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 المتحدة لألمم األمن مجلس لصالحإل لجنة العشرةل والعشرون الحادي التقرير
 

 مقدمةأوال: 
 
 فبراير المؤرخ Assembly/AU/Dec.724 (XXXII) مقرره في األفريقي مؤتمر االتحاد طلب .1

 مواصلة المتحدة األمم إلصالح األفريقي التحادا وحكومات دول رؤساءلعشرة ال لجنة من ،2019

 التقدم من االستفادة بهدف اآلخرين المصلحة وأصحاب األخرى المصالح تمجموعا مع هااتباحثم تكثيف

 ضوء وفي. المتحدة لألمم األمن مجلس إصالحاألفريقي الموحد بشأن  الموقفالنظر في  في المحرز

 قمة هوامش خارج المستوى الرفيعة اجتماعاتها عقد مواصلة علىالعشرة  المؤتمر لجنة شجع ذلك،

 في السنغال داكار، في لجنة العشرةل وزاري اجتماع بعقد المنسق قرار جاء هنا ومن. األفريقي االتحاد

 .التقرير هذا في داكار اجتماع نتائج إدراج تم. 2020 يناير
 
 .Assembly/AU/Dec.724 (XXXII) Doc األفريقي االتحادمؤتمر  قررمب عمالا  التقرير هذا ميقد   .2

Assembly/AU/13(XXXII) في المنعقدة األفريقي مؤتمر االتحادل والثالثين الثانية عاديةال الدورة خالل 

 .2019 فبراير 11و 10يومي إثيوبيا أبابا، أديس
 
ته قدمذي ال العشرين التقرير إلى ويستند 2020 يناير 20 إلى 2019 مارس 1 من الفترة التقرير يغطي .3

 .األفريقي حادمؤتمر االتل والثالثين الثانية العادية الدورة إلى لجنة العشرة
 
 غير العامة الجلسة في الحكومية الدولية المفاوضات عملية عن مستكملة معلومات التقرير هذا يقدم .4

 عدد وزيادة المتحدة لألمم األمن مجلس عضوية في العادل التمثيل مسألة" بشأن العامة للجمعية الرسمية

 األفريقي بالموقف النهوض في المحرز التقدم وكذلك ،"بالمجلس الصلة ذات األخرى والمسائل أعضائه

 .لجنة العشرة مجموعة قبل من الموحد
 
 داخل المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن األخيرة التطورات( أ: التالية األقسام إلى التقرير ينقسم .5

 عملية تحليل/ المالحظات( ج ،لجنة العشرة أنشطة( ب ،هاوخارج الحكومية الدوليةالمفاوضات  عملية

 .والتوصيات االستنتاجات( د إلصالح،ا
 
 لألمم األمن مجلس إصالحبشأن  الموحد فريقياأل للموقف الواسع الدعم تسجيل تم هأن من الجدير بالذكر .6

 التي" تتطلب مزيدا من النظر التي والقضايا المشتركة القواسملعناصر  المنقحةالورقة " في المتحدة

 العامة لجمعيةل والسبعين الثالثة الدورة خالل الحكومية الدوليةللمفاوضات  المشاركان الرئيسان أعدها

 األعضاء الدول من متزايدا دعما هناك" أن خاص بوجه المشاركان الرئيسان الحظ. المتحدة لألمم
 من ذلك في بما العالمية، الساحة على الالئق بدورها لالضطالع األفريقية للبلدان المشروعة للتطلعات

 ."، كأولويةأفريقيا ضد التاريخي الظلم لتصحيح األمن، مجلس فيضور الح زيادة خالل
 
 أجل من المتحدة األمم في األعضاء والدول المصالح مجموعاتكافة  مع مباحثاتها تكثيف اللجنة واصلت .7

 آراء توافق في المبين النحو علىإليها  دعوةالو وتحليلها الموحد األفريقي الموقف متطلبات تعزيز زيادة

 .المتحدة لألمم األمن مجلس إصالححول  سرت وإعالنلويني وإيز
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 األخيرة التطوراتثانيا: 
 
 في المؤتمر إلى المقدم األخير اللجنة تقرير صدور منذ األمن مجلس إصالح تطورات أهم يلي فيما .8

 :2019 فبراير
 

 حكومية الدوليةالالمفاوضات  ترحيل قرار واعتماد 2019 لعام الحكومية الدوليةالمفاوضات  عملية 

 .الرابعة والسبعين الدورة إلى
 

 ؛2019 سبتمبر في العامة للجمعية المستوى الرفيعة المناقشة مثل؛ الصلة ذات األخرى التطورات 

 جدولمن  122 البند بشأن العامة المناقشةو ؛2019 أكتوبر في المنعقدة االنحياز عدم حركة قمةو

 الصلة ذات األخرى والمسائل أعضائه عدد وزيادة األمن مجلس في العادل التمثيل بشأن األعمال

 .2019 نوفمبر 26و 25 يومي تجر التيو بالمجلس
 

 الثالثة والسبعين والرابعة  الدورتين رئيسي مع االجتماعات ذلك في بما لجنة العشرة مجموعة أنشطة

 بشأن الدولية كوميةالح للمفاوضات المشاركين والرؤساء المتحدة، لألمم العامة للجمعيةوالسبعين 

 واالجتماعات األخرى، المصالح مجموعات مع والتباحث المتحدة، لألمم األمن مجلس إصالح

 مع والمشاورات المصلحة، أصحاب مختلف مع بيو مادا يوليوس الرئيس فخامة هاعقد التي التشاورية

 االجتماع عقدو ،نيويورك في السفراء مستوى على في مجلس األمن األعضاء الخمسة الدائمين

 .السنغال داكار، في العشرة لمجموعة الثامن الوزاري

 

 الدولية الحكومية المفاوضات عملية( أ
 
 لألمم العامة للجمعيةثالثة والسبعين ال الدورة خالل لمفاوضات الحكومية الدوليةل األول االجتماع عقب .9

 .2019 ومايو فبراير بين إضافية اجتماعات أربعة عقدت ،2019 يناير 30و 29يومي لمنعقد ا المتحدة
 

 من مجموعات ثالث على فبراير 26و 25يومي  ُعقد الذي الثاني الرسمي غير االجتماع ركز .10

 .اإلقليمي التمثيل( 3) النقض، حق مسألة( 2) العضوية، فئات( 1: )األمن مجلس إصالح
 

 تأكيد ،لجنة العشرة ذلك في بما المتحدة، األمم في المصالح ومجموعات األعضاء الدول أعادت .11

 القضايا بشأن للمرونة مجال أو إشارة وجود عدم مع لموقفا خورس كذلك أظهرت والتي مواقفها،

 .الرئيسية الموضوعية
  

 حجمتوسيع ب تتعلق مجموعات على ،2019 أبريل 5و 4 يومي عقدت التي الثالثة الجلسة ركزت .12

 أنه يبدو مجال هذا. العامة والجمعية األمن مجلس بين والعالقة المجلس، عمل وأساليب األمن مجلس

 األمن مجلس بين والعالقة العمل بأساليب يتعلق فيما خاصة والتقدم، التقارب عناصر بعض فيه توجد

 .العامة والجمعية
 

 حول االجتماع وتداول. 2019 مايو 2و 1 يومي لمفاوضات الحكومية الدوليةل الرابع االجتماع ُعقد .13

 عناصر" من المنقحة النسخة تعميم ذلك تال. األمن مجلس إلصالح الخمس عاتالمجمو بين الروابط
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 مايو 7 في المشاركين الرئيسين قبل من" النظرتتطلب مزيدا من  التي والقضايا المشتركة القواسم

2019. 
  

