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 :مقةمة أوال.

ة دور عن ال الصادر ASSEMBLY/AU/DEC.537 (XXIII) مؤتمرقرر المالتقرير عمبل بم يقد   .1
يومي  في مبلبو، غينيا االستوائية، منعقدةلمؤتمر رؤساء الدول والحكومات ال 23الـالعادية 

 .2014يونيو  27و 26

رابع التقرير ال ويعقب 2015يناير  20 حتي 2014يونيو  30يغطي التقرير الفترة من  .2
ا، رئيس جميورية سيراليون ومنسق لجنة رؤساء مت باي كرو الدكتور ارنسعشر لفخامة 

الذي  مجمس األمن والمسائل ذات الصمةالعشرة إلصبلح  دول وحكومات االتحاد األفريقي
 .2014قمة االتحاد األفريقي في مبلبو في يونيو تم تقديمو إلى 

الموحد عمى لعمل عمى تعزيز الموقف األفريقي االمجنة واليتيا، تواصل أداء  إطار في .3
عبلن سرت يالنحو المبين في توافق إ الذي الموقف بما يضمن تعزيز ودعم ىذ زولويني وا 

 ككلاآلن بدعم واسع من الدول األعضاء في األمم المتحدة يحظى 

عمى أعمى مستوى  اتصاالتياستواصل المجنة تعزيز ىذه المكاسب من خبلل تسريع  .4
زال القارة تسياسي لتوليد اإلرادة السياسية البلزمة لتصحيح الظمم التاريخي الذي ال 

 فيالكافي يا تمثيمعدم و ين دائمالفي فئة األعضاء  ياسبب عدم تمثيمب تعاني منو األفريقية
 .األمنفئة األعضاء غير الدائمين في مجمس 

لجمعية العامة لؤلمم الصادر عن ا 62/557تسترشد المفاوضات الحكومية الدولية بالقرار  .5
جميع الموضوعات في إطار شامل لمجمس األمن الصبلح اإليدعو إلى الذي المتحدة 
أساليب و ىي: فئات العضوية، ومسألة حق النقض، والتمثيل اإلقميمي، وحجم و الخمسة 

 ين مجمس األمن والجمعية العامة.موسع، والعبلقة ب عمل مجمس أمن
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مجموعة  عات مثلو جممتقارب في المفاوضات الحكومية الدولية مع ظيرت مجاالت  .6
الكبرى  69مجموعة الـع كمتا الفئتين، و ي)البرازيل وألمانيا واليند واليابان( حول توس األربعة

 ،ق النقضالكاريبية وبعض الدول األعضاء بشأن توسيع الفئتين ومسألة حمجموعة وال
ل من الفئتين والدعم المشروط كع يدائمة العضوية في توسالالدول الخمس مجموعة و 

 لدخول أفريقيا في فئة العضوية الدائمة.

ممواضيع التي كانت مخصصة لمشتركة من المفاوضات الحكومية الالعاشرة  خبلل الجولة .7
قد اكتسب زخما  اموقفييبدو أن بدعم واسع و بوضوح أفريقيا  ، حظيتالخمسة لممفاوضات

تصحيح الظمم التاريخي الذي إلى نداء  األقاليم قد وجيتجميع من الدول األعضاء ألن 
 .تعاني منيا زال القارةتال 

بقوة  مجموعة العشرة الدول األعضاء في األمم المتحدة، بما في ذلكتدعم بشكل عام،  .8
بدء المفاوضات عمى أساس ل مةلمجمعية العا 69الـ سام كوتيسا، رئيس الدورةالسيد  دعوة
 .واحد نص

في فبراير مشتركة ممفاوضات الحكومية اللحادية عشرة الجولة الأن تبدأ من المتوقع  .9
 كافةتجميع المشتركة التقدم المحرز منذ بدء المفاوضات الحكومية ويشمل . 2015

وتقييميا،  ممواقف المختمفة لمدول األعضاءليم شامل ، وفواحدفي نص تفاوضي واقف الم
، المصالح مجموعاتمموقف األفريقي الموحد من قبل بعض الدول و لالدعم المستمر و 
 .واحد نصعمى قائمة عام بين الدول األعضاء لمتركيز عمى مفاوضات التفاق االو 

 :التطورات امأخيرةثانيا. 

خطوات الاتخاذ  صبلح مجمس األمن لؤلمم المتحدةإلعشرة اللجنة واليتيا، تواصل عمبل ب .10
إلى والتوصل حشد التأييد لو تعزيز الموقف األفريقي الموحد و من أجل  تصاالتإلجراء اال
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العادل في مجمس الجغرافي قضية التمثيل من وحد موقف أفريقي ممن أجل تبني الدعوة 
 المسائل األخرى المتصمة بمجمس األمن.كذلك و  ااألمن وزيادة عدد أعضائي

مناقشات عمى المستوى الوزاري مع الأجرت لجنة العشرة ، قيد االستعراضخبلل الفترة  .11
لمجمعية العامة  69الـعمى ىامش الدورة محة الدول األعضاء والمجموعات ذات المص

موحد الوارد الفريقي األمموقف للحشد الدعم  أيضا عواصمالنيويورك وفي في لؤلمم المتحدة 
عبلن سرت.يفي توافق إ  زولويني وا 

عقد اجتماع تم في زامبيا، عقدىا المقرر مجموعة العشرة  قمةضيرا لتحوفقا لواليتيا و  .12
 .2014نوفمبر  17 في وزاري في نيروبي

الذي أجراه  تقييمال المشتركةالمفاوضات الحكومية التي شيدتيا  خرىاألتطورات تشمل ال .13
بموجب توزيعو  والذي تم المشتركةممفاوضات الحكومية العاشرة ل لجولةالرئيس حول ا

مناقشات الجمعية العامة وكذلك  2014يوليو  9بتاريخ  الجمعية العامةرسالة من رئيس 
رئيس جراىا أالمشاورات التي و  2014رؤساء الدول والحكومات في سبتمبر عمى مستوى 

دائم لجامايكا رئيسا الممثل ال ،ريتري تعيين السفير كورتنيتوِّجت بالجمعية العامة والتي 
المناقشة و  إصبلح مجمس األمن لؤلمم المتحدةالمشتركة حول حكومية جديدا لممفاوضات ال

مجمس  في التمثيل العادل مسألة حول 2012نوفمبر  12المفتوحة التي جرت في السنوية 
، كورتني السفيرقبل  من لدول األعضاءرسالة عمى اوتوزيع  أعضائوزيادة عدد األمن و 
 من قبل 2014ديسمبر  12 رسالة مؤرخة وتوزيع المشتركةالحكومية  المفاوضاترئيس 

 إصبلححول  غير رسمية ( إلحالة وثيقةالينداليابان، ، ألمانيا، البرازيلاألربعة )مجموعة 
 .نيويورك المتحدة في لدى األمم سيراليونلالممثل الدائم إلى لؤلمم المتحدة  مجمس األمن
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تني ، رئيس المفاوضات الدكومية  تقيي  الجولة العاشرة م  المفاوضات م  قبل سعاةة زاهير
 دول إلصحا  مجمس امأم  لمأم  المتدةة المشتركة

توصيفا مفصبل لئلطار العام لمفاوضات الجولة  2014يوليو  8يوفر تقييم الرئيس بتاريخ  .14
العاشرة، وعمى وجو الخصوص، إعادة تأكيد رؤساء الدول والحكومات موقفيم خبلل 

ن مواضيع التفاوض الخمسة وىي تحديدا: فئتا العضوية االجتماعات الستة المنعقدة بشأ
ومسألة حق النقض والتمثيل اإلقميمي وحجم المجمس الموسع وأساليب عممو، والعبلقة بين 

 المجمس والجمعية العامة والمسائل الشاممة.

