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مذكرة من رئيس جملس األمن
أكد أعضاء جملس األمن التزامهم بتعزيـز الفاـاءة لالاـاا ي م عاـل ا لـسف ل ايـذ
مجيع الوثائق املتاق عليها سـابااف اـا م كلـل ال ـاد الـدامللق املمذـر لمـذكرة رئـيس ا لـس
)(S/2010/507ف لا ااوا على ما يلق:
 - 1حتدد ذائا املـتفلا م للاـا جملـس األمـن كااارسـ عامـ عـن رريـق الارعـ .
لم بعض احلاال ف حيدد ر يب املتفلا عن رريق اجيل األمساء م الاائا ؛
 - 2يــد رئــيس جملــس األمــن كااارسـ عامـ ببيانـه الـورين بعــد مجيــع أعضــاء ا لــس.
لم حاال معي ف جيوز له اإلدالء ببيان لاحد يتضان مالح ـا ههيديـ لبيانـه الـورين ذبـل
أن يتفلم األعضاء اآلملرلن.
لياجع الرئيس على إعـالد األعضـاء اآلملـرين م لذـر مبفـر عـن رغبتـه م
أن ياعل كلل من ألل كاال عدد للود أي اعتراض؛
 - 3لم بعــض احلــاال ف جيــوز ل ـرئيس جملــس األمــن أن يع ـدل ذائا ـ املــتفلا لإدراج
الو د (الو ود) املاملل (املاملل ) عن عالي الصياغ ألالف من ألـل إ احـ الارةـ لـه (هلـا)
بتادمي عرض استهال أل وضيحق .لم احلاال اليت عاد يها للا غري ماـررة أل رارئـ ف
جيوز للرئيس أيضا عديل الاائا حبيـ يتـا للو ـد الـذي رلـب عاـد اجللاـ أن يـتفلم ذبـل
أعضاء ا لس اآلملرين من ألل بيان أسباب عاد اجللا ؛
 - 4جيوز لرئيس جملس األمن أن ياجل ألال رؤساء اهليئا الارعي التابع للاجلـس ع ـد
ذيامهم بعرض عالهم أل ادمي اـاريرهم إىل ا لـس حـول الاضـايا املعلاـ الـيت ـدملل ضـان
نطاق لاليتهم؛
 - 5لميفن ألعضاء جملس األمن أن يتبادلوا ر يبهم م ذائاـ املـتفلا  .لمـن املاتحاـن
أن اود الو ود املع ي بذلل بإبالغ األمان العام اا ا اار عليه.
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لياجع أعضاء جملس األمن على إبالغ األمان العام هبـذ التيـيريا م أذـرب لذـر
ممفــنف ملاة ـ إكا كانــر اجللا ـ ذــد بــدأ بالاعــلف مــن ألــل إ اح ـ الارة ـ للاتــرمج
الااوي لالستعداد للترمج من اللي اليت سيتم استخدامها؛
 - 6ع دما ياود مامللون ر يعو املاتوى بتاثيل أعضـاء جملـس األمـن م اجللاـ ف فـون
ذائا املتفلا بع ـوان ”ذائاـ املـتفلا ف بعـد الارعـ لمعدلـ العتبـارا تعلـق باملراسـم“.
للفل ئ من ئا املاملل ر يعق املاتوىف ـدرج أمسـاء املـتفلا ضـان هـذ الائـ ل اـا
لتر يب الارع  .ليتفلم املتفلاون داملل كل ئ بعد املـتفلا الـذين ي تاـون لائـ أعلـى مـن
املاملل الر يعق املاتوى لذبل الذين ي تاون إىل ئ أدىن.
لإكا حـــدي أي يـــيري م ماـــتوى ممثـــل أحـــد الو ـ ـودف بعـــد عاـــيم ذائاـ ـ
املتفلا ف يعدل ر يب كلل املاثل م الفالد ل اا للربل وكول لحيـدد مفانـه ضـان
ئا املاملل من ناس املاتوى ل اا للتر يب م الارع األةلي ؛
 - 7أمــا املاثــل الــدائم لعضــو م جملــس األمــن الــذي ياــيل أيضــا م صــبا علــى املاــتوى
الوزاري داملل حفومتهف يتفلم حاب ر يبه م الارع ف دلن عديل مراعاة للربل وكول.
لبال اب للجلاا اليت يعلن أهنا ر يع املاتوى م لذـر مبفـرف لالـيت ياـود
يها مامللون ر يعو املاـتوى بتاثيـل أعضـاء جملـس األمـن اآلملـرينف جيـوز للااثـل
الدائم الذي يايل م صبا علـى املاـتوى الـوزاريف أن يطلـب عـديل ر يـب دلر م
ذائا املتفلا اولب الربل وكول .لياجَّع الو ـد املعـين علـى إبـالغ األمانـ العامـ
لأعضاء ا لس اآلملرين بطلبه م لذر مبفر حىت يتاـ عـديل ر يـب كلـل املاثـل
م الفالد ل اا للربل وكول .ل اود األمانـ العامـ بعـد إبالغهـا هبـذا الطلـبف بإضـا
عبارة إىل لانب اسم املاثل على ذائا املتفلا ف ماادهـا أنـه يتحـدي بصـاته عضـوا
م جملــس الــوزراء لدللتــه .لبعــد أن يــتفلم ممثــل دائــم علــى املاــتوى ال ـوزاري هبــذ
الصا م للا رمسي ف ياار إىل كلل م التذييل الرابع للتارير الا وي للاجلس.
أما اجللاا الـيت مل يعلـن أهنـا ر يعـ املاـتوى ماـدماف جيـوز مـ ا املاـملل
ر يعــق املاــتوى الزائــرين رة ـ للفــالد ذبــل املاــثل الــدائا علــى ســبيل ا امل ـ
إكا مل يفن ه اك اعتراض من لانب أعضاء جملس األمن.
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