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مذكرة من رئيس جملس األمن
نظر أعضاء جملس األمـن اتتـدا ا اتليليـل اتتاتيـل اتـن إلخال ابتـري تلر ـر جملـس
األمن املنصوص عليه املاإلة  3-42من امليثاق خ تلار ر اهليئـا اتررعيـل تليسلـس خفةـا ل
فىل اتتــــدا ا اتــــوارإلة مــــذكرة رئــــيس جملــــس األمــــن امل رتــــل  42متوز /وتيــــه 4202
( )S/2010/507خ مــذكرة رئــيس جملــس األمــن امل رتــل  01كــانوال األخي/إل ربــي 4204
( ) S/2012/937قد تربـمم ز ـاإلة نيربـع لاتيـل عيـس اكلـس خكراتـل ا ـتيرار ل عيـس
هيئاته اتررعيل.
خنيليلا تذتك اترق أعضاء جملس األمن على اختاذ اتتدا ا اتليليل اتتاتيل.
شسع تليع رؤ ـاء اهليئـا اتررعيـل خقـم مر.ـر .خنيليلـا تـذتك ـيردأ أعضـاء
جملس األمن عيليل املشاخرا غا اترمسيل املشار فتيما مـذكرة رئـيس جملـس األمـن امل رتـل
 01كــانوال األخي/إل ربـــي  )S/2012/937( 4204أقــرو خقـــم ع.ــن لـــد كــس عيليـــل
انتخاو ألعضاء جملس األمن.
خإلخال ابتــري ــاتتلر ر اتربــنوم ت.ــس مــن اهليئــا اتررعيــل شــسع رؤ ــاء اهليئــا
اتررعيل على تزخ د أعضاء اكلس اتذ ن يتوتوال اترئا ل إحاطل تطيل غا رمسيـل عـن اتليـس
املضــطلع ــه تــري تــرة اترئا ــل اتربــا لل خكــذتك علــى املواظرــل علــى علــد اتتياعــا
غا رمسيل مع اترئا ل امللرلل حربب ا قتضاء.
خ ــت.وال ابحاطــل مصــحو ل وعــائق اعتيــد تــري تــرة اترئا ــل اتربــا لل خ ييــع
اتوعــائق غــا اترمسيــل أخ املللومــا األ ا ــيل اتــن ــر اتــرئيس املنتميــل مدتــه أ ــا ذا أمهيــل
بحاطل اترئيس امللرس عليا مبسر ا األمور مبا ذتك مشار ع اتوعائق اتن جتـرم مناقشـتما
اهليئــا اتررعيــل .خمــع مراعــاة فم.انيــل أ ت.ــوال هــذا اتوعــائق خاملللومــا عامــل ــتتا
تألعضاء اتذ ن يتوتوال اترئا ل أقرو خقم ع.ن عندما تتلرر اترئا ل ختري تـرة اتربـتل
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أ ا يع اتن تربرق مراشرة مدة اتلضو ل حاي األعضاء املنتخرع حـد ثا خاملنصـوص عليمـا
اترـــرل اتثاتـــم عشـــر مـــن مر ـــق مـــذكرة رئـــيس اكلـــس امل رتـــل  42متوز /وتيـــه 4202
(.)S/2010/507
خمي.ــن تألمانــل اتلامــل مربــاعدة اتــرئيس املنتميــل مدتــه
ف أال املرب ختيل عن ذتك تلع على عاتق اترئيس.

فعــداإل املللومــا األ ا ــيل

خ شــسع اترؤ ــاء املنتميــل مــدملم علــى املواظرــل علــى علــد اتتياعــا فعرميــل مــع
اترؤ اء امللرلع يلل خ ائس منما املرباعدة امللدمل من األمانل اتلامل.

2/2

14-54785