يشير التقييم إلى أّن الوثيقة غير الرسمية التي أصدرىا الفريق االستشاري لرئيس الدورة  .15
الثامنة والستين لمجمعية العامة، ال تيدف إلى القيام بجرد مفصل وشامل لممواقف؛ غير 
أّن قوتيا تكمن في دقتيا واعترافيا الواضح بوجود ترابط بين مواضيع التفاوض الرئيسية؛ 

 ونيا قادرة عمى تقديم مفاىيم معقدة مثل المواقف من التمثيل اإلقميمي.وىي مفيدة ك

ردا عمى االنشغاالت التي أعربت عنيا بعض الدول األعضاء، ذكر الرئيس أنو يجدر 
قراءة الوثيقة غير الرسمية مع النسخة الثالثة لنص التفاوض الذي يرى الرئيس أنو يبقي 

 بالصياغة التي عبرت عنيا.عمى مواقف الدول األعضاء كاممة 

يقّر التقييم أيضا بالتشديد الدائم عمى ضرورة إصبلح مجمس األمن واتفاق الدول األعضاء  .16
عمى ىذه الضرورة، إلى جانب الحاجة إلى معالجة نقص التمثيل داخل مجمس األمن بغية 
 تصحيح عدم التوازن الموجود بين تشكيمة مجمس األمن والحقائق عمى أرض الواقع،
وضمان فعالية عمل المجمس. وتمت اإلشارة أيضا إلى بعض المسائل الخبلفية المتعمقة 
بالوثيقة غير الرسمية لرئيس الجمعية العامة، وصعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن النسخة 
المعدلة الثالثة من الوثيقة، إلى جانب النداءات التي وجيتيا بعض الدول األعضاء، بما 

 تقدم.ال، لمعودة إلى النسخة المعدلة الثانية من الوثيقة إلحراز فييا مجموعة العشرة
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عبلوة عمى ذلك، يبلحظ التقييم اعتراف جميع الدول األعضاء بترابط مواضيع التفاوض  .17
الخمسة الرئيسية مؤكدا عمى أّن اإلصبلح ال ينجم عن اقتراح واحد ويمكن أن يشمل 

مسائل متعمقة باإلجراءات الخاصة عناصر عدة اقتراحات. وتمت اإلشارة أيضا إلى 
مكانية التصويت المشتركةلبلسترشاد بو في المفاوضات الحكومية  557/62بالقرار  ، وا 

لمجمعية العامة،  30/53في الجمعية العامة بموجب الوالية المنصوص عمييا في القرار 
 والذي ال يتطمب بالضرورة توافقا لآلراء بشأن مسائل اإلصبلح.

لكن ميم ائل المتبقية، أكد الرئيس أنو عمى الرغم من إحراز تقدم متواضع بالنسبة لممس .18
تظل من  المشتركةخبلل السنوات الخمس الماضية، فإّن المفاوضات الحكومية 

المفاوضات الصعبة والمطولة في األمم المتحدة. وفي ىذا الصدد، قدم التوصيتين 
 التاليتين:

ييم رفيع المستوى لمجيود المطموبة من أجل أوال، ضرورة إحياء العممية من خبلل تق
التوصل إلى إصبلح سريع لمجمس األمن، ال سيما من خبلل المفاوضات الحكومية 

؛ تقديم ىذا التقييم إلى عناية قادة العالم خبلل االجتماع الرفيع المستوى لمجمعية  المشتركة
لعمل شخصية سياسية العامة بمناسبة الذكرى السبعين لؤلمم المتحدة. وسيكمف بيذا ا

مستقمة وسيتمثل في ممخص موضوعي لمعممية ييدف إلى زيادة التوعية الرفيعة المستوى 
في الوقت ذاتو وبصورة قيود ، مع إبراز النجاحات وال المشتركةالمفاوضات الحكومية ب

حيادية. وستكّمل ىذه الدراسة الجيود وتعّزز دينامية آخر خطوة نحو الدورة السبعين 
 ية العامة.لمجمع

ثانيا، يجب أن يواصل األعضاء العمل عمى صياغة نص متفق عميو تستند إليو 
المفاوضات. وفي ىذا الصدد، يجب أن تعمل الدول األعضاء عمى النصوص المتوفرة 

ا بصيغتيا الكاممة، بغية السماح  بإجراء مفاوضات تبقى عمييا وتعّززىا أو تعدليا أو 
 اء.تتمّيز بعممية األخذ والعط
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اختمفت الدول األعضاء في ترحيبيا بالتقييم حتى أّن بعضيا شّكك في سمطة الرئيس  .19
أبعد من ذلك لتشّكك في إلى وأوصت بشخصية سياسية حيادية إلجراء المراجعة بل ذىبت 

 حيادية مثل ىذه الشخصية. 

و من في المقابل، حظيت التوصية الثانية بمؤيدين حيث ترى العديد من الدول األعضاء أن .20
 الضروري أن تكون المفاوضات قائمة عمى نص.

 رئيس الجمعية العامة، سعاةة السية سا  كوتيسا

تقدم في مسألة اإلصبلح خبلل رئاستو. الإّن رئيس الجمعية العامة مصّمم عمى إحراز  .21
وفي ىذا الصدد، أجرى رئيس الجمعية العامة السبعين، سعادة السيد سام كوتيسا، 

مشاورات مع الدول األعضاء مباشرة بعد النقاش العام لرؤساء الدول والحكومات. خبلل ال
خطاب القبول والنقاش العام لرؤساء الدول والحكومات، أشار سعادة السيد سام كوتيسا 

 إصبلح مجمس األمن باعتبارىا من أولوياتو. ألةإلى مس

ضاء حول كيفية تحقيق تقدم كان اليدف من ىذه المشاورات ىو معرفة رأي الدول األع .22
العممية، بما في ذلك تعيين رئيس لممفاوضات الحكومية المشتركة. بعد عدة أسابيع من 

، الدول األعضاء 2014نوفمبر  10المشاورات، أطمع الرئيس، من خبلل رسالة بتاريخ 
فاوضات قراره بتعيين سعادة السيد كورتناي راتراي، الممثل الدائم لجامايكا، رئيسا لمم مىع

 الحكومية المشتركة، َخَمفا لسعادة السيد زاىير تانين من أفغانستان.

