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 مذكرة من رئيس جملس األمن    
  

 تـــشرين ٣٠مـــن مـــذكرة رئـــيس جملـــس األمـــن املؤرخـــة      ) ب (٤عمـــال بـــالفقرة    
، وعقــب مــشاورات جــرت فيمــا بــني أعــضاء اجمللــس،  )S/1998/1016 (١٩٩٨أكتــوبر /األول

 كــانون ٣١اُتفــق علــى انتخــاب رؤســاء اهليئــات الفرعيــة التاليــة ونــواهبم للفتــرة الــيت تنتــهي يف 
  :، على النحو التايل٢٠١٠يسمرب د/األول

  
 ١٩٠٧ و   بـشأن الـصومال   ) ١٩٩٢ (٧٥١ ين عمـالً بـالقرار    القائمـة جلنة جملس األمن        

  **بشأن إريتريا والصومال) ٢٠٠٩(
  :الرئيس

  )املكسيك(يلري كلود ه  
  لبنان ونيجرييا: نائبا الرئيس

  
  بشأن سرياليون) ١٩٩٧ (١١٣٢جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     

  :الرئيس
  )لبنان(نواف سالم   

  الربازيل والبوسنة واهلرسك: الرئيسنائبا 
                

 
  

  .٢٠١٠مارس / آذار١٢ يفأعيد إصدارها ألسباب فنية   *  
 . ٢٠١٠مارس / آذار١٢عدل جملس األمن اسم اللجنة يف   **  
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 وحركـة   بشأن تنظيم القاعـدة   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار           
  الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات

   :الرئيس
  )النمسا( هارتنغ -توماس ماير   

  االحتاد الروسي والربازيل: نائبا الرئيس
  بشأن مكافحة اإلرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     

   :الرئيس
  )تركيا(إرتوغرول أباكان   

  سي وغابون وفرنسا االحتاد الرو :نواب الرئيس
  

  )٢٠٠٣ (١٥١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     
  :الرئيس

  )نيجرييا(يو جوي أوغوو   
  اليابان: نائب الرئيس

  
  بشأن ليربيا) ٢٠٠٣ (١٥٢١جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     

  : الرئيس
  )البوسنة واهلرسك(إفان بارباليتش   

  كيا أوغندا وتر: نائبا الرئيس
  

  بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية) ٢٠٠٤ (١٥٣٣جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     
  : الرئيسة

  )الربازيل(ماريا لويزا ريبريو فيويت   
  غابون ولبنان: نائبا الرئيس

                    



S/2010/2/Rev.1  
 

10-25627 3 
 

  )٢٠٠٤ (١٥٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  :الرئيس

  )املكسيك(كلود هيلري   
  تركيا ولبنان واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية : نواب الرئيس

  
  بشأن كوت ديفوار) ٢٠٠٤ (١٥٧٢جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     

  :الرئيسة
  )الربازيل(ماريا لويزا ريبريو فيويت   

  أوغندا والنمسا: نائبا الرئيس
  

  بشأن السودان) ٢٠٠٥ (١٥٩١جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  :الرئيس

  )النمسا( هارتنغ -توماس ماير   
  البوسنة واهلرسك واملكسيك: نائبا الرئيس

  
  )٢٠٠٥ (١٦٣٦جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     

  :الرئيس
  )غابون(نغونديت  - إميانويل إيسوزي  

  نة واهلرسك والنمساالبوس: نائبا الرئيس
  

  )٢٠٠٦ (١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمالً بالقرار     
  :الرئيس

  )تركيا(إرتوغرول أباكان   
  لبنان ونيجرييا: نائبا الرئيس
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  )٢٠٠٦ (١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  :الرئيس

  )اليابان(يوكيو تاكاسو   
  نيجرييا: الرئيسنائب 

  
  يق العامل املعين بعمليات حفظ السالمالفر    

  :الرئيس
  )اليابان(يوكيو تاكاسو   

  
  الفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلها    

  :الرئيس
  )أوغندا(روهاكانا روغوندا   

  
  )٢٠٠٤ (١٥٦٦الفريق العامل املنشأ عمالً بالقرار     

  :الرئيس
  )تركيا(إرتوغرول أباكان   

  
  الفريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح    

  :الرئيس
  )املكسيك(كلود هيلري   

  
  الفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى     

  :الرئيس
  )اليابان(يوكيو تاكاسو   

  
  الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني    

  :الرئيس
  )النمسا( هارتنغ -توماس ماير   


