 497، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 501، 500، اإل الغ
 15، 10، محاقات األفةيعي، ا حتاد
 13،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 13،  يا ت األرجوتني،
 199، 197، 196، 194، املسدح يفالولاع األقفال
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 ال ام األمني
 17، 2012 يواية/الثام كانول 9 مؤرخة رسالة
 1٨، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 12 مؤرخة رسالة
 19، 2013 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 19، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 14 مؤرخة رسالة

 10، محاقات
 19، 1٨، 17، 15، 14، التعارية

 11، محاقات السياسية، لدرؤيفل املسا د ال ام األمني
 495،  يا ت الربتغال،
 457، 456، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 439، 43٨، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 4٨4، اإلنديمية التوظيمات
 439، 43٨، 15، اجللاءات
 211، 195، 19، 17، 14، 11،  يا ت الةئيس،
 الصومال

 11، محاقات
 14، 12، 11،  يا ت
 241، 239، النززاعات يف اجلنسي العنف
 512، 509، 50٨، 501، 495، 493، 490، 439، 43٨، 422، 211، 17، 12، 11، 10، (2012) 2036 العةار
 512، 509، 50٨، 439، 43٨، 422، 219، 211، 17، 15، (2012) 2060 العةار
 319، 236، 214، 211، 210، 194، 1٨، 12، (2012) 2067 العةار
 490، 422، 1٨، 12، (2012) 2072 العةار
 493، 490، 422، 1٨، 13، (2012) 2073 العةار
 510، 50٨، 500، 497، 439، 422، 319، 1٨، 16، (2012) 2077 العةار
، 439، 43٨، 422، 241، 239، 236، 219، 215، 214، 210، 199، 196، 194، 1٨، 13، (2013) 2093 العةار

490 ،494 ،501 ،50٨ ،510 ،514 ،654 
 657، 656، 239، 211، 197، 196، 195، 19، 14، (2013) 2102 العةار
 515، 510، 509، 494، 490، 439، 43٨، 422، 219، 19، 15، (2013) 2111 العةار
 494، 490، 4٨4، 439، 219، 195، 19، 13، (2013) 2124 العةار
 500، 497، 439، 422، 320، 19، 17، (2013) 2125 العةار

 500، 16، العةصوة
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 495 ، يا ت أملانيا،
 219، 215، 214، 211، 211، 210، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 236، واألمن والسالم املرأة

 16، محاقات املتحدة، لامم العانوم املسترار
 15، 12، 11، 10، محاقات لدصومال، ال ام لامني اخلاص املمثل
 495، 13،  يا ت املتحدة، املمدكة
 12،  يا ت املتحدة، الو ايت
 12، انتداابت

 الصومال يف األفريقي ا حتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي ا حتاد بعثة
 الصومال إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة انظر. الصومال إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة
 439، 43٨، األصول جتميد
 ٨3، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 422، 420، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 16،  يا ت توغو،

 17، جدسات
 495، 16، 12،  يا ت أفةيعيا، جووب
 50٨، 439، 43٨، الفحم تصدية حظة
 439، 43٨، األسدحة توريد حظة
 465، يفاألمل السالم صول

 495، 493، 490، اإلنديمية السالم حفظ  مديات
 13،  يا ت غواتيما ،

 495،  يا ت فةنسا،
 الةصد فةيق

 516، 512، يف ية
 يف ية الةصد، فةيق

 512، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 
 515، 514، 514، اإل الغ
 514، 513، 512، يفالتعدية التعييم
 515، 513، يفالت ايفل التوسيق
 513، يفاإلنفاذ الةصد

 514، التعوية املسا دة
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 515، 512، 509، 15، متديد
 751 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة

 17، 2012 يولي /متوز 11 مؤرخة رسالة
 509، يف ية

 50٨،  ام  ة 
 509، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 510، 509، إعفاءات
 511، 510، اإلبالغ
 511، 509، يفالت ايفل التوسيق
 512، 509، ت ديل

 للصومال السياسي املتحدة األمم مكت  انظر. للصومال السياسي املتحدة األمم مكت 
 16، محاقات يفاجلةمية، ابملددرات امل   املتحدة األمم مكتب
 14، 11، محاقات ال ام، األمني  ئب
 13، 10، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 16، محاقات العانونية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 العراق يف احلالة

 173،  ام  ة 
 177، 176، تعارية ال ام، األمني
 441، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 441، اجللاءات
 ال ةاق

 176، 2012 يولي /متوز 25 مؤرخة شفوية م كةة
 176، 175، 174، 173،  يا ت

 176، 175(، 2012) 2061 العةار
 176، 175(، 2013) 2110 العةار
 لد ةاق ال ام لامني اخلاص املمثل

 176، 174، 173، محاقات
 175، 173،  يا ت
 176،  ل العحث املفعودة، الكويتية يفاملمتدكات املفعوديل الكويتيني املواقوني

 العراق إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة
 441، األصول جتميد
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 ٨4، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 176، جدسات

 441، األسدحة توريد حظة
 530، 151٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 (الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة

 31،  ام  ة 
 49٨، 497، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات

 6٨، األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 35، األمل ن اع مصالح
 35، يفالت ايفل يفاألمل السالم مقار

 19٨، 193، 191، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 34،  يا ت
 3٨، 37، تعارية
 459، 456، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 443، 442، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 31، ا نتداابت  ني ما فرتة يف الت ورات
 4٨3، اإلنديمية التوظيمات
 443، 442، اجللاءات
 35، د م يفالرةقة، اجليش
 4٨3، ٨7، 213، 209، 19٨، 3٨، 37، 36، 35، 33،  يا ت الةئيس،
 240، 239، 23٨، النززاعات يف اجلنسي العنف
 622، 620، 497، 421، ٨7، 21، 20، 235، 215، 213، 193، 191، 37، 36، 32، 31، (2012) 2053 العةار
 5٨3، 534، 533، 4٨3، 443، 442، 421، ٨7، 63، 21، 20، 213، 209، 37، 33، (2012) 2076 العةار
 535، 534، 442، 421، 21، 20، 240، 215، 209، 19٨، 191، 37، 34، (2012) 207٨ العةار
، ٨7، 21، 20، 239، 23٨، 236، 219، 215، 213، 20٨، 194، 193، 3٨، 36، 34، 31، (2013) 209٨ العةار

421 ،443 ،459 ،4٨3 ،620 ،623 
 21، 20، ابستذدامها التهديد أو - استذدام حظر القوة،

 34، 33، 32، 31،  يا ت الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
 الكربى العح ات ملو عة ال ام لامني اخلاص املع و 

 35، محاقات
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 32،  يا ت
 219، 215، 213، 209، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 236، 235، واألمن والسالم املرأة

        الدميعةاقية الكونغو جلمهورية ال ام لامني اخلاص املمثل 
 36، 35، 34، 33، 32، 31، محاقات
 32،  يا ت
 36،  يا ت املتحدة، املمدكة
 لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر . الدميقراطية الكونغو مجهورية يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

        الدميقراطية الكونغو مجهورية يف ا ستقرار
 443، 442، األصول جتميد
 443، اإلنفاذ تدا  
 443، 442، يفال  ال الوعل تدا  
 32، األموية احلالة تدذور
 ٨7، ٨2، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 421، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 37، جدسات
 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 443، 442، األسدحة حجل
 32، مارس 23 حةكة
 443، 442،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 443، 442، األسدحة توريد حظة

 34، 33،  يا ت ريفاندا،
 32، ا ستعةار ز ل ة
 يف ية اخلرباء، فةيق

 536، اإلبالغ
 536، والتعاون التنسيق
 536، يفاإلنفاذ الةصد
 535، متديد

 1533 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 37، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 12 مؤرخة رسالة
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 537، 535، 534، يف ية
 533،  ام  ة 
 534، 534، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 535، م فاءات
 443، 442، اجلمةكية يفاملةانعة احلديفد مةانعة
 36، املهام نعل
 األوسط الشرق يف احلالة انظر. اليمن يف احلالة
 بوروندي يف احلالة

 20،  ام است ةا 
 23، تعارية ال ام، األمني
 675، 592، 23، (2013) 2090 العةار
 لعوريفندي ال ام لامني اخلاص املمثل

 21، محاقات
 22،  يا ت
 23، 22، 21،  يا ت  وريفندي،

 ٨1، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 23، جدسات

 592، السالم  واء جلوة
 22، 21، محاقات
 23، 22،  يا ت
 بوروندي يف املتحدة األمم مكت  انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكت 
 22، التومية يف  وريفندي شةكاء مؤمتة
 ليشيت-تيمور يف احلالة انظر. الشرقية تيمور يف احلالة
 ليريت -تيمور يف احلالة

 114،  ام  ة 
 117، 116، تعارية ال ام، األمني

 75، احلقائق وتقصي التحقيقات
 117، 116،  يا ت الةئيس،
 599، 75، 41، 319، 117، (2012) 2037 العةار
 115 ،محاقات الرةنية، لتيمور ال ام لامني ابلويا ة اخلاص املمثل

        114،  محاقات الرةنية، لتيمور ال ام لامني اخلاص املمثل 
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 األمل جمدس   ثات
 252، 250، محاقات

 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات
 ٨3، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 116، 115،  يا ت ليريت، -تيمور

 116، جدسات
 ليشيت-تيمور يف احلالة
 ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر. ليشيت-تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 3٨،  ام  ة 
 40، ليربفيل اتفانات
 49٨، 496، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 500، اإل الغ
 األفةيعي ا حتاد

 44، 43، محاقات
 492، 45،  يا ت
 199، 19٨، 197، 195، 193، املسدح يفالولاع األقفال
 42،  يا ت اإلنسال، حعوق لرؤيفل املسا د ال ام األمني
 45، تعارية ال ام، األمني
 39، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد

 72، احلقائق وتقصي التحقيقات
 459، 456، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 449، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
 432، احلا ت تفانم ديفل لدحيدولة املتد ة املؤنتة التدا  

 41، انعالب يفنوع   د الت ورات
 4٨5، 4٨3، اإلنديمية التوظيمات
 49٨، 449، اجللاءات
 أفةيعيا يفسط لديفل ا نتصادية اجلما ة

 44، 43، محاقات
 459،  يا ت
 41، ابسم  يا ت
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 39، يف احملةز التعدم السياسي، احلوار
 241، 240، 237، النززاعات يف اجلنسي العنف
 667، 666، 4٨3، ٨6، 237، 213، 195، 45، 40، (2013) 20٨٨ العةار
 667، 666، 496، 492، 4٨3، ٨6، 40، 240، 237، 19٨، 197، 193، 46، 43، (2013) 2121 العةار
، 419، 41٨، ٨6، 72، 19، 320، 241، 237، 215، 213، 211، 199، 193، 46، 45، 44، (2013) 2127 العةار

432 ،459 ،4٨3 ،4٨9 ،493 ،497 ،500 ،507 ،50٨ ،56٨ ،569 
 19، ابستذدامها التهديد أو - استذدام حظر القوة،

 215، 213، 211، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 237، واألمن والسالم املرأة

 467، املتعادلة املسا دة
 45،  يا ت غةب،امل

        40، محاقات الولاع، حا ت يف اجلوسي ابل وف امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 
        42، 41، 40، 39، محاقات الوس ى، أفةيعيا جلمهورية ال ام لامني اخلاص املمثل 

 أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة
        الوسطى

 449، اإلنفاذ تدا  
 ٨6، ٨1، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 419، 41٨، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 45،  يا ت توغو،

 45، جدسات
 294، :جدسات
 45، 44 ،42، 41، 40، 39،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية
 449، األسدحة حجل
 449، األسدحة توريد حظة
 465، يفاألمل السالم صول

 492، 4٨9، اإلنديمية السالم حفظ  مديات
 39، اإلدما  يفم ادة يفالتسةيح السالح نلع  مدية
 45،  يا ت فةنسا،
 اخلرباء فةيق

 569، منراء
 يف ية
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 569، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 
 570، استعراض
 570، اإلبالغ
 570، واإلنفاذ الرصد

         يف ية ،2127 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة 
 56٨،  ام  ة 

 569، اإلبالغ
 569، والتعاون التنسيق
 569، واإلنفاذ الرصد
 56٨، منراء
 56٨، توجيهية مبادل
 يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 

        الوسطى أفريقيا مجهورية
 459، 43، محاقات ال ام، األمني  ئب
 40، لدمتمةديل ذجوم

        42،  يا ت ال وارمل، حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل 
 دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية انظر، السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. دارفور يف احلالة
 رواندا يف احلالة

 لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 سرياليون يف احلالة

 24،  ام است ةا 
 29، 2٨، تعارية ال ام، األمني

 4٨4، اإلنديمية التوظيمات
 593، 2٨، 26، 25،  يا ت الةئيس،
 664، 663، 593، 4٨4، 41، 2٨، 25، (2012) 2065 العةار
 665، 663، 660، 593، 4٨4، 2٨، 27، (2013) 2097 العةار

 26، محاقات لس اليول، اخلاصة احملكمة
        27، 25، 24، محاقات لس اليول، ال ام لامني التوفي ي املمثل 

 24، انتداابت
 ٨3، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
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 2٨، جدسات
 27، 26، 25،  يا ت س اليول،

 593، السالم  واء جلوة
 27، 25، 24، محاقات

 سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 
 بيساو-غينيا يف احلالة

 46،  ام  ة 
 49٨، 497، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات

 67، األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 52، الدستوري الوظام است ادة
 50، محاقات السياسية، لدرؤيفل املسا د ال ام األمني
 54، 50، تعارية ال ام، األمني

 453، 50، 49، 4٨،  يا ت الربتغال،
 453، 449، 44٨، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 47،  سكةي انعالب   د الت ورات
 4٨5، 4٨3، اإلنديمية التوظيمات
 49٨، 449، 44٨، 49، اجللاءات
 أفةيعيا غةب لديفل ا نتصادية اجلما ة

 453، 49،  يا ت
 453، 53، 52، 51، 50، 4٨، ابسم  يا ت
 592، 453، 55، 54، 53، 4٨،  يا ت الةئيس،
 670، 567، 507، 497، 4٨3، 453، 449، 44٨، 51، 54، 49، 46، (2012) 204٨ العةار
 4٨3، 449، 44٨، ٨7، 54، 51، (2013) 2092 العةار
 671، 670، 592، 4٨3، ٨7، 54، 52، (2013) 2103 العةار

 453، 49،  يا ت املغةب،
  يسايف - لغيويا ال ام لامني اخلاص املمثل

 50، 4٨، 47، محاقات
 52،  يا ت

  يسايف-لغيويا ال ام لامني اخلاص املمثل
 453، محاقات
 52، 47، انتداابت
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 ٨7، ٨2، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 49، 4٨،  يا ت توغو،

 53، جدسات
 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 453، 53، 52، 51، 50، 49، 4٨، ابسم  يا ت ابلربتغالية، الواقعة العددال مجا ة
 4٨،  يا ت أفةيعيا، جووب
 449، 44٨،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 50، يفقوية  رب  مدية

 51،  يا ت غواتيما ،
 453، 53، 52، 49، 47،  يا ت  يسايف،-غيويا
 592، السالم  واء جلوة

 47، محاقات
 53، 52، 51، 50، 49، 4٨،  يا ت

 204٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 567، منراء
 يف ية

 567،  ام  ة 
 567، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 56٨، اإلبالغ
 567، ا ستثناءات

 567، والتعاون التنسيق
 56٨، واإلنفاذ الرصد
 567، توجيهية معادمل

 - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  انظر. بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 
 بيساو

 قربص يف احلالة
 129،  ام  ة 

 129،  يا ت أذر يجال،
 130، تعارية ال ام، األمني
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 5٨4، ٨٨، 321، 130، 129(، 2012) 205٨ العةار
 5٨4، ٨٨، 322، 130، 129(، 2013) 20٨9 العةار
 5٨4، ٨٨، 322، 130، 129، (2013) 2114 العةار

 5٨4، بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 129،  يا ت ابكستال،

 ٨٨، ٨4، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 130، جدسات

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

 55،  ام  ة 
 19٨، املسدح يفالولاع األقفال
 57، محاقات السالم، حفظ ل مديات املسا د ال ام األمني
 59، تعارية ال ام، األمني
 457، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 443، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 4٨6، 4٨3، اإلنديمية التوظيمات
 443، 5٨، اجللاءات
 240، النززاعات يف اجلنسي العنف
 607، 540، 537، 536، 4٨3، 444، 421، 19، 19٨، 59، 5٨، (2012) 2045 العةار
 609، 607، 4٨3، 444، 421، ٨7، 19، 59، 5٨، (2012) 2062 العةار
 609، 607، 541، 53٨، 536، 444، 421، 19، 19٨، 59، 5٨، (2013) 2101 العةار
 609، 4٨3، 444، 421، ٨7، 40، 19، 240، 217، 59، 5٨، (2013) 2112 العةار
 19، ابستذدامها التهديد أو - استذدام حظر القوة،

 217، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 466، املتعادلة املسا دة

        57، 56، محاقات ديفوار، لكوت ال ام لامني اخلاص املمثل 
 5٨،  يا ت ابكستال،

 444، 443، األصول جتميد
 444، اإلنفاذ تدا  
 ٨7، ٨2، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 444، 443، الرحوات تفتيش
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 421، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 59، جدسات
 444، 443، األسدحة حجل
 444، 443،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 444، 443، املاس تصدية حظة
 444، 443، األسدحة توريد حظة
 ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 اخلرباء فةيق

 540، يف ية
 يف ية اخلرباء، فةيق

 541، اإلبالغ
 541، 540، والتقدير التقييم
 542، 541، يفالت ايفل التوسيق
 542، 540، واإلنفاذ الرصد
 541، 540، 5٨، متديد
 5٨، 57، 56،  يا ت ديفوار، كوت
 1572 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة

 59، 2012 أ ةيل/نيسال 11 مؤرخة رسالة
 59، 2013 أ ةيل/نيسال 12 مؤرخة رسالة
 يف ية

 536،  ام  ة 
 53٨، 537، م فاءات
 540، 53٨، والتعاون التنسيق
 539، 53٨، يفاإلنفاذ الةصد
 537، توجيهية معادمل

 57، محاقات السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 كوسوفو يف احلالة

 134،  ام  ة 
 137، احلوار استئواف
 495،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 135، محاقات السالم، حفظ ل مديات املسا د ال ام األمني
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 495، 141، تعارية ال ام، األمني
 135، الصة ية ا نتداابت
 140، ا نتداابت   د الت ورات
 495،  يا ت الصني،
 495،  يا ت أملانيا،
 لكوسوفو ال ام لامني اخلاص املمثل

 139، 13٨، 137، 136، 135، محاقات
 140، 139،  يا ت
 495،  يا ت املتحدة، املمدكة
 495،  يا ت املتحدة، الو ايت

 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 139، معادمل  رال اتفاق أيفل ال النات، ت عيع

 141، جدسات
 495،  يا ت أفةيعيا، جووب
 495، 140، 139، 13٨، 137، 136، 135،  يا ت صة يا،