لمجمعية العامة، أطمع سعادة السيد سام  68/307، وطبقا لمقرار 2014يناير  14في  .23
برز مجاالت العمل التي أكوتيزا، الجمعية العامة عمى العمل المنجز إلى ذلك الحين و 

أنو في الوقت الذي تحيي فيو األمم  سعادة السيد سام كوتيزا أوضح تحظى باألولوية.
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ؤلعضاء التفكير في لالمتحدة ىذه السنة الذكرى السبعين لتأسيسيا، من الميم بالنسبة 
 كيفية إصبلح وتعزيز المنظمة لتمكينيا من مواجية تحديات العالم األكثر تعقيدا. 

ن إصبلح مجمس األمن مسألة تحظى أ سعادة السيد سام كوتيزافي ىذا السياق، أوضح  .24
باألولوية ومنو ضرورة العمل عمى تقدم المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصبلح 
مجمس األمن. في ىذا الصدد، كانت المفاوضات غير الرسمية التي قام بيا الرئيس ذات 
أىمية قصوى في محاولة إيجاد وسيمة لمتوصل إلى مفاوضات تقوم عمى النص، حيث أنو 

 من المقرر إجراء الجولة القادمة لممفاوضات بداية من شير فبراير.

 5102 نوفمبر 05و  5102مناقشات الجمعية العامة التي جرت في سبتمبر 

، أعرب أكثر من مئة رئيس دولة 2014خبلل المناقشات العامة التي جرت في سبتمبر  .25
بشدة عمى ضرورة  بطء عممية إصبلح مجمس األمن وال يزالون يؤكدونقمقيم من عن 

 تحقيق تقدم حاسم.

يدل ىذا عمى االلتزام الكبير الرامي إلى تحقيق إصبلح شامل لمجمس األمن. غير أن  .26
تقدم ممحوظ، يعتبر التحدي الرئيسي الذي إلحراز سياسية الرادة اإلتجسيد ىذا االلتزام في 

 يتعين عمى الدول األعضاء تجاوزه.

، رئيس الجمعية العامة التاسعة لسيد سام كوتيزاسعادة ا، أشرف 2014نوفمبر  12في  .27
مسألة التمثيل العادل في مجمس األمن حول والستين، عمى إدارة االجتماع العام لمجمعية 
تمسكو بمسألة مجددًا  سعادة السيد سام كوتيزالؤلمم المتحدة وزيادة عدد أعضائو. أكد 

أبرز األىمية الممنوحة ليذه  واليتو، كمالو خبلل إصبلح مجمس األمن بصفتيا أولوية 
المسألة. في ىذا الصدد، ناشد رئيس الجمعية العامة الدول األعضاء العمل بشدة عمى 
تقدم ىذه العممية حتى يتسنى الوصول، فيما يتعمق بجميع المواضيع، إلى مرحمة 
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المفاوضات القائمة عمى النص، واتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل إصبلح مجمس 
 م واألمن الدولي ين لصالح األجيال القادمة.ممحفاظ عمى دوره في مجال حفظ الساألمن ل

دعت الدول األعضاء التي شاركت في المناقشات إلى إجراء مفاوضات تقوم عمى النص،  .28
 من أجل بدء المفاوضات الحقيقية.

دافعت بعض ىذه و طمبت عدة دول أعضاء توسيع مجمس األمن عمى مستوى فئتيو.  .29
عضاء، ومعظميا من مجموعة الوحدة من أجل التوافق، عن فكرة توسيع فئة الدول األ

األعضاء غير الدائمين فقط. في حين أعرب بعض أعضاء مجموعة الخمسة الدائمين 
إدراج البرازيل وألمانيا واليند واليابان وتمثيل أفضل ألفريقيا في فئة  منعن موافقتيم 

ز ألفريقيا األعضاء الدائمين. دعمت جميع الدول األ عضاء الدائمة الخمسة التمثيل المعَعز 
 في مجمس األمن الموسع.

كان موضوع حق الفيتو محل مناقشات كبيرة؛ حيث طمب البعض بإلغائو تماما أو أن  .30
يعمنح إلى األعضاء الدائمين الجدد طالما تم االحتفاظ بو. في حين طمب البعض اآلخر 

ارتكاب أعمال جماعية بشعة أو خرق  ، مثبل حالةي بعض الحاالتبتحديد استخدامو إال ف
شامل لحقوق اإلنسان. وأعرب بعض أعضاء مجموعة الخمسة الدائمين عن تأييدىم 
إلدراج عدد أكبر من البمدان النامية، السيما البمدان األفريقية. أعربت الواليات المتحدة 

. أي دت المممكة المتحدة عن رفضيا التام لفكرة منح حق الفيتو لؤلعضاء الدائمين الجدد
وفرنسا نموذج اإلصبلح الذي اقترحتو مجموعة األربعة والذي يتمثل في تعميق المناقشات 

 سنة. 15حول حق الفيتو لؤلعضاء الجدد حتى ما بعد فترة مراجعة مدتيا 

يقوم انشغال مجموعة الوحدة من أجل التوافق فيما يتعمق بتوسيع فئة األعضاء الدائمين  .31
إلى تمديد األمر الواقع، حيث ترى أن منح مقاعد بوالية  إالّ أن ىذا لن يؤدي بحجة العمى 

معمتد ة فترتيا، مع إجراء انتخابات دورية، ىي الوسيمة الوحيدة التي ستمكن من التوصل 
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إلى إصبلح حقيقي من شأنو إضفاء الطابع الديمقراطي عمى المجمس ليصبح أكثر شفافية 
من مسألة توسيع فئة األعضاء غير الدائمين فقط. يتشابو ىذا  ومساءلة. ومنو موقفيا

 الموقف مع التصور الوسطي الذي يدافع عنو ليشتنشتاين.