 الدول وناقشت. 2019 مايو 30و 29 يومي مفاوضات الحكومية الدوليةلل الخامس االجتماع ُعقد .14

 بين حادة انقسامات هناك كانت. المشاركان الرئيسان عممها التي المشتركة العناصر وثيقة األعضاء

مجموعة  مثل المجموعات بعض كانت. الوثيقة محتوى حول المصالح ومجموعات األعضاء الدول

 ينح في السابقة، االجتماعات مداوالت تعكس ال الوثيقة أن ترى 69ـبلدان النامية المجموعة الواألربعة 

في  األعضاء الخمسة الدائمين وبعض اآلراء توافق أجل من االتحاد مجموعة مثل أخرى مجموعات أن

 .السابقة االجتماعات خالل مناقشته تمت ماأبرزا  المشاركين الرئيسين أن ونري كانوا مجلس األمن
  

 طالبانت انتلال 69مجموعة األربعة ومجموعة الـ من كل تذكر. تمديدال قرار حول خالف هناك كان .15

 بما المتحدة، لألمم العامة للجمعية المقبلة الدورةخالل  القضاياة مناقش قاطع بشكل موضوعيتمديد  بقرار

مجموعة االتحاد و لجنة العشرة مثل أخرى مجموعات ورأت. النص على القائمة المفاوضات بدء ذلك في

 سيضمن التقليدي الشفوي القرارب نيالف التمديد أناألعضاء الخمسة الدائمين و اآلراء من أجل توافق

 كان أنه هو الموضوعي للقرار الرئيسي الشاغل وكان. المفاوضات الحكومية الدولية مناقشات استمرار

المفاوضات  عملية فستتوقف القرار، هذا مثل فشل إذاو. القرار العتمادن ثلثيال تصويت سيتطلب

 .الحكومية الدولية
 

 يونيو 25 فيرابعة والسبعين ال الدورة إلى مفاوضات الحكومية الدوليةالتمديد  قرار اعتماد كان .16

 المشتركة القواسم لعناصر المنقحة الوثيقة جانب إلى اإلطارية، الوثيقة نقل تم. اآلراء بتوافق 2019

 رتعتب األفريقية المجموعة أن إلى اإلشارة المهم منو. الحالية الدورة هذه إلى النظر، من لمزيد قضاياالو

لمفاوضات ل رئيسية مرجعية وثيقة والستين التاسعة الدورة خالل إعدادها تم التي اإلطارية الوثيقة

 للموقف األساسية العناصر عكستو المتحدة األمم في عضو دولة 120وقد ورد فيها . الحكومية الدولية

 .الخمس المجموعاتالموحد المتعلق ب اإلفريقي
 
 الصلة ذات األخرى التطورات( ب
 

 الدول رؤساء من العديد أبرز ،2019 سبتمبر في العامة للجمعية المستوى الرفيعة المناقشة خالل .17

 دائمين مقعدين تخصيص إلى الحاجة على وأكدوا. بياناتهم في األمن مجلس إصالح مسألة األفريقيون

 ذلك، ومع. المتحدة مملأل األمن لمجلس الدائمة غير الفئة في إضافيين نومقعدي الدائمة الفئة في ألفريقيا

 دولة 80 من أكثر أبرز عندما والسبعين الثالثة الدورة خالل المستوى الرفيعة المناقشة مع بالمقارنة

 مسألةعن  ا فقطعضو دولة 60 حوالي تحدث الوطنية، بياناتها في األمن مجلس إصالح مسألة اعضو

 رابعة والسبعينال الدورة خالل هاذكر أو األمن مجلس إصالح
 

 إصالحعن  شامل تقرير تقديم الدول رؤساء طلب االنحياز، عدم لحركة عشر السابعة القمة في .18

ا  ذلك، ضوء فيو. االنحياز عدم لحركة عشرة الثامنة القمة إلى المتحدة لألمم األمن مجلس  مع وتمشيا

 لجمهورية دائمةال البعثةقامت  ،2019 يوليو في عقدالمن االنحياز عدم لحركة األخير الوزاري االجتماع

 مسألة" بشأن االنحياز عدم بحركةالمعنية  العمل مجموعة منسق بصفتها نيويورك، في العربية مصر
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 الدول بدعوة ،"بالمجلس المتعلقة األخرى والمسائل األمن مجلس عضوية زيادة في العادل التمثيل

 .التقرير في المكتوبة مساهماتها تبادل إلى الحركة في األعضاء
 

 الكامل النص األفريقي االتحاد في األعضاء الدول عن نيابة سيراليون قدمت الصدد، ذاه وفي .19

 األعضاء األخرى الدول قدمت كما. المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي للموقف

 يقياأفر وجنوب العربية المجموعة عن نيابة الكويت ذلك في بما المصالح ومجموعات المتحدة األمم في

ا والهند غرينادين وجزر فنسنت وسانت  العربية مصر جمهورية قدمت. التقرير في مدخالت أيضا

 مذكرة مع العام هذا من أكتوبر في عشرة الثامنة االنحياز عدم حركة قمة إلى المعنية والمدخالت المواقف

 ا متباينةآراء وأفكارن عأعربت االنحياز  عدم حركةالدول األعضاء في  أن نالحظ أن المهم منو. شفوية

 حول كيفية المضي في عملية اإلصالح.

 

 عضوية في العادل التمثيل" األعمال جدولمن  122 البند حول العامة الجمعية مناقشة ( ج

 2019 نوفمبر 25-" أعضائه عدد وزيادة المتحدة لألمم األمن مجلس
 

 أعضائه عدد وزيادة األمن جلسم في العادل التمثيل مسألة حول العامة الجمعية مناقشة عقدت .20

 .2019 نوفمبر 25 في األمن بمجلس المتصلة األخرى والمسائل
 

 الموقف عناصر البيان أبرز. األفريقية للمجموعة التابعةعشرة ال مجموعة باسم ببيان سيراليون أدلت .21

 .ومية الدوليةلمفاوضات الحكل المقبلة للدورة هاوتوقعات اإلفريقية المجموعة وآراء الموحد األفريقي
 

 بها تعترف التي الرئيسية المرجعية الوثيقة تعتبر اإلطارية الوثيقة ذُكر أن الصدد، هذا وفي .22

 األمم في اعضو دولة 120 حوالي من ومقترحات مواقف على تحتوي ألنها األفريقية، المجموعة

 النحو على صالحاإل لعملية الخمس المجموعات جميع بشأن المصالح مجموعات ذلك في بما المتحدة،

 خالل ألفريقيا عنه اإلعراب تم الذي الساحق الدعم إلى كذلك البيان وأشار. 62/557 قررمال في المبين

 الثالثة الدورة في المشاركان الرئيسانيستغله  لم والتي األخيرة المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات

التي تتطلب  والقضايا المشتركة القواسم عناصر ةوثيق في وذلك ،لمفاوضات الحكومية الدوليةل والسبعين

 .ا من النظرمزيد
 

 مساعيه استخدام لعملية،ا ضامنبصفته  المتحدة، لألمم العامة الجمعية رئيس لجنة العشرةت ناشد .23

المفاوضات  اجتماعات في الفعالة المشاركة خالل من العملية لتبني األعضاء الدول لمناشدة الحميدة

 .ةالحكومية الدولي
 

 ألعضاءكي يتسنى ل األفريقية المجموعة في األعضاء الدول مع لجنة العشرة بيان عناصرتم تقاسم  .24

 الكلمة أفريقية أعضاء دول عدة أخذت. واحد بصوت المجموعة مع والتحدث الخاصة بياناتها إعداد

