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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DOS DEZ SOBRE A REFORMA DAS 
NAÇÕES UNIDAS 

Doc. Assembly/AU/7(XXII) 

A Conferência, 

1. RECORDANDO a Decisão Assembly/AU/Dec.485 (XXI) e TOMA NOTA do 
Décimo Terceiro Relatório de Sua Excelência Dr. Ernest Bai Koroma, Presidente 
da República da Sierra Leone e Coordenador do Comité dos Dez Chefes de 
Estado e de Governo sobre as Reformas do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas (ONU); 

2. TOMA IGUALMENTE NOTA dos recentes desenvolvimentos nas negociações 
intergovernamentais sobre as reformas do Conselho de Segurança; 

3. REAFIRMA o seu forte compromisso ao Consenso de Ezulwini e à 
Declaração de Sirte que contêm a Posição Comum Africana sobre as Reformas 
do Conselho de Segurança da ONU, e SAÚDA o Comité dos Dez Chefes de 
Estado e de Governo pela implementação do aspecto da realização de reuniões 
de alto nível; 

4. RESSALTA a necessidade primordial de garantir que o interesse de África 
continue a ser mantido e salvaguardado em todos os momentos nas 
negociações intergovernamentais em curso sobre as reformas do Conselho de 
Segurança; 

5. SAÚDA os esforços dos Representantes Permanentes Africanos junto da ONU 
na promoção, persuasão e defesa dos interesses do continente no processo de 
Reformas do Conselho de Segurança da ONU; 

6. REITERA a sua solicitação de que os Representantes Permanentes Africanos 
do Comité dos Dez junto da ONU participem nas negociações 
intergovernamentais em curso sobre as Reformas do Conselho de Segurança da 
ONU, continuem os contactos com outros Representantes Permanentes 
Africanos junto das Nações Unidas; 

7. INCENTIVA os Representantes Permanentes Africanos do Comité dos Dez junto 
da ONU a continuarem a intensificar os esforços para a estabelecimento de 
alianças em apoio à Posição Comum Africana com diversos grupos de interesse 
envolvidos nas negociações intergovernamentais e a procurar qualquer outra 
orientação, caso necessário, na prossecução do seu mandato; 

8. SOLICITA ao Comité dos Dez a continuar com as suas Reuniões de Alto Nível 
fora das margens da Cimeira da UA para discutir questões relativas às Reformas 
do Conselho de Segurança, com vista a ter como base as conquistas 
alcançadas até agora; 
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9. SOLICITA IGUALMENTE ao Comité dos Dez a continuar a intensificar os 
esforços na defesa, persuasão e promoção da Posição Comum Africana, 
esforçar-se para continuar os contactos ao mais alto nível político com a 
finalidade de angariar e galvanizar a vontade política necessária para apoiar a 
Posição Comum Africana; 

10. SOLICITA AINDA à Comissão a continuar a prestar todo o apoio necessário, 
bem como a facilitar as actividades dos Representantes Permanentes Africanos 
do Comité dos Dez junto da ONU nas negociações intergovernamentais sobre 
as Reformas do Conselho de Segurança da ONU e as consultas relacionadas às 
mesmas; 

11. REITERA O SEU APELO à África para continuar a falar a uma só voz e de 
forma coesa sobre todas as questões relativas às Reformas do Conselho de 
Segurança da ONU e matérias relacionadas; 

12. DECIDE que o Comité dos Dez continue a acompanhar este assunto até que 
África alcance os seus objectivos nas Reformas do Conselho de Segurança da 
ONU, e SOLICITA ao Comité a apresentar um relatório à próxima Sessão 
Ordinária da Conferência em Janeiro de 2014; 

13. SOLICITA à Comissão a organizar um Retiro Ministerial sobre as Reformas no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
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