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ببيـان. غـري أن ممثـل فيجـي أدىل ببيـان باسـم الـدول         يدلِ مل ، فهو٣٧على الرغم من أن ممثل بابوا غينيا اجلديدة كان مدعوا مبوجب املادة   (و)  
 مارشـال،  وجـزر  سـليمان،  وجـزر  وتونغـا،  وتوفـالو،  وبـاالو،  ،فيها بابوا غينيـا اجلديـدة   مبا النامية اجلزرية الصغرية يف منطقة احمليط اهلادئ،

  .وناورو وميكرونيزيا، وفانواتو، وساموا،
املستوى الرئاسي: جنوب أفريقيا (نائب الرئيس)، وغـابون (رئـيس غـابون)، ونيجرييـا (الـرئيس)؛       كان ثالثة من أعضاء الس ممثلني على  (ز)  

  وكان عضو واحد يف الس ممثال على املستوى الوزاري: فرنسا (وزير اخلارجية).
 ،يط اهلــادئ يف أســتراليا)، وإســرائيلشــؤون جــزر احملــلالربملــاين  األمــني( وأســتراليا ،والصــني)، وإســبانيا ٧٧األرجنــتني (باســم جمموعــة الـــ   (ح)  

 باسـم ( وبربـادوس  وبـاالو،  وباكسـتان،  اجلديـدة،  غينيـا  وبـابوا  وإيطاليـا،  ،أيسـلندا و وأيرلنـدا،  ،)اإلسالمية - مجهورية( وإيران وإكوادور،
 ومجهوريـة  وتركيـا،  وبـريو،  ،القوميـات) ملتعـددة  ا - دولة( وبوليفيا وبولندا، وبنغالديش، وبلجيكا، ،)الكاريبية اجلماعة يف األعضاء الدول
ــا ــة املتحــدة، ترتاني ــا، ومجهوري ــدامنرك، كوري ــا، وشــيلي، والســودان، وســنغافورة، وســلوفينيا، والســلفادور، وال ــبني، وغان ــال والفل  وفرتوي

(باسـم جمموعـة الـدول    والكويـت   وكوستاريكا، وكوبا، وكندا، وكازاخستان، وقريغيزستان، وفيجي، وفنلندا، ،)البوليفارية - مجهورية(
 يف الناميـة  الصـغرية  اجلزريـة  الـدول  باسـم  الرئيس،( وناورو واملكسيك، ،)االحنياز عدم حركة باسم( ومصر ولكسمربغ، ،العربية)، وكينيا

  .  واليابان وهنغاريا، وهندوراس، ونيوزيلندا، ،)اهلادئ احمليط منطقة
 ،رؤسـاء الـدول أو احلكومـات: الربتغـال (رئـيس الـوزراء)، وجنـوب أفريقيـا (الـرئيس)         كان ستة مـن أعضـاء الـس ممـثلني علـى مسـتوى         (ط)  

 أعضـاء  مـن  سـبعة  وكـان ). الـرئيس ( ونيجرييـا  ،)األمـن  جملـس  ورئـيس  اجلمهوريـة  رئيس( ولبنان ،)الرئيس( وكولومبيا ،)الرئيس( وغابون
والربازيل (وزير العالقات اخلارجية)، والبوسنة واهلرسـك (وزيـر اخلارجيـة)،     ،)اخلارجية وزير( أملانيا: الوزاري املستوى على ممثلني الس

والصني (وزير اخلارجية)، وفرنسا (وزير الدولة للشؤون اخلارجية واألوروبية)، واململكة املتحدة (وزير الدولة للشؤون اخلارجيـة وشـؤون   
  الكمنولث)، واهلند (وزير اخلارجية).  

 ومصـر  ولكسـمربغ،  وكنـدا،  ،)األورويب الشـمال  بلـدان  باسـم ( وفنلندا والسودان، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، ،وباكستان وإيطاليا، ،أستراليا  (ي)  
  .  واملغرب ،)االحنياز عدم حركة باسم(

  كان اثنان من أعضاء الس ممثلني على املستوى الوزاري: نيجرييا (وزير اخلارجية) واهلند (وزيرة اخلارجية).    (ك)  
 وزيـر ( والربتغـال  ،أربعة من أعضاء الس ممثلني على املستوى الوزاري: الربازيل (نائبة الوزير للشؤون السياسية يف وزارة اخلارجيـة)  كان  (ل)  

  لشؤون املتعددة األطراف).الشؤون اخلارجية ورئيس جملس األمن)، والبوسنة واهلرسك (وزير اخلارجية)، وكولومبيا (نائب وزير الدولة ل
    

التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  - ٤٢    
  يف صون السالم واألمن الدوليني

  
  عرض عام  
خـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض، عقـــد جملـــس   

األمن ثالث جلسات واعتمد بيانـا رئاسـيا واحـدا فيمـا يتعلـق      
املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون   بالتعـــاون بـــني األمـــم   

ــدوليني. وركــز الــس     ــة يف صــون الســالم واألمــن ال اإلقليمي
على تعزيز العالقـات بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة       

سـيما االحتـاد األورويب، يف جمـاالت منـع      وال ودون اإلقليميـة، 
  نشوب الرتاعات وصنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم.

