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، أفـاد املـدير التنفيـذي    ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٤ويف   
ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن فرقـة عمـل   
ملنظومــة األمــم املتحــدة بشــأن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة        
واالجتار باملخدرات قد باشـرت عملـها. وشـدد علـى جمـاالت      

تهديد: تعزيز التعاون الـدويل، وبنـاء القـدرات    أربعة ملواجهة ال
اإلقليميـة، وتعزيـز نظـام العدالــة اجلنائيـة، واعتمـاد اســتراتيجية      

. ويف حــني شــدد بعــض   )٩٤٠(متكاملــة متعــددة التخصصــات  
املـــــتكلمني علـــــى ضـــــرورة اتبـــــاع ـــــج منســـــق ملواجهـــــة 

__________ 

)٩٤٠(  S/PV.6565 ،٤-٢ الصفحات.  

ــد ، دعــا متكلمــون آخــرون إىل وضــع اســتراتيجية    )٩٤١(التهدي
ــا ة ملكافحــة املخــدرات، شــاملة ومتوازنــ  ــن    مب يشــمل احلــد م

العرض والطلب على املخدرات، وتوفري سبل رزق بديلـة مـن   
  .)٩٤٢(خالل التنمية االقتصادية املستدامة

__________ 

ــد)؛ والصــفحة   ٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٩٤١( ــل)؛  ٧(اهلن (الربازي
ــا)؛  ١٢(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة   ١١والصــفحة  (نيجريي

  ).نسا(فر ٢١الصفحة و
 ١٨الصــفحة (جنــوب أفريقيــا)؛ و ١٥ فحةاملرجــع نفســه، الصــ  )٩٤٢(

  ).لومبيا(كو ٢٣ الصفحة(لبنان)؛ و ١٩الصفحة (الصني)؛ و
    

    ألخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني: ااجللسات

  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
ــدعوات  ــادة ب عمــالال امل

  املتكلمون  غريهاو ٣٩

  القرار والتصويت  
 -املعارضون  -(املؤيدون 

  املمتنعون عن التصويت)
            ٦٢٧٧    

  ٢٠١٠شباط/فرباير  ٢٤
ــدير   ــدمها املــ ــة قــ إحاطــ
ــب األمــم   التنفيــذي ملكت
املتحــــــــــــدة املعــــــــــــين 

  باملخدرات واجلرمية

ـــى    ـــة إلـ ـــة موجهـ رسالــ
األمني العـام مــن املمثـل  
ــدى   ــا لــ ــدائم لفرنســ الــ
األمم املتحدة، حييـل ـا   
ــة   ــة مفاهيميــــــــ ورقــــــــ

)S/2010/94(  

ــب   ــذي ملكت املــدير التنفي
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ

  باملخدرات واجلرمية

األمــــني العــــام، ومجيــــع 
أعضــاء الــس، واملــدير  
ــب األمــم   التنفيــذي ملكت
املتحــــــــــــدة املعــــــــــــين 

  باملخدرات واجلرمية

S/PRST/2010/4 

٦٥٦٥  
حزيران/يونيــــــــــــــــه  ٢٤ 

٢٠١١  

ــدير   ــدمها املــ ــة قــ إحاطــ
ــب األمــم  التنفيــذي  ملكت

املتحــــــــــــدة املعــــــــــــين 
  باملخدرات واجلرمية

ــب     ــذي ملكت املــدير التنفي
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ

  باملخدرات واجلرمية

ــس،   ــاء الـ ــع أعضـ مجيـ
واملدير التنفيذي ملكتـب  
ــين   ــدة املعــ ــم املتحــ األمــ

  باملخدرات واجلرمية

  

    
  صون السالم واألمن الدوليني - ٤١

  
  عرض عام  
عقد جملـس األمـن تسـع    ، ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي   

ــا جلســات، ــدول أو      مب ــى مســتوى رؤســاء ال ــا جلســة عل فيه
ــات ــذ، وا)٩٤٣(احلكوم ــرارا واحــدا و  خت ــد ق ــات  اعتم ــتة بيان س

__________ 

  .٦٣٨٩ اجللسة  )٩٤٣(

ــون     ــد املعنـ ــار البنـ ــية، يف إطـ ــن   ”رئاسـ ــالم واألمـ ــون السـ صـ
. ومشلت البنود الفرعية اليت نظر فيهـا خـالل الفتـرة    “الدوليني

ــة: (أ) احلــوار بــني الثقافــات   مــن أجــل الســالم واألمــن؛    املعني
ــة:   ــية الوقائيـــ (ب) االســـــتخدام األمثـــــل ألدوات الدبلوماســـ
التوقعات والتحديات يف أفريقيا؛ (ج) كفالـة اضـطالع جملـس    

ــال يف صــون الســال    ــدور فع ــن ب ــدوليني؛ (د)  األم ــن ال م واألم
وبـاء فـريوس نقـص املناعـة      أثرالترابط بني األمن والتنمية؛ (ه) 
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م واألمــن الــدوليني؛ (و) أثــر تغــري  لســالالبشــرية/اإليدز علــى ا
ــدما يف     ــي قـ ــات؛ (ح) املضـ ــوب الرتاعـ ــع نشـ ــاخ؛ (ز) منـ املنـ
إصالح قطاع األمـن: التوقعـات والتحـديات يف أفريقيـا؛ (ط)     
ــع نشــوب      ــدوليني ومن ــن ال ــدة للســالم واألم التحــديات اجلدي

  النـزاعات.  
  

: احلــوار بــني الثقافــات مــن ٢٠١٠أيار/مــايو  ٢٦  
  أجل السالم واألمن

، أجـــرى الـــس مناقشـــة   ٢٠١٠أيار/مـــايو  ٢٦يف   
رفيعة املستوى بشأن موضوع احلـوار بـني الثقافـات مـن أجـل      

م واألمن الـدوليني. وذكـر   السالم واألمن يف إطار صون السال
تمثـل يف  األمني العام أن التحـدي الـذي يواجـه جملـس األمـن ي     

متابعة املناقشة اجلارية عن طريـق إدمـاج احلـوار بـني الثقافـات      
م واألمـن الـدوليني، مشـريا    يف جهوده الراميـة إىل صـون السـال   

ــام    ــت عـ ــة أعلنـ ــة العامـ ــة   ٢٠١٠إىل أن اجلمعيـ ــنة الدوليـ السـ
للتقارب بـني الثقافـات. ووافـق مجيـع أعضـاء الـس علـى أن        