 495، اإلنديمية السالم حفظ  مديات
 495،  يا ت غواتيما ،

 ليرباي يف احلالة
 6،  ام است ةا 
 9، ٨، تعارية ال ام، األمني
 442، 441، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 442، 441، اجللاءات
 605، 604، 592، 422، ٨، (2012) 2066 العةار
 531، 530، 442، 441، 422، ٨، 6، (2012) 2079 العةار
 606، 604، 422، ٨، (2013) 2116 العةار
 606، 604، 533، 530، 442، 422، 9 ،6، (2013) 212٨ العةار

 467، املتعادلة املسا دة
 لديرباي ال ام لامني اخلاص املمثل

 7، 6، محاقات
 7،  يا ت

 ليرباي يف املتحدة األمم بعثة انظر. ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
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 442، 441، األصول جتميد
 ٨2، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 422، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 ٨، جدسات
 442، 441،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 442، 441، األسدحة توريد حظة
 يف ية اخلرباء، فةيق

 531، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 
 531، استعراض
 533، 532، اإلبالغ
 532، ا تصال
 533، 531، والتقدير التقييم
 533، 532، والتعاون التنسيق
 533، 532، واإلنفاذ الرصد
 533، 531، متديد

 592، السالم  واء جلوة
 7، 6، محاقات
 ٨،  يا ت

 1521 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 ٨، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 9، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 19 مؤرخة رسالة
 530، يف ية

 530،  ام  ة 
 530، استعراض
 531، م فاءات

 ٨، 7،  يا ت ليرباي،
 ليبيا يف احلالة

 92،  ام  ة 
 99، 9٨، 94،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 192، املسدح يفالولاع األقفال
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 ال ام األمني
 99، 2012 مارس/آذار 7 مؤرخة رسالة
 101، 100، 99، تعارية

 75، احلقائق وتقصي التحقيقات
 77،  يا ت
 44٨، 447، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
 44٨، 447، 96، اجللاءات
 ٨7، 101، 97،  يا ت الةئيس،
 94،  يا ت الصني،
 677، 676، 55٨، 555، 554، 553، 44٨، 447، 75، 51، 40، 210، 99، 96، 92(، 2012) 2040 العةار
 6٨0، 676، 556، 554، 553، 44٨، 51، 192، 100، 96، 92(، 2013) 2095 العةار
 94،  يا ت أملانيا،
 الديفلية اجلوائية احملكمة

 9٨، محاقات
 210، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 92، ا نتعالية املةحدة

 467، املتعادلة املسا دة
 93، محاقات اإلنسال، حلعوق السامي املفو 
 97، 96، 95، 94، 93، 92، محاقات لديعيا، ال ام لامني اخلاص املمثل

 94، منراء الدميعةاقية، املؤسسات
 94،  يا ت املتحدة، الو ايت

 96، داخدية انعسامات
 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 447، األصول جتميد

 94، مستمةة أموية حتدايت
 44٨، اإلنفاذ تدا  
 96، األموية احلالة تدذور
 ٨7، السلمية ابلوسائل املنازعات تسوية
 44٨، 447، الرحوات تفتيش

 2٨5، 99، جدسات
 447،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
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 44٨، 447، األسدحة توريد حظة
 94،  يا ت فةنسا،
 اخلرباء فةيق

 555، يف ية
 يف ية اخلرباء، فةيق

 557 ،556، اإل الغ
 556، 555، يفاإلنفاذ الةصد
 556، 555، 554، متديد

 1970 ابلعةار املوراة األمل جمدس جلوة
 100، 2012 مارس/آذار 23 مؤرخة رسالة

 97، 96، 95، 94، محاقات
 يف ية

 553،  ام  ة 
 554، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 

 555، 554، است ةا 
 555، ا ستثناءات

 555، واإلنفاذ الرصد
 554، ت ديل

 99، 9٨، 97، 96، 95، 94، 93،  يا ت ليعيا،
 95، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 مايل يف احلالة

 101،  ام  ة 
 496، ابختاذ اإلذل منفاذ، مجةاءات
 500، اإل الغ
 492، 104، 103،  يا ت األفةيعي، ا حتاد
 106،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 197، 191، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

        491، 10٨،  2012 ديسمرب/األيفل كانول 13 مؤرخة رسالة 
 102، محاقات

 491، 10٨، 107، 106، تعارية
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 495،  يا ت الربتغال،
 459، 456، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 432، احلا ت تفاقم دون للحيلولة املتذنة املؤقتة التدابري

 4٨5، 4٨1، اإلنديمية التوظيمات
 أفةيعيا غةب لديفل ا نتصادية اجلما ة

        492،  2013 يواية/الثام كانول 1٨ مؤرخة رسالة 
 492، 104، 103، 102،  يا ت
 105، 104، 103، ابسم  يا ت
 5٨7، 5٨6، 4٨1، 107، 102،  يا ت الةئيس،
 105،  يا ت السوغال،
 240، النززاعات يف اجلنسي العنف
 496، 490، 4٨1، 432، ٨7، 236، 235، 213، 209، 191، 107، 102(، 2012) 2056 العةار
 5٨6، 5٨3، 496، 491، 4٨1، ٨7، 209، 191، 107، 103(، 2012) 2071 العةار
 5٨6، 500، 491، 4٨9، 4٨1، 459، 422، ٨٨، 319، 21٨، 10٨، 105، 104(، 2012) 20٨5 العةار
 636، 635، 634، 599، 492، 4٨1، 459، 422، ٨٨، 240، 21٨، 20٨، 197، 10٨، 105(، 2013) 2100 العةار

 104، نرة الفةنسية، العوات
 5٨6، 5٨3، الساحل ملو عة ال ام لامني اخلاص املع و 
 21٨، 213، 209، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 236، 235، واألمن والسالم املرأة

 102، لازمة األيفىل املةاحل
 467، املتعادلة املسا دة
 107، 106، محاقات ملايل، ال ام لامني اخلاص املمثل
 495،  يا ت اهلود،
 األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر . مايل يف ا ستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

        مايل يف ا ستقرار لتحقيق
 أفريقية بقيادة مايل يف الدولية الدعم بعثة انظر. أفريقية بقيادة مايل يف الدولية الدعم بعثة
 105، نرة املتحدة، لامم   ثة

 102، احلالة تدذور
 ٨7، ٨2، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 422، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 107، جدسات
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 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 495،  يا ت أفةيعيا، جووب
 495، 4٨9، اإلنديمية السالم حفظ  مديات

 495،  يا ت غواتيما ،
 495، 103،  يا ت ديفوار، كوت

 495،  يا ت كولومعيا،
 492، 107، 106، 105، 104، 103،  يا ت مايل،
 السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل

 106، 105، 104، محاقات
 103،  يا ت

 الكربى العح ات مو عة يف احلالة
 29،  ام است ةا 
 30، 2013 يولي /متوز 3 مؤرخة رسالة املتحدة، الو ايت

 30، 29، يفالت ايفل يفاألمل السالم مقار
 30،  يا ت األفةيعي، ا حتاد

 196، 192، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 29، محاقات
 30، التعارية

 29، محاقات الديفيل، العوك
 5٨٨، ٨7، 23، 213، 196، 192، 30،  يا ت الةئيس،
 5٨٨، 5٨3، 30، 29، (2013) 209٨ العةار

 5٨٨، الكربى العح ات ملو عة ال ام لامني اخلاص املع و 
 30، محاقات
 213، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 ٨7، السلمية ابلوسائل املنازعات تسوية

 2٨7، 30، جدسات
 23، عن اب متنال ا لتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة

 هاييت يف احلالة
 109،  ام  ة 
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 112، 111، 109،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 113، 111، 110، تعارية ال ام، األمني

 111،  يا ت الربازيل،
 4٨6، 4٨4، اإلنديمية التوظيمات

 642، 641، 4٨4، 51، 319، 113، 110، (2012) 2070 العةار
 643، 641، 640، 4٨4، 320، 113، 112، (2013) 2119 العةار

 111،  يا ت املكسيك،
 111، 110، 109، محاقات هلاييت، ال ام لامني اخلاص املمثل

        111،   يا ت هلاييت، ال ام لامني اخلاص املمثل 
 112،  يا ت املتحدة، املمدكة
 112،  يا ت املتحدة، الو ايت
 األمل جمدس   ثات

 252، 249، محاقات
 69، احلعائق يفتعصي التحعيعات

 هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 113، جدسات
 112، 111،  يا ت غواتيما ،

 111،  يا ت فةنسا،
 112،  يا ت ذاييت،
 يوغوسالفيا يف احلالة

 واهلرس  البوسنة يف احلالة انظر. واهلرس  البوسنة يف احلالة
 كوسوفو يف احلالة انظر. كوسوفو يف احلالة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

 األوسط الشرق يف احلالة انظر. السورية العربية اجلمهورية يف احلالية
 الونائية الد دوماسية

 93، ال ام األمني جانب مل ا ستددام ،99 املادة
 الوفس  ل الدفاع

 469،  ام  ة 
 46٨، 2013 يواية/الثام كانول 22 مؤرخة رسالة فةنسا،

 470،  يا ت مسةائيل،
 469، 51 املادة مىل اإلشارات



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 lxxviii 

 

 470، تعارية ال ام، األمني
 470،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية

 469، يفمريرتاي مثيو يا  ني احلالة
 469، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 46٨، (2013) 2117 العةار

 469،  يا ت الويجة،
 470،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية
 469،  يا ت العوليفارية، فوليفيال مجهورية
 470، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل ٨ مؤرخة رسالة ا لياز،  دم حةكة
 470، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم

 469،  رال نةارات
 469،  يا ت مصة،
 469،  رال موانرة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. الرسائل
 واإلنفاذ الرصد

 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 546، 544، اخلرباء فريق
 543، 1٥٩1 ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 513، الةصد فةيق الصومال، يف احلالة
 536، اخلرباء فةيق ،(الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 570، اخلرباء فريق
 569، 212٧ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة

        56٨، 204٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة بيساو،-غينيا يف احلالة 
 ديفوار كوت يف احلالة

 542، 540، اخلرباء فريق
 539، 53٨، 1572 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 533، 532، اخلرباء فريق ليرباي، يف احلالة
 ليبيا يف احلالة

 556، 555، اخلرباء فةيق
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 555، 1٩٧0 ابلقرار املنش ة األمن جملس جلنة
 23٨، النززاعات يف اجلنسي العنف
 219، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم

 564، 526، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 563، 562، 55٨، 19٨٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 522، 1٩٨٩ و 12٦٧ ابلقرارين عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم

 553، 552، اخلرباء فريق
 552، 1737 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم

 550، اخلرباء فريق
 549، 54٨، 1٧1٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 اإلرذاب مكافحة

 573، اإلرهاب مكافحة للجنة التنفينية املديرية
 571، 1373 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة

 الةائسة
 31٨، يفالعيا ت العةارات  دد يفالتصويت، العةارات اختاذ

، 420، 99، 41، 23، 1٨، 220، 200، 91، 90، ٨9، ٨٨، ٨7، ٨6، ٨5، ٨4، ٨3،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
421 ،430 ،4٨0 ،4٨1 ،4٨1 ،590 
 5٨5، بياانت اجلماعية، اإلابدة

 24، 21، 267، 266،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 430، 426، 24، 19، 244، 243،  يا ت اإلرذاب،
 590، 200، 199، 19٨، 196، 195، 193، 192، 1٨9،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 307، 2012 يوني /حليةال 5 مؤرخة م كةة
 307، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 2٨ مؤرخة م كةة

 75،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 590، 425، 275، 274، 273،  يا ت
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 477، مفاذيمية م كةات
 4٨4، 4٨3، 4٨2، 4٨1، 4٨1، 4٨1، 4٨0، 476،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 43، 42،  يا ت ال امة، اجلم ية
 4٨2، 4٨1، 423، 419، 20، 1٨، 212، 77، 76، 75، 70، 69، 6٨،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
، 212، 209، 196، 193، 171، 170، 169، 167، 165، 164، 160، 15٨، 157،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة

٨6 ،٨، ٨٨9 ،424 ،4٨1 ،4٨4 ،5٨6 
 211، 195، 19، 17، 14، 11،  يا ت الصومال، يف احلالة
 4٨3، ٨7، 213، 209، 19٨، 3٨، 37، 36، 35، 33،  يا ت ،(الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 117، 116،  يا ت ليريت، - تيمور يف احلالة
 593، 2٨، 26، 25،  يا ت س اليول، يف احلالة
 592، 453، 55، 54، 53، 4٨،  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة
 ٨7، 101، 97،  يا ت ليعيا، يف احلالة
 5٨7، 5٨6، 4٨1، 107، 102،  يا ت مايل، يف احلالة
 5٨٨، ٨7، 23، 213، 196، 192، 30،  يا ت الكربى، العح ات مو عة يف احلالة
 5٨5، 226،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف

        57٨،   يا ت يفحدها، أفةيعيا يف الولا ات نروب مبوع امل   املدص  ال امل الفةيق 
        579،  يا ت املسدح، يفالولاع ابألقفال امل   ال امل الفةيق 

 57٨،  يا ت السالم، حفظ   مديات امل   ال امل الفةيق
 429،  يا ت العةصوة،
 22،  يا ت ابستددامها، التهديد أيف - استددام حظة العوة،
 1٨4، 2012 فرباية/شعا  27 مؤرخة رسالة لةيفاندا، الديفلية اجلوائية احملكمة
 1٨4، 2012 فرباية/شعا  27 مؤرخة رسالة السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 220، 213، 211، 209، 207، 203، 200، بياانت املسلحة، النزاعات يف املدنيون

 يفاألمل يفالسالم املةأة
 234، 231،  يا ت
 231، 229، مفاذيمية م كةات
 312، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 12 مؤرخة م كةة املراركة،
  ت املت دق املؤنت الداخدي الوظام

 306،  ام  ة 
 306، الةئيس ديفر
 األمل جمدس   ثات
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        252،  2012 فرباية/شعا  ٨ مؤرخة رسالة 
 252، 2012 مايو/أاير 1٨ مؤرخة رسالة

        252،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 31 مؤرخة رسالة 
        252،  2013 يواية/الثام كانول 25 مؤرخة رسالة 
        252،  2013 سعتمرب/أيدول 27 مؤرخة رسالة 
 116،  يا ت ليريت، - تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 591، 265، 264، 199،  يا ت الولاع، انتهاء   د السالم  واء

 ٨9، ٨٨، ٨7، ٨6،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 األ مال تصةيف
 310، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 12 مؤرخة م كةة
 310، 2012 يوني /حليةال 5 مؤرخة م كةة

 426، 425، 424، 423، 421، 420، 419،  يا ت لدسدم، هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 427، 426، 94، 256، 254، 220،  يا ت العانول، سيادة
 425، 271، 269، 26٨،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 54٨، 262، 261،  يا ت الدميعةاقية، الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 ٨2، ٨1،  يا ت يف، السالم توقيد أفةيعيا، غةب
 673، بياانت بيساو، - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 
 421، 213، 19٨، 63، 62، 61، 60،  يا ت أفةيعيا، يفسط مو عة

        الرائسة انظر.  الرئيس 
 الفدس يوية السد ة
 143، محاقات فدس ني، ننية
 السوغال

 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 105،  يا ت مايل، يف احلالة
 السودال
 األمل جمدس مىل املواز ات محالة

 66، 2012 فرباية/شعا  7 مؤرخة رسالة
        67،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 25 مؤرخة رسالة 

 67، 66،  يا ت
 54،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 السويد
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 22٨،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 96، 231،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

        57،   يا ت يفتوفي ذا، األمل جمدس نةارات نعول 
 يف التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل

 24،  ام  ة 
 25،  يا ت مكواديفر،
 26،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 26، 25،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 26، األيفسط الرةق يف احلالة

 26، 25،  يا ت الصني،
 25، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 26،  يا ت املغةب،
 25،  يا ت اهلود،

 26،  يا ت ابكستال،
 26،  يا ت ال ة ية، الديفل جام ة
 25،  يا ت العوليفارية، فوليفيال مجهورية
 26،  يا ت أفةيعيا، جووب
 25، ابسم  يا ت ا لياز،  دم حةكة

 26، 25،  يا ت غواتيما ،
 26،  يا ت فةنسا،
 26،  يا ت ن ة،

 24،  رال موانرة
 214، 207، 204، محاية الصحفيني،

 (األمل جمدس يف دائم  نو) الصني
 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 450، 1٨٨،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 77،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 457،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 42،  يا ت ال امة، اجلم ية
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة



 فهرس
 

lxxxiii 16-06865 

 

 454، 161، 159، 15٨،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 94،  يا ت ليعيا، يف احلالة

 26، 25،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 206، 203،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول

 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 55، 54،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 ال ةاق

 163، 162،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 السياسية ال مديات
 619، 61٨، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 639، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 606، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 644، هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 65٨، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 603، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 6٨2، 679، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 651، السورية ال ة ية اجلمهورية يف لدمةانعة املتحدة األمم   ثة
 62٨، 623، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 613، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 631، 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 646، نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة

 674، أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 669، 667، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 672، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 662، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 
، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املذتلطة العملية
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر
 615،  ام  ة 

 65، محاقات
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 616، 615، (2012) 2063 العةار
 61٨، 615، (2013) 2113 العةار
 يف ية

 615، 600،  ام  ة 
 615، لت  ام است ةا 
 615، األمل ن اع مصالح

        617، 615،  املسدح يفالولاع األقفال 
 616، 615، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 617، 615، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 616،  دى املدخدة التغي ات
 615، اجللاءات
 61٨، 617، 615، د م يفالرةقة، اجليش

 619، 61٨، 615، السياسية ال مديات
 615، ابستددام اإلذل العوة،

 61٨، 617، 615، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 617، 615، يفاألمل يفالسالم املةأة

 615، ا نتدا ية املسا دة
 61٨، 615، اإلنسانية املسائل
 615، ت ديل
 615، 6٨، 65، متديد
 64، توفي 
 617، 615، اإلنسال حعوق
 615، الوار مقالق يفنف رصد
 61٨، 615، العانول سيادة
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 615، د م الديفلة، مؤسسات
 الوتلا ات يف اجلوسي ال وف

 225،  ام  ة 
 96، مفاذيمية م كةات أذر يجال،
 22٨،  يا ت مستونيا،
 23٨، اإلبالغ
 227، 225،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 22٨،  يا ت األردل،
 ال ام األمني

 227،  يا ت
 226، 225، تعارية
 237،  كافحة وكددة موقوتة التزامات
 225،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 23٨، 237، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 241، 239، الصومال يف احلالة
 240، 239، 23٨، (الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة
 241، 240، 237، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 240، ديفوار كوت يف احلالة
 240، مايل يف احلالة
 23٨، واإلنفاذ الرصد
 5٨5، 226،  يا ت الةئيس،
 22٨،  يا ت السويد،
 23٨، 237، (2012  20٥٧ القرار
 23٨، (2012  20٦3 القرار
 240، (2012  20٧٨ القرار
 241، 239، (2013  20٩3 القرار
 239، 23٨، (2013  20٩٨ القرار
 240، (2013  2100 القرار
 5٨5، (2103  2101 القرار
 239(، 2013) 2102 العةار
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 227، (2013) 2106 العةار
 23٨، (2013  210٩ القرار
 240، (2013  2112 القرار
 23٨، 237، (2013  2113 القرار
 240، 237، (2013  2121 القرار
 5٨5، (2103  2122 القرار
 241، (2013  212٧ القرار