الكبرى وجماعة الكاريبي وعدة دول أعضاء عن دعميا لتوافق  69أعربت مجموعة الـ .32
عبلن سرت في شكميما الحالي. عبلوة عمى ذلك، أكدت مجددا مجموعة و إيز  لويني وا 
الكبرى وجماعة الكاريبي وعدة دول أعضاء من مجموعة الدول الجزرية النامية  69الـ

يقوم تبرير ىذا و الصغيرة عمى ضرورة تخصيص مقعد لمدول الجزرية النامية الصغيرة. 
من ىذه البمدان لم تحظ أبدا بمقعد في المجمس وأنيا ال تنوي،  داً الطمب عمى أن ىناك عد

التي ليا نفوذ كبير. فضبل عمى ذلك، وجيت و  ىلدول الكبر عمى المدى الطويل، منافسة ا
راء مفاوضات تقوم إلجالكبرى وجماعة الكاريبي وعدة دول أعضاء نداء  69مجموعة الـ

 عمى النص وتؤكد عمى مواضيع المفاوضات الخمسة

شعور العمى نص واحد، أعربت مجموعة األربعة عن قائمة دفاعا عن المفاوضات ال .33
الذي عين  المشتركةبطء ىذا المسار، وحثت رئيس المفاوضات الحكومية باإلحباط إزاء 

حديثا عمى إدخال المسار في مرحمة المفاوضات الفعمية. وأفادت مجموعة األربعة بأنو 
بات من الضروري السير عمى تمثيل أفريقيا تمثيبل مدعوما ذلك أنيا األقل تمثيبل في 

 مجمس األمن. 

عمى نص وجددت قائمة عشرة لممجموعة األفريقية بمفاوضات من جانبيا، طالبت لجنة ال .34
التأكيد عمى عزميا مواصمة العمل عمى  إقامة تحالفات وتقريب المواقف من مواقف الدول 
األعضاء األخرى والمجموعات ذات المصالح الخاصة. وعبلوة عن ذلك، طالبت المجنة  

يف الطرائق التي يمر بيا ممفاوضات، وأفادت بأن تعر لبإلحاح بخطة عمل وتفاصيل 
توافق حول مسالة معينة يمكن إدراجو في النص وىو ضروري لمغاية في ىذه المرحمة ال

 من المفاوضات الحكومية الدولية.
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 01لصحا  مجمس امأم . نيروبي في إلاالجتماع الوزاري لمجنة العشرة لحاتداة امأفريقي 
 . 5102نوفمبر 

 17في  ، كينيانيروبيفي الموكمة إلييا،  اجتماعا وزاريا لمميام عقدت لجنة العشرة، طبقا  .35
في لجنة العشرة المزمع عقدىا تحضيرا لقمة رؤساء دول وحكومات ، وذلك 2014نوفمبر 
 .زامبيا

عن  اصاحب الفخامة السيد أوىورو كينيات أعربعند اإلعبلن عن انطبلق االجتماع،  .36
والظروف الشرعية القائمة يس المعاصرة أن عدة منظمات دولية ال تستوفي المقايمن أسفو 

ديمقراطية من حيث تمثيميا ومسار اتخاذ قراراتيا. وأعرب أيضا عن ال عمى المساءلة 
مجمس األمن ال يتناغم، بحجمو الحالي وطبيعتو اإلقصائية والمناىضة  ألنأسفو 

كينياتا عمى لمديمقراطية، مع الحقائق الجيوسياسية المعاصرة. وشدد فخامة الرئيس أوىورو 
تدعو الضرورة إلى  امسحة تمييزية غير عادلة وغير منصفة، لذ يشكلأن الوضع الراىن 

إعادة النظر في تركيز مجمس األمن عمى تحقيق ما حدد لو من مقاصد في بداية إنشائو، 
ألن التفاوت وغياب التمثيل أفضيا إلى غياب التناسق، وانعدام فعالية المجمس، وتيميش 

في العالم، وانتيت كميا بالمجمس إلى خيانة أكبر كتمة عددية  المستضعفة المجموعات
داخل األمم المتحدة أال وىي البمدان المتخمفة من حيث تنميتيا. إذن، كّمف فخامة الرئيس 
أوىورو كنياتا وزراء خارجية لجنة العشرة بالدفاع عن الحق المشروع ألفريقيا المنوه عنو 

ع تعزيز بلن سرت الذي يشكل أساسا قويا لجيود أفريقيا الرامية إلى في توافق إيزولويني وا 
إصبلح المجمس. في الختام، حث وزراء لجنة العشرة عمى مضاعفة الجيد لضمان عممية 

 مجمس األمن لؤلمم المتحدة.مكانة في حصول أفريقيا عمى 

" التي نقميا فخامة الرئيس مشاورات نيروبيوعزعت نتائج ىذا االجتماع تحت عنوان " .37
رؤساء دول جميع معالي الدكتور إيرنيست باي كوروما عمى زميمو أوىورو كينياتا إلى 

نيروبي. وسوف تكون نتائج قمة في لقمة لجنة العشرة ىذه تحضيرا وحكومات لجنة العشرة 
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ة المستوى موضوع تقرير يرفع إلى قمرفيعة مجموعة العشرة واستنتاجات االتصاالت ال
  االتحاد األفريقي القادمة.

 

  5102نوفمبر  01رسالة م  الرئيس بتاريخ 

 17، نقل رئيس الجمعية العامة مراسمة بتاريخ  2014نوفمبر  18في مؤرخة برسالة  .38
صادرة عن سعادة السفير كوتوناي راتراي، رئيس المفاوضات الحكومية  2014نوفمبر 
، يعمن فييا عن التزامو برئاسة المفاوضات عمى أساس من االنفتاح والشفافية المشتركة

ومراعاة وجيات نظر الدول األعضاء. وفي ىذا الصدد، وسعيا إلى استئناف المفاوضات،  
دعا رئيس ىذه المفاوضات الدول األعضاء إلى موافاتو بآرائيا سواء من حيث الجوانب 

صوص مواصمة األعمال القادمة المخصصة إلصبلح اإلجرائية أو جوىر الموضوع، وبخ
 مجمس األمن. 

في ىذا الصدد، أفاد الرئيس بأنو شرع في إجراء اتصاالت تشاور مع الدول األعضاء  .39
والمجموعات ذات المصمحة، وبعد ىذه الخطوة سوف تحاط الدول األعضاء عمما 

 بالمراحل القادمة.   

، 2015يناير  15 فيجدد ممثمو لجنة العشرة، خبلل اجتماع مع الرئيس، عقد  ا،لذ .40
التأكيد عمى تشبثيم بمسألة إصبلح مجمس األمن لؤلمم المتحدة، وجددوا اإلعراب عن 

مسار اإلصبلح في مرحمة مفاوضات تعزيز دعميم لمرئيس وتعاونيم معو بيدف دفع 
ة العشرة أن يكون النص الثاني لممراجعة عمى نص. وفي ىذا السياق، اقترحت لجن قائمة

. وشددت لجنة العشرة المشتركةالذي اتحد بشأنو األعضاء أساسا لممفاوضات الحكومية 
أيضا عمى  ضرورة التوصل إلى اتفاق أولي حول المبادئ والمعايير المتصمة  بمواضيع 

حان نتيجة التفاوض الخمسة، قبل االنطبلق في عممية الصياغة.  وأتى ىذان المقتر 
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الرئيس  ىلبلختبلفات الماضية التي  اصطدم بيا نص المراجعة الثالث، وكذلك سع
السابق لمجمعية العامة، السفير جون آشي، إلى إعداد وثيقة غير رسمية، وىو أمر بعث 
جدال مرّده أن ىذه المبادرة لم تكن صادرة عن األعضاء. ورغبة من لجنة العشرة في تقدم 

عمى الرئيس أن يراعي خصوصيات المسار الذي يوجيو يتعين نو أيا ترى ىذا المسار، فإن
مع مشاركة الدول األعضاء في   557/62ر الجمعية العامة رقم ااألعضاء طبقا لقر 

 تحرير نص تفاوض موجز.

