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 األمن جملس رئيس من بيان    
  

 رئـيس  أدىل ،٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كانون ١٣ يف املعقودة ،٦٢٥٧ األمن جملس جلسة يف  
 بـني  التعـاون ” املعنـون  البنـد  يف اجمللـس  بنظـر  يتعلـق  فيمـا  التـايل  بالبيـان  اجمللـس  باسـم  األمن جملس
 :“الدوليني واألمن مالسال صون يف اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم

 تؤكـد  اليت الصلة ذات السابقة رئيسه وبيانات قراراته إىل األمن جملس يشري”     
 ودون اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني فعالــة شــراكات إقامــة أمهيــة علــى

ــة، ــا اإلقليمي ــاق وفق ــم مليث ــة املتحــدة األم ــية واألنظم ــصلة ذات األساس ــات ال  للمنظم
 .إلقليميةا ودون اإلقليمية

 ويكـرر  ،ومبادئـه  املتحـدة  األمـم  ميثاق مقاصد إىل أيضا األمن جملس ويشري”    
 ويـشري  الـدوليني،  واألمـن  الـسلم  ونصـ  عـن  يثـاق امل مبوجـب  الرئيسية مسؤوليته تأكيد

ــاون أن إىل كــذلك ــع التع ــة املنظمــات م ــة ودون اإلقليمي ــسائل يف اإلقليمي ــصلة امل  املت
 ميكـن  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  من الثامن الفصلو يتفق مبا الدوليني واألمن السلم بصون

  .اجلماعي األمن يعزز أن
 لتوثيــق التــدابري مــن مزيــد اختــاذ يف النظــر عزمــه عــن األمــن جملــس ويعــرب”    

 مـا  يف اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  بـني  فعاليته وزيادة التعاون
 وضـمان  ،وبنائـه  هوحفظـ  الـسالم  وصنع ومنعها اعاتبالرت املبكر اإلنذار بآليات يتعلق
 بــادراتمب يرحــب الــصدد، هــذا يفو .اجلماعيــة وفعاليتــها وتــضافرها جهودهــا اتــساق
  .اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم بني القائمة القوية التعاون

 تعزيـز  أجـل  مـن  العامـة  ألمانـة ل املتواصـلة  واملـسامهات  بـاجلهود  لـس اجمل ويشيد”    
 العـام  األمـني  معتكـف  بعقـد  رحـب يو اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع كاتالشرا
 ينـاير /الثاين كانون ١٢ و ١١ يومي املنظمات من وغريها اإلقليمية املنظمات رؤساء مع

ــرب .٢٠١٠ ــس ويع ــن اجملل ــه ع ــد نيت ــسات عق ــة غــري حتــاور جل ــستقبل يف رمسي ــع امل  م
  .إقليمية ودون إقليمية منظمات



S/PRST/2010/1

 

2 10-20848 
 

ــ”      ــن جملــس دويؤك ــن األم ــد م ــه جدي ــسوية التزام ــسلمية بالت  ،للمنازعــات ال
 الـــسلمية التـــسوية يف اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة املنظمـــات مـــسامهة بأمهيـــة عتـــرفيو

 األســباب فهــمل يؤهلــها موقعــا تتبــوأ ألهنــا الوقائيــة، والدبلوماســية احملليــة للمنازعــات
 أمهيـة  علـى  اجمللس ويشدد .األمنية التحديات من وغريها الرتاعات من للعديد اجلذرية

 يكـون  أن حيتمـل  مـا  أو حاليـا،  اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  ملنظماتا لدى مما االستفادة
 تـسوية  على معينة منطقة بلدان تشجيع منها بطرق الصدد، هذا يف قدرات من لديها،

 يـدة احلم واملـساعي  والتفـاوض  والتـشاور  واملـصاحلة  احلـوار  طريق عن سلميا اخلالفات
 دعـم  تعزيـز  علـى  العـزم  عاقـد  األمن جملسو .للمنازعات القضائية والتسوية والوساطة

 والتعـاون  التفاعـل  حتـسني  طريـق  عـن  السلمية بالطرق املنازعات لتسوية املتحدة األمم
  .اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع

ــدعو”      ــة األمـــن جملـــس ويـ ــة األمانـ ــة املنظمـــات ومجيـــع العامـ  ودون اإلقليميـ
ــة ــديها الــيت اإلقليمي ــز علــى الــسالم حفــظ علــى القــدرة ل ــها العمــل عالقــات تعزي  بين

ــة حبــث مواصــلةو ــيت الكيفي ــاونل ميكــن ال ــها لتع ــ أن بين ــشكل سهمي ــضل ب  أداء يف أف
 ويـشدد  .الـسالم  فـظ ح إطـار  التـساق  ضـماناً  أهـدافها  وحتقيـق  املتحدة األمم واليات
 حفـظ  علـى  قـدراهتا  تعزيـز ب اإلقليميـة  ودون يميـة اإلقل املنظمـات  قيام أمهية على اجمللس
ــدعم قيمــة علــىو الــسالم ــدة وخباصــة جلهودهــا، الــدويل ال  يف األفريقــي، االحتــاد لفائ

 األفريقـي  واالحتـاد  املتحـدة  األمم بني املشترك ٢٠٠٦ لعام العشري بالربنامج يتعلق ما
  .األفريقي االحتاد قدرات لبناء

 اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  لمنظمـات ل ميكـن  ذيال بالدور األمن جملس ويقر”     
 انتـهاء  بعـد  والتنميـة  اإلعمـار  وإعـادة  واالنتعاش السالم بناء عمليات يف به تضطلع أن

ــة علــى ويؤكــد ،الرتاعــات ــة بــني والتعــاون التفاعــل أمهي ــاء جلن  واملنظمــات الــسالم بن
 الوثيـق  بالتـشاور  لالعمـ  مواصلة على اللجنة اجمللس ويشجع .اإلقليمية ودون اإلقليمية

 يف والتكامـل  التناسـق  مـن  املزيـد  ضـمان  بغيـة  اإلقليميـة،  ودون اإلقليمية املنظمات مع
  .الرتاعات انتهاء بعد واالنتعاش السالم بناءب املتعلقة االستراتيجيات

 ودون اإلقليميـة  املنظمات مع الوثيق التعاون بضرورة أيضا األمن جملس ويقر”     
 القـرارات  فيهـا  مبا ،لقراراته والفعال املتسق التنفيذ أجل من تضاء،االق حسب اإلقليمية،
   .الرتاع حاالت من كبرية جمموعة على تنطبق اليت املوضوعية باملسائل املتعلقة

 علـى  اإلقليميـة  ودون اإلقليمية واملنظمات العامة األمانة األمن جملس ويشجع”     
 يف املـستفادة  والـدروس  منـها  كـل  تقـدرا  بـشأن  املعلومات تقاسم مسألة حبث مواصلة
 جمال يف وخباصة املمارسات، أفضل جتميع ومواصلة الدوليني، واألمن السلم صون جمال

 التعـاون  تعزيـز  علـى  أيـضا  اجمللـس  ويـشجع  .الـسالم  وحفـظ  احلميدة واملساعي الوساطة
  .“الصدد هذا يف اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات بني ما يف واحلوار