 227،  يا ت الةسويل، الكةسي
        5٨5، الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 

 225، محاقات
 163، محاقات األيفسط، الرةق يف احلالة
 40، محاقات الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 227، 226،  يا ت
 املتحدة املمدكة

 22٨،  يا ت
 96، مفاذيمية م كةات
 225،  يا ت ابكستال،

 240، مرتكيب ضد تدابري
 22٨،  يا ت توغو،
 يفاألمل يفالسالم ابملةأة امل   ال امل احلكومية غ  املوظمات فةيق

 225، محاقات
 226،  يا ت
 22٨،  يا ت لكسمربغ،

 22٨،  يا ت ليدتورتايل،
 23٨، اجلنسانية املسائل ومستشارو املرأة محاية مستشارو

 225،  يا ت مصة،
 227،  يا ت الالجئني، لرؤيفل السامي املتحدة األمم مفو 
 225،  يا ت نيعال،
 225،  يا ت السالم، حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 الغياب
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 324، التصويت قةيق  ل العةارات اختاذ
 57٨، وحلها أفريقيا يف النزاعات نشوب  نع املعين املذصص العامل الفريق

        املسلح والنزال األطفال أيضا انظر.  املسلح والنزال ابألطفال املعين العامل الفريق 
 579، 579، عام عرض
 1٨9،  يا ت
 السالم حفظ عمليات أيضا انظر، 57٨، السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق

        57٨، 1٥٦٦ ابلقرار عمال املنش  العامل الفريق 
 57٨، الدوليتني اجلنائيتني ابحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق

        57٨، األخرى اإلجرائية واملسائل ابلواثئق املعين الرمسي غري العامل الفريق 
 أفةيعيا  تعدم امل   الفةيق

 270،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 العةصوة

 429،  يا ت األرجوتني،
 49٨، اإلنديمية التوظيمات

 500، 16، الصومال يف احلالة
 429،  يا ت الةئيس،
 429،  يا ت الياابل،
 429، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 271، 26٨، يفاألمل السالم صول
 ٨2، ٨1، ٨0، يف السالم توقيد أفةيعيا، غةب

 26٨، مفاذيمية م كةات
 46٨، خاصة انتصادية مراكل

 أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
 أفغانستال يف األموية لدمسا دة الديفلية العوة

 126، 117، متديد اإلذل،
 ابستددام اإلذل العوة،

 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 636، 635، 600، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، 600، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 623، 621، 600، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
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 609، 60٨، 600، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 630، 600، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 ابستددامها التهديد أيف - استددام حظة العوة،

 1٨،  ام  ة 
 22، 2013 مايو/أاير 6 مؤرخة رسالة اإلسالمية، ميةال مجهورية
 1٨، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،

 22، أخةى حا ت يف مبعدأ ا حتجا 
 21، الدوليني واألمن السالم سدد اليت األخطار
 19، اإلرهاب

 21، 20، 1٨، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 21، 20، (الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة
 19، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 19، ديفوار كوت يف احلالة

 22،  يا ت الةئيس،
 22،  يا ت الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
  رال نةارات

 1٨،  ام  ة 
 1٨، معدأ لكيد  ل، ا متواع
 22، مل ال سكةية العوات سحب مىل د وات  ديها، املتوازع املواقق

        19،  معادمل لكيد تكةار اإلنديمي، يفالت ايفل التدخل، يف دم اجلوار، حسل 
 21، 20، املسدحة اجملمو ات د م يفنف مىل د وات ا ستعةار، ز ل ة
 22،  رال موانرة

 املالية اخلدمات  دى املفةيفضة العيود
 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 447، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 التسيارية الع ائف  دى املفةيفضة العيود

 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 447، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 ابلونود السفل متويل خدمات  دى املفةيفضة العيود

 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم



 فهرس
 

lxxxix 16-06865 

 

 447، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 الةسويل الكةسي
 227،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 314، لدمراركة د وات
 الدميعةاقية - مجهورية الكونغو،
 األمل جمدس مىل املواز ات محالة

        6٨،  2012 نوفمرب/الثام ترةيل 19 مؤرخة رسالة 
 6٨، 2013 أغس س/آب 29 مؤرخة رسالة
 6٨،  يا ت
 36 ، يا ت ال امة، اجلم ية
 22،  يا ت ابستددامها، التهديد أيف - استددام حظة العوة،

 2٨4، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 19 مؤرخة رسالة جدسات،
 األمن جملس جلان انظر. اللجان
 5٨2، املدصصة الدجال
 األمحة لدصديب الديفلية الدجوة

 222، محاقات الصغ ة، األسدحة
 206، 203، 202، محاقات املسدحة، الولا ات يف املدنيول

         لدتصةف العا دة غ  حلعون  الفدس ي  الر ب مبمارسة امل وية الدجوة 
 39، مع األمل جمدس  النات

 الدغات
 325، 324،  ت املت دق املؤنت الداخدي الوظام
 للسالم سديد وجود فيها رأى اليت اجمللس قرارات انظر. 3٩ املادة
 احلا ت تفاقم دون للحيلولة املؤقتة التدابري انظر. 40 املادة
 املسلحة القوة استذدام على تنطوي   اليت التدابري انظر. 41 املادة
 املسلحة القوة استذدام على تنطوي اليت التدابري انظر. 42 املادة
 واألمن السالم صون انظر. 4٨ املادة
 املتبادلة املساعدة انظر. 4٩ املادة
 خاصة اقتصادية مشاكل انظر. ٥0 املادة
 النفس عن الدفال انظر. ٥1 املادة
 (2012  ام يف األمل جمدس يف  نو) أملانيا
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 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 1٨9، 2012 سعتمرب/أيدول 6 مؤرخة رسالة املسدح، يفالولاع األقفال

 7٨، 76،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 125،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 األيفسط الرةق يف احلالة

        171،  2012 سعتمرب/أيدول 6 مؤرخة رسالة 
 91،  يا ت

 495،  يا ت الصومال، يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 94،  يا ت ليعيا، يف احلالة

 316،  يا ت املراركة،
 93،  يا ت العانول، سيادة
 الكربى البحريات منطقة يف احلالة أيضا انظر. الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 5٨٨، عام عرض

 30، محاقات
 (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 35، محاقات
 32،  يا ت

 يف واألمن السالم أفريقيا، أيضا انظر. الساحل ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 5٨6، 5٨3،  ام  ة 

 430، ٨٨، ٨6، محاقات
 ٨5،  يا ت
 الالجئني لرؤيفل السامي املتحدة األمم ملفو  اخلاص املع و 
 55،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر، 5٨4، الغربية للصحراء العام لألمني الشذصي املبعوث
 وا جتماعي ا قتصادي اجمللس انظر. وا جتماعي ا قتصادي اجمللس

 مع األمل جمدس  النات
 44،  ام  ة 
 44،  رال رسائل
 44،  رال موانرة
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 الدولية اجلنائية احملكمة انظر. الدولية اجلنائية احملكمة
 7٨، محاقات احلعائق، يفتعصي التحعيعات

 72، محاقات السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 ليعيا يف احلالة

 9٨، محاقات
 293، 292، جدسات
 293، 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 العانول سيادة

 254،  يا ت
 254، ديفر
 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 293، 293، رمسية غ  حتايفر جدسات كيويا،
 لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 لس اليول اخلاصة احملكمة

 26، محاقات
 لرواندا الدولية احملكمة
 5٨0، 1٨2،  ام  ة 

 1٨4، 2012 فرباية/شعا  27 مؤرخة رسالة الةئيس،
 1٨4،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني
 ال ام األمني

        1٨4،  2012 فرباية/شعا  23 مؤرخة رسالة 
 1٨4، 2012 يوني /حليةال 1 مؤرخة رسالة

        36،  األمل جمدس  ل الصادرة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال امة، اجلم ية 
 1٨4، (2012) 203٨ العةار
 5٨1، 5٨0، 37، 1٨4، (2012) 2054 العةار
 5٨2، 5٨0، 37، 1٨5، (2012) 20٨0 العةار

 5٨2، 5٨1، 5٨1، الو ية فرتة متديد العناة،
 5٨2، الو ية م از
 1٨6، 1٨5، 1٨4، تعارية
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 1٨4، جدسات
 احملكمة رئيس

 1٨4، 2012 مايو/أاير 22 مؤرخة رسالة
        1٨5، 1٨4،  2012 نوفمرب/الثام ترةيل 16 مؤرخة رسالة 

 1٨5، 2013 مايو/أاير 23 مؤرخة رسالة
 1٨5، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 13 مؤرخة رسالة

 السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة
 5٨0، 1٨2،  ام  ة 

 1٨4، 2012 فرباية/شعا  27 مؤرخة رسالة الةئيس،
 1٨3،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني
 ال ام األمني

        1٨4،  2012 فرباية/شعا  23 مؤرخة رسالة 
 1٨4، 2012 يوني /حليةال 1 مؤرخة رسالة

        36،  األمل جمدس  ل الصادرة ابلتوصيات يت دق ما يف املمارسة ال امة، اجلم ية 
 1٨4، (2012) 203٨ العةار
 1٨4، (2012) 2054 العةار
 5٨0، 36، 321، 1٨5، 1٨3، (2012) 20٨1 العةار
 5٨1، 5٨0، 36، 322، 1٨6، 1٨3(، 2013) 2130 العةار

 5٨1، 5٨1، الو ية فرتة متديد العناة،
 1٨3، يف ية فرتة متديد العناة،
 1٨3،  يا ت املتحدة، املمدكة
 1٨3،  يا ت املتحدة، الو ايت

 5٨1، 5٨0، الو ية م از
 1٨6، 1٨5، 1٨4، تعارية

 1٨4، جدسات
 احملكمة رئيس

 1٨4، 2012 مايو/أاير 23 مؤرخة رسالة
        1٨5، 1٨4،  2012 نوفمرب/الثام ترةيل 16 مؤرخة رسالة 
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 1٨5، 2013 مايو/أاير 23 مؤرخة رسالة
        1٨6، 1٨5،  2013 نوفمرب/الثام ترةيل 1٨ مؤرخة رسالة 
 املسلحة النزاعات يف املدنيون
 201،  ام  ة 
 209، العنف إدانة

 220، 213، 209، يف واألمن السالم أفريقيا،
 206،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 األرجوتني
 207، 2013 أغس س/آب 19 مؤرخة رسالة

 45٨، 206، مفاذيمية م كةات
 222، الصغرية األسلحة
 200، املسلح والنزال األطفال
 ال ام األمني

 205، 203،  يا ت
 206، 201، تعارية
 457، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 42، مع األمل جمدس  النات ال امة، اجلم ية
 214، 212، أفغانستان يف احلالة
 219، 216، 214، 212، 210، 209، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 212، 209، األوسط الشرق يف احلالة
 219، 215، 214، 211، 211، 210، الصومال يف احلالة
 219، 215، 213، 209، (الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة
 215، 213، 211، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 217، ديفوار كوت يف احلالة
 210، ليبيا يف احلالة
 21٨، 213، 209، مايل يف احلالة
 213، الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 219، واإلبالغ والتحليل الرصد
 220، 213، 211، 209، 207، 203، 200، بياانت الرئيس،
 25، يف التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
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 214، 207، 204، محاية الصحفيني،
 206، 203،  يا ت الصني،
 61٨، 617، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 214، (2012  203٥ القرار
 211، (2012  203٦ القرار
 210، (2012  2040 القرار
 212، (2012  2042 القرار
 212، 210، (2012  204٦ القرار
 215، 213، (2012  20٥3 القرار
 213، 209، (2012  20٥٦ القرار
 219، 216، (2012  20٥٧ القرار
 211، (2012  20٦0 القرار
 217، 209، (2012  20٦3 القرار
 214، 211، (2012  20٦٧ القرار
 212، (2012  20٧٥ القرار
 213، 209، (2012  20٧٦ القرار
 215، (2012  20٧٨ القرار
 221، (2013  20٨٦ القرار
 219، (2013  20٩1 القرار
 219، 215، 214، 210، (2013  20٩3 القرار
 214، 212، (2013  20٩٦ القرار
 219، 215، 20٨(، 2013) 209٨ العةار
 21٨، 20٨(، 2013) 2100 العةار
 211(، 2013) 2102 العةار
 217(، 2013) 2104 العةار
 221، (2013  210٦ القرار
 210، (2013  210٩ القرار
 217، (2013  2112 القرار
 219، 212، (2013  2113 القرار
 222، (2013  211٧ القرار
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 221، (2013  2122 القرار
 215، 213، 211، (2013  212٧ القرار
 217(، 2013) 2132 العةار
 221، واألمن والسالم املرأة

 اإلنسانية املسائل
 210، للقانون وا متثال املساءلة
 211، عراقيل دون اإلنسانية املساعدات إيصال إمكانية
 202،  يا ت املغةب،
 206، 203، 201، محاقات اإلنسال، حلعوق السامي املفو 
 205،  يا ت املتحدة، املمدكة
 املتحدة الو ايت
 207، 2013 يولي /متوز 3 مؤرخة رسالة
 205،  يا ت
 203، 202،  يا ت ابكستال،

 63٨، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 633، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 643، هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 627، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 214، اجلرائم مرتكيب ضد اهلدف كددة تدابري
 202،  يا ت تةكيا،
 20٨، املسائل مةا اة ت ميم

 206، جدسات
 220، العانول سيادة

 221، السالم حفظ عمليات
 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية

 206،  يا ت غواتيما ،
 203،  يا ت فةنسا،
 210، لز وا متثال املساءلة اإلنسان، حقوق قانون
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 بش ن قرارات
 220، املواضي ية املسائل حسب
 209، معينة ببلدان متعلقة قرارات

 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 مجهورية كوراي،
 207، 2013 فرباية/شعا  4 مؤرخة رسالة

 202، مفاذيمية م كةات
 202،  يا ت كولومعيا،

 206، 203، 202، محاقات الديفلية، األمحة الصديب جلوة
 203،  يا ت لكسمربغ،

 213، أفريقيا وسط منطقة
 204،  يا ت ال ام، األمني  ئب

        206، 201،  محاقات ال وارمل، حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل 
 215، و ايت

 واألمن والسالم املرأة
 224،  ام  ة 
 236، ضد العنف إدانة

 233، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 3 مؤرخة رسالة أذر يجال،
 96 ، يا ت أسرتاليا،
 96،  يا ت األيفريف ، ا حتاد
 96، 231، 230،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 242، اإلرذاب
 242، الصغ ة األسدحة
 200، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 229،  يا ت
 451، 232، 231، 229، تعارية
 452، 231،  يا ت الربازيل،
 96،  يا ت يفاهلةسك، العوسوة
 451، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
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 241، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 42، مع األمل جمدس  النات ال امة، اجلم ية
 236، أفغانستان يف احلالة
 235، السودان وجنوب السودان يف احلالة
 236، الصومال يف احلالة
 236، 235، (الدميقراطية -مجهورية  الكونغو يف احلالة
 237، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 236، 235، مايل يف احلالة

        الةئيس 
 231، 229، مفاذيمية م كةات

          الةئيس 
 234، 231،  يا ت
 96، 231،  يا ت السويد،
 96،  يا ت الصني،
 617، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 النزاعات يف اجلنسي العنف انظر. النززاعات يف اجلنسي العنف
 241، (2012  2033 القرار
 236، (2012  2041 القرار
 235، (2012  20٥3 القرار
 236، 235، (2012  20٥٦ القرار
 235، (2012  20٥٧ القرار
 236، (2012  20٦٧ القرار
 241(، 2013) 20٨6 العةار
 237، (2013  20٨٨ القرار
 236، (2013  20٩3 القرار
 236، (2013  20٩٨ القرار
 452، 320، 232، 221، 200، (2013) 2106 العةار
 242(، 2013) 2117 العةار
 97، 96، 95، 51، 320، 235، 233، 231، 230، 221، (2013  2122 القرار
 242، 235، (2013) 2129 العةار
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 221، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 230،  يا ت املكسيك،

 232، 2013 يوني /حليةال 7 مؤرخة رسالة املتحدة، املمدكة
 97،  يا ت املتحدة، الو ايت

 97،  يا ت منديفنيسيا،
 452،  يا ت آيةلودا،

 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 636، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 634، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 642، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 657، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨1، 67٨، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 625، 622، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 96، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 234، املسائل مةا اة ت ميم
 96،  يا ت تونس،

 2٨7، 231، جدسات
 294، 294، 294، :جدسات
 96،  يا ت أفةيعيا، جووب
 230، يف العانول سيادة
 231،  يا ت شيدي،
 55، يفاألمل السالم صول

 241، السالم حفظ  مديات
 610، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية

 غواتيما 
 232، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 2 مؤرخة رسالة
 96،  يا ت

 96، 229،  يا ت يفاألمل، يفالسالم ابملةأة امل   ال امل احلكومية غ  املوظمات فةيق
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 57، يفتوفي ذا األمل جمدس نةارات نعول
 بش ن قرارات

 235، معينة ببلدان متعلقة قرارات
 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة

 96،  يا ت كةيفاتيا،
 96،  يا ت كودا،

 230،  يا ت كولومعيا،
 96،  يا ت  تفيا،

 96،  يا ت لكسمربغ،
 96،  يا ت ليتوانيا،

 230،  يا ت ليدتورتايل،
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 66٨، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 661، 660، أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب
 231،  يا ت أيفريفاب، يف يفالت ايفل األمل موظمة
 230،  يا ت األقدسي،  ال حدف موظمة
 235، 229، الولا ات نروب موع

 96،  يا ت نيج اي،
 96،  يا ت ذولودا،

 املةأة يفمتكني اجلوسني  ني لدمسايفاة املتحدة األمم ذيئة
 22٨، محاقات
 229،  يا ت

 السالم حفظ ل مديات ال ام األمني يفكيل
 229، محاقات
 96، 229،  يا ت

 فلسطني قضية أيضا انظر. لفلسطني الدائم املراق 
 314، لدمراركة د وات
 ا نتدا ية املسا دة
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 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 636، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 633، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 643، هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 657، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 603، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 6٨1، 67٨، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 624، 622، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 66٨، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 673، 671، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 661، 660، أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب
 التعوية املسا دة
 514، الةصد فةيق الصومال، يف احلالة
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم

 565، 52٨، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 522، 1٩٨٩ و 12٦٧ ابلقرارين عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم

 551، اخلرباء فريق
 550، 54٨، 1٧1٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة
 املتعادلة املسا دة
 466،  ام  ة 
 466، أفغانستال يف احلالة
 467، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 466، ديفوار كوت يف احلالة
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 467، ليرباي يف احلالة
 467، ليعيا يف احلالة
 467، مايل يف احلالة
 467، أفةيعية  عيادة مايل يف الديفلية الد م   ثة

 466،  رال نةارات
 املص  يفتعةية احلعوق يف املسايفاة

 16،  ام  ة 
 17، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 1٨ مؤرخة رسالة املتحدة، املمدكة

 17، أخةى حا ت يف مبعدأ ا حتجا 
 16، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 16، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 16، 16،  رال نةارات
 17، دستورية موانرة
 اإلنسانية املسائل
 123، أفغانستال يف احلالة
 61٨، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 و املسلحة النزاعات يف املدنيون

 210، اإلنساين للقانون وا متثال املساءلة
 211، عراقيل دون اإلنسانية املساعدات إيصال إمكانية

 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 63٨، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 603، الغة ية الصحةاء يف لالستفتاء املتحدة األمم   ثة
 627، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 612، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة
 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 646، نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة
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 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 66٨، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 676، 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 660، أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب

 ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر . الطوارل حا ت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل 
               الطوارل حا ت يف اإلغاثة

        5٨5، احلماية عن ابملسؤولية املعين العام لألمني اخلاص املستشار 
 األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. ابليمن املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 5٨6، عام عرض

 166، 165، محاقات
 قربص يف احلالة أيضا انظر، 5٨4، بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 اجلماعية اإلابدة أيضا انظر، 5٨5، اجلماعية اإلابدة  نع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 املتحدة لامم العانوم املسترار
 16، محاقات الصومال، يف احلالة

 احملدد الفرد أيضا انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
 5٨3،  ام  ة 

 5٨3، 2013 يف 2012  امي خالل الت ورات
 املراركة
 311،  ام  ة 

 312، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 12 مؤرخة م كةة الةئيس،
 314، ابلفيديو التدايفل

 311، 37 املادة مبوجب املوجهة الد وات
 99، 313، 312، 39 املادة مبوجب املوجهة الد وات
 314، 39 املادة أيف 37 املادة مبوجب صةاحة املوجهة غ  الد وات
 314، لدمراركة د وات الةسويل، الكةسي
 316،  يا ت أملانيا،
 316،  يا ت املغةب،
 316،  يا ت اهلود،

 316،  يا ت املتحدة، الو ايت
 316، 315،  يا ت ابكستال،
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 316،  يا ت  دجيكا،
 316، الةئيس م كةة توفي 

 316،  يا ت أفةيعيا، جووب
 312،  راهنا مجةاءات تتد  مل أيف رفنت قدعات

 314، لدمراركة د وات فدس ني،
 316،  يا ت كواب،

 316،  يا ت كولومعيا،
 316،  يا ت لكسمربغ،

 315،  رال موانرة
 316،  يا ت نيوزيدودا،
 316،  يا ت ذولودا،

 (2013-2012 الفرتة يف األمل جمدس يف  نو) املغةب
 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 90، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 430، 99،  يا ت
 430، مفاذيمية م كةات

 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة
 7٨،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات

 452،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 5،  يا ت الغة ية، الصحةاء يف احلالة
 45،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 453، 49،  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة

 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 202،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 316،  يا ت املراركة،
 252، 251، محاقات األمل، جمدس   ثات
 اإلنسال حلعوق السامي املفو 

 42، مع األمل جمدس  النات ال امة، اجلم ية
 93، محاقات ليعيا، يف احلالة

 206، 203، 201، محاقات املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 املكسيك
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 111،  يا ت ذاييت، يف احلالة
 230،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 سرياليون يف احلالة أيضا انظر. لسرياليون العام لألمني التنفيني املمثل

 27، 25، 24، محاقات
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. بدارفور املعين املتحدة واألمم األفريقي ا حتاد بني املشرتك اخلاص املمثل

 6٨، 67، 65، محاقات
 الرةنية لتيمور ال ام لامني ابلويا ة اخلاص املمثل

 115، محاقات
 هلاييت ال ام لامني ابلويا ة اخلاص املمثل

 111،  يا ت
        املسلح والنزال األطفال أيضا انظر. املسلح والنزال ابألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل 

 450، 1٨٨، محاقات
 163، محاقات األيفسط، الرةق يف احلالة

        الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف امل   ال ام لامني اخلاص املمثل 
 40، محاقات الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 227، 226،  يا ت

        النزاعات يف اجلنسي العنف أيضا انظر. النزال حا ت يف اجلنسي ابلعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل 
 5٨5، عام عرض

 225، محاقات
 163، محاقات األيفسط، الرةق يف احلالة
 أفغانستان يف احلالة أيضا انظر. ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل

 126، 125، 124، 123، 122، 121، 120، 119، 11٨، محاقات
 126، 125، 123، 121، 120، 119،  يا ت
 بوروندي يف احلالة أيضا انظر. لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل

 21، محاقات
 22،  يا ت
 ليشيت-تيمور يف احلالة أيضا انظر. الشرقية لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل

 114 ،محاقات
        الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر. الوسطى أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل 
        الوس ى أفةيعيا جلمهورية ال ام لامني اخلاص املمثل 
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 42، 41، 40، 39، محاقات
        الدميعةاقية الكونغو جلمهورية ال ام لامني اخلاص املمثل 

 36، 35، 34، 33، 32، 31، محاقات
 32،  يا ت

        (الدميقراطية - مجهورية  الكونغو يف احلالة أيضا انظر. الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل 
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان جلنوب العام لألمني اخلاص املمثل

 74، محاقات
 74،  يا ت
 فلسطني قضية أيضا انظر. الفلسطينية التحرير منظمة لدى العام لألمني اخلاص املمثل

 143، محاقات فدس ني، ننية
 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل

 79، محاقات
 بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر. بيساو - لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل

 50، 4٨، 47، محاقات
 52،  يا ت

  يسايف-لغيويا ال ام لامني اخلاص املمثل
 453، محاقات

 ديفوار كوت يف احلالة أيضا انظر. ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
 57، 56، محاقات

 كوسوفو يف احلالة أيضا انظر. لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل
 139، 13٨، 137، 136، 135، محاقات
 140، 139،  يا ت
 الصومال يف احلالة أيضا انظر. للصومال العام لألمني اخلاص املمثل

 15، 12، 11، 10، محاقات
 العراق يف احلالة أيضا انظر. للعراق العام لألمني اخلاص املمثل

 176، 174، 173، محاقات
 175، 173،  يا ت
 ليرباي يف احلالة أيضا انظر. لليرباي العام لألمني اخلاص املمثل

 7، 6، محاقات
 7،  يا ت
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 ليبيا يف احلالة أيضا انظر. لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
 97، 96، 95، 94، 93، 92، محاقات

 77، محاقات احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 مايل يف احلالة أيضا انظر. ملايل العام لألمني اخلاص املمثل

 107 ،106، محاقات
        أفريقيا وسط منطقة أيضا انظر. أفريقيا وسط ملنطقة العام لألمني اخلاص املمثل 
        أفةيعيا يفسط ملو عة ال ام لامني اخلاص املمثل 

 62، 61، 60، محاقات
 هاييت يف احلالة أيضا انظر. هلاييت العام لألمني اخلاص املمثل

 111، 110، 109، محاقات
 واهلرس  البوسنة يف احلالة أيضا انظر. واهلرس  ابلبوسنة املعين السامي املمثل

 132، 131، محاقات
 133، 132،  يا ت
 الس ودية ال ة ية املمدكة

        30،  2013 نوفمرب/الثام ترةيل 12 مؤرخة رسالة األمل، جمدس يف مع د شغل   دم نةار 
        5٨،   يا ت األمل، جمدس نةارات يفتوفي  نعول 

        (األمل جمدس يف دائم  نو) الرمالية يفأيةلودا ال ظمى لربي انيا املتحدة املمدكة 
 13،  يا ت الصومال، يف احلالة
 36،  يا ت ،(الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 الوتلا ات يف اجلوسي ال وف

 22٨،  يا ت
 62،  يا ت أفةيعيا، يفسط مو عة

         (األمل جمدس يف دائم  نو) الرمالية يفأيةلودا ال ظمى لربي انيا املتحدة املمدكة 
 430، 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 7٨، 77،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 459،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨7، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 123،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
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 455، 454، 91،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 495،  يا ت الصومال، يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 112،  يا ت ذاييت، يف احلالة
 الوتلا ات يف اجلوسي ال وف

 96، مفاذيمية م كةات
 1٨3،  يا ت السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 205،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول

 232، 2013 يوني /حليةال 7 مؤرخة رسالة يفاألمل، يفالسالم املةأة
 17، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 1٨ مؤرخة رسالة املص ، تعةية يفحق احلعوق يف املسايفاة
 252، 251، 250، محاقات األمل، جمدس   ثات
 99،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 304،  يا ت األ مال، جديفل
 يفاألمل السالم صول

 271، 2013 يوني /حليةال 6 مؤرخة رسالة
 54، 53،  يا ت
 431، مفاذيمية م كةات

        57،   يا ت يفتوفي ذا، األمل جمدس نةارات نعول 
 األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

 152، 151، 150، 149، 14٨، 147، 146، 145، 144، 143، محاقات
 74، محاقات احلعائق، يفتعصي التحعيعات

 150،  يا ت
 5٨4، املتحدة يفاألمم الكيميائية األسدحة حظة موظمة  ني املررتكة لدع ثة اخلاص املوسق
 املؤقت الداخلي النظام انظر. الداخلي النظام
 املؤقت الداخلي النظام

 279،  ام  ة 
 والتصويت القرارات اختاذ انظر. بز يتعلق ما يف والتصويت، القرارات اختاذ
  ت يت دق ما يف ال امة، األمانة

 307،  ام  ة 
 307،  ت يت دق ما يف املهام اجلدسات،

 30٨، الةئيس م كةة توفي 
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 305،  ت يت دق ما يف التفويض، يفيفاثئق التمثيل
  ت يت دق ما يف الةائسة،
 306،  ام  ة 
 306، الةئيس ديفر
 325، 324،  ت يت دق ما يف الدغات،

 املشاركة انظر. بز يتعلق ما يف املشاركة،
 326،  يا ت اهلود،
 326، 325، الداخدي لدوظام املؤنت الوضع

 326،  يا ت املتحدة، الو ايت
 309،  ت يت دق ما يف األ مال، تصةيف
 األعمال جدول انظر. بز يتعلق ما يف األعمال، جدول

 جلسات انظر . بش ن جلسات،
 326،  يا ت ماليلاي،

 الويجة
 469،  يا ت الوفس،  ل الدفاع

 (2012  ام يف األمل جمدس يف  نو) اهلود
 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 462، 461،  يا ت شةقة، يفأفةاد  عوات املسا ة العددال

 71، مفاذيمية م كةات احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 502، 4٨7، 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 39، مفاذيمية م كةات ال امة، اجلم ية
 72،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 91،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 495،  يا ت مايل، يف احلالة

 25،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 316،  يا ت املراركة،
 326،  يا ت املؤنت، الداخدي الوظام
 93،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 304،  يا ت األ مال، جديفل
 94،  يا ت العانول، سيادة
 يفاألمل السالم صول
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 271، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 6 مؤرخة رسالة
 55،  يا ت
 429، مفاذيمية م كةات

 463، مفاذيمية م كةات ال سكةية، األركال جلوة
 الواثئق

 296، جدسات
 296،  يا ت مصة،
 326، 325، الداخدي لدوظام املؤنت الوضع

 (األمل جمدس يف دائم  نو) األمةيكية املتحدة الو ايت
 430، 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 الديفليني يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 267، 2012 أ ةيل/نيسال 5 مؤرخة رسالة
 42٨، 266،  يا ت
 451،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال

 7٨، 77،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 457،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨7، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 296، 295،  يا ت اجلدسات،
 3٨، 35، 33،  يا ت ال امة، اجلم ية
 122، 119،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 452، 70،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 455، 91،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 12،  يا ت الصومال، يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 94،  يا ت ليعيا، يف احلالة
 30، 2013 يولي /متوز 3 مؤرخة رسالة الكربى، العح ات مو عة يف احلالة
 112،  يا ت ذاييت، يف احلالة

 1٨3،  يا ت السا عة، ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 املسدحة الولا ات يف املدنيول
 207، 2013 يولي /متوز 3 مؤرخة رسالة
 205،  يا ت



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 cx 

 

 97،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 316،  يا ت املراركة،
 326،  يا ت املؤنت، الداخدي الوظام
 252، 249، محاقات األمل، جمدس   ثات
 271، 2012 أ ةيل/نيسال 9 مؤرخة رسالة يفاألمل، السالم صول
 25٨،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية - ا نترار  دم

 179،  يا ت السالم، حفظ  مديات
 14٨، 146،  يا ت فدس ني، ننية
 431،  يا ت الولا ات، نروب موع
 الياابل

 451،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 35،  يا ت ال امة، اجلم ية
 429،  يا ت العةصوة،

 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول
        5٨،   يا ت األمل، جمدس نةارات يفتوفي  نعول 

 اليمل
 166، 165،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 منديفنيسيا
 97،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 أيفكةانيا

 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 33،  يا ت ال امة، اجلم ية
 اإلسالمية - مجهورية إيران،

 39،  يا ت ال امة، اجلم ية
 22، 2013 مايو/أاير 6 مؤرخة رسالة است ماهلا، أيف - ابست مال التهديد حظة العوة،
 305،  يا ت األ مال، جديفل
 55، 54،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 اإلسالمية إيران مجهورية- ا نتشار عدم انظر. ا نتشار عدم
 أيةلودا
 452،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 (2013-2012 الفرتة يف األمل جمدس يف  نو) ابكستال
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 99، ٨3،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 245، 2013 يواية/الثام كانول 1 مؤرخة رسالة اإلرذاب،
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة
 461،  يا ت شةقة، يفأفةاد  عوات املسا ة العددال

 77،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 459، 457،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 295،  يا ت اجلدسات،

 123،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 499، 72، 71، 70، 66،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 91، 161، 15٨،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 129،  يا ت نربص، يف احلالة
 5٨،  يا ت ديفوار، كوت يف احلالة

 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 225،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 203، 202،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 316، 315،  يا ت املراركة،
 93،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 427، 94،  يا ت العانول، سيادة
 55، 54، 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول

 1٨1، 2013 يواية/الثام كانول 1 مؤرخة رسالة السالم، حفظ  مديات
        57،   يا ت يفتوفي ذا، األمل جمدس نةارات نعول 

 اإلاائي املتحدة األمم  ة م 
 270،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 431، محاقات الولا ات، نروب موع
 السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء بعثات
 األمل جمدس   ثات

 24٨،  ام  ة 
 مىل   ثة أفةيعيا،

 252، 251، محاقات
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 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات
 69، 69، احلعائق يفتعصي التحعيعات

          الةئيس 
        252،  2012 فرباية/شعا  ٨ مؤرخة رسالة 

 252، 2012 مايو/أاير 1٨ مؤرخة رسالة
        252،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 31 مؤرخة رسالة 
        252،  2013 يواية/الثام كانول 25 مؤرخة رسالة 
        252،  2013 سعتمرب/أيدول 27 مؤرخة رسالة 

 252، 251، محاقات املغةب،
 252، 251، 250، محاقات املتحدة، املمدكة
 252، 249، محاقات املتحدة، الو ايت
 مىل   ثة اليمل،

 252، 250، محاقات
 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات

 مىل   ثة ليريت،-تيمور
 252، 250، محاقات

 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات
 252، جدسات
 252، 250، محاقات أفةيعيا، جووب
 252، 251، محاقات ريفاندا،
 مىل   ثة أفةيعيا، غةب

 252، 249، محاقات
 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات

 252، 249، محاقات فةنسا،
 مىل   ثة ذاييت،

 252، 249، محاقات
 69، احلعائق يفتعصي التحعيعات

 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
 الصومال يف األفريقي ا حتاد بعثة انظر، الصومال يف احلالة أيضا انظر. الصومال يف األفريقي ا حتاد بعثة

 493، 13، 10، مذل متديد الورة،
 493، جتديد الو ية،
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 12، ت ليل
 األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر . مايل يف ا ستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

        مايل يف احلالة أيضا انظر، مايل يف ا ستقرار لتحقيق
 634،  ام  ة 

 106، محاقات
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 636، 635، 634، 599، (2013) 2100 العةار
 634، 599، 492، 105، 101، منراء
 يف ية

 635، 600،  ام  ة 
 640، 635، األمل ن اع مصالح

        636، 635،  املسدح يفالولاع األقفال 
 636، 635، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 63٨، 635، الديفليال يفالتوسيق الت ايفل

 640، 635، اجللاءات
 63٨، 635، د م يفالرةقة، اجليش

 639، 635، السياسية ال مديات
 636، 635، 600، ابستددام اإلذل العوة،

 63٨، 635، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 636، 635، يفاألمل يفالسالم املةأة

 636، 635، ا نتدا ية املسا دة
 63٨، 635، اإلنسانية املسائل
 636، منراء
 636، 635، اإلنسال حعوق
 639، 635، العانول سيادة

 640، 635، د م الديفلة، مؤسسات
 ليشيت-تيمور يف احلالة أيضا انظر. ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة

 645،  ام  ة 
 114، محاقات
 114، ا نتعالية لدمةحدة التد يط
 116،  يا ت الةئيس،
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 599، (2012) 2037 العةار
 115، ا نتعالية املةحدة
 115،  مل م از
 115، الع ثة   د ما فرتة
 يف ية

 645، 601،  ام  ة 
 645، األمل ن اع مصالح

        645،  املسدح يفالولاع األقفال 
 645، اإل الم
 645، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل
 645، د م يفالرةقة، اجليش

 645، السياسية ال مديات
 645، املسدحة الولا ات يف املدنيول

 645، يفاألمل يفالسالم املةأة
 645، ا نتدا ية املسا دة
 645، اإلنسانية املسائل
 599، مهناء
 114، هنائي جتديد
 114، متديد
 645، اإلنسال حعوق
 645، العانول سيادة
 645، لت  ام  ة 

 645، د م الديفلة، مؤسسات
 ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر. ليشيت-تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر، السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

 631،  ام  ة 
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 633، 632، (2012) 2057 العةار
 633، 632، (2013) 2109 العةار
 74،  يا ت
 17٨، محاقات السالم، حفظ  مديات
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 يف ية
 632، 600،  ام  ة 
 632، األمل ن اع مصالح

        634، 632،  املسدح يفالولاع األقفال 
 634، 633، 632، اإل الم
 633، 632، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 634، 633، 632، الديفليال يفالتوسيق الت ايفل

 633،  دى املدخدة التغي ات
 633، 632، د م يفالرةقة، اجليش

 632، السياسية ال مديات
 632، 600، ابستددام اإلذل العوة،

 633، 632، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 634، 632، يفاألمل يفالسالم املةأة