 .الموحد األفريقي الموقف جديد من تؤكد ببيانات وأدلت
 

 يتم لم ما شرعيته بفقدان يخاطر األمن مجلس أن األعضاء الدول من العديد رأى المناقشة، خالل .25

 األمم في األعضاء الدول من عدد أكد. أفريقيا من سيما وال النامية، الدول ليشمل نطاقه وتوسيع إصالحه
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 أريد لـ"أهم" إذا ثمارها تؤتي أن يجب المفاوضات الحكومية الدولية أن المصالح ومجموعات المتحدة

 .ماضيةال حقبةال من ةيفعالأكثر وى قوأ تكون أن المتحدة ممألل هيئة
 

ا  نيجيريا، ممثل باندي، محمد تيجاني السيد المتحدة لألمم العامة الجمعية رئيس افتتح .26  خالل من متحدثا

 االستثنائية المعقدة الطبيعة عن البيان كشف. وشفافة متحيزة غير عملية أهمية بتأكيد المناقشة ممثل،

 .لمفاوضات الحكومية الدوليةل المشاركين الرؤساء لتحديد تللمشاورا
 

ا  ألمانيا، ممثل وقال .27  إطار إن واليابان، والهند وألمانيا البرازيل-األربعة مجموعة عن نيابة متحدثا

 إجرائية مسائل إلى ودعا النصوص، على قائمة مفاوضات يبدأ أن يجب المفاوضات الحكومية الدولية

المفاوضات الحكومية  لجلسات الشبكي البث وكذلك الرسمية والسجالت ناصبالم إسناد مثل أخرى

ا  غرينادين، وجزر فنسنت سانت ممثل وردد. الدولية  بيان من الجانب هذا ،69مجموعة الـ باسم متحدثا

 .األربعة مجموعة
 

 للتوصل ئيةإجرا اختصارات توجد ال إنه ،اآلراء االتحاد من أجل توافق عن نيابة إيطاليا، ممثل وقال .28

 على القائمة المفاوضات أن على مشدداا األمن، مجلس إصالح تحقيق بشأن اآلراء في توافق إلى

 .الراهن الوضع وتجميد األعضاء الدول مواقف ترسيخ إلى إال تؤدي لن الحالية المرحلة في النصوص
 

 أن المرحلة، ههذ في النصوص على قائمة مفاوضات إجراء تعارض التي الدول فرادى من عدد أكد .29

 .العملية وليس األعضاء، الدول بين األساسي االنقسام إلى ترجع اإلصالح تواجه التي الصعوبة
 

 األعضاء عدد زيادة إلى منهم كثير ودعا اإلصالح، مقترحات من متنوعة مجموعة المندوبون قدم .30

 المتحدة والمملكة لروسيا واالتحاد وفرنسا الصين) الحاليين الخمسة يتجاوز بما المجلس في الدائمين

 المجلس عن أفريقيا غياب األعضاء األفريقية الدول من العديد ووصف(. األمريكية المتحدة والواليات

 على دائمين بمقعدين القارة تمثيل يجب ،اعتقادها فيو. الكثيرون يردده شعور وهو تاريخي، ظلم بأنه

 .دائمة غير مقاعد وخمسة األقل
  

ا م الكويت، ممثل دعا .31  إلى بالنظر دائم، عربي مقعد على الحصول إلى العربية، المجموعة باسم تحدثا

 .العربية البلدان تتناول األعمال جدول في بنود عدة أن
 

ا  غرينادا، مندوب دعا .32  الصغيرة الجزرية للدول تناوب مقعد إلى الكاريبية، الجماعة باسم متحدثا

 خاص بشكلمهتمة  المنطقة في" قوة وال لها حول ال التيو والضعيفة الصغيرة المنطقة دول" إن. النامية

 .األمن مجلس عضوية زيادة ضرورةب
 

 األعضاء الخمسة الدائمون في مجلس األمن الحاليون بها تمتعي التي النقض حق سلطة كانت .33

 ممثل وقال. إلغائها إلى المتحدة األمم في األعضاء الدول من عدد دعا حيث للنقاش، رئيسياا موضوعاا

ا  النرويج،  وافق. المجلس لشلل الرئيسي المصدر هو النقض حق إن األوروبي، الشمال بلدان باسم متحدثا

 ".األول المقام في المجلس إصالح سبب" إنه قائالا  ذلك، على تركيا مندوب
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 حق في تغيير ألي معارضته جديد من المتحدة الواليات ممثل أكد. النقض حق عن مندوبين عدة دافع .34

 وأن الحكيمة غير للمخططات آلية ضبط فعالة يوفر النقض حق إن الروسي االتحاد ممثل وقال. النقض

 هذه من الحد إن وقال". فيها مشكوك مشاريع" إلى المتحدة األمم جذب دون حال-به التهديد أو-استخدامه

 ".المؤقت لالح" يسمى ما لتأييد مستعد الروسي االتحاد أن إلى مشيرا مقبول، غير أمر الصالحيات
 

 العشرة لجنة أنشطةثالثا: 
 

 جمهورية رئيس بيو، مادا وليوسج الدكتورفخامة  المنسق، أجرى بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .35

 البلدان ذلك في بما المتحدة، األمم في األعضاء الدول من عدد من نظرائه مع مشاورات سيراليون،

 حشد بهدف مختلفة عواصم وفي المتحدة لألمم العامة معيةجلل السنويجتماع االخالل كل من  األفريقية،

 المشاورات هذه كانت. ووحدتها أفريقيا تماسك لتعزيز وكذلك أفريقيا، لصالح الالزمة السياسية اإلرادة

 الموقف تعزيز في والتحديات والفرص النظر ووجهات األفكار تبادل حيث من للغاية مشجعة الغالب في

 المكاسب تأمين أجل من مستوى أعلى على المشاركة المنسق سيواصل. عليه تغلبوال الموحد األفريقي

 الموحد. األفريقي الموقف دفع ومواصلة المشترك االهتمام ذات المجاالت واستكشاف المحققة
 

 مع نيويورك في السفراء مستوى على اجتماعات لجنة العشرة مجموعة عقدت ذلك، على عالوةو .36

 المجموعتين مواقف بين الرئيسية االختالفات في التفكير أجل من اآلراء، توافق أجل من االتحاد مجموعة

 الدائمة الفئة توسيع اآلراء االتحاد من أجل توافق موقف يعارضو. التقارب بناء وسائل واستكشاف

 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن المفاوضات الحكومية الدولية أن إلى االجتماع خلص. األمن لمجلس

 أعضائه عدد وزيادة األمن مجلس في العادل التمثيل مسألة لمناقشة المناسب المنتدى هو دةالمتح

ا المجموعتان تمكنت. بالمجلس المتعلقة األخرى والمسائل  حق بشأن مشتركة أرضية إيجاد من أيضا

رابعة ال ةالدور خاللالتباحث بينهما  مواصلة على اتواتفق إلغائه، إلى المجموعتين كلتا دعت حيث النقض

 .المتحدة لألمم العامة للجمعيةوالسبعين 
 

ا لجنة العشرة مجموعة عقدت .37  فبراير بين السفراءعلى مستوى  69مجموعة الـ مع مشاورات أيضا

 إلى العملية ودفع مشتركة مجاالت على البناء إلى الحاجة حول المناقشات وتركزت. 2019 ومايو

 المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات خالل الموحد ريقياألف الموقف 99ت مجموعة الـأيد. األمام

 .المشاركين الرئيسين وثيقة في صحيح بشكل اإلفريقي الموقف إبراز إلى ودعت
 

 20 في مشتركاا تشاورياا اجتماعاا نيويورك فياألعضاء الخمسة الدائمين و لجنة العشرة سفراء عقد .38