عبلن سرت و ز إيأكدت لجنة العشرة مجددا عمى توافق   .41 يشكبلن الموقف ألنيما لويني وا 
 األفريقي األساسي.

جنة العشرة بأن المفاوضات متقدمة جدا لمالحكومية المشتركة المفاوضات ئيس أوضح ر  .42
مع الدول األعضاء ومجموعات الدول، وأكد ليا بأنو سوف يكون محايدا ومحترما لمواقف 

يشكل الوالية المعنية. ويشكل  يالذ 62/557بروح القرار  ياالدول األعضاء، ومتحم
المفاوضات رئيس الجمعية العامة، وبما أن من أولويات  ءاإصبلح مجمس األمن جز 

قد تحددت في فبراير، حسبما أعمن الرئيس الذي أشار إلى ضرورة  المشتركة الحكومية 
 معرفة مواقف الدول األعضاء التي تكون قد طرأت عمييا تغييرات مع الزمن.

ب ميتط بأن تعديل الميثاق من أجل تحقيق اإلصبلحلممشاركين في االجتماع أشار الرئيس  .43
التصويت اإليجابي لثمثي أعضاء الجمعية العامة، بما في ذلك األعضاء الخمسة الدائمين 

 لمجمس األمن.

تقدم بطريقة عممية. وفي ىذا السياق، إحراز من ثم، يمتزم الرئيس بمساعدة الدول عمى  .44
قة. سوف يتم تشجيع المداوالت التفاعمية، لتغيير نيج المفاوضات مقارنة بالجمسات الساب

 ويتعين عمى الرئيس الموازنة بين الخيارات القابمة لمتحقيق وغير القابمة لمتحقيق. 
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، أخطر الرئيس الدول األعضاء بأنو من 2015يناير  16بعد ذلك، وفي رسالة بتاريخ  .45
تاحة الفرصة لمدول األعضاء إ، بغية 2015فبراير  11المتوقع عقد اجتماع تمييدي في 

الطريقة المثمى لييكمة األعمال عمى أمل استئناف حول النظر  في تبادل وجياتلمشروع 
 المفاوضات الحكومية المشتركة.

 المشاورات مع مجموعات الملصالح

تحسبا لبلتصاالت عمى أعمى المستويات السياسية، أجرى وزراء الشؤون الخارجية لمجنة  .46
ومع رئيس  مشاورات مع بعض األعضاء الخمسة الدائمين في مجمس األمن،الالعشرة  

. وتتواصل ىذه المقاءات عمى المستوى 2014الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في سبتمبر 
الوزاري، وسوف تسترشد بنتائجيا المناقشات عمى أعمى المستويات، وتسترشد بيا 

في زامبيا ويتم إدراجيا في تقرير قمة المقرر عقدىا  قمة لجنة العشرة خبلل المناقشات 
 ي المقبمة.االتحاد األفريق

في نفس الوقت الذي تتواصل فيو المشاورات مع رئيس الجمعية العامة، أجرى أيضا  .47
اتصاالت ومشاورات مع مجموعات المصالح أيضا الممثمون الدائمون لمجموعة العشرة 

الكبرى والوحدة من أجل  69مثل الجماعة الكاريبية ومجموعة األربعة ومجموعة الـ 
 التوافق.

 االتصاالت إلى أن الموقف األفريقي الموحد يتمتع بدعم متزايد. تشير نتائج تمك .48

الكبرى وبعض الدول األعضاء دعميا لمموقف  69تواصل جماعة الكاريبي ومجموعة الـ  .49
عبلن سرتيتوافق إاألفريقي الموحد ومطالبو الواردة في   .زولويني وا 

تساند و عضاء الدائمين، ألجموعة األربعة عن طموحيا في أن تكون جزءا من اتعرب مو  .50
مسألة حق النقض وخاصة في ضوء رفض الخمسة عمى الموقف األفريقي، لكنيا تتحفظ 
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الدائمين منح حق النقض لؤلعضاء الدائمين الجدد، وعدم إمكانية إلغاء حق النقض ألن 
ذلك يتطمب التصويت اإليجابي من الخمسة الدائمين، وترى مجموعة األربعة أن الحل 

 15  يبعد مضفضل يتمثل في تأجيل مسألة حق النقض في الوقت الحالي، الممكن األ
 سريان مفعول اإلصبلح، وبعد مراجعة إصبلح مجمس األمن. من سنة 

قترحت مجموعة الوحدة من أجل التوافق، أن تكون خطة العمل ابغية إحراز تقدم سريع،  .51
 الت االختبلف.مسألة تقارب المواقف، وتذليل مجالفي الجمسة الحالية مكرسة 

، قدمت 2014ديسمبر  12في أعقاب تمك المشاورات، وبموجب الرسالة المؤرخة في  .52
مجموعة األربعة وثيقة غير رسمية إلى سعادة السفير فاندي سي ميناه، الممثل الدائم 
لسيراليون لدى األمم المتحدة. وتشير الوثيقة غير الرسمية إلى أن إصبلح مجمس األمن 

إلنشاء األمم المتحدة  70الـ الذكرى الذي يوافق  2015نتظاره وأن عام يعد أمرا طال ا
تقدم في نياية المطاف. وتنقسم الوثيقة غير الرسمية إلى اليتيح فرصة تاريخية إلحراز 

جزئين رئيسيين )النص العام والوضع الحالي وطريق المضي قدما(، وىي تمثل موقف 
، 25مجمس األمن الموسع الذي يفوق الـ  مجموعة األربعة مع إجراء تعديل عمى حجم

؛ الذي يمنح أفريقيا مقعدا أو مقعدين غير 25/26الرقم الذي اقترحتو مجموعة األربعة، 
دائمين. وتشير الوثيقة غير الرسمية إلى أنو يتعين عمى الدول األعضاء في سياق انتخاب 

التمثيل العادل  وترشيح األعضاء غير الدائمين، أن تراعي، كما ىو متعارف عميو،
والمتواصل لمدول الصغيرة أو المتوسطة الحجم، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة 

 النامية؛ والتفكير كذلك في أن يتم بالمثل إظيار تنوع الجمعية العامة في مجمس األمن.