 633، 632، ا نتدا ية املسا دة
 632، اإلنسانية املسائل
 631، 74، 73، متديد
 634، 632، اإلنسال حعوق
 632، العانول سيادة

 632، د م الديفلة، مؤسسات
 ليرباي يف املتحدة األمم بعثة انظر، ليرباي يف احلالة أيضا انظر. ليرباي يف املتحدة األمم بعثة

 604،  ام  ة 
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 605، 604، (2012) 2066 العةار
 606، 604 ،(2013) 2116 العةار
 606، 604، (2013) 212٨ العةار
 ٨، تدرجيي خفض

 179، محاقات السالم، حفظ  مديات
 يف ية

 632، 630، 621، 604، 600،  ام  ة 
 632، 630، 621، 606، 604، األمل ن اع مصالح

        632، 630، 621، 604،  املسدح يفالولاع األقفال 
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 632، 630، 621، 606، 604، اإل الم
 632، 630، 621، 604، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 632، 630، 621، 607، 606، 605، 604، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 605،  دى املدخدة التغي ات
 632، 630، 621، 604، ال سكةي - املدم التوسيق
 632، 630، 621، 604، اجللاءات
 632، 630، 621، 606، 604، د م يفالرةقة، اجليش

 632، 630، 621، 606، 604، السياسية ال مديات
 632، 630، 621، 604، املسدحة الولا ات يف املدنيول

 632، 630، 621، 604، يفاألمل يفالسالم املةأة
 632، 630، 621، 604، ا نتدا ية املسا دة
 632، 630، 621، 604، اإلنسانية املسائل
 604، ت ديل
 604، ٨، 6، متديد
 632، 630، 621، 604، اإلنسال حعوق
 632، 630، 621، 604، الوار مقالق يفنف رصد
 632، 630، 621، 606، 604، العانول سيادة

 632، 630، 621، 606، 604، د م الديفلة، مؤسسات
 هاييت يف احلالة أيضا انظر، هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

 640،  ام  ة 
 109، محاقات
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 642، 641، (2012) 2070 العةار
 643، 641، 640، (2013) 2119 العةار

 17٨، محاقات السالم، حفظ  مديات
 يف ية

 641، 601،  ام  ة 
 641، لت  ام است ةا 
 641، األمل ن اع مصالح

        642، 641،  املسدح يفالولاع األقفال 
 641، اإل الم
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 641، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 642، 641، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 642،  دى املدخدة التغي ات
 644، 643، 643، 641، د م يفالرةقة، اجليش

 644، 641، السياسية ال مديات
 643، املسلحة النزاعات يف املدنيون

 642، 641، يفاألمل يفالسالم املةأة
 643، 641، ا نتدا ية املسا دة
 641، اإلنسانية املسائل
 641، ت ديل
 640، 109، متديد
 642، 641، اإلنسال حعوق
 644، 643، 641، العانول سيادة

 644، 641، د م الديفلة، مؤسسات
 يف احلالة أيضا انظر، أفغانستان إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة

 أفغانستان
 6٨3،  ام  ة 

 11٨، محاقات
 6٨4، 6٨3، (2012) 2041 العةار
 6٨5، 6٨3، (2013) 2096 العةار
 يف ية

 6٨4،  ام  ة 
 6٨4، األمل ن اع مصالح

        6٨4،  املسدح يفالولاع األقفال 
 6٨4، اإل الم
 6٨4، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 6٨5، 6٨4، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 6٨4،  دى املدخدة التغي ات
 6٨4، ال سكةي - املدم التوسيق
 6٨4، اجللاءات
 6٨4، السياسية ال مديات
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 6٨4، يفاألمل يفالسالم املةأة
 6٨4، ا نتدا ية املسا دة
 6٨4، اإلنسانية املسائل
 121، جتديد
 121، 117، متديد
 6٨4، اإلنسال حعوق
 6٨4، العانول سيادة
 6٨4، لت  ام  ة 

 6٨5، 6٨4، د م الديفلة، مؤسسات
 إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة انظر، الصومال يف احلالة أيضا انظر. الصومال إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة

 الصومال
 656،  ام  ة 
 657، 656، (2013) 2102 العةار
 656، 13، 10، منراء
 يف ية

 656،  ام  ة 
 659، 656، األمل ن اع مصالح

        657، 656،  املسدح يفالولاع األقفال 
 657، 656، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 65٨، 656، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 659، 656، اجللاءات
 65٨، 656 ،د م يفالرةقة، اجليش

 65٨، 656، السياسية ال مديات
 657، 656، يفاألمل يفالسالم املةأة

 657، 656، ا نتدا ية املسا دة
 657، منراء
 657، 656، اإلنسال حعوق
 65٨، 656، العانول سيادة

 659، 656، د م الديفلة، مؤسسات
 العراق يف احلالة أيضا انظر، العراق إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقد  املتحدة األمم بعثة

 6٨6،  ام  ة 
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 6٨7، (2013) 2107 العةار
 يف ية

 6٨6،  ام  ة 
 6٨7، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 6٨7،  دى املدخدة التغي ات
 175، متديد
 6٨6، لت  ام  ة 

 كوسوفو يف احلالة أيضا انظر. كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة
 647،  ام  ة 

 135، محاقات
 يف ية

 647، 601،  ام  ة 
        647،  املسدح يفالولاع األقفال 

 647، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل
 647، ال سكةي - املدم التوسيق
 647، د م يفالرةقة، اجليش

 647، السياسية ال مديات
 647، يفاألمل يفالسالم املةأة

 647، اإلنسانية املسائل
 647، اإلنسال حعوق
 647، لت  ام  ة 

 647، د م الديفلة، مؤسسات
 يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر، الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

 الغربية الصحراء
 603،  ام  ة 

 603، 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات
 603، (2013) 2099 العةار
 يف ية

 603، 600،  ام  ة 
 603، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 603، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل
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 603، السياسية ال مديات
 603، ا نتدا ية املسا دة
 603، اإلنسانية املسائل
 603، 5، متديد

 ليبيا يف احلالة أيضا انظر، ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 676،  ام  ة 

 92، محاقات
 77، محاقات احلعائق، يفتعصي التحعيعات

 677، 676، (2012) 2040 العةار
 6٨0، 676، (2013) 2095 العةار
 يف ية

 677،  ام  ة 
 6٨2، 679، 677، األمل ن اع مصالح

        6٨1، 67٨، 677،  املسدح يفالولاع األقفال 
 6٨0، 677، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 6٨1، 67٨، 677، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 677،  دى املدخدة التغي ات
 6٨2، 679، 677، اجللاءات
 6٨2، 679، 677، د م يفالرةقة، اجليش

 6٨2، 679، 677، السياسية ال مديات
 6٨1، 67٨، 677، يفاألمل يفالسالم املةأة

 6٨1، 67٨، 677، ا نتدا ية املسا دة
 96، 92، متديد
 6٨1، 67٨، 677، اإلنسال حعوق
 6٨2، 679، 677، العانول سيادة

 6٨3، 6٨0، 677، د م الديفلة، مؤسسات
 للمراقبة املتحدة األمم بعثة انظر، األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. السورية العربية اجلمهورية يف للمراقبة املتحدة األمم بعثة
 السورية العربية اجلمهورية يف

 650،  ام  ة 
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 651، (2012) 2042 العةار
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 651، 650، 599، (2012) 2043 العةار
 650، 599، (2012) 2059 العةار
 650، 599، 161، 156، منراء
 يف ية

 651، 601،  ام  ة 
 651، 651، 651، د م يفالرةقة، اجليش

 651، السياسية ال مديات
 651، منراء
 599، 162، جتديد
 651، الوار مقالق يفنف رصد

        الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة 
 493، 492،  ت اإلذل الورة،

 أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف أفريقية بقيادة الدولية الدعم بعثة
        الوسطى

 أفريقية بقيادة مايل يف الدولية الدعم بعثة انظر، مايل يف احلالة أيضا انظر. أفريقية بقيادة مايل يف الدولية الدعم بعثة
 467، املتعادلة املسا دة
 491،  ت اإلذل الورة،
 104، 101،  ت اإلذل نرة،

 - مجهورية  الكونغو يف احلالة أيضا انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة 
        (الدميقراطية

 620،  ام  ة 
 622، 620، (2012) 2053 العةار
 623، 620، (2013) 209٨ العةار

 179، 17٨، محاقات السالم، حفظ  مديات
 يف ية

 621، 600،  ام  ة 
 62٨، 623، 621، األمل ن اع مصالح

        625، 622، 621،  املسدح يفالولاع األقفال 
 621، اإل الم
 624، 621، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 625، 622، 621، الديفليال يفالتوسيق الت ايفل
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 622،  دى املدخدة التغي ات
 624، 621، ال سكةي - املدم التوسيق
 629، 621، اجللاءات
 627، 623، 621، د م يفالرةقة، اجليش

 62٨، 623، 621، السياسية ال مديات
 623، 621، 600، ابستددام اإلذل العوة،

 627، 621، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 625، 622، 621، يفاألمل يفالسالم املةأة

 624، 622، 621، ا نتدا ية املسا دة
 627، 621، اإلنسانية املسائل
 620، ت ديل
 620، متديد
 625، 622، 621، اإلنسال حعوق
 62٨، 621، العانول سيادة

 629، 621، د م الديفلة، مؤسسات
 ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر . الدميقراطية الكونغو مجهورية يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
        الدميقراطية الكونغو مجهورية يف

 31، محاقات
 36، املهام نعل
 يف ية

 31، يفتغي  جتديد
 34، 32، متديد

  دجيكا
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 316،  يا ت املراركة،

 الولاع انتهاء   د السالم  واء
 262،  ام  ة 

 264، 2012 يولي /متوز 2 مؤرخة شفوية م كةة كولومعيا،
 199، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني
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 263،  يا ت
 265، 264، تعارية

 263،  يا ت الديفيل، العوك
 591، 265، 264، 199،  يا ت الةئيس،
 264، جلسات

 293، 292، 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 293، 292، 292، رمسية غ  حتايفر جدسات

 264، الوتلاع أ عاب يف
 591، السالم  واء جلوة

 265، 264، 263، محاقات
  وتسوا 
 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. بياانت
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
 الرائسة انظر. الرئيس من
   يف

 94،  يا ت العانول، سيادة
 54،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 265، املرةيف ة غ  التدفعات ضد احلديفد لمني
 42٨، املرةيف ة غ  التدفعات مواجهة يف احلديفد لمني
 األصول جتميد

 445، احلةيةي اغتيال
 439، 43٨، الصومال يف احلالة
 441، ال ةاق يف احلالة
 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 444، 443، ديفوار كوت يف احلالة
 442، 441، ليرباي يف احلالة
 447، ليعيا يف احلالة
 441، 440، 439، قالعال يفحةكة العا دة توظيم
 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 446، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
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 يفال  ال الوعل تدا  
 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 تةكيا
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة
 163، 162،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة

 202،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 93،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية

 79،  ام  ة 
 93، مفاذيمية م كةات أذر يجال،
 99، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 99،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 ٨6، ٨5، ال ام األمني

 اإلنديمية التوظيمات
 4٨0،  ام  ة 
 4٨0، امليثاق مل الثامل الفصل مىل صةاحة اإلشارة
 4٨1، امليثاق مل الثامل الفصل مىل صةاحةً  اإلشارة ديفل

 4٨0، 4٨0،  رال نةارات
 4٨6،  رال موانرة

 92، يفالكويت ال ةاق  ني احلالة
 ٨3، أفغانستال يف احلالة
 ٨٨، ٨4، ٨3، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 91، ٨٨، ٨6، ٨4، األيفسط الرةق يف احلالة
 ٨٨، ٨3، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 ٨3، الصومال يف احلالة
 ٨4، ال ةاق يف احلالة
 ٨7، ٨2، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 ٨1،  وريفندي يف احلالة
 ٨3، ليريت -تيمور يف احلالة
 ٨6، ٨1، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 ٨3، س اليول يف احلالة
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 ٨7، ٨2،  يسايف-غيويا يف احلالة
 ٨٨، ٨4، نربص يف احلالة
 ٨7، ٨2، ديفوار كوت يف احلالة
 ٨2، ليرباي يف احلالة
 ٨7، ليبيا يف احلالة
 ٨7، ٨2، مايل يف احلالة
 ٨7، الكربى البحريات منطقة يف احلالة

 ٨9، ٨٨، ٨7، ٨6،  يا ت الةئيس،
 ٨٨، ٨6، (2012) 2042 العةار
 ٨٨، ٨6، (2012) 2043 العةار
 ٨٨ ،(2012  2044 القرار
 ٨9، ٨6، (2012) 2051 العةار
 ٨7، (2012  20٥3 القرار
 ٨7، (2012  20٥٦ القرار
 ٨٨، (2012  20٥٨ القرار
 ٨7، (2012  20٦2 القرار
 ٨٨، (2012  20٦3 القرار
 ٨7، (2012  20٧1 القرار
 ٨7، (2012  20٧٦ القرار
 ٨٨، (2012) 20٨5 العةار
 ٨6، (2013  20٨٨ القرار
 ٨٨، (2013  20٨٩ القرار
 ٨7، (2013  20٩2 القرار
 ٨7، (2013  20٩٨ القرار
 ٨٨، (2013  20٩٩ القرار
 ٨٨، (2013) 2100 العةار
 ٨7، (2013  2103 القرار
 92، (2013) 2107 العةار
 ٨7، (2013) 2112 العةار
 ٨٨، (2013  2113 القرار
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 ٨٨، (2013  2114 القرار
 ٨6، (2013  2121 القرار
 ٨6، (2013  212٧ القرار

 79، م يوة  ددال  رال املتد ة العةارات
 96، يفاألمل يفالسالم املةأة

 99،  يا ت املتحدة، املمدكة
 93،  يا ت اهلود،

 93،  يا ت ابكستال،
 93،  يا ت تةكيا،
 99، 93، الةئيس م كةة توفي 

 294، جدسات
 93، العانول سيادة

 94، مفاذيمية م كةات غواتيما ،
 ٨6، ٨5، ال ام األمني ترةك نةارات
 79، مواضي ية مبسائل مت دعة نةارات

 99،  يا ت لكسمربغ،
 دستورية موانرة

 90،  ام  ة 
 93، املواز ات محالة

 99، 99 املادة استددام
 94، السدمية التسوية يفسائل مىل اإلشارة
 90، السا ع الفصل أحكام مع ابملعارنة السادس الفصل أحكام أ ية
 93،  يا ت نيوزيدودا،

 294، :السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 األ مال تصةيف

 310، ابلفيديو التدايفل
          الةئيس 

 310، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 12 مؤرخة م كةة
 310، 2012 يوني /حليةال 5 مؤرخة م كةة
 309،  ت املت دق املؤنت الداخدي الوظام
 309،  يا ت كودا،
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 الرحوات تفتيش
 444، 443، ديفوار كوت يف احلالة
 44٨، 447، ليعيا يف احلالة
 447، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 املصري تقرير وحق احلقوق يف املساواة انظر. املصري تقرير
 لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 41٨،  موما
 41٨،  ام  ة 
 425، 420، الرامل الدمار أسدحة
 430، 420، 420، 419، 41٨، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 42٨، الديفليني يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 430، 426، اإلرذاب
 426، الصغ ة األسدحة
 422، 419، تعارية ال ام، األمني
 425، اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 419، مريرتاي يف احلالة
 423، 420، أفغانستال يف احلالة
 424، 420، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 422، 419، 41٨، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 431، 424، 420، 419، 41٨، األيفسط الرةق يف احلالة
 422، 420، الصومال يف احلالة
 421(، الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 419، 41٨، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 421، ديفوار كوت يف احلالة
 422، ليرباي يف احلالة
 422، مايل يف احلالة

 426، 425، 424، 423، 421، 420، 419،  يا ت الةئيس،
 422(، 2012) 2035 العةار
 422(، 2012) 2036 العةار
 423(، 2012) 2039 العةار
 423(، 2012) 2041 العةار



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 cxxviii 

 

 421(، 2012) 2045 العةار
 423(، 2012) 2046 العةار
 423(، 2012) 2047 العةار
 425(، 2012) 2049 العةار
 425(، 2012) 2050 العةار
 424(، 2012) 2051 العةار
 421(، 2012) 2053 العةار
 420، 419، 41٨، (2012) 2056 العةار
 423(، 2012) 2057 العةار
 422(، 2012) 2060 العةار
 424(، 2012) 2064 العةار
 422(، 2012) 2066 العةار
 423(، 2012) 2069 العةار
 420(، 2012) 2071 العةار
 424(، 2012) 2074 العةار
 422(، 2012) 2077 العةار
 426(، 2012) 20٨2 العةار
 426(، 2012) 20٨3 العةار
 422(، 2012) 20٨5 العةار
 425(، 2013) 2094 العةار
 426(، 2013) 2117 العةار
 431، 419، 41٨، (2013) 211٨ العةار
 419، 41٨، (2013) 2127 العةار

 429، العةصوة
 427، 39 ابملادة الصدة ذات املوانرات

 429، 427، 426، العانول سيادة
 425، يفاألمل السالم صول
 425، 420، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 425، 420، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 423، يف السالم توقيد أفةيعيا، غةب

 429، مفاذيمية م كةات غواتيما ،
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 39 ابملادة مت دعة نةارات
 41٨،  ام  ة 

 419، املستمةة التهديدات
 419، 41٨، جديدة هتديدات
 420، العددال حسب
 425، املواضي ية املسائل حسب

 421، أفةيعيا يفسط مو عة
 431، الولا ات نروب موع
 احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق تقصي
 اإلرهاب أيضا انظر. طالبان وحركة القاعدة تنظيم

 441، 440، 439، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
 441، 440، 439، 243، اجللاءات

 557(، 2012) 2041 العةار
 525، 523، 516(، 2012) 2071 العةار
 563، 55٨، 557، 440، 439، (2012) 20٨2 العةار
 517، 516، 441، 440، (2012) 20٨3 العةار
 563، 557(، 2013) 2096 العةار
 441، 440، 439، األصول جتميد
 441، 440، 439،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 441، 440، 439، األسدحة توريد حظة
 يف ية اجللاءات، يفرصد التحديدي الد م فةيق

 563، 525، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج
 526، است ةا 
 566، 52٨، اإلبالغ
 566، 529، ا تصال
 565، 527، والتعاون التنسيق
 564، 526، واإلنفاذ الرصد

 565، 52٨، التقنية املساعدة
 563، 516، متديد

 19٨٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
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 55٨، يف ية
         يف ية ،19٨٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة 

 55٨، 557،  ام  ة 
 55٨، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 561، استعراض
 562، ا تصال

 561، ا ستثناءات
 563، 562، 55٨، يفالت ايفل التوسيق
 563، 562، 55٨، يفاإلنفاذ الةصد
 55٨، توجيهية معادمل