 السياسية اإلرادة إيجاد طرق واستكشاف الموحد األفريقي الموقف دفع مواصلة بهدف 2019 مايو

لجمهورية الصين  الدائمة البعثة طلب على بناءا  نوعه، من األول كان الذي االجتماع، عقد. الالزمة

 .المتحدة األمم لدىالشعبية 
 

 الرئيستين ومع العامة للجمعية والسبعين الثالثة الدورة برؤساء لجنة العشرة مجموعة سفراء التقى .39

 اإلمارات من براون كريستيانالسفيرة والنا نسيبة  ةالسفير ،لمفاوضات الحكومية الدوليةل شاركتينالم

 القواسملعناصر  المنقحة الوثيقةب المتعلقة الشواغل لمناقشة التوالي، على ولوكسمبورغ المتحدة العربية

 الرؤساء جعل في مفيدة مؤشراتال جميع وكانت ألفريقيا، جدااكان رئيس الجمعية العامة مؤيدا . المشتركة

 .اورقتهم في الموحد اإلفريقي الموقف جوانب بعض أفضل بشكل يعكسون المشاركين
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 قدموا حيث ،2019 أبريل في األفريقية لسفراءا مجموعة فيعشرة بفعالية ال مجموعة سفراء شارك .40

لجنة  مجموعة أطلعت ذلك، إلى باإلضافةو. المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الحالي الوضع

 إلى أدى والذي المفاوضات الحكومية الدولية لشبكة النهائي االجتماع قبل األفريقيين السفراء العشرة

 .لمفاوضات الحكومية الدوليةل النهائي االجتماع في الساحقة مشاركتها
 

 رئيس مع جتماعالا: التالية القضايا وناقشوا ،2019 أكتوبر 28 فيعشرة ال مجموعة سفراء اجتمع .41

 عضوية في العادل التمثيل مسألة" حول العامة والمناقشة العامة، للجمعيةرابعة والسبعين ال الدورة

 االجتماعو ،"األمن بمجلس المتعلقة األخرى والمسائل األمن مجلسء أعضا عدد وزيادة المنظمة

 القادمة األفريقي االتحاد ةلقم والتحضيرات السنغال، ،داكار في مؤخراا  عقد الذي لجنة العشرةل الوزاري

 .لمفاوضات الحكومية الدوليةل المقبلة للدورة والتحضيرات
 

تيجاني  السيدسعادة  العامة لجمعيةلرابعة والسبعين الدورة ال برئيس لجنة العشرة مجموعة التقت .42

 ينهتعي علىرئيس الجمعية العامة  لجنة العشرة تهنأ. 2019 نوفمبر 28 في نيجيريا من محمد باندي

مع رئيس الجمعية  كذلك لجنة العشرةتباحثت . األمن مجلس بإصالح يتعلق فيما جهوده بدعم توتعهد

 المشاركين الرئيسين تعيين ذلك في بما القادمة المفاوضات الحكومية الدولية لجلسة خططه فيالعامة 

 .العملية لتسهيل الحاليين
 

 ومع. وضحاها عشية بين يتحقق لن اإلصالح نأ إلى مشيرا الحذر، عنأعرب رئيس الجمعية العامة  .43

 رؤساء بتعيين وعدو. رابعة والسبعينال الدورة خالل التقدم بعض تحقيق في هأملعن  أعرب ذلك،

اوالتزم الرئيس . اإلصالح بعمليةذوي معرفة و منصفين مشاركين  في األعضاء الدول مع بالتشاور أيضا

 .القادمة وضات الحكومية الدوليةالمفا جلسة تقدم كيفية حول المتحدة األمم
 

 لألمم األمن مجلس إصالح حول لمفاوضات الحكومية الدوليةل ينتالمشارك ينتالرئيس تعيين بعد .44

 السفيرة شخص فيمتمثال  ،رئيس الجمعية العامة قبل من العامة للجمعيةالرابعة والسبعين  للدورة المتحدة

 الرابع في التوالي، على وبولندا المتحدة العربية اإلمارات من رونيكا، وجوانا( تعيينها المعاد)النا نسيبة 

  .2019 ديسمبر 16 في امعهم تشاورياا اجتماعاا لجنة العشرة مجموعة سفراء عقد ،2019 ديسمبر من
 

 المجموعة دعم الهم وأكدوا اتعيينهم على ينتالمشارك ينتالرئيس لجنة العشرة مجموعة سفراء هنأ .45

 ينبغي بأنه لجنة العشرة مجموعة سفراء نصح كما. المفاوضات الحكومية الدولية ةجلس خالل األفريقية

المفاوضات  بدء قبل األعضاء، الدول مع االتفاق تحقيق إلى البداية في السعي ينتالمشارك ينتلرئيسل

 لتداولوا الدورة أثناء ستعقد التي االجتماعات وعدد لالجتماعات، الزمني الجدول على ،الحكومية الدولية

 .المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات قبل الوثائقحول  المبكر
   

 ين بالشفافيةتمتسم انتالمشارك انتالرئيس كونت أن ضرورة على لجنة العشرة مجموعة سفراء أكد .46

 األعضاء الدول وفرادى اإلقليمية والمجموعات المصالح جميع ومقترحات مواقف عكس على عمالت وأن

 .تحدةالم األمم في
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 اتعاملهم في واالنفتاح بالشفافية نسيتسما اأنهمالعشرة  مجموعة لسفراء انتالمشارك انتالرئيس تأكد .47

كافة  مع ناتشاورتس اأنهم اتذكر لالجتماعات، الزمني بالجدول يتعلق فيماو. األعضاء الدول مع

 بعد اجتماعات عقد ايةللغ الصعب من سيكون أنه رأيهم من وكان. األعضاء والدول األخرى المجموعات

 لألممخامسة والسبعين ال بالذكرى المتعلقة المعلقة لالجتماعات نتيجة التقليدي، يونيو شهر نهاية تاريخ

 .األخرى المتحدة األمم وعمليات المتحدة
 

 

 

 2020 يناير 13-12 ،السنغال داكار،- لجنة العشرة لمجموعة الثامن الوزاري االجتماع
 صالحإل األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء لمؤتمر والثالثين الثانية العادية الدورة قررمب عمالا  .48

 األمم صالحإل األفريقي التحادا دول رؤساءالعشرة ل لجنة تواصل بأن المتحدة، لألمم األمن مجلس

 جمهورية حكومةقامت  األفريقي، مؤتمر االتحاد هوامش خارج المستوى الرفيعة ااجتماعاته عقد المتحدة

 الثامن الوزاري االجتماع استضافة فيبالمشاركة  السنغال، جمهورية حكومة مع بالتعاون سيراليون،

 حضر. 2020 يناير 13و 12يومي  السنغال داكار، في حكوماتالو دولال رؤساء عشرة للجنة

 .لجنة العشرة في األعضاء الدول جميع االجتماع
 

 :يليفيما  الوزاري االجتماع ومقاصد أهدافتتمثل  .49
 
 ذلك في بما المتحدة، لألمم األمن مجلس إصالح مسألة بشأن المحرز والتقدم األخيرة التطورات دراسة  (أ

 المتحدة لألمم العامة للجمعية والسبعين الثالثة الدورة خالل الدولية الحكومية المفاوضات اجتماعات نتائج

 .هوتعزيز الموحد فريقياأل الموقفالنظر في  في المشاركةالعشرة  ومجموعة نيويورك، في
 

ا المضي سبل حول النظر وجهات تبادل (ب  آراء لتوافق وفقاا الموحد األفريقي الموقفبشأن  قدما

