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  خرىاألوثائق ال  البند الفرعي  تاريخالاجللسة و
ــالالــــــدعوات   عمــــ

  ٣٧املادة ب
ــالالــــــدعوات   عمــــ

  املتكلمون  غريهاو ٣٩املادة ب

  القرار والتصويت  
ــدون  املعارضــون  - (املؤي

ــن  -  ــون عـــــــ املمتنعـــــــ
  التصويت)

              ٦٥٠٣  
ــارس  ٢٣ آذار/مــــــــ

٢٠١١  

تقريــــر جلنــــة بنـــــاء   
ــا   الســالم عــن دور

  )S/2011/41الرابعة (

ــاء        ــة بنــ ــيس جلنــ رئــ
  السالم

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

  

٦٥٣٣  
أيار/مــــــــــــــايو   ١٢

٢٠١١  

رســالتان متطابقتــان  
 ١٨مؤرختــــــــــــــان 

ــباط/فرباير  شـــــــــــــــ
موجهتــــــان  ٢٠١١

األمـني العـام إىل   من 
ــة   ــيس اجلمعيـــــ رئـــــ
العامة ورئيس جملس 

  )S/2011/85األمن (

رئـــيس فريـــق كبـــار     
االستشـــاريني املعـــين 
باستعراض القدرات 
املدنيــــــة الدوليــــــة،  
ووكيلة األمني العـام  
ــداين،   ــدعم امليــــ للــــ
ــاء    ــة بنـ ــيس جلنـ ورئـ

  لسالما

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

  

٦٦٤٣  
 تشــــرين األول/ ٣١

  ٢٠١١أكتوبر 

ــة         ــة العامــــــ األمينــــــ
املساعدة لـدعم بنـاء   
ــة  ــالم، ورئيســـ الســـ
تشكيلة بنـاء السـالم   

  القطرية لغينيا

مجيع أعضاء الـس  
  ومجيع املدعوين

  

  
 وتايلنـد،  وبـريو،  وبوتسـوانا،  وبنغالديش، وباكستان، اجلديدة، غينيا وبابوا وأوروغواي، ،)اخلارجية وزير( وأفغانستان وأستراليا، ،أرمينيا  (أ)  

 وسـرياليون  والسـلفادور،  النكـا،  وسـري  وروانـدا،  أفريقيـا،  وجنـوب  كوريـا،  ومجهوريـة  ،)، وجزر سليمانالعدل وزير( ليشيت - وتيمور
 ونيبـال،  ومصـر،  وكينيـا،  وكوسـتاريكا،  وكنـدا،  وكرواتيـا،  ،)األورويب لالشـما  بلدان باسم( وفنلندا وغواتيماال، ،الدفاع)، وغانا وزير(

  .واهلند ونيوزيلندا،
ــنغالديش، وبــريو، وتايلنــد، وجنــوب أفريقيــا، وشــيلي،        (ب)   ــدا، وباكســتان، وب ــة التشــيكية، واملغــرب، وأيرلن أســتراليا، والربتغــال، واجلمهوري

  وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، ومصر، ونيبال.
 للجنـة  التابعـة  القطريـة  التشـكيالت  رؤسـاء  باسـم ( وبلجيكـا  وباكستان، وأوكرانيا، وأوغندا، وأفغانستان، وأستراليا، وأرمينيا، ،األرجنتني  (ج)  

ــنغالديش، ،)الســالم بنــاء ــا، وبــريو، وبوتســوانا، وبــنن، وب ــا املتحــدة  ر نائــب( ليشــيت - وتيمــور وتركي ــة ترتاني ــيس الــوزراء)، ومجهوري  ،ئ
ــة ــة، واجلمهوري ــة الدومينيكي ــا، ومجهوري ــا، وصــربيا، وســلوفينيا، كوري ــرب، ومصــر، وكوســتاريكا، وكرواتي ــال، واملكســيك، واملغ  ونيب
  .واليابان ونيوزيلندا،

    
  األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني - ٤٠

  
  عرض عام  
خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، اســتمع جملــس     

األمن إىل إحاطتني من املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم املتحـدة      
يف إطـار  واحـدا  املعين باملخدرات واجلرمية واعتمد بيانا رئاسيا 

. “األخطار الـيت ـدد السـالم واألمـن الـدوليني     ”البند املعنون 

ة ومتوازنـــة وحبـــث الـــس يف ســـبل التصـــدي بطريقـــة شـــامل
م واألمـن الـدوليني مـن جـراء     ومنسقة لألخطار احملدقـة بالسـال  

  االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة واإلرهاب.  
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حزيران/يونيــــه  ٢٤  و ٢٠١٠شـــباط/فرباير   ٢٤  
: التصـــدي للتهديـــدات العـــابرة للحـــدود ٢٠١١
  الوطنية  

، شدد األمني العـام علـى   ٢٠١٠/فرباير شباط ٢٤يف   
ــدود      ــابرة للحـ ــدات العـ ــدي للتهديـ ــون التصـ ــرورة أن يكـ ضـ