         يف ية ،19٨9 يف 1267 ابلعةاريل  مال املوراة األمل جمدس جلوة 
 517، 515،  ام  ة 
 517، 516، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 521، استعراض
 522، م فاءات
 522، اإلبالغ
 523، ا تصال
 522، والتعاون التنسيق
 522، واإلنفاذ الرصد

 522، التقنية املساعدة
 517، توجيهية مبادل
 املظامل أمني مكت 

 523، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج
 530، 525، 523، الو ية متديد

 (2013-2012 الفرتة يف األمل جمدس يف  نو) توغو
 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،

 ٨9، 2012 فرباية/شعا  ٨ مؤرخة رسالة
 90، 2013 أ ةيل/نيسال 30 مؤرخة رسالة
 99، ٨7، ٨5،  يا ت
 430، مفاذيمية م كةات
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 7٨، 73،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 459،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 273،  يا ت اإلنديمية، يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 479، 47٨، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 35،  يا ت ال امة، اجلم ية
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 16،  يا ت الصومال، يف احلالة
 45،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 49، 4٨،  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة
 22٨،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 429،  يا ت العانول، سيادة
 269،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 تونس

 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 429،  يا ت العانول، سيادة
 ال ة ية الديفل جام ة

 274،  يا ت اإلنديمية، يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 األيفسط الرةق يف احلالة

 454، محاقات
 91، 15٨، 157،  يا ت
 15٨، ابسم  يا ت
 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل

        57،   يا ت األمل، جمدس نةارات يفتوفي  نعول 
 األ مال جديفل

 297، 296،  ام  ة 
 299، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 منةار

 297،  ام  ة 
 299، 29٨، املدرجة العوود حتت جديدة فة ية  وود مضافة
 29٨، مدرجة  وود مقار يف م يوة  عددال مت دعة حا ت يف الوظة
 29٨، 297، حديثا مدرجة  وود



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 cxxxii 

 

 29٨، العوود ت ديل
 299، اإلرذاب
 305،  يا ت السورية، ال ة ية اجلمهورية
 299، األمل جمدس  دى امل ةيفضة املسائل
 299، رمسية جلسات يف فيها نُظر اليت البنود
 302، ح فها املعرتح العوود
 302،  ديها يفاإل عاء العوود ح ف
 304،  يا ت املتحدة، املمدكة
 304،  يا ت اهلود،
 304، الةئيس م كةة توفي 

 305،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية
 299، يفاألمل السالم صول
 305، فدس ني ننية
 304،  رال موانرة

 سديمال جلر
 502،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 جلسات
 2٨2، 2٨1،  ام  ة 

 290،  يا ت مسعانيا،
 290،  يا ت أسرتاليا،
 257، الرامل الدمار أسدحة
 2٨7، 2٨6، 2٨5، ٨9، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 295،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 267، الدوليني واألمن السالم سدد اليت األخطار
 2٨4، 2013 أ ةيل/نيسال 25 مؤرخة رسالة األردل،
 2٨6، 244، اإلرذاب
 2٨7، 224، الصغ ة األسدحة
 1٨9، املسدح يفالولاع األقفال

        294، : املسدح يفالولاع األقفال 
 290،  يا ت الربتغال،
 2٨9، شةقة يفأفةاد  عوات املسا ة العددال
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 274، اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 172، يفالكويت ال ةاق  ني احلالة
 127، أفغانستال يف احلالة

 293، رمسية غ  حتايفر جدسات
 133، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 75، السودال يفجووب السودال يف احلالة

 293، 292، 291، رمسية غ  حتايفر جدسات
 294، 2٨7، 2٨6، 2٨5، 171، 170، 169، 167، األيفسط الرةق يف احلالة

 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 294، :األيفسط الرةق يف احلالة
 5، الغة ية الصحةاء يف احلالة
 17، الصومال يف احلالة
 176، ال ةاق يف احلالة
 37، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 23،  وريفندي يف احلالة
 116، ليريت -تيمور يف احلالة
 45، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 294، :الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 2٨، س اليول يف احلالة
 53،  يسايف-غيويا يف احلالة

 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 130، نربص يف احلالة
 59، ديفوار كوت يف احلالة
 141، كوسوفو يف احلالة
 ٨، ليرباي يف احلالة
 2٨5، 99، ليعيا يف احلالة
 107، مايل يف احلالة

 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 2٨7، 30، الكربى العح ات مو عة يف احلالة
 113، ذاييت يف احلالة
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 2٨4، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 19 مؤرخة رسالة الدميعةاقية، - مجهورية الكونغو،
 1٨4، لةيفاندا الديفلية اجلوائية احملكمة
 293، 292، رمسية غ  حتايفر جدسات الديفلية، اجلوائية احملكمة
 1٨4، السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 206، املسدحة الولا ات يف املدنيول

 2٨7، 231، يفاألمل يفالسالم املةأة
 294، 294، 294، :يفاألمل يفالسالم املةأة

 296، الواثئق
 296، 295،  يا ت املتحدة، الو ايت
 295،  يا ت ابكستال،

 252، األمل جمدس   ثات
 264، النزال انتهاء بعد السالم بناء

 293، 292، 292، رمسية غ  حتايفر جدسات
 294، ،السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 املواد ت عيق

 2٨3،  ام  ة 
 2٨4، املعة خار  امل عودة يفا جتما ات الديفرية ا جتما ات

 2٨4، 3 يف 2 لدمادتني يففعا  عدذا امل ُدوب اجلدسات
 2٨3، ا جتما ات تتددل اليت الفرتة
 295، 290، الةئيس م كةة توفي 

 رمسية غري حتاور جلسات انظر. رمسية غري حتاور جلسات
 رمسية غ  جدسات
 291،  ام  ة 

 291، 291، رمسية غ  حتايفر جدسات
 295، أخةى رمسية غ  جدسات
 294، 293:، رمسية غ  جدسات
 295،  يا ت أفةيعيا، جووب
 290، ابسم  يا ت ا لياز،  دم حةكة
 256، العانول سيادة
 شكل

 2٨9، خاصة جدسات
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 2٨7، 2٨6، 2٨5، 2٨5، املستوى رفي ة جدسات
 2٨5 ، امة جدسات

 290:، شكل
 2٨5، 271، يفاألمل السالم صول
 260، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 262، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم

 1٨0، السالم حفظ  مديات
 ٨1، يف السالم توقيد أفةيعيا، غةب

 290،  يا ت غواتيما ،
 153، فدس ني ننية

 296، 295،  يا ت لكسمربغ،
 290، ذيئت   كامل لدمجدس رمسية غ  مرايفرات

 مصة
 2٨4، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 14 مؤرخة رسالة
 295، 290،  يا ت

 63، أفةيعيا يفسط مو عة
 294، :أفةيعيا يفسط مو عة

 296،  يا ت نيوزيدودا،
 رمسية غ  حتايفر جدسات
 293، أفغانستال يف احلالة
 293، 292، 291، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 292، األيفسط الرةق يف احلالة
 292، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 292،  يسايف-غيويا يف احلالة
 292، مايل يف احلالة

 292، الديفلية اجلوائية احملكمة
 293، 292، 292، الولاع انتهاء   د السالم  واء

 291، 291، رمسية غ  جدسات
 293، 293، الديفلية اجلوائية احملكمة كيويا،
  انظر. :جلسات

 ابلربتغالية الواقعة العددال مجا ة
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 453، 53، 52، 51، 50، 49، 4٨،  رال  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة
 الكارييب العحة يفمو عة الالتيوية أمةيكا ديفل مجا ة

        274،   ل  يا ت اإلنديمية، يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل 
 اإلسالمية - مجهورية إيران، انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
 البوليفارية - مجهورية فنزويال، انظر. البوليفارية فنزويال مجهورية
 (2013 عام يف األمن جملس يف عضو  مجهورية كوراي، انظر. كوراي مجهورية
 الشعبية الدميقراطية كوراي مجهورية
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم انظر. ا نتشار عدم
 (2012  ام يف األمل جمدس يف  نو) أفةيعيا جووب

 7٨، 73، 71،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 272،  يا ت اإلنديمية، يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل

 502، 4٨7، 479، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 295،  يا ت اجلدسات،

 499، 72،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 455، 161،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 5،  يا ت الغة ية، الصحةاء يف احلالة
 495، 16، 12،  يا ت الصومال، يف احلالة
 4٨،  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 495،  يا ت مايل، يف احلالة

 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 316،  يا ت املراركة،
 252، 250، محاقات األمل، جمدس   ثات
 94،  يا ت العانول، سيادة
 54، 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 السودال جووب

 66، 2013 مايو/أاير 6 مؤرخة رسالة األمل، جمدس مىل املواز ات محالة
 أفريقيا وسط منطقة انظر. للمقاومة الرب جي 
 األسدحة حجل

 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
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 449، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 444، 443، ديفوار كوت يف احلالة
 طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. طالبان حركة
 ا لياز  دم حةكة

        470،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل ٨ مؤرخة رسالة الوفس،  ل الدفاع 
 25،  رال  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل

 290، ابسم  يا ت جدسات،
  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة

 445، احلةيةي اغتيال
 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 449، 44٨،  يسايف-غيويا يف احلالة
 444، 443، ديفوار كوت يف احلالة
 442، 441، ليرباي يف احلالة
 447، ليعيا يف احلالة
 441، 440، 439، قالعال يفحةكة العا دة توظيم
 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 447، 446، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 الفحم تصدية حظة

 50٨، 439، 43٨، الصومال يف احلالة
 املاس تصدية حظة

 444، 443، ديفوار كوت يف احلالة
 األسدحة توريد حظة

 445، 444، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 439، 43٨، الصومال يف احلالة
 441، ال ةاق يف احلالة
 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 449، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 444، 443، ديفوار كوت يف احلالة
 442، 441، ليرباي يف احلالة
 44٨، 447، ليعيا يف احلالة
 441، 440، 439، قالعال يفحةكة العا دة توظيم
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 447، اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 446، 445، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 الكمالية السدع توريد حظة

 447، 446، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 اإلنسان حقوق

 اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني انظر. اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 32، األمن جملس إىل توصيات العامة، اجلمعية
 123، أفغانستال يف احلالة
 617، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 210، و املسلحة النزاعات يف املدنيون

 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 636، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 634، 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 642، ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 657، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨1، 67٨، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 625، 622، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 610، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 630، أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة

 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 66٨، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 661، 660، أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب
 املشاركة انظر. املداو ت يف للمشاركة دعوات

 الوار مقالق يفنف رصد
 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 632، 630، 621، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
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 651، السورية ال ة ية اجلمهورية يف لدمةانعة املتحدة األمم   ثة
 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم  مدية
 645، يفابكستال اهلود يف ال سكةيني املتحدة األمم مةانيب فةيق
 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 646، نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم نوة
 64٨، ا شتعاك فض ملةانعة املتحدة األمم نوة
 64٨، اهلدنة ملةانعة املتحدة األمم ذيئة
 (2013  ام يف األمل جمدس يف  نو) ريفاندا

 األمل جمدس مىل املواز ات محالة
 6٨، 2013 يولي /متوز 16 مؤرخة رسالة
 6٨،  يا ت
 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 90، 2013 أ ةيل/نيسال 2 مؤرخة رسالة
 99، ٨7،  يا ت
 99، مفاذيمية م كةات

 462،  يا ت شةقة، يفأفةاد  عوات املسا ة العددال
 4٨٨، 479، 47٨،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 34، 33،  يا ت ،(الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 252، 251، محاقات األمل، جمدس   ثات
 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول

  نكا سةي
 429،  يا ت العانول، سيادة
 سوغافورة

        5٨،   يا ت األمل، جمدس نةارات يفتوفي  نعول 
 سويسةا
 324،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ

        5٨،   يا ت األمل، جمدس نةارات يفتوفي  نعول 
 العانول سيادة

 252،  ام  ة 
 429،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 ال ام األمني
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 254، 253،  يا ت
 427 ،93، 256، تعارية
 94،  يا ت الربازيل،
 32، األمن جملس إىل توصيات العامة، اجلمعية
 427، 426، 94، 256، 254، 220،  يا ت الةئيس،
 61٨، 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 93،  يا ت أملانيا،
 الديفلية اجلوائية احملكمة

 254،  يا ت
 254، ديفر
 220، املسدحة الولا ات يف املدنيول

 230، يف يفاألمل يفالسالم املةأة
 94،  يا ت اهلود،

 427، 94،  يا ت ابكستال،
 639، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 606، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 644، 643، هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 65٨، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨2، 679، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 62٨، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 94،  يا ت   يف،
 93، السدمية ابلوسائل املواز ات تسوية
 429، 427، 426، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 429،  يا ت توغو،
 429،  يا ت تونس،

 256، جدسات
 94،  يا ت أفةيعيا، جووب
 429،  يا ت  نكا، سةي
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 614، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 غواتيما 

        256،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 1 مؤرخة رسالة 
 254، مفاذيمية م كةات

 253، الولاع   د ما مبةحدة متة اليت يفاجملتم ات  ولاع متة اليت اجملتم ات يف
 57، يفتوفي ذا األمل جمدس نةارات نعول

 94،  يا ت ن غيلستال،
 427، 94،  يا ت كوستاريكا،

 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 669، 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 672، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 662، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 

 94،  يا ت موريريوس،
 256،  يا ت ال ام، األمني  ئب
 256، الد م نظام

 94،  يا ت ذوديفراس،
 شيدي

 457،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 231،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 صة يا

 495، 140، 139، 13٨، 137، 136، 135،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 واألمن السالم صون

 463، 50، 267،  ام  ة 
 271، 2012 أ ةيل/نيسال 9 مؤرخة رسالة املتحدة، الو ايت
 55، 53،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 54، الديفليني يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 53، 270،  يا ت األرجوتني،

 267،  يا ت ال ام، األمني
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 55، 54،  يا ت الربازيل،
 270،  يا ت الديفيل، العوك

 271، 267، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون انظر. اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 47٨، 477، 476، 475، اإلنديمية التوظيمات
 465، أفغانستال يف احلالة
 465، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 466، السودال يفجووب السودال يف احلالة
 465، الصومال يف احلالة
 465، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 425، 51، 271، 269، 26٨،  يا ت الةئيس،
 54،  يا ت السودال،
 55، 54،  يا ت الصني،
 270،  يا ت أفةيعيا،  تعدم امل   الفةيق
 51، (2012) 2033 العةار
 51، (2012) 206٨ العةار
 51، (2013) 20٨6 العةار
 51، (2013) 2117 العةار
 51، (2013) 2122 العةار

 464، 41 لدمادة يففعا املتد ة العةارات
 465، 42 لدمادة يففعا املتد ة العةارات
 271، 26٨، العةصوة
 55،  يا ت الالجئني، لرؤيفل السامي املتحدة األمم ملفو  اخلاص املع و 
 53،  يا ت الديفلية، اجلوائية احملكمة
 55، يفاألمل يفالسالم املةأة

 املتحدة املمدكة
 271، 2013 يوني /حليةال 6 مؤرخة رسالة
 54، 53،  يا ت
 431، مفاذيمية م كةات

 اهلود
 271، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 6 مؤرخة رسالة
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 55،  يا ت
 429، مفاذيمية م كةات

 53،  يا ت الياابل،
 55، 54، 53،  يا ت ابكستال،

 270،  يا ت اإلاائي، املتحدة األمم  ة م 
 53،  يا ت  وتسوا ،

 54،  يا ت   يف،
 425، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 55، الةئيس م كةة توفي 
 269،  يا ت توغو،
 299، األ مال جديفل

 2٨5، 271، جدسات
 55، 54،  يا ت اإلسالمية، ميةال مجهورية
 54، 53،  يا ت أفةيعيا، جووب
 53،  يا ت ريفاندا،
 القانون سيادة أيضا انظر، 53، القانون سيادة
 271، 267، الوويفي يفاألمل الوويفي السالح يفنلع الوويفي ا نترار  دم

 53،  يا ت فةنسا،
  رال نةارات

 50،  ام  ة 
 54،  يا ت كواب،

 55،  يا ت كوستاريكا،
 55،  يا ت لكسمربغ،
 267، مفاذيمية م كةات
 55،  يا ت مصة،
 52،  رال موانرة
 النزاعات نشوب منع أيضا انظر، 271، 269، الطبيعية واملوارد النزاعات نشوب منع
 269، 26٨،  يا ت ال ام، األمني  ئب

 53،  يا ت ذوديفراس،
 ا نتشار عدم

 الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
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 اإلسالمية إيران مجهورية- ا نتشار عدم انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
 271، 267، يفاألمل السالم صول
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،

 اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 257،  ام  ة 
 259،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
 447، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  

 447، اجللاءات
 470، الوفس  ل الدفاع
 552، 551، 425، 260(، 2012) 2049 العةار
 553، 552، 551، 425، 260(، 2013) 2105 العةار
 447، املالية اخلدمات  دى املفةيفضة العيود
 447، التسيارية الع ائف  دى املفةيفضة العيود
 447، ابلونود السفل متويل خدمات  دى املفةيفضة العيود

 25٨،  يا ت املتحدة، الو ايت
 447، األصول جتميد
 425، 420، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 260، جدسات
 447،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 447، األسدحة توريد حظة
 و ية اخلرباء، فريق

 553، 552، اإلبالغ
 553، 552، واإلنفاذ الرصد
 553، 552، متديد

 1737 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة
 260، 25٨، محاقات

 552، يف ية
 551،  ام  ة 
 552، يفاإلنفاذ الةصد

 الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 261،  ام  ة 
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 446، 445، املسدحة العوة استددام  دى تو وي   اليت التدا  
 446، 445، اجللاءات
 54٨، 262، 261،  يا ت الةئيس،
 550، 54٨، 547، 447، 446، 425، 262(، 2012) 2050 العةار
 54٨، 547، 447، 446، 262، 261(، 2013) 20٨7 العةار
 551، 549، 547، 447، 446، 425، 320، 262(، 2013) 2094 العةار
 447، 445، املالية اخلدمات  دى املفةيفضة العيود
 447، 445، التسيارية الع ائف  دى املفةيفضة العيود
 447، 445، ابلونود السفل متويل خدمات  دى املفةيفضة العيود
 446، 445، األصول جتميد
 447، اإلنفاذ تدا  
 447، 445، الرحوات تفتيش
 425، 420، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 262، جدسات
 447، 446،  دي  املفةيفضة العيود أيف السفة حظة
 446 ،445، األسدحة توريد حظة
 447، 446، الكمالية السدع توريد حظة
 يف ية اخلرباء، فةيق

 550، اإلبالغ
 550، واإلنفاذ الرصد

 551، التقنية املساعدة
 551، تعديل
 550، 262، متديد

 447، 446، د دوماسية نيود
 1٧1٨ ابلقرار عمال املنش ة األمن جملس جلنة

 552، 550، 54٨، و ية
         يف ية ،171٨ ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة 

 547،  ام  ة 
 54٨، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 

 54٨، استعراض
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 54٨، اإلبالغ
 550، ا تصال
 54٨، والتعاون التنسيق
 549، 54٨، واإلنفاذ الرصد