 .سرت وإعالن زولوينييإ
 

 إصالح بشأن األفريقي االتحاد في األعضاء الدول ووحدة تماسك تعزيز لزيادة وسائل استكشاف (ج

 .المتحدة لألمم األمن مجلس
 
 المسائل بشأن أبابا وأديس نيويورك فيعشرة ال لمجموعة الدائمة للبعثات التوجيه من مزيد تقديم (د

 .واإلجرائية الموضوعية
 

 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن المواقف بمختلف علما وأحاطوا اإلصالح عمليةفي  الوزراءتأمل  .50

 المصالح مجموعات/ عضاءاأل للدول الجوهرية القضايا من كل بشأن النطاق الواسعة وتبايناتهم المتحدة،

 .اإلجرائية المسائل وفي المتحدة األمم في
 

 .ونيويورك أبابا أديس من الدائمين والممثلين المسؤولين لكبار اجتماع الثامن الوزاري االجتماع قسب .51
 

 مادا وليوسج السيدفخامة  ،لجنة العشرة منسق عن نيابة ، متحدثةتونس نبيلةأعربت سعادة السيدة  .52

كرم ل السنغال وشعب حكومةو ،سال ماكي الرئيس لفخامة، عن شكرها سيراليون جمهورية رئيس ،بيو
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 وال األفريقي، االتحاد في األعضاء الدولب بحرارة وأشادت. للجنة الثامن الوزاري الجتماعاستضافة ا

 موقفالبالنظر في  فيه هوادة ال الذي التزامهم على العشر، الدول مجموعة وحكومات دول رؤساء سيما

 مضاعفة علىعشرة ال مجموعة توشجع ؛اللتزامهم بدقته وكذلك به، والنهوض وتعزيزه الموحد األفريقي

 .بأفريقيا لحق الذي المستمر التاريخي الظلم لمعالجة هاوالتزامات هاجهود
 

 بوزراء حارا ترحيبا االجتماع،، لدى افتتاحه السنغال جمهورية رئيس سال، ماكي السيد فخامة رحب .53

 رئيس بيو، مادا يوليوس السيد لسعادة تقديره خالص عن وأعرب الدائمين، والممثلينالعشرة  موعةمج

 .اللجنة تنسيق في جهودما بذله من و وقته إلتاحة لجنة العشرة ومنسق سيراليون، جمهورية
 

 من ددع أكبربما أن ألفريقيا  أنه إلى االجتماع،، ممهدا السبيل أمام سال ماكي السيد فخامة أشار .54

 مجلس في الدائم بالتمثيل للمطالبة شرعية بكل تتمتعفهي  ،(عضو دولة 54) المتحدة األمم في األعضاء

 مجلس أعمال جدول من األكبر الجزء األفريقية القضايا تحتل ذلك، على عالوةو. المتحدة لألمم األمن

 األكثر التمثيل أن وأكد. األفريقيين بدون حلها يمكن ال األفريقية المشاكل إن للقولداعي  ال لذلك. األمن

 من لذلك. الجماعي ألمننا كضامن والشرعية السلطة من إضافيا قدرا الدولي األمن مجلس يمنح إنصافا

من  أدائه في ديمقراطية وأكثر تكوينه في شموالا  أكثر المتحدة لألمم األمن مجلس جعل والشرعي العدل

 .أفضل ةعالميأجل حوكمة 
 

 طريق عن واليتها مواصلة علىعشرة ال مجموعة سال ماكي الرئيس فخامة شجع ،الصدد هذا وفي .55

 الدول مع الواجب النحو على تفاعلها مواصلة مع الجماعي، واالنضباط والتماسك التضامن ضمان

 التأكيد مواصلة المهم من ذلك، على عالوةو. المصالح ومجموعات المتحدة األمم في األخرى األعضاء

 .المفاوضات عملية في والشفافية الشمولية على حفاظال ضرورة على
 

 جميع يتمتع أن الصواب من أنه إلى سال ماكي فخامة السيد أشار الجوهرية، القضايا معالجة في .56

 يتماشى بما النقض، حق ذلك في بما االمتيازات، بنفس إصالحه بعد المتحدة لألمم األمن مجلس أعضاء

 تكوين إلى إال يؤدي لن الذي االنتقالي أو الوسيط بالنهج يسمى مما حذر كما. الموحد األفريقي الموقف مع

 .المتحدة لألمم األمن مجلس في خلل إلى يؤدي قد ما وهو للمجلس، هجين
 

 والتماسك التضامن روح نفس على الحفاظ على اللجنة حثب كلمته سال ماكي الرئيس فخامة أنهى .57

 كلمته باإلعراب سال ماكي الرئيسفخامة واختتم . القادمة المفاوضات الحكومية الدولية دورات خالل

 تقرير لتقديمعشرة ال مجموعة وحكومات دول رؤساء توجيه في الوزراء مداوالت تساعد أن ه فيأمل على

 .2020 فبراير في اإلفريقي االتحاد قمة إلى
 

 .التقرير بهذا مرفق في الوزاري االجتماع لنتائج الكامل النص يرد .58
 

 تحليلالو مالحظاتالرابعا: 
 

 حصل قد المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي الموقف نإغني عن القول  .59

 والعديد المصالح مجموعات من مجموعة كل أبدت. المفاوضات الحكومية الدولية في دعم على باستمرار
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 اإلفريقي للموقف دعمها الدولية المفاوضات الحكومية في المشاركة المتحدة األمم في األعضاء الدول من

ا يتوافق ال الدعم هذا بعض أن من الرغم على ،الموحد  .سرت وإعالن إيزولويني إجماع مع تماما
ا أفريقية طالبلم تأييدها عن اآلراء توافق أجل مناالتحاد  مجموعة أعربت المثال، سبيل على .60

 مجلس في الدائمة العضوية توسيع تؤيد ال الكنه األفريقية، القارةلحق ب الذي التاريخي الظلم تصحيحب

 جديدة بمقاعد الدائمة غير الفئة في التوسع وتفضل. رئيسي أفريقي مطلب وهو المتحدة، لألمم األمن

. والتناوب االنتخاب مبدأ إلى ستستند والتي الحالية، الدائمة غير المقاعد إلى باإلضافة األجل طويلة

 الدائمين لألعضاء النقض حقوسيع توعة االتحاد من أجل توافق اآلراء مجم تؤيد ال ذلك، إلى باإلضافةو

 .الحاليين الدائمين الخمسة ألعضاءل النقض بحق االحتفاظالمجموعة  تؤيد ذلك، من العكس وعلى. الجدد
 

 الفئة لتوسيع دعوتها من الرغم على ،(والبرازيل والهند وألمانيا اليابان) األربعة مجموعة ترى .61

 وهم الفور، على النقض بحق يتمتعوا أال يجب األمن مجلس في الجدد الدائمين األعضاء أن الدائمة،

ا 15 بعد ذلك يكون أن ويفضل الحق تاريخ فية األمر مناقش ضرورة يقترحون  إجراء من عاما

ا  يرون وهم. اإلصالح ا  يشكل ما وهو مناطقهم، وليس أنفسهم يمثلون الدائمين األعضاء أن أيضا  خروجا

ا رئي  االتحاد قبل من أفريقيا ممثلي اختيار إلى يدعو الذي اإلقليمي التمثيل بشأن األفريقي الموقف عن سيا

 .األفريقي
  

 في األخرى األعضاء الدول من وعددن في مجلس األمن الخمسة الدائمي عضاءاأل جميع أبدىكما  .62

 إشارة وجود دون ولكن الدائمة ئةالف في أفريقيا وإدراج أفريقيا تمثيل لتعزيز تأييدهم المتحدة األمم