  

: تعزيـز العالقـات   ٢٠١٠نـاير  كانون الثاين/ي ١٣  
  بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية

ــاير   ١٣يف    ــانون الثاين/ينـ ــس  ٢٠١٠كـ ــرى الـ ، أجـ
مناقشة مفتوحة، يف سياق تقيـيم املمارسـة احلاليـة للتعـاون بـني      
األمـــــم املتحــــــدة واملنظمــــــات اإلقليميــــــة ودون اإلقليميــــــة،  

ن. ودف حتسني واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاو
التعاون بني املنظمات املختلفة، دعا األمني العـام جامعـة الـدول    
العربية إىل اتباع أساليب عمل متفق عليها أو قواعـد سـلوك يف   
العالقـــات بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون      
اإلقليميــة، وقــال إنــه ينبغــي وضــع آليــة للتعــاون والتنســيق بــني   
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. واقتــرح نائــب األمــني )٩٧٢(تعــددة األطــرافخمتلــف اهليئــات امل
العام ملنظمـة حلـف مشـال األطلسـي (النـاتو) نشـر جمموعـة مـن         
ضــباط االتصــال مــن خمتلــف املنظمــات يف مقــر األمــم املتحــدة   
ــدف حتســني التنســيق الشــامل. وأضــاف أن تبــادل املــوظفني، 

سيما كبار املوظفني، سواء يف امليدان أو يف املقـر، سـيكون    وال
أحـــد الطـــرق العمليـــة الكـــثرية لتشـــجيع تعـــاون أكثـــر تنظيمـــا 

. وشدد ممثل رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا علـى       )٩٧٣(وفعالية
احلاجة إىل تعزيـز شـراكة أقـوى بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات        
ــة     ــة يف التصــدي للتحــديات الناشــئة عــن املســائل األمني اإلقليمي

ــواء     ــى حــد س ــة عل ــري التقليدي ــة وغ ــل  )٩٧٤(التقليدي ــار ممث . وأش
النمســا إىل ضــرورة كفالــة التقســيم الواضــح للعمــل وتوزيــع       
األدوار واملهام بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، يف حـني  
اقترح ممثل البوسنة واهلرسك جا مرنا ولكن شامال تكفل فيـه  

. )٩٧٥(آليـــات التنســـيق االســـتخدام األمثـــل للوقـــت واملـــوارد     
يبلـغ بعـد    يك إىل أن هـذا التعـاون مل  وكذلك أشار ممثـل املكسـ  
للمنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة  طاقتــه الكاملــة، قــائال إنّ

ــد       ــوذج وحي ــاع من ــن اتب ــة، وحمــذّرا م ــدرات متنوع ــات وق والي
امليـزات   ه أضـاف أنـه ميكـن اسـتخدام    أنـ  غري .للتعاون والتنسيق

النســبية لكــل منظمــة بشــكل أكثــر ترشــيدا وفعاليــة. ودعــا إىل   
مبـادئ مشــتركة مـن شـأا أن تــؤدي إىل االسـتفادة مــن     وضـع  

  .)٩٧٦(تلك العالقات بصورة أفضل
الس بيانا رئاسيا أعرب فيـه   وعقب املناقشة، اعتمد  

عــن عزمــه النظــر يف اختــاذ مزيــد مــن التــدابري لتوثيــق التعــاون    
وزيادة فعاليتـه بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون       

__________ 

)٩٧٢(  S/PV.6257٧ فحة، الص.  
  .١٨-١٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٩٧٣(
  .١١ و ١٠تان املرجع نفسه، الصفح  )٩٧٤(
(البوسـنة   ٤٩ فحة(النمسـا)؛ والصـ   ٣٥ فحةاملرجع نفسه، الص  )٩٧٥(