فيما يتعمق بحق النقض، تعبر الوثيقة غير الرسمية لمجموعة األربعة عن وجية النظر  .53
تعين عمى الدول األعضاء مواصمة المناقشات حول المجوء إلى حق النقض في بأنو ي

ظروف معينة، وفي ىذا السياق، تقترح الطرح التالي: "ينبغي أن يكون لؤلعضاء الدائمين 
الجدد من حيث المبدأ، نفس المسؤوليات وااللتزامات مثل األعضاء الدائمين الحاليين. 
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تمتع األعضاء الجدد بحق النقض، إلى حين اعتماد قرار األثناء، ال ينبغي أن ي ىذهوفي 
بشأن مسألة المراجعة التي سوف تتم خبلل خمسة عشر عاما بعد سريان مفعول 

 اإلصبلح."

 القابمة لمنقاش المواضيع الخمسة

الذي و  2008 فيلمجمعية العامة  62/557المواضيع الخمسة التي حددىا القرار تتمثل  .54
 :المشتركة فيما يمي الحكوميةيحدد إطار المفاوضات 

 فئات العضوية (1

 مسألة حق النقض، (2

 حجم وأساليب عمل مجمس األمن الموسع، (3

 التمثيل اإلقميمي؛ و، (4

 العبلقة بين الجمعية العامة ومجمس األمن (5

إجراء إصبلح شامل لمجمس األمن في إلى ، اتفاوضمفي نص ال ،الموقف األفريقي يدعو .55
عبلن يعمى توافق إبناء ىذا الموقف تدريجيا تبمور . و كميا المواضيع الخمسة زولويني وا 

 واعتماد تين؛ قيالوثلياتين عناصر الرئيسية محددين ال؛ ا لوإطار  يشكبلن نيمذسرت ال
عبلقة بين الأساليب العمل و  حول مجموعة العشرة مؤتمر قمة االتحاد األفريقي، تقرير
إلى رئيس  وميقدت تمفي نص  تم جمعو ذاى كلو مجمس األمن والجمعية العامة؛ 

 .المشتركةالمفاوضات الحكومية 

أخرى متقارب و متعددة لمجاالت  بتمييز المشتركةمسار المفاوضات الحكومية سمح   .56
 .بلختبلفل
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ألن العديد من  ؛مجاالت التقارب ما يخصتقدما في فاوضاتالجولة العاشرة من المحققت   .57
 تاع كميتوسعن دعميم ل أعمنوا ة الدائمون،األعضاء الخمسالدول األعضاء، بما في ذلك 

بعض الدول األعضاء  تبين مجمس األمن والجمعية العامة. وقد اقترح اتالفئتين، والعبلق
ت واقترحو. ساليب عممأل اتحسين لككذ، و مقعدا فوق العشرينيمجمس األمن ل ا أكبرحجم

 التمثيل اإلقميمي تمثيبل يمبعضواعتبر . بقميلعشرين توسيعا لممجمس يفوق الول أخرى د
تمثيل اإلقميمي العادل لمآخرون ضرورة اعتبره  في حينممنظمات أو التجمعات اإلقميمية؛ ل

؛ حق النقض قضية مثيرة لمجدل ظليو تصحيح الخمل الحالي في مجمس األمن.  لمن أج
 جددالدائمين العضاء ؤلأيضا ل وإلغائو أو إذا تعذر ذلك، منحإلى بعض ال حيث يدعو

 .حق النقضل ا محدودان استخدامو يطمب آخر بينما  عمى سبيل تحقيق المساواة

توافق،  ال أجل من الوحدة  مجموعةبين أعضاء من الدول، ال سيما  من ىناك عدد قميل  .58
ومجموعة يو ، وخبلفا ألفريقيا عمو ، بالتاليعارض بشدة فكرة أعضاء دائمين جدد. و ت

وعدد من الدول  ومجموعة الخمسة الدائمين 69 الـ ومجموعةالجماعة الكاريبية و  األربعة
ين دائمغير التوسيع فئة األعضاء  في توافق المن أجل الوحدة  مجموعة تعؤيداألعضاء، 

لجعل المجمس أوسع  كأفضل طريقة داعية إلى إنشاء المقاعد القابمة لتجديد واليتيا، فقط
 .تمثيبل وشرعية وشفافية

 

 امأفريقيةممجموعة جمسة إعحامية ل

في األمم المتحدة  لمجموعة العشرة منسق الممثمين الدائمينقام والية المجنة، وفقا ل .59
 ،عرض لزمبلئو الممثمين الدائمين لممجموعة األفريقية في األمم المتحدةبتقديم نيويورك ب

االجتماع الوزاري في نيروبي،  مىع طمعيمفريقي لدى األمم المتحدة. وأاألالتحاد ابعثة في 
 الجمسة اإلعبلمية. وكانت وسبل المضي قدماالحالة الراىنة لعممية اإلصبلح مى عو 
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 بوت جيود والعمل الممتاز الذي قامبال ونرحبي ىمو  أيضا، عضاءاأل كما عبر تفاعمية؛
ل عمى آخر و حصالفي  مرغبتي عنقضية حساسة ومعقدة،  بشأن مجموعة العشرة
عممية  في نفس الوقت الذي تجري فيو العشرةمجموعة  باستمرار من قبلالمستجدات و 

 بقاءوالقضايا ذات الصمة. وأكدوا مجددا عمى ضرورة  المشتركةالمفاوضات الحكومية 
جميع المسائل المتصمة فيما يتعمق ببصوت واحد متحدثة المجموعة األفريقية متحدة و 

حيث أن لتعزيز مصالح المجموعات األخرى،  ماستخداميالسماح بوعدم  ؛صبلحاإلب
ن إصبلح مجمس األمن ممموقف األفريقي الموحد ل مناقضةكون تبعض ىذه المصالح قد 

 .والمسائل المتعمقة بو

 

 المحادظاتثالثا. 

أن  ترى مجموعة العشرةضوء التطورات المذكورة أعبله بشأن إصبلح مجمس األمن،  عمى .60
 .اإلطار المناسب لمناقشة إصبلح المجمس ىي المشتركةالمفاوضات الحكومية 

 لوضعيعمل مع الدول األعضاء أن الرئيس بإمكان أن  كما ترى مجموعة العشرة أيضا .61
عممية ب لمدفعشكل أساسا يي يمكن أن ذتجميع الالمن نص  ةالثاني لمنسخة تحديث

أن تكون بمثابة وثيقة  ،ىادااعتميمكن لمنسخة المحدثة كما سيتم اإلصبلح إلى األمام. و 
 .مع الرئيس، لكتابة نص تفاوضي مكثف امرجعية لمدول األعضاء في عممي

 اقباال قد لقيت 2012 في ةوزعالمتجميع التجدر اإلشارة إلى أن النسخة الثالثة من نص   .62
بعض  نألموضوعا لمنقاش والجدل،  ذلك الوقت، بقى منذتمتباينا من الدول األعضاء؛ و 