 .النقض حق توسيع تأييد إلى واضحة
 

 مثل المصالح ومجموعات األعضاء الدول بعض هناك أن وهي أخرى مهمة مالحظة وهناك .63

المفاوضات الحكومية  شكل في تغييرات إجراء إلىلتان تدعوان ال 69مجموعة األربعة ومجموعة الـ

 وإضفاء اإلنترنت، عبر المفاوضات الحكومية الدولية جلسة عقد حةالمقتر التغييرات تشملو. الدولية

 في العام مدار على اجتماعات وعقد المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات وثائق على المؤسسي الطابع

 .يونيو في الجلسة إنهاء من بدالا  المفاوضات الحكومية الدولية
 

 محاضر إنشاء أو فاوضات الحكومية الدوليةالم جلسة بث الصعب من سيكون محايد، منظور منو .64

 رسمية غير مناقشات أي تُسّجل أو تُبث لم. العامة للجمعية رسمية غير عامة جلسة ألنها اجتماعات

ا  ،ةمغلق جلسة شكل في جميعها تُجرى ألنها اإلنترنت، شبكة على العامة الجمعية في أخرى  للنظام وفقا

 على المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات لعقد سيكون ذلك، إلى باإلضافةو. العامة للجمعية الداخلي

 .المتاحة المواردضآلة ب تتعلق لوجستية مضاعفات العام مدار
  

 يتعلق فيما خاصة األعضاء، الدول فيه تقسم واحداا مجاال النص على القائم التفاوض مسألة تعد .65

مجموعة األربعة  ذلك في بما المصالح، ومجموعات األعضاء الدول بعض ترىو. اإلجرائية بالمسائل

 فيو. لمفاوضات الحكومية الدوليةل النص على القائمة للمفاوضات األوان حان قد هأن ،69ومجموعة الـ

 العناصر على والتفاوض واحدة وثيقة على المفاوضات الحكومية الدولية ركزت أنفهي تريد  الواقع،

 .للوثيقة المحددة
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ن في يالخمسة الدائم عضاءاأل بعض ذلك في بما األخرى األعضاء ولالد بعض هناك ذلك، ومع .66

 سابقة النصوص على القائمة المفاوضات أنى رت مجلس األمن واالتحاد من أجل توافق اآلراء التي

 النظر وجهات في االختالفات أن إلى المصالح ومجموعات األعضاء الدول هذه تشيرو. ألوانها

 بطريقة أوالا التباحث  دون واحد نص في االشتراك المجدي غير من أنه ةلدرج للغاية واسعة والمواقف

 62/557في المقرر  مبينةالخمس ال قضاياال في ممكن قبول أوسع تحقيق نقطة إلى تؤدي بناءة

 

ا لجنة العشرة فريق الحظ .67 . المفاوضات الحكومية الدولية في مناقشتهما تجري نوثيقتا هناك أن أيضا

 تفاوضي؟ كنص استخدامها يمكن الوثائق هذه من أي هو ؤالالس فإن وبالتالي،
 

 لمفاوضات الحكومية الدوليةل رئيسية مرجعية وثيقة 2015 لعام اإلطارية الوثيقة لجنة العشرة تعتبر .68

 ذلك في بما المتحدة، األمم في األعضاء الدول من دولة 120 حوالي من ومقترحات مواقف تتضمن ألنها

 مجموعات ذلك في بما عضوا دولة 70 حوالي أنتمثل في ت القلق نقطة لكن. حداألفريقي المو موقفال

 رسائل المصالح ومجموعات األعضاء الدول بعض بعثت. يةاإلطار وثيقةال نشر في تشارك لم المصالح،

 وثيقةال إطالق عملية على اعتراضها مبينة آنذاك المفاوضات الحكومية الدولية رئيس إلى الوطنية بصفتها

توليف  من تطور الذيالمؤلف  نصال إلى سابقاا المقدمة مواقفها إلى نفسه الوقت في اإلشارة مع ،يةاإلطار

 والقضايا المشتركة القواسم عناصرالوثيقة المنقحة ل تتضمن ال أخرى، ناحية منو. للنص الثالثة لمراجعةا

 يمكن ال وبالتالي األعضاء، الدول ومقترحات مواقف جميع 2019 لعام النظر منا مزيد التي تتطلب

 .للتفاوض وثيقة اعتبارها
 

 المرحلة هذه في النص على قائمة مفاوضات في الدخول لعملية أساسيا تحديا الوضع هذا يشكل .69

 .النص على القائمة للمفاوضات أساس بمثابة لتكون كاف دعمتحظى ب وثيقة توجد ال حيث الزمنية،
 

 القارة منه تعاني الذي التاريخي الظلم معالجة إلى الحاجة على التركيز في الزخم يستمر حين فيو .70

 ومجموعات المتحدة األمم في األعضاء الدول مواقف في جوهري تحول أي يحدث لم األفريقية،

 .المصالح
 

 .عمله أساليب وتحسين المتحدة لألمم األمن مجلس لتوسيع واسع دعم هناك .71
 

 وفئات المتحدة، لألمم المستقبلي األمن مجلس حجم تشمل والتي الخالفية، القضايا تكون أن يجب .72

 مجموعات مع المستقبلية المباحثات محور هي النقض، حق ومسألة اإلقليمي، والتمثيل العضوية،

 .األخرى المصالح
 

 المبادئ معالجة دون الراهن الوضع على الحفاظ إمكانية على النقض حق لتوسيع المعارضةتنطو  .73

 .والمساءلة والشفافية والشرعية المشتركة لعدالةوا اإلنصاف مثل األساسية
  

 المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح إلى بالحاجة المتحدة األمم في األعضاء الدول من ددع يقر .74

 صحة يؤكد الذي األفريقي، التمثيلتعزيز  سيما ال الراهنة، السياسية الجغرافية الحقائق ليعكس وأهميته

 .اإلصالح عملية في كبير مصلحة صاحب كونه لتاليوبا المشروعة أفريقيا مطالبة
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 أو العضوية من وسيطة/ انتقالية /مؤقتة بفئة المتحدة األمم في األعضاء الدول بعض اقتراحيتوافق  ال .75

 الموقف مع إصالحه، تم الذي المتحدة لألمم األمن مجلس في النقض حقتأجيل  مع الدائمة العضوية

 المبين النحو على شامال نهجا ليسكما أنه  ،"العضوية فئات"مجموعة ب صلته حيث من الموحد األفريقي

 .62/557 قررمال في
 

 من المتحدة، األمم في األعضاء الدول ومقترحات مواقف مختلف بين المستمر االختالفيجعل  .76

 .الرئيسية القضايا بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل الصعب
 

 الطريق تمهد التي الموضوعية القضايا بشأن اآلراء في فقتوا إلى التوصل أن إلى اإلشارة تجدر .77

 لجميع مقبوالا  يكون أن ينبغي نص إصدار نحو األولى الخطوة يكون أن ينبغي الموحد األفريقي للموقف

 .المتحدة األمم في األعضاء الدول
 

 المجموعات نبي للترابط ونظراا  األعضاء، الدول تقودها عملية المفاوضات الحكومية الدوليةتعتبر  .78

 المتحدة األمم في األعضاء الدول تلتزم أن ينبغي هفإن ،62/557 قررمال في المبينة الرئيسية الخمس

ا مصالحمجموعات الو ا التزاما  من لذلك". شيء كل على االتفاق يتم حتى شيءاتفاق على  ال" مبدأب صارما

 إحراز شأنها من وشاملة شفافة ناقشاتم في المتحدة األمم في األعضاء الدول تشارك أن بمكان األهمية