ة مــن أدوات الدبلوماســية احلــوار بــني الثقافــات هــو أداة هامــ  
   .)٩٤٤(الوقائية، وإدارة الرتاعات وحلها وبناء السالم

  
: االســــــتخدام األمثــــــل ٢٠١٠متوز/يوليــــــه  ١٦  

ــة: التوقعــــــــات   ــية الوقائيــــــ ألدوات الدبلوماســــــ
  والتحديات يف أفريقيا 

ــه  ١٦يف    ــة  ٢٠١٠متوز/يوليــ ــد الــــس مناقشــ ، عقــ
ــل ألدوات   ــتخدام األمثــ ــأن االســ ــة بشــ ــية مفتوحــ الدبلوماســ

الوقائية: التوقعات والتحديات يف أفريقيا. وقالت نائبـة األمـني   
العــــام إن الدبلوماســــية الوقائيــــة جيــــب أن تتطــــور ملواجهــــة  
التهديـــدات املتزايـــدة التعقيـــد، ودعـــت، يف مجلـــة أمـــور، إىل   

 ةاعتمـــاد املزيـــد مـــن اســـتراتيجيات الوقايـــة املتكاملـــة املتعـــدد
__________ 

  .S/PV.6322 نظرا  )٩٤٤(

. وأيـــدا يف ذلـــك مـــديرة )٩٤٥(األوجـــه، وتعزيـــز الشـــراكات
تقرير البنك الدويل عن التنمية يف العـامل بشـأن الـرتاع واألمـن     
والتنمية، فقدمت حتليال اقتصاديا للنهج احلالية املعتمـدة إلدارة  
الرتاعـــات، قارنـــت فيـــه تكـــاليف احلـــرب األهليـــة بتكـــاليف   

. ووافـق املتكلمـون باإلمجـاع علـى     )٩٤٦(الوساطة األدىن بكـثري 
فيهــــا منــــع نشــــوب  مبــــا -أدوات الدبلوماســــية الوقائيــــة  أن

ــات تقصــي       ــات، والوســاطة، واملســاعي احلميــدة، وبعث الرتاع
احلقائق، والتفـاوض، واملبعوثـون اخلاصـون، واملشـاورات غـري      

 -رمسيــة، وبنـــاء الســـالم، وأنشــطة التنميـــة احملـــددة اهلـــدف   ال
أن تكـــون أكثــر منفعـــة   ، مــن حيـــث فعاليــة تكلفتــها،   ميكــن 

، وأقل خطورة من األنشطة العسكرية وأنشـطة حفـظ   فاءةكو
السالم، يف حتقيق مثار السالم املنشودة. وعلى الرغم مـن هـذه   

ــة الشــاملة، أعــرب    ــن املوافق ــ الكــثري م تكلمني عــن أســفهم  امل
تــوفري مــوارد ب مــا يتعلــقفيالــذي ينطــوي علــى مفارقــة للتــردد 

 أكــرب كافيــة ميكــن التنبــؤ ــا، ودعــوا إىل تقــدمي دعــم مــايل       
ملبادرات منع نشوب الرتاعات، مثـل وحـدة الوسـاطة والـدعم     

ــية. وكـــرر   ــ العديـــد مـــنيف إدارة الشـــؤون السياسـ تكلمني املـ
دعمهــم لــدور املــرأة يف منــع نشــوب الرتاعــات وبنــاء الســالم، 
ــو       ــى حن ــراكها عل ــها، وإش ــز مشــاركتها ومتثيل داعــني إىل تعزي

تصــل ــا مــن   كامــل يف اجلهــود الدبلوماســية الوقائيــة ومــا ي    
. )٩٤٧(يتماشــى مــع قــرارات الــس  مبــا عمليــات صــنع القــرار 

تكلمني علـى أنـه   املـ  كـثري مـن  وفيما يتعلق بدور الس، وافـق  
بالرغم مـن أن املسـؤولية الرئيسـية عـن منـع نشـوب الرتاعـات        
تقع على عاتق الدول القوميـة ذات السـيادة، ينبغـي للمجلـس     

ا األمــني العــام، واالحتــاد أن يشــجع ويــدعم اجلهــود الــيت يبــذهل
األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة، مـن خـالل نظـم اإلنــذار       

__________ 

)٩٤٥(  S/PV.6360 ٨-٦، الصفحات.  
  .١٠-٨ات املرجع نفسه، الصفح  )٩٤٦(
ــرارات   )٩٤٧( ــر القــــــــ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥انظــــــــ

  .  )٢٠٠٩( ١٨٨٩  و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و
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املبكــر، وجهــود الوســاطة، وتبــادل املعلومــات وغريهــا مــن       
ــدات    ــة للتهديـ ــراف، للتصـــدي بفعاليـ ــددة األطـ ــات املتعـ اآلليـ

  احملتملة والناشئة.
ويف ختــام اجللســة، اعتمــد الــس بيانــا رئاســيا ينــوه     

بأمهية وجود استراتيجية شاملة تتضمن تدابري عمليـة وهيكليـة   
ملنع نشوب الرتاع املسلح، ويشجع علـى وضـع تـدابري ملعاجلـة     
األســباب اجلذريــة للرتاعــات، علــى حنــو يكفــل قيــام ســالم        

دىل ــا مســتدام. وأشــار الــس إىل البيانــات الســابقة الــيت أ     
ــة إىل إشــعال     رئيســه بشــأن خمتلــف العوامــل واألســباب املؤدي
فتيــل الرتاعــات يف أفريقيــا أو تفاقمهــا أو إطالــة أمــدها، وســلّم 
الــس بضــرورة توثيــق وزيــادة فعاليــة التعــاون التنفيــذي بــني   
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية وشـبه اإلقليميـة يف أفريقيـا،    

  .  )٩٤٨(اء السالموكرر دعمه لعمل جلنة بن
  

: كفالـــــة اضـــــطالع ٢٠١٠أيلول/ســـــبتمرب  ٢٣  
م واألمـن  جملس األمن بدور فعـال يف صـون السـال   

  الدوليني 

، خــــــالل اجتمــــــاع ٢٠١٠أيلول/ســــــبتمرب  ٢٣يف   
ضره تسعة من رؤسـاء الـدول أو احلكومـات وكـذلك سـتة      ح

تطور البيئـة األمنيـة    ، نظر الس يف كيفية)٩٤٩(وزراء خارجية
الدولية، واآلثار املترتبة عن تلك التغيريات على األمم املتحـدة  