 عمى أساس النص. التفاوض عمميةأمام عقبة  تكان اعتبر أنييلذا،  ت بيا.قد قبمالدول 
لعودة ا، من الرئيس مجموعة العشرة بعض الدول األعضاء، بما في ذلكطمبت ، وبالتالي
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 وفيا تجسيدادعم الدول األعضاء باعتبارىا ، با ترىة، التي تتمتع، حسبمالثاني نسخةإلى ال
 .إثارة لمجدل، وبالتالي، أقل امواقفيل

وثيقة موجزة  صياغةب فيما يتصللرئيس المناط بادور ال حولن مياألعضاء منقسيزال ال  .63
مبادئ ومعايير  عمىأوال  االتفاق ةضرور ترى مجموعة العشرة أو قرار. وفي ىذا الصدد، 

لمفاوضات، قبل االنخراط بشكل أكبر في أي عممية صياغة من شأنيا دمج النصوص ا
 .قفأو تبسيط الموا

الشكوك فيما  إثارةعدم وجود خارطة طريق لمراحل مختمفة من العممية  الرامية  إلى ىناك  .64
يتعمق بأي مبادرة جديدة لرئيس المفاوضات الحكومية المشتركة . باإلضافة إلى ذلك، ال 

 تنازالت، يسبب مشاكلالعدم وجود إرادة سياسية لدى بعض الدول األعضاء لتقديم  يزال
عمى وجو  معروفة قابمة لمتنبؤ أو العممية  مراحل تكون  معممية.  الضروري أن ل بالنسبة

 .مشروع قرار محتمل اليقين، إلى مرحمة 

سينظر إلييا  أن أي مبادرة من الدول األعضاء أو مجموعات من الدول، ذكر غني عن ال .65
قد تشكل  لنص ،ا  تجميعل ، فإن المراجعة الثانيةابعين الريبة من قبل اآلخرين. ولذحتما 

في  لمراعاة التغيرات  شريطة أن يتم تعديميا العممية، فيتقدم جديد إحراز إطارا من شأنو 
 .خارطة طريق واضحة لمعمميةبمواقف الدول األعضاء، وتكون مصحوبة 

يبدو الموقف المعروف  ي تمثل فيماالت  4 لمجموعة الـــــــ رسمية، الرقة غير ال تتبلءم الو   .66
إلى حين مراجعة مسألة حق النقض اإلبقاء عمى  تفضل يالتمع تمك  موعةليذه المج

تمت صياغتيا لتصبح  يالترسمية الغير  ىذه الوثيقة عبلوة عمى ذلك، فإن  اإلصبلح  
 يمشروع قرار تتناول جوانب جوىرية ، ستكون ليا ال محالة تأثيرات عمى المواقف الت

 . تتعارض مع ىدفيا
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لؤلعضاء الخمسة الدائمين األطراف الرئيسية  إلى أن ، اإلصبلح بوضوح ةتشير دينامي .67
(. تجدر اإلشارة، الجممة التي ل  تكتمل في امألصلأصحاب المصمحة الرئيسيين  )و 

رادة أن المفاوضات الفعمية لن تبدأ دون التزام و إلى بالتالي،    يينبغ حقيقية من جانبيم . ا 
 اموقف  5الــــــ ةتقدم مجموعبوضوح عندما ة الحقيقي ة ىذه اإلرادظير ىذا االلتزام و يأن 

  .ي اتباعوالذى ينبغالطريق من  اوموحد امشترك

مصالح الدول الجزرية فإن ، الكبرى 69مجموعة الـو  10لجنة الــــــ بينما تستمر مناقشات .68
والجماعة الكبرى  69مجموعة الـ بالفعل في مشروع قرار تانعكس يالت الصغيرة النامية، 

 يياف الكاريبية، ينبغي النظر

ينظر أمر  ،69ي مجموعة الففريقية ال تزال أعضاء ألبعض الدول ا كونمع ذلك، فإن  .69
عدم تماسك في عمى أنو  بعض الشركاء الرئيسيين وبعض الدول األعضاءقبل إليو من 

ن حل لمشكمة مبحث علإعطاء اىتمام متزايد  يينبغصفوف المجموعة األفريقية. وبالتالي 
ىذه القضية مشكمة سببت . لقد الكبرى 69مجموعة الـفي  الدول األفريقية التي ىي أعضاء

 10الـــــــــلتعزيز التحالف بين مجموعة  الذى يتعين اتباعو الطريق  من حيثإجرائية 
 الكبرى 69مجموعة الـو 

عممية  وعدم وجود خارطة طريق واضحة قد تكون سببا في ظيور مبادرات في بطء الإن  .70
منبثقة عن جماعات المصالح المختمفة، حريصة مشاريع قرارات ووثائق غير رسمية شكل 

لمجموعة غير الرسمية  يتعمق األمر بالوثيقة و دفع عجمة اإلصبلح لصالحيا:  راغبة فى و 
فريق المساءلة واالتساق اقتراح مجموعة  ود واليابان(؛ وألمانيا والينازيل )البر  4الــــــ

 الكبرى 69مجموعة الـ مشاريع قراراتأساليب عمل مجمس األمن؛ و بشان  والشفافية
 والجماعة الكاريبية.
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فريق المساءلة واالتساق والشفافية   وتمك التابعة لمجموعة  4مجموعة الــــــــمقترحات  إن  .71
غير مدروس  قد إلى نيج مستندة عام لمعممية، وتعتبر مبادرات كميا تتعارض مع النيج ال

 زولوينييالواردة في توافق إتابعة  الغايات واألىداف  بصورة جادة إلى تفويض م يؤدى 
عبلن سرت.  وا 

ن م 2005لعام الكبرى  67مجموعة الـ مماثمة لمشروع قرارالمشاريع القرارات إن  .72
والجماعة الكاريبية، مع  الكبرى 69مجموعة الـ قراراتمشاريع المجموعة األفريقية ىي 

. النامية الصغيرة الجزرية لمدول  مخصص مقعد غير دائم  يتمثل في إدخال تعديل طفيف
والجماعة الكاريبية يرفع   9الكبرى  69مجموعة الـ و تالذى طمب ضافي اإلمقعد الىذا إن 

 ، فإن الفرق بين مشروع القرار اولذ. مقعدا 27إلى  العدد اإلجمالي لمقاعد المجمس
الذى تغير حجم يتعمق بالوالجماعة الكاريبية الكبرى  69مجموعة الـ ومشروع قرار األفريقي

تماما مع األخرى  القرار  جميع عناصروتتطابق مقعد إضافي غير دائم. بحكم زيادة 
 .2005مشروع القرار األفريقي عام  عناصر 

مبرازيل لمستمر الفي االنتماء   الكبرى  69مجموعة الـ نص الصعوبة التي تنشأ معتكمن  .73
البعض  يعتقد ، األمر الذي أثار مخاوف بشأن نواياىم. 4 المجموعة الــــــــ واليند وأعضاء