  ).سكواهلر
  .٣٣-٣١ات املرجع نفسه، الصفح  )٩٧٦(

اإلقليمية يف ما يتعلق بآليات اإلنذار املبكـر بالرتاعـات ومنعهـا    
 وصنع السالم وحفظه وبنائـه. واعتـرف الـس بأمهيـة إسـهام     
املنظمــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة يف التســــوية الســــلمية  
ــا      ــوأ موقع ــا تتب ــة، أل ــة والدبلوماســية الوقائي للمنازعــات احمللي
يؤهلها لفهم األسـباب اجلذريـة للعديـد مـن الرتاعـات وغريهـا       
من التحديات األمنية. وأقـر الـس أيضـا بالـدور الـذي ميكـن       

ــة    ــة ودون اإلقليميــ ــات اإلقليميــ ــه يف  للمنظمــ ــطلع بــ أن تضــ
عمليات بناء السالم واالنتعـاش وإعـادة اإلعمـار والتنميـة بعـد      
انتــهاء الرتاعــات، وأقــر كــذلك بضــرورة التعــاون الوثيــق مــع    
ــن     ــة، حســب االقتضــاء، م ــة ودون اإلقليمي املنظمــات اإلقليمي

فيهــا القــرارات    مبــا  أجــل التنفيــذ املتســق والفعــال لقراراتــه،    
ية اليت تنطبق على جمموعة كبرية مـن  املتعلقة باملسائل املوضوع

  .  )٩٧٧(حاالت الرتاع
  

ــايو  ٤   : ٢٠١١شــباط/فرباير  ٨  و ٢٠١٠أيار/م
ــانإحاط ــون   تـ ــاد األورويب يف صـ ــأن دور االحتـ بشـ

  السالم واألمن الدوليني

ــايو  ٤يف    ــامية   ٢٠١٠أيار/مــ ــة الســ ــدمت املمثلــ ، قــ
للشؤون اخلارجيـة والسياسـة األمنيـة لالحتـاد األورويب إحاطـة      
إىل الــس، مشــرية إىل أن أحــد األهــداف األساســية لسياســة   

نظـام فعـال متعـدد     االحتاد األورويب اخلارجية يتمثل يف تطـوير 
األطراف تكمن يف حمـوره أمـم متحـدة قويـة. وأبلغـت الـس       
ــل     ــة العمـ ــتحداث خدمـ ــأن اسـ ــي قـــدما بشـ ــأن العمـــل ميضـ بـ
اخلارجي األوروبية، اليت ستؤدي إىل مزيد من العمل املتكامـل  
يف رسم السياسة العامة وحتقيق النتـائج عـن طريـق اجلمـع معـا      

ــة بـــني ــ كافـ ــاركة العامليـ ــاد األورويبأدوات املشـ . )٩٧٨(ة لالحتـ
ورحـب أعضـاء الـس بالتعــاون املثمـر مـع االحتــاد األورويب،      
ــوا علــى مســامهاته الواســعة النطــاق واملتعــددة األوجــه يف     وأثن

__________ 

)٩٧٧(  S/PRST/2010/1.  
)٩٧٨(  S/PV.6306 ٥-٢، الصفحات.  
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سـيما يف البلقـان وأفريقيـا، وأعربـوا      ال حتقيق األمن والسـالم، 
. وشــدد )٩٧٩(عــن أملــهم يف أن يســتمر هــذا التعــاون يف النمــو 

 على أن معاهدة لشبونة وفّـرت أدوات ملواصـلة   عدة متكلمني
  .  )٩٨٠(حتسني دور االحتاد األورويب بوصفه شريكا دوليا

، قــدمت املمثلــة الســامية  ٢٠١١شــباط/فرباير  ٨ويف   
للشؤون اخلارجيـة والسياسـة األمنيـة لالحتـاد األورويب إحاطـة      

__________ 

 ٧(النمســـا)؛ والصـــفحتان  ٧ و ٦املرجــع نفســـه، الصـــفحتان    )٩٧٩(
ــفح  ٨ و ــا)؛ والصـــ ــدة)؛   ١٠-٨ات (فرنســـ ــة املتحـــ (اململكـــ

 ١٣ة (اليابــان)؛ والصـــفح  ١٢ فحةســي)؛ والصــ  (االحتــاد الرو 
ــل)؛ والصــفح  ١٤ فحة(الصــني)؛ والصــ   ١٥ و ١٤ تان(الربازي
 ١٧ة (البوسـنة واهلرسـك)؛ والصـفح    ١٦ فحة(أوغندا)؛ والصـ 

 ١٩ فحة(نيجرييـــــا)؛ والصــــــ  ١٨ فحة(املكســـــيك)؛ والصـــــ  
  (غابون).