  والس نفسه.  
وناقش املتكلمون مسألة الرتاعات املستمرة يف مناطق   

خمتلفة من العامل، فضـال عـن التهديـدات اجلديـدة مثـل اجلرميـة       
املنظمة عرب الوطنية، واالجتار باملخدرات والبشر، واإلرهـاب،  
وانتشار أسلحة الدمار الشامل واألسـلحة الصـغرية واألسـلحة    

ــنة، وا ــة، والقرصـ ــة  اخلفيفـ لعنـــف اجلنســـي. ويف ضـــوء الطبيعـ
__________ 

)٩٤٨(  S/PRST/2010/14.  
  .٦٣٨٩ جللسةا  )٩٤٩(

ــدة للتهديـــدات اجلديـــدة، دعـــا املتكلمـــون الـــس إىل       املعقـ
التصدي هلا بطرق أكثر متاسكا ومشـوال وتكـامال، مـع اإلقـرار     
بالترابط بني التنمية واحترام القانون الـدويل وحقـوق اإلنسـان    

تكلمني إىل تعزيــز الشــراكات  املــ الكــثري مــن واألمــن. ودعــا  
ية مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة ودعمهـا،   االستراتيج

وإىل تشــديد التركيــز علــى منــع نشــوب الرتاعــات عــن طريــق  
  اإلنذار املبكر، والدبلوماسية، والوساطة.  

ــن وأكــد    ــد م ــ العدي ــادرة  امل ــارة إىل مب تكلمني، يف إش
اآلفاق اجلديدة اليت أطلقها األمني العام والـيت ترمـي إىل تعزيـز    

، أن حفــظ الســالم وبنــاء الســالم جيــب أن )٩٥٠(حفــظ الســالم
واضـحة ذات مصـداقية    ماواليا وأن تكونيكونا متالزمني، 
 مـن قبـل  الـدعم واخلـربة الفنيـة     أن يقـدم هلمـا  وقابلة لإلجناز، و

جلنـة بنــاء الســالم يف البدايــة. وكـرر آخــرون دعمهــم إلدمــاج   
املرأة يف مجيع جوانب منع نشوب الرتاعات وحلـها، وتشـديد   
التركيـز علــى محايــة املــدنيني وإصـالح آليــات الــس لتمكينــه   

  من االستجابة بسرعة وكفاءة أكرب.  
ويف ختام اجللسة، اعتمد الس بيانـا رئاسـيا أقـر فيـه       

والتهديــدات الناشــئة الــيت تواجــه الســالم واألمــن    بالتحــديات
الدوليني، وأكد من جديد على ضرورة اتباع ج أكثر مشـوال  
وتضـــافرا. وشـــدد علـــى ضـــرورة معاجلـــة األســـباب اجلذريـــة  

ــة والســالم واألمــن وحقــوق    مراعــاةللرتاعــات، مــع   أن التنمي
اإلنسان أمور مترابطة يعزز بعضها بعضا. وكرر الـس أيضـا   

عراب عـن التزامـه بتعزيـز شـراكاته مـع املنظمـات اإلقليميـة        اإل
__________ 

، اشتركت إدارة عمليـات حفـظ السـالم وإدارة    ٢٠٠٩ عاميف   )٩٥٠(
ة. لالطـالع علـى   يدالدعم امليداين يف إطالق مبادرة اآلفاق اجلد

مزيد مـن املعلومـات، انظـر تقريـر إدارة عمليـات حفـظ السـالم        
: التقريـر  اجلديـدة مبـادرة اآلفـاق   ”وإدارة الدعم امليداين املعنـون  

. متـــــــاح علـــــــى الـــــــرابط التـــــــايل:    “١املرحلـــــــي رقـــــــم  
www.un.org/en/peacekeeping/documents/newhorizon-

update01.pdf.  
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واملنظمات دون اإلقليمية، ومع سائر اجلهـات الفاعلـة املعنيـة،    
  .  )٩٥١(سواء على الصعيد االستراتيجي أو على أرض الواقع

  
ــباط/فرباير  ١١   ــن  ٢٠١١شـ ــني األمـ ــرابط بـ : التـ

  والتنمية

، عقـــد الـــس مناقشـــة ٢٠١١شـــباط/فرباير  ١١يف   
ــة، يف     ــرابط بــني األمــن والتنمي ــى الت رفيعــة املســتوى تركــز عل

ــس يف صــون الســال  ســياق دور ا ــدوليني ل ــن ال . )٩٥٢(م واألم
واستمع أعضاء الـس إىل إحاطـات مـن األمـني العـام وممثلـي       
البنك الدويل وجلنة بناء السالم الذين أكدوا احلاجة إىل تعزيـز  
ــة     ــن والعدالــ ــوفري األمــ ــة لتــ ــلطات الوطنيــ ــات والســ املؤسســ
والوظــائف للمــواطنني وتفــادي تكــرار دورات العنــف وعــدم   

ــة     االســتق ــن والتنمي ــني األم ــة ب ــروابط الدينامي ــا لل رار. وإدراك
إىل مقـــدمي صـــوم العديـــد مـــن املـــتكلمني  ضـــموالســـالم، 
إىل اتباع ج متكامل وشـامل ومنسـق    الذين دعوااإلحاطات 

يف ذلــك مــن خــالل احلكــم  مبــا فيمــا يتعلــق بالســالم واألمــن،
 الرشيد والعدالة االجتماعية، وتعزيـز فـرص توظيـف الشـباب،    
ــبري،      ــة التع ــانون، وحري ــوق اإلنســان وســيادة الق ــرام حق واحت

  والدميقراطية، واالنتخابات احلرة والرتيهة.  
وحذر عـدة مـتكلمني الـس مـن جتـاوز اختصاصـاته         

ســلطة لــه علــى وكــاالت األمــم املتحــدة        ال األساســية، ألنّ 
اإلمنائيــــة، أو صــــناديقها أو براجمهــــا، وألن املســــائل املتعلقــــة 

جتماعيــة تنــدرج ضــمن اختصاصــات بالتنميــة االقتصــادية واال
. وصـرح  )٩٥٣(اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي 

__________ 

)٩٥١(  S/PRST/2010/18.  
  .٦٤٧٩ة اجللس  )٩٥٢(
)٩٥٣(  S/PV.6479 (Resumption 1) (كوبـــــــــــــا)؛  ١٤، الصـــــــــــــفحة

(مصــر، باســم حركــة عــدم االحنيــاز)؛   ٢٢ و ٢١ حتانالصــفو
ــف ــة)؛   ٤٨ و ٤٧ حتانوالصـــ ــال البوليفاريـــ ــة فرتويـــ (مجهوريـــ

