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 مقرر
 بشأن التقرير الثالث عشر لمجنة العشرة المعنية بإصالح مجمس األمن لألمم المتحدة،

 ASSEMBLY/AU/7 (XXII)الوثيقة 

 
 إن المؤتمر:

بالتقرير الثالث عشر ويحيط عمما ، ASSEMBLY/AU/DEC.485 (XXI)بالمقرر  يذكر .1
سؽ لجنة العشرة رنست باي كوروما، رئيس جميورية سيراليوف ومنإيلفخامة الدكتور 

 لرؤساء الدوؿ والحكومات حوؿ إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة؛
إصبلح مجمس حوؿ  اتالحكومبيف التطورات األخيرة في المفاوضات بيحيط عمما أيضا  .2

 األمف؛
الموقؼ ف يتضمناف ذيمال إعالن سرتو زولوينيإيتوافق ب التزامو القوي اً يؤكد مجدد .3

رؤساء العشرة لجنة بم يشيدو ؛ح مجمس األمف لؤلمـ المتحدةإصبل بشأفوحد األفريقي الم
 ؛المستوى الرفيعةجتماعات المتعمؽ بعقد االجانب اللتنفيذ  الدوؿ والحكومات

مصمحة أفريقيا وحمايتيا في مواصمة الحفاظ عمى  لضمافممحة عمى الحاجة الشدد ي .4
 مجمس األمف؛ إصبلح ات حوؿالحكومالجارية بيف المفاوضات خبلؿ جميع األوقات 

مصمحة الرامية إلى تعزيز لدى األمـ المتحدة الدائميف األفريقييف  بجيود الممثميف يرحب .5
 ؛لؤلمـ المتحدة وتقويتيا والدفاع عنياالقارة في عممية إصبلح مجمس األمف 

لدى األمـ المتحدة في  ةمجنة العشر الدائموف ل وفف األفريقيو الممثمبأف يشارؾ  طمبو كرري .6
أف إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة، و  حوؿ اتالحكومالجارية بيف ت المفاوضا

 الدائميف لدى األمـ المتحدة؛األفريقييف مف الممثميف  ـمع غيرىواصؿ التيستمروا فى 
تكثيؼ ألمـ المتحدة عمى مواصمة دى ال ةمجنة العشر ييف الدائميف لقير األفالممثميف  يشجع .7

مختمؼ مجموعات مع  موحدـ الموقؼ األفريقي التحالفات لدعالمف أجؿ بناء  ـجيودى
أي  الحصوؿ عمى ىلالسعي إو  اتالحكومبيف في المفاوضات  ةشاركالمالمصالح 

 ؛تفويضيا تعزيزل، رتوجييات أخرى إذا لـز األم
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قمة االتحاد ىامش عمى المستوى  رفيعال يامواصمة اجتماع ةعشر اللجنة مف  طمبي .8
تعزيز مواصمة يدؼ مقة بإصبلح مجمس األمف بالمتع مسائؿلمناقشة ال األفريقي

 المكاسب التي تحققت حتى اآلف؛
الموقؼ األفريقي  دفاع عفمواصمة تكثيؼ الجيود في ال ةعشر اللجنة مف طمب أيضا ي .9

بيدؼ عمى المستويات السياسية إلى الوصوؿ إلى ألسعي وا، وحد وتقويتو وتعزيزهالم
 ؛وحداألفريقي الم الموقؼ ة البلزمة لدعـاإلرادة السياسيحفز و  حشد

أنشطة  سييؿتوكذلؾ الدعـ البلـز  افةمواصمة تقديـ ك أيضا مف المفوضية يطمب .10
بيف ألمـ المتحدة في المفاوضات دى ال ةمجنة العشر ل الدائميفييف قير األفالممثميف 

لمشاورات ذات الصمة في ىذا والؤلمـ المتحدة إصبلح مجمس األمف ات حوؿ الحكوم
 ؛الشأف

بشأف جميع متماسؾ بشكؿ مواصمة التحدث بصوت واحد و لألفريقيا  دعوتو يكرر .11
 ؛األخرى ذات الصمة المسائؿو  لؤلمـ المتحدةعمقة بإصبلح مجمس األمف المتالمسائؿ 

 ا بشأفىدافيأأفريقيا حقؽ تحتى ىذه المسألة متابعة لجنة العشرة تواصؿ أف  يقرر .12
المجنة أف تقدـ تقريرا إلى الدورة العادية مف طمب ي، و ؤلمـ المتحدةلجمس األمف إصبلح م
 ؛2014في يناير عاـ مؤتمر المقبمة لم

 مف المفوضية تنظيـ خموة وزارية حوؿ إصبلح مجمس األمف لؤلمـ المتحدة.يطمب  .13
- 
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