ــف   )٩٨٠( ــه، الصــ ــفحة  ٧-٥ حاتاملرجــــع نفســ ــا)؛ والصــ  ٨(النمســ
 ١٠تان (اململكــة املتحـــدة)؛ والصـــفح  ٩(فرنســا)؛ والصـــفحة  

ــا)؛ والصــــ  ١١ و ــني)؛ والصــــ  ١٣ فحة(تركيــ  ١٦ فحة(الصــ
  (غابون). ١٩ فحة(البوسنة واهلرسك)؛ والص

ــز    ــة إىل تعزيـ ــاد األورويب الراميـ ــود االحتـ ــن جهـ إىل الـــس عـ
ــا والشــرق األوســط وجنــوب    الســالم واألمــن يف مشــال أفريقي

إن األمــن والتنميــة  الســودان وكــوت ديفــوار وهــاييت. وقالــت
والدميقراطية واحلكم الرشيد واحترام حقـوق اإلنسـان مسـائل    
ــة      ــى ضــرورة معاجلــة األســباب اجلذري مترابطــة، وشــددت عل

. وأثــىن )٩٨١(للـرتاع عمومــاً وتطـوير اآلليــات املالئمـة ملعاجلتــها   
املتكلمــون علــى شــراكة االحتــاد األورويب مــع األمــم املتحــدة    

  .)٩٨٢(م واألمن الدولينيوإسهامها يف صون السال
__________ 

)٩٨١(  S/PV.6477 ٥-٢، الصفحات.  
 ٧ة (فرنســــا)؛ والصــــفح ٦ و ٥املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٩٨٢(

(الربتغــــــال)؛  ٩-٧ات (البوســــــنة واهلرســــــك)؛ والصــــــفح  
 ١١(االحتـــاد الروســـي)؛ والصـــفحتان  ١١ و ١٠ والصــفحتان 

 فحة(الصــني)؛ والصــ  ١٣ و ١٢فحتان (أملانيــا)؛ والصــ  ١٢ و
(الواليــــات   ١٦-١٤حات (جنــــوب أفريقيــــا)؛ والصــــف   ١٣

 ١٨ فحتان(نيجرييـا)؛ والصـ   ١٧ و ١٦ تاناملتحدة)؛ والصـفح 
 ٢١ فحة(اهلنـــــد)؛ والصــــــ  ٢٠ فحة(لبنـــــان)؛ والصــــــ  ١٩ و

  .“)يل(الرباز ٢٣ فحة(غابون)؛ والص
  

  التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني: اجللسات
  القرار    املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب عمالالدعوات   البند الفرعي  تاريخالاجللسة و

          ٦٢٥٧  
  ٢٠١٠الثاين/يناير   كانون ١٣

ــة   ــالة مؤرخــ ــانون  ٤رســ كــ
موجهــــة  ٢٠١٠الثاين/ينــــاير 

إىل األمــني العـــام مـــن املمثـــل  
ــدى   ــني لـ ــدائم للصـ ــم الـ األمـ

  )S/2010/9املتحدة (

ــاء     (أ)مدعوا ١١ ــع أعضــ ــام، ومجيــ ــني العــ األمــ
  الس، ومجيع املدعوين

S/PRST/2010/1 

٦٣٠٦  
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٤

املمثلة السـامية للشـؤون اخلارجيـة      األورويباالحتاد 
  والسياسة األمنية لالحتاد األورويب

ــة     ــس، واملمثلـ ــاء الـ ــع أعضـ مجيـ
ــة   ــؤون اخلارجيــــ ــامية للشــــ الســــ
  والسياسة األمنية لالحتاد األورويب

  

٦٤٧٧  
  ٢٠١١شباط/فرباير  ٨

املمثلة السـامية للشـؤون اخلارجيـة      االحتاد األورويب
  لالحتاد األورويبوالسياسة األمنية 

ــة الســامية    أعضــاء الــس، واملمثل
للشـــــؤون اخلارجيـــــة والسياســـــة 

  األمنية لالحتاد األورويب

  

  
وممثـل فييـت نـام (باسـم رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا)،           ،األمني العام جلامعـة الـدول العربيـة، ومفـوض السـالم واألمـن يف االحتـاد األفريقـي          (أ)  

لـف  واألمني العام ملنظمة معاهدة األمـن اجلمـاعي، ورئـيس وفـد االحتـاد األورويب لـدى األمـم املتحـدة بالنيابـة، ونائـب األمـني العـام ملنظمـة ح             
مـة املـؤمتر اإلسـالمي، ورئـيس إدارة التعـاون اخلـارجي       مشال األطلسي، وأمني الشؤون السياسية يف منظمة الدول األمريكية، واألمـني العـام ملنظ  

  ون.يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملمثل الدائم ألستراليا (باسم منتدى جزر احمليط اهلادئ)، واألمني العام ملنظمة شنغهاي للتعا