 

 عـالوة علـى  ، كمـن ممثل السنغال أنـه يعتقـد أن عمـل الـس ي    
تعزيز التآزر والتفاعـل  يف حتديد االستجابة الشاملة واملتكاملة، 

ــم       ــرامج األم ــن وأجهــزة وصــناديق وب ــس األم ــني جمل ــق ب الوثي
أنشـطة منـع الرتاعـات وحفـظ      تفضـي  حبيثألخرى، املتحدة ا

  .  )٩٥٤(السالم وبناء السالم إىل السالم الدائم
ا أكـد  وأثناء سري املناقشـة، اعتمـد الـس بيانـا رئاسـي       

فيــه أن امللكيــة الوطنيــة واملســؤولية الوطنيــة عــامالن أساســيان  
ــه     ــذي تضــطلع ب إلحــالل ســالم مســتدام، وأكــد أن العمــل ال
اجلهات الفاعلة األمنية واإلمنائية يف امليـدان علـى حنـو متكامـل     
جيب أن ينسق مع السلطات الوطنية، وشجع الـدول األعضـاء   

املتحـدة يف حـاالت الـرتاع    على تعزيز االتساق يف عمل األمم 
  .)٩٥٥(وما بعد انتهاء الرتاع

  
: تأثري وباء فـريوس نقـص   ٢٠١١حزيران/يونيه  ٧  

  املناعة البشرية/اإليدز على السالم واألمن الدوليني  

ــه  ٧يف    ــة  ٢٠١١حزيران/يونيـ ــس مناقشـ ــد الـ ، عقـ
ــة        ــص املناعـ ــريوس نقـ ــاء فـ ــأثري وبـ ــأن تـ ــتوى بشـ ــة املسـ رفيعـ

م واألمـــن الـــدوليني؛ وباختـــاذه   البشـــرية/اإليدز علـــى الســـال  
يف البداية، أكـد مـن جديـد     )٢٠١١( ١٩٨٣باإلمجاع القرار 

ذا الوبــاء بوصــفه ديــدا للســالم واألمــن  هلــ بالتصــديالتزامــه 
الـــدوليني. وشـــدد الـــس علـــى أمهيـــة أدوار اجلمعيـــة العامـــة  
والــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف مكافحــة فــريوس نقــص  

ية واإليـــدز، وعلـــى ضـــرورة أن تســـتمر مجيـــع  املناعـــة البشـــر
يتماشـى   مبـا  كيانات األمم املتحدة املعنية يف تنسـيق جهودهـا،  

__________ 

 ٥٤ فحة(أوروغــــــــواي)؛ والصــــــــ ٥٠ و ٤٩ حتانوالصــــــــف
  (نيكاراغوا).

  .٤١ فحةاملرجع نفسه، الص  )٩٥٤(
)٩٥٥(  S/PRST/2011/4.  
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مـــع والياـــا، للمســـاعدة يف اجلهـــود املبذولـــة علـــى الصـــعيد  
العــاملي ملكافحــة الوبــاء. وأكــد الــس علــى ضــرورة تكثيــف   
أنشطة الوقاية من فريوس نقص املناعـة البشـرية ضـمن بعثـات     

املتحــدة، وطلــب إىل األمــني العــام كفالــة تنفيــذ بــرامج    األمــم
لتوعية أفراد بعثات األمم املتحدة بشـأن فـريوس نقـص املناعـة     
البشــرية واإليــدز والوقايــة منــهما. ودعــا األمــني العــام الــدول   
األعضــاء إىل ربــط اجلهــود املبذولــة ملكافحــة فــريوس نقــص       

عنــف اجلنســي لل املناهضــةاملناعــة البشــرية واإليــدز بــاحلمالت  
. وقـــدم املـــدير التنفيـــذي لربنـــامج األمـــم )٩٥٦(قـــوق املـــرأةحبو

املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز  
إحاطــة إىل الــس بشــأن التقــدم الــذي أحــرز يف العقــد الــذي  

، ولكنـه شـدد علـى    )٢٠٠٠( ١٣٠٨انقضى منذ اختاذ القرار 
وجوب تكثيف اجلهود من أجل التصدي للتحـدي املتمثـل يف   
ازديــاد احتمــاالت انتقــال فــريوس نقــص املناعــة البشــرية يف       

  .  )٩٥٧(مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع والفترات االنتقالية
  

  : أثر تغري املناخ ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٠  

، عقد الس جلسـة رفيعـة   ٢٠١١ متوز/يوليه ٢٠يف   
م واألمـن  املستوى للبحث يف أثر تغري املناخ على صـون السـال  

الدوليني. وشدد األمني العام، يف إحاطته، على أن تغـري املنـاخ   
إىل  يـؤدي  ال حقيقي ووتريته تتسـارع علـى حنـو خطـري؛ وهـو     

ــدوليان     ــدات الــيت يتعــرض هلــا الســالم واألمــن ال تفــاقم التهدي
. )٩٥٨(شــكّل ديــدا للســالم واألمــن الــدولينييمنــا إوفحســب، 

ــذي     ــدير التنفيـ ــدمها املـ ــة قـ ــا إىل إحاطـ ــس أيضـ ــتمع الـ واسـ
، ورئيس نـاورو الـذي حتـدث    )٩٥٩(لربنامج األمم املتحدة للبيئة

__________ 

)٩٥٦(  S/PV.6547 ٦-٤، الصفحات.  
  .٨-٦ اتاملرجع نفسه، الصفح  )٩٥٧(
)٩٥٨(  S/PV.6587٤- ٢ات، الصفح.  
  .٨-٤ حاتاملرجع نفسه، الصف  )٩٥٩(

باسم الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ،     
جـراء تغـري   مـن  أكدا فيها أن بقـاء الكـثري مـن البلـدان مهـدد      و

  .  )٩٦٠(املناخ
وطــوال املناقشــة، أعــرب املمثلــون عــن آراء متضــاربة    

خ يف بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي للمجلــس أن يــدرج تغــري املنــا  
جدول أعماله، أو ما إذا كان ينبغي تـرك األمـر هليئـات األمـم     
ــديا،     ــة املســتدامة تقلي ــة مبســائل التنمي  املتحــدة األخــرى املكلف

ســيما اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ،   وال
عـدة  واجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي. وأشاد 

