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جملس األمن
السنة السبعون

رســالة مخر ــة  1٥كــانون األول/ديســم  201٥موجهــة مــن رئــيس اجلمعيــة
العامــة ورئيســة جملـــس األمــن مث نييــ املمــ ل ا لــدائم واملــنيااب الـــدائم
لدى األمم املتحدة
متشيا م انيار اجلمعية العامة  ،321/69هتـد ذـ ا النيسـالة املشـتنيكة مث عـدي عمليـة
عمليـة ا تيـارا
طلب تقـد املنيحـح ملن ـب األمـ العـاب املقبـ لتمـم املتحـدة والشـنيو
وتعيينه ،وفقا ألحكاب املادة  97من مي اق األمم املتحدة واستنيحاداً مببدأَي الشفافية والشمول.
وملن ــب األمــ العــاب أرييــة كــبعة تتسلــب أعلــد مســتوى مــن املقــدرة والكفايــة
والنـــزاذة ،والتزامـــا تاعتـــا مبقااـــد مي ـــاق األمـــم املتحـــدة ومبادئـــه .ونـــدعو مث تقـــد أفـــنياد
من املنيحح ال ين يستوفون ادرات ايادية ومدارية تاعتة ،و ة واسـعة العقاـات الدوليـة
ومهارات اوية جماالت الدعلوماسية واالت ال وتعدد اللغات.
الواـول مث املنااـب
وااتناعا عضنيورة ضـمان تكـافخ الفـنيني عـ املـنيأة والنيجـ
َّ الـدول األع ضـاي علـد أن تن ـني تقـد منيحـح ملن ـب األمـ
العليا ل ن القنيار ،تُشـ ع
العاب من النساي وك لك من النيجال .ونقحظ طاع التنو اإلاليمي ال ي اتسـم عـه عمليـة
ا تيار األم العاب الساعق.
ومذ نقحــظ أن ععــر املنيحــح اــد عهــني عالفع ـ  ،نــدعو الــدول األعضــاي النيا بــة
تقد منيحح مث تقدميهم رسالة تُوجّه مث رئيس اجلمعية العامة ورئيسة جملـس األمـن.
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وسيعمّم رئيس اجلمعية ورئيسة اجمللس علد حنو مشتنيك علد نيي الـدول األعضـاي ،وع ـورة
مستمنية ،أمساي األفنياد ال ين اُدموا للن ني تنيحيحهم.
وسيتيح رئيس اجلمعية العامة ورئيسة جملس األمن للمنيحح فنياا إلجنياي حـوارات
الوا نفسـه أن أي تفاعـ
أو اجتماعات ع رمسية م أعضاي ذيئة ك منهما ،مقح َ
مــن ذ ـ ا القبي ـ ســيكون عــدون اإلجحــا ع ـ ي منيحــح ال يشــارك فيــه .وميكــن أن ــنيى
ذ ا احلوارات أو االجتماعات ع النيمسية اب حنيو اجمللس ا تيارا أجـ أا ـاا يايـة
متوز/يوليه  2016وجيوز أن تستمني طوال عملية اال تيار.
والتــبكع عتقــد املنيحــح سيســاعد اجمللــس مجــنياي مداوالتــهب مال أن ذلــك ينبغــي
أال يستبعد اآل نيين ال ين يعنيّفون ع نفسهم طـوال العمليـة ،حسـب االاتضـاي .ويعتـزب اجمللـس
تقد توايته مث اجلمعية العامة الوا املناسب لكـي يتـيح التعـي الـ ي تقـوب عـه اجلمعيـة
لتم العاب املعيّن حدي ا متسعا كافيا من الوا لقستعداد للعم .
(توقيع) مو نـز ليكيتوف
رئيس اجلمعية العامة
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(توقيع) سامن ا عاور
رئيسة جملس األمن
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