ــة، ــا الوطني ــة،     مب ــة املنظم ــك االجتــار باملخــدرات واجلرمي يف ذل
عامليا ومتكامال، سـواء داخـل منظومـة األمـم املتحـدة أو فيمـا       

األمـم  . وأشار املدير التنفيذي ملكتـب  )٩٣٣(بني الدول األعضاء
املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة إىل أن التقريـــر الصـــادر  املتحـــدة 

اجلرميــة وعــدم االســتقرار: دراســات حالـــة     ”حــديثا بعنــوان   
أكــد أن الضــعف  )٩٣٤(“للتهديــدات العــابرة للحــدود الوطنيــة 

ــق الضــعف.     ــدورها تعم ــة ب ــة، واجلرمي ــذب اجلرمي وملعاجلــة  جيت
األطــراف وضــع  مســألة الكيفيــة الــيت ميكــن ــا لنظــام متعــدد  

ملعاجلـة التــوترات بــني الـدول أن يكــافح اجلماعــات اإلجراميــة   
العـابرة للحـدود الوطنيـة وغــري التابعـة للـدول، اقتـرح جــا ذا       
شقني: جيب على الدول أن تعزز قدراا الذاتية، ولكـن جيـب   
أن تصــبح اجلهــود الوطنيــة جــزءا مــن إطــار متعــدد األطــراف    

ــانوين واملؤسســات القضــائية  أيضــا. وأشــار إىل أن اإلطــار   الق
الالزمــة لضــمان ســيادة القـــانون وحتســني تبــادل املعلومـــات      
ــة حامســة يف       ــدول األعضــاء تكتســي أمهي ــني ال االســتخبارية ب

. وأعــرب أعضــاء الــس عــن   )٩٣٥(التصــدي للجرميــة املنظمــة 
قلقهم العميـق إزاء التهديـد الـذي تشـكله اجلرميـة املنظمـة عـرب        

مــن الــدوليني. وأشــاروا إىل أن مــرتكيب    الوطنيــة للســالم واأل 
ــيت   يســتغلونتلــك اجلــرائم  العوملــة والتقــدم   تتيحهــاالفــرص ال

__________ 

)٩٣٣(  S/PV.6277٢ فحة، الص.  
  ).٢٠١٠، يينامكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (ف  )٩٣٤(  
)٩٣٥(  S/PV.6277 ،٥  و ٤ الصفحتان.  

ــوجي ــان إىل أن    )٩٣٦(التكنولـــ ــا ولبنـــ ــثال تركيـــ ــار ممـــ . وأشـــ
التهديــدات العــابرة للحـــدود الوطنيــة تقـــوض جهــود حفـــظ     

. وصـرح ممثـل الصـني    )٩٣٧(السالم وصنع السالم وبناء السـالم 
يل جيـــب أن يلتـــزم مببـــادئ احتـــرام الســـيادة أن التعـــاون الـــدو

ــافع املشــتركة املتســاوية، وشــدد علــى وجــوب أن يركــز     واملن
الس على االجتـار باملخـدرات واجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       
ذات الصــلة الــيت تواجههــا البلــدان يف حــاالت الــرتاع أو يف      
حاالت ما بعـد الـرتاع مـن أجـل املسـاعدة يف معاجلـة مشـكلة        

  .)٩٣٨(اع املسلحالرت
بعد ذلك، اعتمد الس بيانا رئاسيا أشـار فيـه بقلـق،      

يف مجلــة أمــور، إىل التهديــدات اخلطــرية الــيت حتــدق يف بعــض   
احلاالت باألمن الدويل يف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل مـن جـراء       
ــار باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، وأهــاب        االجت
ــع أعمــال اإلرهــاب بأشــد      ــة مجي ــدول مواصــلة إدان الــس بال

التهديـدات عـامال    العبارات، ودعا األمني العام إىل اعتبار هذه
ــل      ـــزاعات، وحتليـ ــوب النـ ــع نشـ ــتراتيجيات منـ ــى يف اسـ يراعـ
النـزاعات، وتقييم البعثات املتكاملـة والتخطـيط هلـا. وكـذلك     
ــي ودون       ــدويل واإلقليم ــاون ال ــز التع ــى تعزي ــدول عل شــجع ال
اإلقليمـــي مـــن أجـــل مكافحـــة االجتـــار باملخـــدرات واجلرميـــة   

ــا    ــاب والفسـ ــة واإلرهـ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــراء  املنظمـ ــى إجـ د، وعلـ
ــات واألشــخاص املســؤولني عــن هــذه     حتقيقــات بشــأن الكيان
اجلــرائم ومقاضــاة مرتكبيهــا، حســب االقتضــاء، وذلــك وفقــا   

  .)٩٣٩(للقانون الدويل
__________ 

(الواليـات   ٢٣ ةفح(تركيـا)؛ والصـ   ٧املرجـع نفسـه، الصـفحة      )٩٣٦(
  ).سا(النم ٢٦ فحةاملتحدة)؛ والص

  (لبنان). ١٤فحة (تركيا)؛ والص ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣٧(
  .١٣فحة املرجع نفسه، الص  )٩٣٨(
)٩٣٩(  S/PRST/2010/4.  
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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
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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) 