مجلــس باعتبــاره تكملــة ضــرورية مــتكلمني بالــدور الناشــئ لل
لتلك اهليئات، قـائلني إن الـس جيـب أن يواكـب التهديـدات      
ــرن احلــادي والعشــرين والعمــل لتحســني نظــم      الناشــئة يف الق
اإلنذار املبكر، وزيادة التعاون واملساعدة لبناء القـدرات احملليـة   
والوطنية. وأكد ممثل أملانيا أن التدهور البيئي الناجم عـن تغـري   
ــن واجــب       ــرتاع، وأن م ــأجيج ال ــؤدي إىل ت ــا ي ــا م ــاخ غالب املن
الس أن يتصرف ببعد نظر وأن يفعل كل مـا يف وسـعه ملنـع    

. وأعـرب متكلمـون آخـرون عـن     )٩٦١(األزمات قبل أن تستعر
ألمـم  اقلقهم مـن تعـدي الـس علـى مهـام وسـلطات هيئـات        

 ، ممـا يشـكل تشـويها ملبـادئ ومقاصـد امليثـاق      األخرى املتحدة
  .)٩٦٢(السلطة املنوطة بالس إساءة الستعمالو

__________ 

  .٣١-٢٩ حاتاملرجع نفسه، الصف  )٩٦٠(
  .٢٨ فحةاملرجع نفسه، الص  )٩٦١(
(االحتــاد   ١٧ فحة(الصــني)؛ والصــ  ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة     )٩٦٢(

(مصـر،   ٣٥  و ٣٤فحتان (اهلند)؛ والصـ  ٢٥ فحةالروسي)؛ والص
ــاز)؛   ــدم االحنيـــ ــة عـــ ــم حركـــ ، S/PV.6587 (Resumption 1)باســـ

 ٣٤فحة (مجهورية إيران اإلسـالمية)؛ والصـ   ٢٦  و ٢٥الصفحتان 
ــة ــات)؛ والصــــ   (دولــ ــددة القوميــ ــا املتعــ  ٤٧  و ٤٦فحتان بوليفيــ

  ).رية(مجهورية فرتويال البوليفا
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ويف بيان رئاسي اعتمـد خـالل املناقشـة، أكـد الـس        
جمددا أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ هـي    

ــاخ.   الــذي تعــاجل يف إطــاره الصــك األساســي  مســألة تغــري املن
ولكنه أشار أيضا إىل أنه من املهم حتليل الرتاعات واملعلومـات  

األمنيــة احملتملــة لــتغري  ت الســياقية املتعلقــة بــأمور منــها التــداعيا
املناخ، عندما تشكل هذه املسائل دوافع لنشـوب الرتاعـات أو   

ــد     تطــرح حتــديا   ــة توطي ــس أو ــدد عملي ــات ال ــذ والي لتنفي
الســالم. ويف هــذا الصــدد، طلــب الــس إىل األمــني العــام أن  
يكفــل إدراج هــذه املعلومــات الســياقية يف مــا يقدمــه إليــه مــن  

  .)٩٦٣(تقارير
  

  : منع نشوب الرتاعات٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٢  

ــس مناقشــة   ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ٢٢يف    ــد ال ، عق
رفيعة املسـتوى بشـأن منـع نشـوب الرتاعـات يف سـياق صـون        

ل املناقشـة، دعـا املتكلمـون إىل    م واألمن الدوليني. وخالالسال
تعزيز آليات اإلنذار املبكر، وزيادة االسـتثمار يف منـع نشـوب    

اعات، وتعزيز الشـراكات اإلقليميـة، وزيـادة التركيـز علـى      رتال
ــاء     ــرأة يف بنــ ــز دور املــ ــل الســــالم وتعزيــ ــن أجــ ــاطة مــ الوســ

  .)٩٦٤(السالم
ويف ختــام اجللســة، اعتمــد الــس بيانــا رئاســيا أشــار    

فيـه إىل أن منـع نشـوب الـرتاع يظـل مسـؤولية رئيسـية منوطــة        
ــع نشــوب الرتاعــات،     ــدول، وأن أي اســتراتيجية شــاملة ملن بال

ــور   ــة أم ــي أن تشــمل، يف مجل ــذار املبكــر واالنتشــار    ،ينبغ اإلن
زز القضـــاء علـــى الفقـــر، واملصـــاحلة الوقـــائي، وينبغـــي أن تعـــ

الوطنيـــة، واحلكــــم الرشــــيد، والدميقراطيـــة، واملســــاواة بــــني   
اجلنسني، وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان ومحايتـها.  

__________ 

)٩٦٣(  S/PRST/2011/15.  
  .S/PV.6621 نظرا  )٩٦٤(

وأعرب الس عن تصميمه علـى تعزيـز فعاليـة األمـم املتحـدة      
يف منــع نشــوب الرتاعــات املســلحة، أو تصــعيدها أو انتشــارها 

، ويف منـع جتـددها بعـد انتـهائها. وشـجع تسـوية       عند وقوعهـا 
ــالل       ــلمية مـــن خـ ــة بطريقـــة سـ ــات احملليـ  التنظيمـــاتاملنازعـ

اإلقليميــة، وأعــرب عــن عزمــه علــى مواصــلة تعزيــز شــراكاته    
علــى املســتوى االســتراتيجي ويف امليــدان علــى حــد ســواء مــع  

  .)٩٦٥(مجيع اجلهات املعنية األخرى
  

: املضــي قــدما ٢٠١١تشــرين األول/أكتــوبر  ١٢  
بإصالح القطاع األمين: التوقعات والتحـديات يف  

  أفريقيا

ــس  ٢٠١١تشــرين األول/ســبتمرب   ١٢يف    ــد ال ، عق
أفريقيـا  مناقشة رفيعة املستوى بشـأن إصـالح قطـاع األمـن يف     

ــدوليني يف إطــار صــون الســال  ــن ال . ويف اإلحاطــة )٩٦٦(م واألم
اليت قدمها وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، قـال إن  
الطلب على إصالح قطاع األمن ازداد أضـعافا مضـاعفة علـى    

يتجـزأ   ال مدى السنوات القليلة املاضية، وأصبح يشكل جـزءا 
 ألمـم املتحـدة اجلديـدة   من والية الكثري من بعثـات وعمليـات ا  

يف أفريقيــا. وأعــرب  الــيت توجــد عــدة بعثــات وعمليــات منــها 
بــه األمــم  قامــتاملتكلمــون عــن تقــديرهم للعمــل املهــم الــذي 

املتحدة منذ تقرير األمـني العـام بشـأن إصـالح القطـاع األمـين       
، ـــدف تطـــوير خطـــاب غـــين بشـــأن     )٩٦٧(٢٠٠٨يف عـــام 

لـــدعم يف املقـــر ويف إصـــالح القطـــاع األمـــين وبنـــاء هياكـــل ا 
غري أن الكـثريين وافقـوا علـى أنـه ينبغـي للمجلـس أن        امليدان.

