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ــ ملـ ـ جملـــس األمـــن

إ مف
ممــب بمملــم ة  11مــن ائنظــمر ائــداؤلت املس ــم ،لــس األمــنة فســم مل ـ ة مــيس
ا،لس املس ؤ  62متدز/يدئيه )S/2010/507( 6212ة يسدر األممل ائلمر ائبيمو املده ائتميل.
تــ ـ ائسمممــ ـ ائبمملــ ـ ئلبنــــد ائــــيت م ــــم ملـــ جملــــس األمــــن حــ ـ  6آب/
ألغلطس  621٢يف ائدثيس .S/2014/10/Add.31
تتضمن ه ع اإل مف ائبند ائيت اخت جملس األمـن إهـ اتاب بهنـ خم ؤـبس األ ـبد
املنتهت يف  9آب/ألغلطس  .621٢يهنري ائتم خيمو امل د او مع ن بنـد إ ائتـم يا ائـ
نظ فيه ا،لس أل س م ة يف ائبند يف هلل مسي ة تم يا انلسم آؤ هلل مسيـ ئلمللـس
بهن و ذئك ائبند.
اهتمم جملس األمن مع ائبل داو امللممه بسداب ب ف ا شـ ة ممـب بـمي ألين ألئـا بـمت
مــــــن امل فــــــا ائ ــــــم ئلســــ ـ ا  12( )6221 ( 1131أليلدس /ــــــبتم 6221؛  3آب/
ألغلطس )621٢
ايلل (املغلس ) 3611ة امللسد ة يف  3آب/ألغلطس .621٢
مئ مس ؤ  11نيلمو/ألب ين  621٢مدهه إ ميس جملس األمـن مـن املم ـن ائـدامم
ئبحتـــــم ائ ـــــت ئـــــد األمـــــم املتحـــــدة ( 11( )S/2014/264نيلـــــمو/ألب ين 621٢؛
 3آب/ألغلطس )621٢
ايلل 361٢ة امللسد ة يف  3آب/ألغلطس .621٢
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تســــم ي األمــــمل ائلــــمر مــــن ائلــــد او هنــــدب ائلــــد او ( 11ح ي او/يدنيــــه 622٢؛
 8آب/ألغلطس )621٢
ايلل 3613ة امللسد ة يف  2آب/ألغلـطس 621٢؛ ايللـ 3618ة امللسـد ة يف
 3آب/ألغلطس 621٢؛ ايلل 36٢2ة امللسد ة يف  8آب/ألغلطس .621٢
احلمئ يف بد ند ( 63تهن ين األ س/أل تدب 1991؛  2آب/ألغلطس )621٢
ايلل 3612ة امللسد ة يف  2آب/ألغلطس .621٢
احلمئــــ ـ املتللســــ ـ نمهد يــــ ـ ائبدنغــــــد ائد س اةيــــ ـ ( 69أليم /مــــــميد 1993؛  3آب/
ألغلطس )621٢
ايلل 3613ة امللسد ة يف  3آب/ألغلطس .621٢
مئ مس ؤ  68شبمط/ف اي  621٢مدهه إ ميل جملس األمـن مـن املم ـن ائـدامم
أل انيــــــم ئــــــد األمــــــم املتحــــــدة ( 68( )S/2014/136شــــــبمط/ف اي 621٢؛  8آب/
ألغلطس )621٢
ايلل 3619ة امللسد ة يف  8آب/ألغلطس .621٢
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