 .ملموس تقدم
 

 والتولصيات الخاللصة- خامسا
 

 وشرعية لفعالية حيوي أمر المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح أن األعضاء الدول جميع ترى .79

 .المتحدة األمم في األعضاء الدول لجميع أولوية يمثل األمن مجلس إصالح فإن لذلك. قراراته
 

 في بما المتحدة، األمم في األعضاء الدول من الواسع الدعم إلى باإلشارة التقدير مع لجنة العشرة تقر .80

 التعبيرات هذهتجسيد  على تحث وبالتالي، ؛الموحد اإلفريقي للموقف األخرى، المصالح مجموعات ذلك

 .سرت وإعالن إيزولويني إجماع فيعلى النحو الذي تم تبنيه  وحدالم اإلفريقي للموقف ملموس دعم في
 

 المفاوضات الحكومية الدولية في بهما تحظى أفريقيا زالت ما اللذين والدعم الشرعية خلفية على .81

 إجماع في عليه المنصوص النحو على الموحد األفريقي الموقف أن لجنة العشرة ترى الجارية،

 .ألفريقيا بالنسبة للتطبيق القابل الوحيد الخيار هو سرت وإعالن زولوينييإ
 

 بصوت التحدث تواصل وأن اإلصالح، عملية جوانب بجميع متمسكة أفريقيا تظل أن بغيين لذلك .82

 وإعالن إزولويني آراء توافق في المبينة الموحد األفريقي الموقف مطالب تتحقق حتى واحد هدفب واحد

 .سرت
  

 فالموق تحقيق خالل من إال همن تعاني القارة زالت ما الذي التاريخي الظلم تصحيح يمكن ال .83

 .زولوينييإ توافق في عنه أُعلن الذي الموحد األفريقي
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 األفريقي االتحاد في األعضاء الدول جميع قيام ضرورةتؤكد لجنة العشرة من جديد  الصدد، هذا فيو .84

 الخارجية السياسة أولويات في المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي الموقف بإدراج

 .منها لكل
 

 لجنة العشرة مجموعة ترى المتحدة، لألمم األمن مجلس إصالح لعملية الحالي الوضع إلى بالنظرو .85

 والشرعي األنسب المنتدى هو 62/557 قررمال بموجب المنشأة المفاوضات الحكومية الدولية أن

 القابلة المناقشة قيد الخمس المجموعات بين الترابط على ويؤكد المتحدة، لألمم األمن مجلس إلصالح

 .نيويورك في الجارية المفاوضات الحكومية الدولية فيللتفاوض 
 

مؤقت  أو انتقالي أو وسيط نهج أي رفض تواصل أن ألفريقيا ينبغي أنه على لجنة العشرة تؤكد لذلك، .86

 .خطير بشكل الموحد األفريقي الموقف قوضألن ذلك ي المتحدة لألمم األمن مجلس إلصالح
 

 مجموعات بعض من المرونة إلى إشارة أي دون المواقف في الدقيقة وقوالفر االختالفات إلى بالنظر .87

 ،صحته ضمان بهدف عنها الدفاع يتم الموحد األفريقي الموقف سالمة أن على التأكيد المهم من المصالح،

 في الجارية المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات فيعدم المساس به أو الحط منه  ضمان وكذلك

 .نيويورك
 

 المصالح مجموعات من االنسحاب على األعضاء األفريقية الدول تشجيع ينبغي ذلك، إلى إلضافةباو .88

 .الموحد األفريقي الموقف تماسك لتعزيز األخرى
 

 وجميع أبابا وأديس نيويورك في األفريقية المجموعة مع العمل لجنة العشرة تواصل أن ينبغي .89

" الصيغة الموحدة" بانتظام تستعرض وأن تحدة،الم األمم في األعضاء والدول المصالح مجموعات

 خالل األفريقي االتحاد في األعضاء الدول وحكومات دول رؤساء بيانات في المستقبل في إلدراجها

 .األطراف المتعددة المنصات من وغيرها المتحدة لألمم العامة للجمعية المستوى الرفيعة الجلسات
 

 مستوى أعلى على األمن مجلس في الدائمين األعضاء مع العمل لجنة العشرة تواصل أن ينبغي .90

 األفريقي الموقف لدعم الالزمة السياسية اإلرادة تحقيق بهدفوالبناء عليها  السابقة المباحثات لمتابعة

 .الموحد
 

. المفاوضات الحكومية الدولية في اإلجرائية القضايانشغال بباال لنفسها تسمح أن ألفريقيا ينبغي ال .91

 زيادة يةوكيف لإلصالح، الخمس المجموعات سيما ال الموضوعية، القضايا على التركيز نيكو أن يجبو

 .لجنة العشرةل الممنوحة الوالية تحقيق درجة إلى الموحد األفريقي الموقف دعم
 

 النص تعمم التي 2015 يوليو في المتحدة لألمم العامة الجمعية رئيس لرسالة دعمها اللجنة تكرر .92

 الدائمة، وغير الدائمة الفئتين كلتا في المتحدة لألمم األمن مجلس توسيع ضرورة لىع وتؤكد ومرفقه،

 النقض حق ذلك في بما واالمتيازات، جميع الصالحيات مع الدائمة الفئة في األفريقي لتمثيلل للسماح

 العادل ثيلالتم وكذلك الدائمة، غير الفئة في ألفريقيا الناقص التمثيل ومعالجة حاليين، دائمين كأعضاء

 .العامة بالجمعية وعالقته األمن مجلس عمل أساليب وتحسين المناطق، لجميع
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 السابعة الدورة خالل المفاوضات الحكومية الدولية اجتماعات بتخصيص يوصى تقدم، ما ضوء في .93

 العامة ةالجمعي قرار في إليها المشار للوثائق وبناءة متعمقة لمناقشة الحالية العامة للجمعية واألربعين

 ومرفقه النص في الواردة األعضاء، الدول ومقترحات مواقف اخصوصو ،2019 يونيو 25 في المتخذ

 التالية االجتماعات ركزأن ت الصدد، هذا في المفيد، من وسيكون. 2015 يوليو 31 في المعمم

 :يلي ما على لمفاوضات الحكومية الدوليةل
 

 ألفريقيا حدث الذي التاريخي الظلم تصحيح ورةضر على خاص بشكل التركيز مع عامة قضايا  (أ

 وتعزيز العملية الستعراض الفرصة يوفر أن شأنه من هذاو. األمن مجلس إصالح مبادئ وكذلك

 متعمقة مناقشة إجراء الضروري منو. ألفريقيا حدث الذي التاريخي الظلم لتصحيح الملحة الحاجة

 .أفريقيا حالة سيما ال اإلقليمي، للتمثيل
  

 سيما ال المتحدة، األمم عمل علىية تأثيرها كيف ،اوخصوص على األمن، مجلس عمل اليبأس (ب

معرفة  حيث من الدائمة، غير للمقاعد المحروم الوضع عن فضالا  المجلس، تكوين في المساواة عدم

 دائمة مقاعد تخصيص قضية لرفع لجنة العشرةل فرصة ذلك سيوفر. القرار وصنع المؤسسات،

 .ألفريقيا
 

 به القيام يجب وما المفاوضات الحكومية الدولية وثائق مختلف لحالة مخصص جتماعا (ج

ا للمضي  .قدما
  

 .قدما للمضي عريضة خطوط مع أعاله المذكورة الجتماعاتا ملخص على يركز اجتماع (د
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 السياق –أوال 

رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي بشأن  لمؤتمرالدورة العادية الثانية والثالثين  بمقررعمالا  .1

عشرة اللجنة رؤساء دول االتحاد األفريقي الذي يطلب من من لألمم المتحدة، إصالح مجلس األ