 550، 54٨، التقنية املساعدة
 549، 54٨، احملظورة األصناف حتديد
 549، الو ية تعديل

 املراركة  دم
 324، التصويت قةيق  ل العةارات اختاذ
 احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر. السالم حفظ عمليات
 599، 177،  ام  ة 

 1٨1، 2013 يواية/الثام كانول 1 مؤرخة رسالة ابكستال،
 1٨0، 179،  يا ت الةيفسي، ا حتاد

 200، املسلح والنزال األطفال
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني انظر. السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 1٨0،  يا ت ال ام، األمني

 177، محاقات السالم،  واء مىل ا نتعال
 460، املسدحة العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 179، محاقات الع ثات،  ني الت ايفل

 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات
 599، املوتهية ال مديات

 599، (2012) 2043 العةار
 599، (2012) 2059 العةار
 591، 460، 241، 221، 200، 1٨1، (2013) 20٨6 العةار
 599، (2013) 2100 العةار
 602،    املاذيفل العوام

 221، املسلحة النزاعات يف املدنيون
 241، يفاألمل يفالسالم املةأة

 179،  يا ت املتحدة، الو ايت
 599، حديثا موراة   ثات
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 17٨، محاقات السودال، جووب يف املتحدة األمم   ثة
 179، محاقات ليرباي، يف املتحدة األمم   ثة
 17٨، محاقات ذاييت، يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم   ثة
 179، 17٨، محاقات الدميعةاقية، الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 1٨0، جدسات
 اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر. اإلقليمية السالم حفظ عمليات

 179، محاقات ديفوار، كوت يف املتحدة األمم  مدية
 17٨، محاقات العوات، نادة
 17٨، محاقات لعوال، يف املؤنتة املتحدة األمم نوة
 591، السالم بناء جلنة
 179، األ  اد مت دد هن 
 السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل انظر. السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 179، 17٨، محاقات امليدام، لدد م ال ام األمني يفكيل

 601، 600، يف ايت
 600،  ام  ة 
 601، آسيا
 600، أفةيعيا

 601، األمةيكيتال
 601، األيفسط الرةق
 601، أيفريفاب

 اإلنديمية السالم حفظ  مديات
 4٨٨،  ام  ة 
 4٨9، أفغانستال يف احلالة
 4٨9، يفاهلةسك العوسوة يف احلالة
 495، 493، 490، الصومال يف احلالة
 492، 4٨9، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 495، كوسوفو يف احلالة
 495، 4٨9، مايل يف احلالة
 495، 493، 490، (2012) 2036 العةار
 490، (2012) 2056 العةار
 4٨9 ،(2012) 2069 العةار
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 491، (2012) 2071 العةار
 490، (2012) 2072 العةار
 493، 490، (2012) 2073 العةار
 4٨9، (2012) 2074 العةار
 491، 4٨9، (2012) 20٨5 العةار
 475، (2013) 20٨6 العةار
 494، 490، (2013) 2093 العةار
 492، (2013) 2100 العةار
 494، 490، (2013) 2111 العةار
 4٨9، (2013) 2120 العةار
 492، (2013) 2121 العةار
 4٨9، (2013) 2123 العةار
 494، 490، (2013) 2124 العةار
 493، 4٨9، (2013) 2127 العةار
 4٨9، 4٨٨،  رال نةارات
 494،  رال موانرة
 ديفوار كوت يف احلالة أيضا انظر، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

 607،  ام  ة 
 56، محاقات
 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات

 607، (2012) 2045 العةار
 609، 607، (2012) 2062 العةار
 609، 607، (2013) 2101 العةار
 609، (2013  2112 القرار
 5٨، ال سكةي ال وصة ختفيض
 179، محاقات السالم، حفظ  مديات

 يف ية
 60٨، 600،  ام  ة 

 60٨، لت  ام است ةا 
 614، 60٨، األمن قطال إصالح

        610، 60٨،  املسدح يفالولاع األقفال 
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 614، 60٨، اإل الم
 609، 609، 60٨، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 612، 609، 60٨، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 609،  دى املدخدة التغي ات
 614، 60٨، اجلزاءات
 613، 60٨، د م يفالرةقة، اجليش

 613، 60٨، السياسية ال مديات
 609، 60٨، 600، ابستددام اإلذل العوة،

 60٨، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 610، 60٨، يفاألمل يفالسالم املةأة

 60٨، ا نتدا ية املسا دة
 612، 60٨، اإلنسانية املسائل
 607، ت ديل
 5٨، 55، متديد
 610 ،60٨، اإلنسال حعوق
 60٨، الوار مقالق يفنف رصد
 614، 60٨، القانون سيادة

 614، 609، 60٨، دعم الدولة، مؤسسات
 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب

 7٨،  ام  ة 
 500، اإل الغ
 ال ام األمني

        ٨2، ٨1، 2012 يواية/الثام كانول 1٨ مؤرخة رسالة 
 ٨2، ٨1، 79، تعارية
 ٨0،  يا ت أفةيعيا، غةب لديفل ا نتصادية اجلما ة
 ٨2، ٨1،  يا ت الةئيس،
 500، 423، 319، ٨2، ٨1، (2012) 2039 العةار

 ٨2، ٨1، ٨0، العةصوة
        79، محاقات أفةيعيا، لغةب ال ام لامني اخلاص املمثل 

 األمل جمدس   ثات
 252، 249، محاقات



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 cl 

 

 70، احلعائق يفتعصي التحعيعات
 423، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 ٨1، جدسات
 ٨0،  يا ت غيويا، خدي  جلوة

 79، محاقات يفاجلةمية، ابملددرات امل   املتحدة األمم مكتب
 أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت  انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 
 ٨0، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 (2013-2012 الفرتة يف األمل جمدس يف  نو) غواتيما 
 257،  يا ت الرامل، الدمار أسدحة

 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 450،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 459،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨7، 479، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 290،  يا ت اجلدسات،

 125،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 499، 66،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 13،  يا ت الصومال، يف احلالة
 51،  يا ت  يسايف،-غيويا يف احلالة
 495،  يا ت كوسوفو، يف احلالة
 495،  يا ت مايل، يف احلالة
 112، 111،  يا ت ذاييت، يف احلالة

 26، 25،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 206،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول

 يفاألمل يفالسالم املةأة
 232، 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 2 مؤرخة رسالة
 96،  يا ت

 94، مفاذيمية م كةات السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 429، مفاذيمية م كةات لدسدم، هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 العانول سيادة

        256،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 1 مؤرخة رسالة 
 254، مفاذيمية م كةات
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 431،  يا ت الولا ات، نروب موع
  يسايف-غيويا

 67، 2012 أ ةيل/نيسال 9 مؤرخة رسالة األمل، جمدس مىل املواز ات محالة
 (األمل جمدس يف دائم  نو) فةنسا

 324،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 91، 2013 ديسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة
 99،  يا ت
 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 451،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 7٨، 77، 71،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 459، 45٨،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  

 4٨٨،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 119،  يا ت أفغانستال، يف احلالة
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 454، 91، 15٨،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 495،  يا ت الصومال، يف احلالة
 45،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 94،  يا ت ليعيا، يف احلالة
 111،  يا ت ذاييت، يف احلالة

        46٨،  2013 يواية/الثام كانول 22 مؤرخة رسالة الوفس،  ل الدفاع 
 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 203،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 252، 249، محاقات األمل، جمدس   ثات
 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول

        57،   يا ت األمل، جمدس نةارات يفتوفي  نعول 
 املسدح يفالولاع األقفال أصدناء فةيق

 1٨9،  رال  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 احملددة احلالة انظر، احملددة احلالة انظر. اخلرباء فريق
 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا غرب يف األموال غسل ملكافحة الدويل احلكومي العمل فريق
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 430، محاقات اإلرذاب،
 واألمن والسالم املرأة أيضا انظر. واألمن والسالم ابملرأة املعين العامل احلكومية غري املنظمات فريق

 الوتلا ات يف اجلوسي ال وف
 225، محاقات
 226،  يا ت

 229،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 96،  يا ت

 وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
 644،  ام  ة 
 يف ية

 645، 601،  ام  ة 
 645، األمل يفن اع يفالرةقة اجليش مصالح
 645، د م يفالرةقة، اجليش
 645، الوار مقالق يفنف رصد
 645، لت  ام  ة 
 فلسطني قضية أيضا انظر. فلسطني
 314، لدمراركة د وات
 العوليفارية - مجهورية فوليفيال،

 469،  يا ت الوفس،  ل الدفاع
 25،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل

 يفتوفي ذا األمل جمدس نةارات نعول
 56،  ام  ة 

 57،  يا ت األرجوتني،
 57، األيفسط الرةق يف احلالة

 57،  يا ت السويد،
 57، يفاألمل يفالسالم املةأة

 57،  يا ت املتحدة، املمدكة
 57،  يا ت ابكستال،

 57،  يا ت ال ة ية، الديفل جام ة
 57، العانول سيادة
 57،  يا ت فةنسا،
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 56،  رال نةارات
 57،  يا ت ليدتورتايل،

 56،  رال موانرة
 األمل جمدس نةارات يفتوفي  نعول

 5٨،  يا ت الس ودية، ال ة ية املمدكة
 5٨،  يا ت الياابل،
 5٨، الةئيس م كةة توفي 

 5٨،  يا ت سوغافورة،
 5٨،  يا ت سويسةا،
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. قرارات
 فدس ني ننية

 142،  ام  ة 
 65، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

 152، 150، 149، 147، 146، 145، 143، 142،  يا ت مسةائيل،
 151، 150، 144، 142، محاقات السياسية، لدرؤيفل املسا د ال ام األمني
 146، محاقات ال ام، األمني

 76، احلعائق يفتعصي التحعيعات
 143، محاقات الفدس يوية، السد ة

        143، محاقات الفدس يوية، التحةية موظمة لدى ال ام لامني اخلاص املمثل 
 األيفسط الرةق يف السالم ل مدية اخلاص املوسق

 152، 151، 150، 149، 14٨، 147، 146، 145، 144، 143، محاقات
 150،  يا ت
 14٨، 146،  يا ت املتحدة، الو ايت
 305، األ مال جديفل

 153، جدسات
 142، السالم  مدية

 فدس ني
 153، 2012 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة

        154،  2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 12 مؤرخة رسالة 
 152، 150، 149، 147، 146، 145، 143، 142،  يا ت

 152، 151، 149، 14٨، 147، 145، 143، محاقات السياسية، لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
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 ن ة
 91،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة

 26،  يا ت يف، التدخل  دم الداخدية، الرؤيفل
 املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر، السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 ألبيي
 629،  ام  ة 

 602، تركيل  دى املدخدة التغي ات
 630، 629، (2013) 2104 العةار
 631، 630، (2013) 2126 العةار
 يف ية

 600،  ام  ة 
 630، لت  ام است ةا 

        630،  املسدح يفالولاع األقفال 
 631، 630، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 630،  دى املدخدة التغي ات
 631، 630، د م يفالرةقة، اجليش

 631، 630، السياسية ال مديات
 630، 600، ابستددام اإلذل العوة،

 630، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 630، يفاألمل يفالسالم املةأة

 630، اإلنسانية املسائل
 630، ت ديل
 629، 71، 70، متديد
 630، اإلنسال حعوق

 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر، األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 649،  ام  ة 
 650، 649، (2012) 2064 العةار

 17٨، محاقات السالم، حفظ  مديات
 يف ية

 649، 601،  ام  ة 
 649، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
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 650، 649، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل
 650،  دى املدخدة التغي ات
 650، 649، د م يفالرةقة، اجليش
 649، ابستددام اإلذل العوة،

 649، املسدحة الولا ات يف املدنيول
 649، اإلنسانية املسائل
 171، 15٨، 156، جتديد
 649، متديد
 649، الوار مقالق يفنف رصد
 649، لت  ام  ة 

 649، د م الديفلة، مؤسسات
 قربص يف احلالة أيضا انظر، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة

 646،  ام  ة 
 يف ية

 646، 601،  ام  ة 
 646، د م يفالرةقة، اجليش

 646، السياسية ال مديات
 646، اإلنسانية املسائل
 129، متديد
 646، الوار مقالق يفنف رصد
 646، لت  ام  ة 

 األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر، ا شتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر. ا شتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 64٨،  ام  ة 
 يف ية

 64٨، 601،  ام  ة 
 64٨، األمل يفن اع يفالرةقة اجليش مصالح
 64٨، د م يفالرةقة، اجليش
 170، 157، 156، جتديد
 64٨، الوار مقالق يفنف رصد
 64٨، لت  ام  ة 

 األورويب ا حتاد بقيادة السالم حفظ قوة انظر. األورويب ا حتاد بقيادة السالم حفظ قوة
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        133، 132، 130،  الوجود مذل متديد يفاهلةسك، العوسوة يف احلالة 
 ن غيلستال
 94،  يا ت العانول، سيادة

 د دوماسية نيود
 447، 446، الدميعةاقية الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 كةيفاتيا
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 كودا

 35،  يا ت ال امة، اجلم ية
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 309،  يا ت األ مال، تصةيف
 كواب

 39،  يا ت ال امة، اجلم ية
 316،  يا ت املراركة،

 54،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 ديفوار كوت

 430،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 459،  يا ت املسدحة، العوة استددام  دى تو وي اليت التدا  
 495، 103،  يا ت مايل، يف احلالة
 (2013 عام يف األمن جملس يف عضو  مجهورية كوراي، انظر. اجلنوبية كوراي
 الشمالية كوراي

 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم انظر. ا نتشار عدم
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم انظر. ا نتشار عدم
 (2013  ام يف األمل جمدس يف  نو) مجهورية كوراي،

 99،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 223،  يا ت الصغ ة، األسدحة

 4٨٨، 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 املسدحة الولا ات يف املدنيول
 207، 2013 فرباية/شعا  4 مؤرخة رسالة

 202، مفاذيمية م كةات
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 كوستاريكا
 5٨،  يا ت األسدحة، يفحتديد السالح مل التجةيد
 427، 94،  يا ت العانول، سيادة
 55،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 (2012  ام يف األمل جمدس يف  نو) كولومعيا

 42٨،  يا ت الديفليني، يفاألمل السالم هتدد اليت األخ ار
 451، 1٨٨،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال

 7٨،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 4٨7، 479، 47٨، 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 3٨،  يا ت ال امة، اجلم ية
 499،  يا ت السودال، يفجووب السودال يف احلالة
 495،  يا ت مايل، يف احلالة

 202،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 230،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 316،  يا ت املراركة،
 264، 2012 يولي /متوز 2 مؤرخة شفوية م كةة الولاع، انتهاء   د السالم  واء
 كيويا

 يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
        91، ٨7، 2013 أكتو ة/األيفل ترةيل 21 مؤرخة رسالة 

 ٨7،  يا ت
 477،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات

 293، رمسية غ  حتايفر جدسات الديفلية، اجلوائية احملكمة
  تفيا

 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 لبنان

 35،  يا ت ال امة، اجلم ية
 163، 162،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكت  انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكت 
 احملددة اللجنة أيضا انظر. األمن جملس جلان

 507،  ام  ة 
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 576، الرامل الدمار أسدحة
 547، احلةيةي اغتيال

 507، اجللاءات
 مريرتاي يف احلالة

 509، يف ية
 الو ية السودال، يفجووب السودال يف احلالة

 542،  ام  ة 
 543، يفالت ايفل التوسيق
 543، واإلنفاذ الرصد

 الصومال يف احلالة
 17، 2012 يولي /متوز 11 مؤرخة رسالة
 509، يف ية

 50٨،  ام  ة 
 509، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 510، 509، إعفاءات
 511، 510، اإلبالغ
 511، 509، يفالت ايفل التوسيق
 509، ت ديل

 530، ال ةاق يف احلالة
 (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة

 37، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 12 مؤرخة رسالة
 537، 535، 534، يف ية

 533،  ام  ة 
 534، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 535، م فاءات
 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 56٨، منراء
 يف ية

 56٨،  ام  ة 
 569، اإلبالغ
 569، والتعاون التنسيق
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 569، واإلنفاذ الرصد
 56٨، توجيهية مبادل

  يسايف-غيويا يف احلالة
 567، منراء
 يف ية

 567،  ام  ة 
 567، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 56٨، اإلبالغ
 567، ا ستثناءات

 567، والتعاون التنسيق
 56٨، واإلنفاذ الرصد
 567، توجيهية معادمل

 ديفوار كوت يف احلالة
 59، 2012 أ ةيل/نيسال 11 مؤرخة رسالة
 59، 2013 أ ةيل/نيسال 12 مؤرخة رسالة
 يف ية

 536،  ام  ة 
 53٨، 537، م فاءات
 540، 53٨، والتعاون التنسيق
 539، 53٨، يفاإلنفاذ الةصد
 537، توجيهية معادمل

 ليرباي يف احلالة
 ٨، 2012 ديسمرب/األيفل كانول 3 مؤرخة رسالة
 9، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 19 مؤرخة رسالة
 530، يف ية

 530،  ام  ة 
 530، استعراض
 531، م فاءات

 ليعيا يف احلالة
 100، 2012 مارس/آذار 23 مؤرخة رسالة
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 97، 96، 95، 94، محاقات
 يف ية

 553،  ام  ة 
 554، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 

 555، 554، است ةا 
 555، ا ستثناءات

 555، واإلنفاذ الرصد
 554، ت ديل

 يف ية العا دة،
 517، 515،  ام  ة 
 517، 516، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 521، استعراض
 522، م فاءات
 522، اإلبالغ
 523، ا تصال
 522، والتعاون التنسيق
 522، واإلنفاذ الرصد

 522، التقنية املساعدة
 517، توجيهية مبادل

 507(، 2012) 204٨ العةار
 50٨، 507(، 2013) 2127 العةار

 507، الدائمة الدجال
 507، امليثاق مل السا ع الفصل مقار يف املوراة
 قالعال يفحةكة العا دة توظيم

 55٨، يف ية
 يف ية قالعال، حةكة

 55٨، 557،  ام  ة 
 55٨، القائمة من األمساء رفع/يف األمساء إدراج

 561، استعراض
 562، ا تصال
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 561، ا ستثناءات
 563، 562، 55٨، يفالت ايفل التوسيق
 563، 562، 55٨، يفاإلنفاذ الةصد
 55٨، توجيهية معادمل

 اإلسالمية ميةال مجهورية - ا نترار  دم
 260، 25٨، محاقات

 552، يف ية
 551،  ام  ة 
 552، يفاإلنفاذ الةصد

 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية - ا نتشار عدم
 552، 550، 54٨، و ية

 يف ية الدميعةاقية، الر عية كوراي مجهورية - ا نترار  دم
 547،  ام  ة 
 54٨، العائمة مل األمساء رفع/يف األمساء مدرا 

 54٨، استعراض
 54٨، اإلبالغ
 550، ا تصال
 54٨، والتعاون التنسيق
 549، 549، 549، 54٨، واإلنفاذ الرصد