يتبع جا أكثر مشوال وأطول أمدا إلصالح قطاع األمـن، وأن  
حيرص على تكامل اجلهود الرامية إىل تعزيز املصـاحلة، وإعـادة   

__________ 

)٩٦٥(  S/PRST/2011/18.  
  .S/PV.6630 انظر  )٩٦٦(
)٩٦٧(  S/2008/39.  
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تأهيـــل االقتصـــاد، وتعزيـــز ســـيادة القـــانون واحتـــرام حقـــوق  
ــا املتكل  ــان. ودعـ ــع    اإلنسـ ــيق مـ ــز التنسـ ــا إىل تعزيـ ــون أيضـ مـ

املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة ودعمهـــا، وكـــذلك إىل 
تعزيز مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة. وشـدد العديـد مـن    
املتكلمني، مـع االعتـراف بـاحلق السـيادي للـدول األعضـاء يف       
ــة إلصــالح       ــة الوطني ــة امللكي ــى أمهي ــن لشــعوا، عل ــوفري األم ت

ــن،   ــدويل    قطــاع األم ــع ال ــس واتم وأشــاروا إىل أن دور ال
  يتمثل يف تعزيز قدرة الدول على الوفاء ذه املسؤولية.

ويف ختام اجللسة، اعتمد الس بيانا رئاسيا أقـر فيـه،     
يف مجلة أمور، بأن اجلزء األعظم مـن مسـاعدة اتمـع الـدويل     

قُـدم يف أفريقيـا، وبـأن عـددا مـن      يف جمال إصالح قطاع األمن 
ــذه     ــدمي هـ ــة لتقـ ــادر اهلامـ ــن املصـ ــبح مـ ــة أصـ ــدان األفريقيـ البلـ
ــة،       ــدان األفريقي ــني البل ــاون ب ــس بالتع املســاعدة. ورحــب ال
وشدد على احلاجة إىل تعزيـز التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة      
ــة     ودون اإلقليميــة. وأقــر بــأن إصــالح قطــاع األمــن هــو عملي

ــة األجــل  ــا ومتجــذرة يف     طويل ــي أن تكــون مملوكــة وطني ينبغ
االحتياجــات والظــروف اخلاصــة للبلــد املعــين. وشــجع الــس 
الدول القائمة باإلصالح على أن تسـعى جاهـدة إىل ختصـيص    

يكفـل مقومـات    مبـا  موارد وطنية جلهود إصالح قطـاع األمـن  
  .)٩٦٨(استمراره وجدواه على املدى الطويل

  
: التحــــديات ٢٠١١تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٣  

اجلديدة املاثلة أمام السالم واألمن الـدوليني ومنـع   
  نشوب النـزاعات

، عقـــد الـــس ٢٠١١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٣يف   
مناقشة رفيعـة املسـتوى بشـأن التحـديات اجلديـدة املاثلـة أمـام        

__________ 

)٩٦٨(  S/PRST/2011/19.  

م واألمن الدوليني ومنع نشوب الرتاعات. وذكر األمـني  السال
العـام أن اجلرميـة املنظمــة عـرب الوطنيـة، واألوبئــة، وتغـري املنــاخ      

ــة مــن التحــديات احلامســة يف عصــرنا، ومــ    ع أن هــذه هــي ثالث
ــدة بالضــرورة، فقــد أصــبحت عــابرة     التحــديات ليســت جدي
للحدود الوطنية وأكثر حدة على حنو متزايـد، وهلـا آثـار أكـرب     
مــن أي وقــت مضــى علــى أمــن البشــر والــدول وعلــى األمــن   

ــدويل  ــس أيضــا إىل إحاطــات   )٩٦٩(اإلقليمــي وال . واســتمع ال
ين باملخـدرات  قدمها املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحـدة املعـ  

واجلرمية، ومفـوض األمـم املتحـدة السـامي لشـؤون الالجـئني،       
واملــديرة العامــة ملنظمــة الصــحة العامليــة، وقــد ســلطوا مجــيعهم  
ــة. وخــالل        ــذه التحــديات الثالث ــني ه ــرابط ب ــى الت الضــوء عل
املناقشة اليت تلت ذلـك، عـرض املتكلمـون آراء متباينـة بشـأن      

هـا ملواجهـة تلـك التحـديات.     السبل اليت ينبغي للمجلـس اتباع 
ــأنّ     ــه ب ــام رأي ــتكلمني األمــني الع ــة أو  ال وشــاطر بعــض امل دول

منظمة إقليمية وحدها قادرة على التصدي هلـذه املسـائل ذات   
ــدود.    ــابر للحـ ــاملي والعـ ــابع العـ ــرين  إال الطـ ــتكلمني آخـ أن مـ

نظمـــات الدوليـــة املأشـــاروا إىل أن كيانـــات األمـــم املتحـــدة و
الكفاءات األساسية للتصـدي هلـذه   لديها  ،الس األخرى غري

بعدد متزايـد مـن التحـديات     لساملسائل، وأن إثقال كاهل ا
. )٩٧٠(العاملية من شـأنه أن حيـول انتباهـه عـن واليتـه األساسـية      

ــل خمصــص        ــق عام ــاء فري ــابون إنش ــا وغ ــثال نيجريي ــرح مم واقت
لتحديـــد التحـــديات الناشـــئة أمـــام الســـالم واألمـــن الـــدوليني  

  .)٩٧١(ساعدة الس يف عملهومل
__________ 

)٩٦٩(  S/PV.6668٤-٢ ات، الصفح.  
 حتان(الربازيــل)؛ والصــف ١٤ و ١٣فحتان املرجــع نفســه، الصــ  )٩٧٠(

  ).ند(اهل ٣٢  و ٣١
  (غابون). ٢٧ فحة(نيجرييا)؛ والص ١٩ فحةاملرجع نفسه، الص  )٩٧١(
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  اجللسات: صون السالم واألمن الدوليني

  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و

ــدعوات  الــ
ــال  عمــــــــــ

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــادة عمــال بال امل

  املتكلمون  غريهاو ٣٩

  القرار والتصويت
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون 

املمتنعــون  - املعارضـون  
  عن التصويت)