أعضاء   يدون  الموافقة المكتوبة لثمث  ياألفريق قف إحراج  المو ىي أن نيتيم الحقيقية 
، في حين أن أفريقيا 4 مجموعة الــــــــــ ىو موقف ااحتياطي اً موقفوأن ليم خاصة  الجمعية ــــ 
الموقف   يسيثير الشكوك فىذه المحاولة في أي فشل إن  موقف احتياطي.  ليس لدييا 
قد تستغمو عمى  اانقساممن شأنو أن يسبب ضمن المجموعة األفريقية، و ، وحداألفريقي الم

 لصالحيا 4الفور مجموعة الــــــ

من شأنو أن  غير مدروسنيج معارضة  يفأفريقيا تستمر  الصدد، ينبغي أنفي ىذا  .74
، وتقويض اإلصبلح المشتركة سبلمة عممية المفاوضات الحكومية يؤدى إلى تقويض 

 . يالدولالشامل لمجمس األمن 
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عمل المفاوضات ىو الذي يوجو  557/62القرار فإن كما لوحظ في تقييم الرئيس،  .75
جمعية العامة  ضروريا العتماد تصويت في الال كان إذا . ومع ذلك، المشتركةالحكومية 

 يثمث، أغمبية 30/53مقرار ل، وفقا توفر ت يينبغأنو فقرار بشأن إصبلح مجمس األمن، 
 . لؤلعضاء الخمسة الدائمين لممجمس ياإليجابوالتصويت  امةالجمعية الع

 

 االستنتاجاترابعًا: 

األفريقي الموحد صالحًا وممكنًا، ويظل يحظى بدعم واسع من المجموعات ال يزال الموقف  .76
ينبغي أن تبقى أفريقيا متحدة في دعميا لموقفيا  ،المتنوعة وفي مختمف السياقات. وعميو

الموحد، وتواصل التعبير عن نفسيا بصوت واحد وبتناغم، حول جميع مسائل عممية 
 اإلصبلح وجميع جوانبيا.

لتي قامت بيا مجموعة العشرة تقدم الدعم لمموقف األفريقي الموحد. وقد تظل االتصاالت ا .77
تجمى ذلك مؤخرًا خبلل المناقشات العامة والمشاورات التي أجريت مع الدول األعضاء. 

بالعمل مع الدول األعضاء التي لم تنتقد صراحة  ققةتعزيز المكاسب المحلم يبق إاّل و 
تفضيميا لنماذج إصبلح غير عمن و وتمك التي لم تالموقف األفريقي الموحد أو لم ترفض

عبلن سرت.  منسجمة مع توافق إيزولويني وا 

أىمية االتفاق أواًل عمى مبادئ  منوىذا الخصوص، يجب أن تحتفظ أفريقيا بموقفيا  .78
ر اوشروط المفاوضات حول المواضيع الخمسة القابمة لمتفاوض والمحددة في القر 

إعداد نص مفاوضات متفق عميو، والزم لموصول ي فممضي قدمًا ل، كطريق 62/557
 إلى مرحمة المفاوضات الفعمية.
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اإلرادة السياسية البلزمة بذل جيود متضافرة في توليد  جميع الدول األفريقية يتعين عمى  .79
صيغة واحدة تبع لتحقيق حل شامل إلصبلح مجمس األمن. ويمكن أن يؤثر أي نيج ي

يجاد انشقاقات في  مناسبة لجميع الحاالت عمى عناصر الموقف األفريقي الموحد، وا 
بالتالي يؤدي إلى فقدان أفريقيا مطالبيا الضرورية وتبلشي مما يؤدى صفوف أفريقيا، 

 في ىذه المرحمة الحاسمة. تحتاج إلى التعزيز  حتى اآلن، والتي ققةالمكاسب المح

يقة غير الرسمية لمجموعة األربعة بحذر شديد وحيطة كبيرة، ألنيا ال يجب النظر إلى الوث .80
تعالج مسألة حق النقض التي يكمن فييا العنصر الرئيسي لمموقف األفريقي الموحد. 

ر اويجب أن يشكل حق النقض موضوعًا قائمًا بذاتو في النص التوليفي وفي القر 
. باإلضافة المشتركةات الحكومية ، األمر الذي يشكل حجر الزاوية في المفاوض62/557

حق النقض، في الوثيقة غير الرسمية، أو  إللغاءإلى ذلك، فإن الغياب الممحوظ ألي ذكر 
منحو ألعضاء دائمين جديد، ال يمكن اعتباره بأي حال إيبلء اعتبار لممطالب األفريقية 

ي أساليب ثمة غموض ف ،لويني وفي إعبلن سرت. وفوق ذلك كموو الواردة في توافق إيز 
 العمل. فالوثيقة غير الرسمية ال تعالج ىذه المسائل األساسية.

لمجموعة األفريقية، والذي تسبب فيو عدد محدود من في صفوف اإن االنقسام المحتمل  .81
البمدان الرئيسية التي ىي جزئيًا ممتزمة بالموقف األفريقي الموحد، ومن ناحية أخرى، 

 و بأنو يشكل تيديدًا لتماسك المجموعة ووحدتيا.، يعنظر إلي69أعضاء في مجموعة الـ

والكاريكوم تدعوان إلى منح مقاعد غير دائمة لمدول الجزرية  69تظل مجموعة الـ -82 .82
الصغيرة النامية. ومن أجل تعزيز الموقف األفريقي الموحد والحفاظ عمى المكاسب المحققة 

لمطالبيا التي يمكن، مع ذلك، أن ليذه المجموعات، يكون من الجيد إيبلء االىتمام البلزم 
 تفيد بعض البمدان األفريقية.



ASSEMBLY/AU/14 (XXIV) 

Page 23 

 

 
 

مع استمرار اكتساب المطالبة بتصحيح الظمم التاريخي الذي مورس ضد أفريقيا بعدم  .83
زخمًا، فقد  ،تمثيميا في الفئة الدائمة ونقص التمثيل في الفئة غير الدائمة لمجمس األمن

ز الموقف األفريقي الموحد والدفاع عنو بات من الضروري بذل مزيد من الجيود لتعزي
وضمان قبولو السياسي األوسع. وينبغي أن تواصل أفريقيا مناقشاتيا في إطار المفاوضات 

وترفض أي مقترح ينطوي عمى تقويض مطالبيا األساسية و/أو تقسيم  المشتركةالحكومية 
 صفوفيا.

تقدم في عممية اإلصبلح خبلل فترة إحراز إن رئيس الجمعية العامة عازم عمى أن يرى  .84
رئاستو. ويكمن طريق المضي قدمًا خبلل الدورة الحالية في العمل بالتعاون الوثيق مع 

وجميع األعضاء بغية  المشتركةرئيس الجمعية العامة، ومع رئيس المفاوضات الحكومية 
 عمى نص.  القائمةتقدم حاسم في المفاوضات  إحراز

 ـــــ
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