 550، 54٨، التقنية املساعدة
 549، 54٨، احملظورة األصناف حتديد
 549، الو ية تعديل
 يف ية اإلرذاب، مكافحة
 571، 570،  ام  ة 

 572، اإلبالغ
 571، والتعاون التنسيق
 571، يفاإلنفاذ الةصد

 ال سكةية األركال جلوة
 462،  ام  ة 
 463،  يا ت الةيفسي، ا حتاد
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 463، مفاذيمية م كةات الربتغال،
 463، مفاذيمية م كةات اهلود،
 463،  رال نةارات
 463،  يا ت ذولودا،

 السالم  واء جلوة
 5٨9،  ام  ة 
 590، 590، يف واألمن السالم أفريقيا،
 590، املسلح والنزال األطفال
 5٨9، 2013 يف 2012  امي خالل الت ورات
 590، اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 592،  وريفندي يف احلالة

 22، 21، محاقات
 23، 22،  يا ت

 593، س اليول يف احلالة
 27، 25، 24، محاقات

 592،  يسايف-غيويا يف احلالة
 47، محاقات
 53، 52، 51، 50، 49، 4٨،  يا ت

 592، ليرباي يف احلالة
 7، 6، محاقات
 ٨،  يا ت

 5٨9، ت ييوات التوظيمية، الدجوة
 591، الولاع انتهاء   د السالم  واء

 265، 264، 263، محاقات
 591، السالم حفظ عمليات
 590، نةارات

 590، ابلو ية مت دعة أحكام
 592،   يوها  ددا  خت  األ مال جديفل مل  وود

 غيويا خدي  جلوة
 ٨0،  يا ت يف، السالم توقيد أفةيعيا، غةب
 (2013  ام يف األمل جمدس يف  نو) لكسمربغ
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 99، ٨7،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 1٨9،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة

 296، 295،  يا ت اجلدسات،
 22٨،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 203،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول

 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 316،  يا ت املراركة،
 99،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 55،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 ليتوانيا
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 ليدتورتايل
 451،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 22٨،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 230،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

        57،   يا ت يفتوفي ذا، األمل جمدس نةارات نعول 
 ماليلاي

 77،  يا ت احلعائق، يفتعصي التحعيعات
 33،  يا ت ال امة، اجلم ية
 326،  يا ت املؤنت، الداخدي الوظام

 ال ة  اخلدي  لديفل الت ايفل جمدس
 166،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة

         اإلنسال حعوق جمدس 
 40، مع األمل جمدس  النات

 الدولية العدل ككمة انظر. الدولية العدل ككمة
 323(، 2012) 2034 العةار

 3٨، 37، األ ناء انتداب
 مع األمل جمدس  النات
 45،  ام  ة 

 45،  ت يت دق ما يف يفرسائل معةرات
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 46،  رال موانرة
 45، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 20 يف 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 26 مؤرختال رسالتال ذوديفراس،

 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. منكرات
 الرائسة انظر. الرئيس من
 اجلمةكية يفاملةانعة احلديفد مةانعة

 443، 442، (الدميعةاقية -مجهورية) الكونغو يف احلالة
 الوس ى آسيا مو عة يف الونائية لدد دوماسية اإلنديمي املتحدة األمم مةكل

 6٨5،  ام  ة 
 6٨5، يف ية

 6٨5، لت  ام  ة 
 الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر . الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
        الوسطى آسيا منطقة يف

  ل اب متواع ا لتلام منفاذي، مجةاء مزاءذا يتد  جهة أي مسا دة
 23،  ام  ة 
 23، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 24، الدوليني واألمن السالم سدد اليت األخطار
 24، اإلرهاب
 23، األوسط الشرق يف احلالة
 23، الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 23، 23،  رال نةارات
 القانون سيادة انظر. قضائية مسائل
 احملدد املوضول انظر. مواضيعية مسائل
 ت تمد مل نةارات مراريع
 322، التصويت قةيق  ل العةارات اختاذ

 322، 320، 91، ٨7، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،
 454، 91، 76، 322، 319، 16٨، 167، 161، 159، األيفسط الرةق يف احلالة
 خاصة انتصادية مراكل
 46٨،  ام  ة 

 46٨،  يا ت الربتغال،
 46٨، العةصوة
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 مصة
 324،  يا ت يفالتصويت، العةارات اختاذ
 األمل جمدس مىل املواز ات محالة

 65، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 14 مؤرخة رسالة
 64،  يا ت

 30٨،  يا ت املتحدة، لامم ال امة األمانة
 39،  يا ت ال امة، اجلم ية
 469،  يا ت الوفس،  ل الدفاع
 225،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 296،  يا ت الواثئق،
 جدسات
 2٨4، 2012 نوفمرب/الثام ترةيل 14 مؤرخة رسالة
 295، 290،  يا ت

 55،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 الالجئني لرؤيفل السامي املتحدة األمم مفو 

 430، محاقات يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 163، 162،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 227،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف

        55،   يا ت يفاألمل، السالم صول الالجئني، لرؤيفل السامي املتحدة األمم ملفو  اخلاص املع و  
 الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض انظر. الالجئني لشؤون املتحدة  األمم مفوضية
 ومبادفها املتحدة األمم مقاصد
 15،  ام  ة 

 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 استذدامها أو - ابستذدام التهديد حظر القوة، انظر. ابستذدامها التهديد أو - استذدام حظر القوة،
 املصري تقرير وحق احلقوق يف املساواة انظر. املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
 إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة انظر . عن اب متنال ا لتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتذن جهة أي مساعدة
        عن اب متنال ا لتزام

 اإلرذاب مكافحة
 572، 571(، 2013) 2129 العةار
 يف ية اإلرذاب، مكافحة لدجوة التوفي ية املديةية
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 575، اإلبالغ
 576، ا تصال
 572، يفالتعدية التعييم

 573، والتعاون التنسيق
 573، واإلنفاذ الرصد

 575، التقنية املساعدة
 572، 244، متديد

         يف ية ،1373 ابلعةار  مال املوراة األمل جمدس جلوة 
 571، 570،  ام  ة 

 572، اإلبالغ
 571، والتعاون التنسيق
 571، يفاإلنفاذ الةصد

 وسط منطقة أيضا انظر، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكت  انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكت 
 أفريقيا
 673،  ام  ة 

 60، محاقات
 يف ية

 674،  ام  ة 
 674، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 674، السياسية ال مديات
 60، متديد
 674، لت  ام  ة 

 للصومال السياسي املتحدة األمم مكت  انظر، الصومال يف احلالة أيضا انظر. للصومال السياسي املتحدة األمم مكت 
 654،  ام  ة 
 654، (2013) 2093 العةار
 يف ية

 655،  ام  ة 
 655، األمل ن اع مصالح

        655،  املسدح يفالولاع األقفال 
 655، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
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 655، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل
 655، د م يفالرةقة، اجليش

 655، السياسية ال مديات
 655، يفاألمل يفالسالم املةأة

 655، ا نتدا ية املسا دة
 655، اإلنسانية املسائل
 655، اإلنسال حعوق
 655، العانول سيادة
 655، لت  ام  ة 

 655، د م الديفلة، مؤسسات
 يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 

        الوسطى أفريقيا مجهورية
 42، 41، 40، محاقات

 يف ية
 40، 3٨، متديد

        الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  
 666،  ام  ة 
 667، 666، (2013) 20٨٨ العةار
 667، 666، (2013) 2121 العةار
 يف ية

 666،  ام  ة 
 669، 666، األمل ن اع مصالح

        66٨، 666،  املسدح يفالولاع األقفال 
 667، 666، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 66٨، 666، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 667،  دى املدخدة التغي ات
 669، 667، 666، السياسية ال مديات

 66٨، 666، يفاألمل يفالسالم املةأة
 66٨، 666، ا نتدا ية املسا دة
 66٨، 666، اإلنسانية املسائل
 666، يفت ليل حتديث
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 666، متديد
 66٨، 666، اإلنسال حعوق
 669، 666، العانول سيادة
 666، لت م ا  ة 

 666، د م الديفلة، مؤسسات
 انظر، سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 
 سرياليون يف احلالة أيضا
 663،  ام  ة 

 24، محاقات
 27، انتعالية أحكام
 664، 663، (2012) 2065 العةار
 665، 663، (2013) 2097 العةار
 يف ية

 664،  ام  ة 
 665، 664، األمل ن اع مصالح

        665، 664،  املسدح يفالولاع األقفال 
 665، 664، اإل الم
 665، 664، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 664،  دى املدخدة التغي ات
 664، د م يفالرةقة، اجليش

 665، 664، السياسية ال مديات
 665، 664، يفاألمل يفالسالم املةأة

 664، ا نتدا ية املسا دة
 663، 27، 24، متديد
 665، 664، اإلنسال حعوق
 665، 664، العانول سيادة

 665، 664، د م الديفلة، مؤسسات
 - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت  انظر. بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكت 

 بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر، بيساو
 670،  ام  ة 

 453، 47، محاقات
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 673، بياانت الرئيس،
 670، (2012) 204٨ العةار
 671، 670، (2013) 2103 العةار
 يف ية

 670،  ام  ة 
 673، 670، األمل ن اع مصالح

        670،  املسدح يفالولاع األقفال 
 670، األسدحة يفحتديد السالح مل التجةيد
 672، 670، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 671،  دى املدخدة التغي ات
 673، 670، اجللاءات
 670، د م يفالرةقة، اجليش

 672، 670، السياسية ال مديات
 670، يفاألمل يفالسالم املةأة

 673، 671، 670، ا نتدا ية املسا دة
 52، 46، يفت ديل جتديد
 670، ت ديل
 51، متديد
 670، اإلنسال حعوق
 672، 670، العانول سيادة
 670، لت  ام  ة 

 673، 670، د م الديفلة، مؤسسات
 واجلرمية ابملذدرات املعين املتحدة األمم مكت  انظر. واجلرمية ابملذدرات املعين املتحدة األمم مكت 

 ٨9،  يا ت يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 125، محاقات أفغانستال، يف احلالة
 16، محاقات الصومال، يف احلالة
 79، محاقات يف، السالم توقيد أفةيعيا، غةب
 بوروندي يف املتحدة األمم مكت  انظر، بوروندي يف احلالة أيضا انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكت 

 674،  ام  ة 
 675، (2013) 2090 العةار
 يف ية



 فهرس حس  مواد امليثاق والنظام الداخلي
 

16-06865 clxx 

 

 675،  ام  ة 
 675، األمن قطال إصالح

        675،  املسدح يفالولاع األقفال 
 675، الديفيل الص يد  دى يفالتوسيق الت ايفل

 675،  دى املدخدة التغي ات
 675، د م يفالرةقة، اجليش

 675، السياسية العمليات
 675، يفاألمل يفالسالم املةأة

 675، ا نتدا ية املسا دة
 676، 675، اإلنسانية املسائل
 22، 20، متديد
 675، اإلنسال حعوق
 675، القانون سيادة
 675، لت  ام  ة 

 675، دعم الدولة، مؤسسات
 أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت  انظر، يف السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 

 659،  ام  ة 
 79، محاقات

 660، (2013) 2097 العةار
 يف ية

 660،  ام  ة 
 663، 660، األمن قطال إصالح

        661، 660،  املسدح يفالولاع األقفال 
 662، 660، اإلعالم
 661، 660، الدويل الصعيد على والتنسيق التعاون
 660،  دى املدخدة التغي ات
 662، 660، دعم والشرطة، اجلي 

 662، 660، السياسية العمليات
 661، 660، يفاألمل يفالسالم املةأة

 661، 660، ا نتدا ية املسا دة
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 660، اإلنسانية املسائل
 661، 660، اإلنسال حعوق
 662، 660، القانون سيادة
 660، لت  ام  ة 

 663، 660، دعم الدولة، مؤسسات
 املتحدة األمم منسق مكت  انظر، األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكت 

 لبنان لشؤون اخلاص
 6٨7،  ام  ة 
 6٨7، يف ية

 6٨7، لت  ام  ة 
 دستورية موانرة
 ال ام األمني جانب مل ا ستددام ،99 املادة

 99، 94، 93،  موما
 93، الونائية الد دوماسية

        الطوارل حا ت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر . الطوارل حا ت يف اإلغاثة منسق
 يف واألمن السالم أفريقيا، انظر. الساحل منطقة
 أفريقيا وسط منطقة

 60،  ام  ة 
 60، منديمية اسرتاتيجية
 62، التوفي  خ ة يف احملةز التعدم
 61، التوفي  خ ة
 62، محاقات األفةيعي، ا حتاد
 19٨، املسدح يفالولاع األقفال
 ال ام األمني

 63، 2012 يوني /حليةال 25 مؤرخة رسالة
 63، 62، 61، تعارية
 421، 213، 19٨، 63، 62، 61، 60،  يا ت الةئيس،
 213، املسلحة النزاعات يف املدنيون

        62، 61، 60، محاقات أفةيعيا، يفسط ملو عة ال ام لامني اخلاص املمثل 
 62،  يا ت املتحدة، املمدكة
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 421، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية
 63، جدسات
 294، :جدسات
 أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكت  انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكت 
 أورواب يف والتعاون األمن منظمة انظر. أورواب يف والتعاون األمن منظمة

 24٨، 246، محاقات
 231،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 اإلسالمي الت ايفل موظمة

 اإلنديمية يفديفل اإلنديمية املوظمات مع الت ايفل
 275، 274، مع الرةاكة
 274،  يا ت
 476، اإلنديمية التوظيمات

 األطلسي مشال حلف منظمة انظر. األطلسي مشال حلف منظمة
 11٨،  يا ت أفغانستال، يف احلالة

        133، 130،  الوجود مذل متديد يفاهلةسك، العوسوة يف احلالة 
 230،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 الولا ات نروب موع
 ٨5، يف يفاألمل السالم أفةيعيا،

 431،  يا ت األرجوتني،
 57٨، وحلها أفريقيا يف النزاعات نشوب  نع املعين املذصص العامل الفريق
 235، 229، يفاألمل يفالسالم املةأة

 431،  يا ت املتحدة، الو ايت
 431، محاقات اإلاائي، املتحدة األمم  ة م 
 431، لدسدم هتديد يفنع ند كال مذا ما تعةية

 431،  يا ت غواتيما ،
 269، مفاذيمية م كةات

 431، محاقات ال ام، األمني يفكيل
 األمن جملس وسلطات مهام

 49،  ام  ة 
 األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة وحتديد السالح من التجريد
 واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
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 األمن جملس قرارات وتنفين قبول انظر. األمن جملس قرارات وتنفين قبول
 موريريوس
 94،  يا ت العانول، سيادة
 د م الديفلة، مؤسسات
 615، دارفور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي لالحتاد املدتد ة ال مدية
 647، كوسوفو يف املؤنتة املتحدة األمم مدارة   ثة
 640، 635، مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اد املت ددة املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 645، ليريت-تيمور يف املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 632، السودال جووب يف املتحدة األمم   ثة
 632، 630، 621، 606، 604، ليرباي يف املتحدة األمم   ثة
 644، هاييت يف ا ستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 6٨5، 6٨4، أفغانستال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 659، 656، الصومال مىل املسا دة لتعدمي املتحدة األمم   ثة
 6٨3، 6٨0، 677، ليعيا يف لدد م املتحدة األمم   ثة
 629، 621، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة

 614، 609، 60٨، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 649، لعوال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 655، لدصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
 666، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 665، 664، س اليول يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 673، 670،  يسايف - غيويا يف السالم لعواء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 675،  وريفندي يف املتحدة األمم مكتب
 663، 660، أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكت 

 ال ام األمني  ئب
 162،  يا ت األيفسط، الرةق يف احلالة
 14، 11، محاقات الصومال، يف احلالة
 459، 43، محاقات الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 204،  يا ت املسدحة، الولا ات يف املدنيول
 256،  يا ت العانول، سيادة
 269، 26٨،  يا ت يفاألمل، السالم صول

 نيعال
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 461،  يا ت شةقة، يفأفةاد  عوات املسا ة العددال
 225،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 نيج اي
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة
 نيوزيدودا

 451، 450،  يا ت املسدح، يفالولاع األقفال
 479،  يا ت اإلنديمية، التوظيمات
 296،  يا ت اجلدسات،
 316،  يا ت املراركة،
 93،  يا ت السدمية، ابلوسائل املواز ات تسوية
 ذوديفراس
 45، 2013 نوفمرب/الثام ترةيل 20 يف 2012 أكتو ة/األيفل ترةيل 26 مؤرختال رسالتال الديفلية، ال دل حمكمة
 94،  يا ت العانول، سيادة
 53،  يا ت يفاألمل، السالم صول
 ذولودا
 96،  يا ت يفاألمل، يفالسالم املةأة

 316،  يا ت املراركة،
 463،  يا ت ال سكةية، األركال جلوة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر، 5٨0، التحقيق هيئات
 واألمن والسالم املرأة أيضا انظر. املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة

 22٨، محاقات
 229،  يا ت

 اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر، األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 64٨،  ام  ة 
 يف ية

 64٨، 601،  ام  ة 
 64٨، األمل يفن اع يفالرةقة اجليش مصالح
 64٨، د م يفالرةقة، اجليش
 64٨، الوار مقالق يفنف رصد
 64٨، لت  ام  ة 

 ال ام األمني يفكيل
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 431، محاقات الولا ات، نروب موع
 السالم حفظ عمليات أيضا انظر. السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

 179، 177، محاقات
 1٨٨، محاقات املسدح، يفالولاع األقفال
 123، 11٨، محاقات أفغانستال، يف احلالة
 السودال يفجووب السودال يف احلالة

 73، 67، 64، محاقات
 6٨، 65،  يا ت

 57، محاقات ديفوار، كوت يف احلالة
 225،  يا ت الوتلا ات، يف اجلوسي ال وف
 يفاألمل يفالسالم املةأة

 229، محاقات
 96، 229،  يا ت

 امليدام لدد م ال ام األمني يفكيل
 179، 17٨، محاقات السالم، حفظ  مديات

         ال وارمل حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل 
 األيفسط الرةق يف احلالة

 163، 162، محاقات
 164،  يا ت
 206، 201، محاقات املسدحة، الولا ات يف املدنيول

        ال وارمل حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل 
 42،  يا ت الوس ى، أفةيعيا مجهورية يف احلالة

 السياسية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 6٨، محاقات األمل، جمدس مىل املواز ات محالة

 ٨4، ٨3، محاقات يف، يفاألمل السالم أفةيعيا،
 74، 73، محاقات احلعائق، يفتعصي التحعيعات

 13، 10، محاقات الصومال، يف احلالة
 95، محاقات ليعيا، يف احلالة
 مايل يف احلالة

 106، 105، 104، محاقات
 103،  يا ت
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 ٨0، محاقات يف، السالم توقيد أفةيعيا، غةب
 152، 151، 149، 14٨، 147، 145، 143، محاقات فدس ني، ننية

 العانونية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل
 16، محاقات الصومال، يف احلالة

  
 