              ٦٣٢٢  
أيار/مــــــــــــــايو   ٢٦

٢٠١٠  

ــن    ــات م ــني الثقاف احلــوار ب
  أجل السالم واألمن

ــار/ ١٩رســالة مؤرخــة    أي
ــة إىل  ٢٠١٠مـــايو  موجهـ

األمـــني العـــام مـــن املمثـــل  
ــان لــدى األمــم   الــدائم للبن

  )S/2010/248املتحدة (

األمني العـام، ومجيـع         
  (أ)أعضاء الس

  

٦٣٦٠  
متوز/يوليـــــــــــــه  ١٦

٢٠١٠  

االستخدام األمثل ألدوات 
الوقائيـــــــة: الدبلوماســــــية  

التوقعـــات والتحـــديات يف 
  أفريقيا

 ٩رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
موجهـة   ٢٠١٠متوز/يوليه 

إىل األمني العام من املمثلـة  
ــدى    ــا لــ ــة لنيجرييــ الدائمــ
األمــــــــــــــم املتحــــــــــــــدة 

)S/2010/371(   

ــة  ١٨   دولــ
  (ب)عضوا

ــة اخلاصــة ومــديرة  امل مثل
تقرير البنك الدويل عـن  
ــامل بشــأن   ــة يف الع التنمي
الرتاع واألمن والتنميـة،  
ــرئيس بالنيابــة لوفــد    وال
ــدى   ــاد األورويب لـ االحتـ

  األمم املتحدة

نائبـــة األمـــني العـــام، 
ــاء  ــع أعضــــــ ومجيــــــ
ــع   ــس، ومجيـــــ الـــــ

  املدعوين

S/PRST/2010/14 

٦٣٨٩  
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٣

٢٠١٠  

كفالــــة اضــــطالع جملــــس 
األمـــــن بـــــدور فعـــــال يف 
صــــون الســــالم واألمــــن   

  الدوليني
ــول/ ١رســالة مؤرخــة    أيل

ــبتمرب  ــة  ٢٠١٠ســ موجهــ
األمني العام من املمثـل  إىل 

الــدائم لتركيــا لــدى األمــم 
  )S/2010/461املتحدة (

األمني العـام، ومجيـع         
  (ج)أعضاء الس

S/PRST/2010/18 
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  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و

ــدعوات  الــ
ــال  عمــــــــــ

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــادة عمــال بال امل

  املتكلمون  غريهاو ٣٩

  القرار والتصويت
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون 

املمتنعــون  - املعارضـون  
  عن التصويت)

              ٦٤٧٩  
ــباط/فرباير  ١١ شــــــ

٢٠١١  

  الترابط بني األمن والتنمية  
 شــباط/ ٢رســالة مؤرخــة  

موجهــة إىل  ٢٠١١فربايــر 
األمـــني العـــام مـــن املمثلـــة  
ــدى    ــل لــ ــة للربازيــ الدائمــ
األمــــــــــــــم املتحــــــــــــــدة 

)S/2011/50(  

ــة  ٤٥   دولــ
  (د)عضوا

رئيس جلنة بناء السالم، 
واملمثلة اخلاصة ومـديرة  
تقريـــر التنميـــة العــــاملي   
للبنــــك الـــــدويل لعـــــام  

ــرئيس ٢٠١١ ، والـــــــــــ
بالنيابــــة لوفــــد االحتــــاد 
ــم   ــدى األمــ األورويب لــ
ــة   ــدة، والقائمـــــ املتحـــــ
باألعمـــــال يف مكتـــــب 
ــدائم لالحتــاد    ــب ال املراق

ــي  ــم  األفريقـ ــدى األمـ لـ
  املتحدة

األمني العـام، ومجيـع   
 ،(و)أعضــــاء الــــس  

ــدعوا  ٤٤ و مــــــــــــــ
ــادة   ــب املــــــ مبوجــــــ

ــع (ز)٣٧ ، ومجيــــــــــــ
املــــدعوين مبوجـــــب  

  ٣٩املادة 

S/PRST/2011/4 

٦٥٤٧  
ــه ح ٧ زيران/يونيـــــــ

٢٠١١  

ــص    ــريوس نقـ ــاء فـ ــر وبـ أثـ
املناعة البشرية/اإليدز على 

  السالم واألمن الدوليني
 حزيران/ ٦رسالة مؤرخة 

ــه  ــة إىل  ٢٠١١يوني موجه
األمـــني العـــام مـــن املمثـــل  

األمـم  الدائم لغـابون لـدى   
  )S/2011/340املتحدة (

مشــروع قــرار مقــدم 
مــــــــــــن أملانيــــــــــــا، 
والربتغــال، والبوســنة 
واهلرسـك، وغــابون،  
ــة  وفرنســــا، واململكــ

ــا،  ،املتحـــدة ونيجرييـ
ــدة   ــات املتحـ والواليـ
األمريكيــــــــــــــــــــــــة 

)S/2011/341(  

املدير التنفيـذي لربنـامج     
األمــم املتحــدة املشــترك  
ــص    ــريوس نقـ ــين بفـ املعـ

  املناعة البشرية/اإليدز

األمني العـام، ومجيـع   
، (ز)أعضــــاء الـــــس 

واملـــــدير التنفيـــــذي   
ــم   ــامج األمــــــ لربنــــــ
ــترك  ــدة املشــــ املتحــــ
املعين بفـريوس نقـص   

 البشـــــــرية/املناعــــــة  
  اإليدز

ــرار   ١٩٨٣القــــــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٥٨٧  
متوز/يوليـــــــــــــه  ٢٠

٢٠١١  

  أثر تغير املناخ
ــة   ــالة مؤرخـ ــوز/ ١رسـ  متـ

ــه  ــة إىل  ٢٠١١يولي موجه
العـــام مـــن املمثـــل   األمـــني

الــدائم ألملانيــا لــدى األمــم 
  )S/2011/408املتحدة (

ــة  ٤٧   دولــ
  (ح)عضوا

املدير التنفيـذي لربنـامج   
ــة،   ــدة للبيئـ ــم املتحـ األمـ
ــرئيس بالنيابــة لوفــد    وال

  االحتاد األورويب

األمني العـام، ومجيـع   
أعضـــــــاء الـــــــس، 

  ومجيع املدعوين

S/PRST/2011/15 

٦٦٢١  
أيلول/ســــــبتمرب  ٢٢

٢٠١١  

  منع نشوب الرتاعات
ــن   ــام عـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ
الدبلوماســــــــية الوقائيــــــــة 

)S/2011/552 رســـــــــــالة (
ــة  ــول/ ١٢مؤرخــــــ  أيلــــــ

ــبتمرب  ــة  ٢٠١١ســ موجهــ
إىل األمني العام من املمثـل  
ــان لــدى األمــم   الــدائم للبن

  )S/2011/570املتحدة (

األمني العـام، ومجيـع         
  (ط)أعضاء الس

S/PRST/2011/18 
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  خرىاأل وثائقال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و

ــدعوات  الــ
ــال  عمــــــــــ

  ٣٧املادة ب
ــدعوات  ــادة عمــال بال امل

  املتكلمون  غريهاو ٣٩

  القرار والتصويت
 - (املؤيــــــــــــــــــــــدون 

املمتنعــون  - املعارضـون  
  عن التصويت)

              ٦٦٣٠  
 تشــــرين األول/ ١٢

  ٢٠١١أكتوبر 

املضـــــي قـــــدما بإصـــــالح 
القطــاع األمــين: التوقعــات 

  والتحديات يف أفريقيا
تشــرين  ٧رســالة مؤرخــة  

 ٢٠١١األول/أكتــــــــــوبر 
موجهـــة إىل األمـــني العـــام 
من املمثلة الدائمة لنيجرييا 
لــــــدى األمــــــم املتحــــــدة 

)S/2011/627(  

ــة  ١١   دولــ
  (ي)عضوا

ــني العــــام    ــل األمــ وكيــ
لعمليات حفظ السالم، 
واملراقب الـدائم لالحتـاد   
األفريقـــي، وممثـــل وفـــد 

  ألورويباالحتاد ا

ــاء   ــع أعضـــــــ مجيـــــــ
، ووكيـــل  (ك)الـــس

األمني العام لعمليات 
حفـــــــظ الســـــــالم،  
ــدائم   ــب الــــ واملراقــــ

  لالحتاد األفريقي

S/PRST/2011/19 

٦٦٦٨  
 تشــرين الثــاين/ ٢٣ 

  ٢٠١١نوفمرب 

التحــديات اجلديــدة املاثلــة  
أمـــــام الســـــالم واألمـــــن   
الــــدوليني ومنــــع نشــــوب 

  النـزاعات
تشــرين  ٨رســالة مؤرخــة  

ــاين/نوفمرب   ٢٠١١الثــــــــــ
موجهـــة إىل األمـــني العـــام 
من املمثـل الـدائم للربتغـال    

املتحــــــدة لــــــدى األمــــــم 
)S/2011/698(  

املــدير التنفيــذي ملكتــب     
األمــــم املتحــــدة املعــــين 
باملخــــدرات واجلرميــــة، 
ومفوض األمـم املتحـدة   
ــؤون  ــامي لشـــــــ الســـــــ
ــديرة   ــئني، واملــــ الالجــــ

لصـــحة العامـــة ملنظمـــة ا
  العاملية

األمني العـام، ومجيـع   
ــس  ــاء الــ ، (ل)أعضــ
  ومجيع املدعوين

  

  
  مثَّل اململكة املتحدة وكيل الوزارة الربملاين بوزارة اخلارجية وشؤون الكومنولث.  (أ)  
 وزيـرة ( أفريقيـا  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  املتحـدة،  ترتانيـا  ومجهوريـة  واجلزائـر،  فاسـو،  وبوركينـا  وبوتسـوانا،  وبـنن،  وباكسـتان،  وأملانيا، ،أستراليا  (ب)  

  .واملغرب ،)األفريقية اموعة باسم( ومصر وكينيا، وكندا، وغانا، وغامبيا، وسرياليون، والسنغال، ،)الدويل والتعاون الدولية العالقات
 جملـس  رئـيس ( واهلرسـك  لبوسـنة وا ،كان تسـعة مـن أعضـاء الـس ممـثلني علـى مسـتوى رؤسـاء الـدول أو احلكومـات: أوغنـدا (الـرئيس)              (ج)  

 ،)الـرئيس ( ونيجرييـا  ،)الـرئيس ( والنمسا ،)الرئيس( ولبنان ،)الرئيس( وغابون ،)الدولة جملس رئيس( والصني ،)الرئيس( وتركيا ،)الرئاسة
 وزيـر ( والربازيـل  ،اخلارجيـة) ليابان (رئيس الوزراء)؛ وكان ستة من أعضاء الس ممثلني على املستوى الوزاري: االحتاد الروسـي (وزيـر   وا

ــة ــا ،)اخلارجي ــر( وفرنس ــة وزي ــرة( واملكســيك ،)اخلارجي ــة وزي ــة ،)اخلارجي ــر( املتحــدة واململك ــة وزي ــة للشــؤون الدول  وشــؤون اخلارجي
  يات املتحدة األمريكية (وزيرة اخلارجية).  والوال ،)الكومنولث

 وباكسـتان،  اجلديـدة،  غينيـا  وبـابوا  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران  وأوغنـدا،  وأوروغـواي،  وأستراليا، وأرمينيا، واألرجنتني، ،أذربيجان  (د)  
 وجـزر  وتركيـا،  ،م شـبكة األمـن البشـري)   باسـ ( وتايلند وبريو، ،)السالم بناء للجنة املخصصة القطرية التشكيالت رؤساء باسم( وبلجيكا
 وزيـر ( وسـلوفينيا  والسـلفادور،  النكـا،  وسري وجورجيا، كوريا، ومجهورية ية،الدومينيك واجلمهورية املتحدة، ترتانيا ومجهورية سليمان،
نلنـدا (باســم بلــدان الشــمال  وف ،)البوليفاريــة - مجهوريــة( وفرتويـال  والفلــبني، وغواتيمــاال، وسويسـرا،  والســودان، والســنغال، ،)اخلارجيـة 

 وماليزيـا،  ولكسـمربغ،  وكينيـا،  وكوبـا،  ،احمليط اهلادئ)، وكازاخستاناألورويب)، وفيجي (باسم الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة 
  .واليابان وهندوراس، ونيكاراغوا، واملكسيك، واملغرب، ،)االحنياز عدم حركة باسم( ومصر

وزيــر العالقــات كــان ســبعة مــن أعضــاء الــس ممــثلني علــى املســتوى الــوزاري: أملانيــا (وزيــر اخلارجيــة ونائــب املستشــارة)، والربازيــل (      )ـ(ه  
ــر اخلارجيــة)     ــة)، وغــابون (نائــب وزي ــر اخلارجي ــة)، والبوســنة واهلرســك (وزي ــا ،اخلارجيــة)، والربتغــال (وزيــر اخلارجي ــرة( وكولومبي  وزي

  ).  اخلارجية وزير( واهلند ،)اخلارجية
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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   