 علىالرفيعة المستوى  اواصل عقد اجتماعاتهت( أن لجنة العشرةإصالح األمم المتحدة )ب المعنية

حكومة جمهورية سيراليون، بالتعاون مع استضافت االتحاد األفريقي،  هامش اجتماعات مؤتمر

العشرة )لجنة  حكوماتالدول والسنغال، االجتماع الوزاري الثامن للجنة رؤساء حكومة جمهورية ال

 .2020يناير  13و 12 ، يوميفي داكار، السنغالالعشرة( 

  

 فيما يلي:أهداف وغايات االجتماع الوزاري تتمثل  .2

 التطورات األخيرة والتقدم المحرز بشأن مسألة إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة، بما تباحثُ  (أ)

خالل الدورة الثالثة والسبعين للجمعية  المشتركةفي ذلك نتائج اجتماعات المفاوضات الحكومية 

لموقف ل والترويج كسب التأييدفي  لجنة العشرة وأنشطةالعامة لألمم المتحدة في نيويورك، 

 ؛الموحداألفريقي 

 توافقلمبين في على النحو ا الموحدلموقف اإلفريقي باتبادل وجهات النظر حول المضي قدما  (ب)

 إزولويني وإعالن سرت؛

زيادة تعزيز تماسك ووحدة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي الكفيلة بوسائل الاستكشاف  (ج)

 بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة؛

في نيويورك وأديس  لجنة العشرةللدول األعضاء في تقديم مزيد من التوجيه للبعثات الدائمة  (د)

 واإلجرائية؛ الموضوعيةئل أبابا بشأن المسا

 ألمنا مجلس حصالإ من لمختلفةا قفابالمو علماا احاطووأ حإلصالا عملية في يضااأ زراءلوا فكر .3

 المصالح تمجموعا/  ةلمتحدا ألمما في ءألعضاا وللدوالتباين الكبير في آراء  ا، ةلمتحدا لألمم

 .ئيةاإلجرا لمسائلوا الموضوعية لقضاياحول ا

 الحضور -ثانيا 

 :التالية جتماع الوزاري الدول األعضاء في لجنة العشرةحضر اال .4

 .الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، جمهورية سيراليون ةنبيلة تونس، وزير معالي (1

مونيكا جمعة، سكرتيرة مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والتجارة الدولية، جمهورية معالي  (2

 .كينيا

رجية والتعاون والكونغوليين في الخارج، جان كلود جاكوسو، وزير الشؤون الخا معالي (3

 .جمهورية الكونغو

 .معالي سام كوتيسا، وزير الخارجية، جمهورية أوغندا (4

 .الخارج، جمهورية السنغالفي معالي السيد أمادو با، وزير الخارجية والسنغاليين  (5

 .وزير العالقات الدولية والتعاون، جمهورية ناميبيا ةسعادة كريستين هوبس، نائب (6

 ، ممثالن، وزير الدولة المسؤول عن المجتمع الوطني والمهارات في الخارجهاعالي رشيد بلديم (7

 .الديمقراطية الشعبية يةجمهورية الجزائرالوزير الخارجية، ل
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ممثالا لوزير خارجية جمهورية غينيا  ،ويما امبا ميديجا، األمين العامجناسعادة ماتياس  (8

 .االستوائية

زير ، ممثال لومر، الممثل الدائم لدولة ليبيا لدى االتحاد األفريقيجمعة إبراهيم عاسعادة  (9

 الخارجية

وزير ل ، ممثالسعادة إيمانويل موامبا، الممثل الدائم لجمهورية زامبيا لدى االتحاد األفريقي  (10

 .الخارجية

رئيس لممثلة  ،سعادة السيدة سيسوما ميناتا ساماتي مفوضة الشؤون السياسية االجتماع تحضر .5

 .وضية االتحاد األفريقيمف

 

 الفتتاحمراسم ا –ثالثا 

اجتماع لكبار المسؤولين والممثلين الدائمين من أديس أبابا مسبوقا باالجتماع الوزاري الثامن  كان .6

 .ونيويورك

نبيلة تونس الممثلين معالي الوزيرة أمادو با و الوزيرشكر كل من معالي االجتماع، في كلمتهما أمام  .7

األفريقي بالموقف  بالترويج والمضي قدماعلى عملهم الشاق والتزامهم  العشرة للجنةالدائمين 

 ما يستحق من العناية أهداف ومقاصد االجتماع الوزاري إيالءالموحد والدفاع عنه، وحثواهم على 

رئيس جمهورية يوليوس مادا بيو،  التي تناولت الكلمة نيابة عن دة نبيلة تونسالسي أما معالي .8

على  حكومة وشعب السنغال و سال يفخامة الرئيس ماك لجنة العشرة، فقد شكرت منسق ،سيراليون

على الدول األعضاء في االتحاد  ثناء بالغااالجتماع الوزاري الثامن للجنة. وأثنت  باستضافة التكرم

 بكسب التأييد والترويج ثابتاللجنة العشرة، اللتزامهم األفريقي، وال سيما رؤساء دول وحكومات 

حرصهم على ضمان دقته: مشجعة لجنة موقف األفريقي الموحد والنهوض به، وكذلك على لل

 .أفريقياب قحاُلمضاعفة الجهود وااللتزامات لتصحيح الظلم التاريخي المستمر الذي  العشرة على

ترحيبا حارا بالوزراء  ،سال، رئيس جمهورية السنغال ياالجتماع، رحب فخامة ماكوعند افتتاح  .9

السيد يوليوس مادا بيو، رئيس  لفخامةلين الدائمين للجنة العشرة، وأعرب عن خالص تقديره والممث

 .د في تنسيق اللجنةلما يكرس من الوقت والجه لجنة العشرة جمهورية سيراليون. منسق

 :فخامة ماكي سال المالحظات التالية أبدىالجتماع، عند إطالق ا .10

دولة عضو(، بكل شرعية  54ضوية في األمم المتحدة )أكبر ع باعتبارها صاحبة ،تتمتع إفريقيا (أ)

القضايا األفريقية  تستأثرللمطالبة بالتمثيل الدائم في مجلس األمن لألمم المتحدة. عالوة على ذلك، 

المشاكل األفريقية ال يمكن  ال داعي للقول إنالجزء األكبر من جدول أعمال مجلس األمن. لذلك ب

 .األفريقيينحلها بدون 

ا من السلطة  إتاحة تمثيل أكثر إنصافان من شأ (ب) أن يمنح مجلس األمن الدولي قدراا إضافيا

ل مجلس جع   ةالعدل والشرعيمراعاة  وعليه، تقتضيألمننا الجماعي.  اضامنباعتباره والشرعية 

من أجل ضمان وأكثر ديمقراطية في أدائه  عضويته األمن لألمم المتحدة أكثر شموالا في تكوين

 .أفضل ةيعالم حوكمة

 المتانةمهمتها من خالل ضمان  المضي قدما في في هذا الصدد، ينبغي على لجنة العشرة (ج)

تفاعلها على النحو الواجب مع الدول  االستمرار فيوالتماسك واالنضباط الجماعي، مع 

األعضاء األخرى في األمم المتحدة ومجموعات المصالح. عالوة على ذلك، من المهم مواصلة 

 .ى ضرورة الحفاظ على الشمولية والشفافية في عملية المفاوضاتالتأكيد عل
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ا أن يتمتع  فخامة، أشار الموضوعيةالقضايا  وعند تناول (د) ماكي سال إلى أنه من الصواب أيضا

بنفس االمتيازات، بما في ذلك حق  ،بعد إصالحه ،جميع أعضاء مجلس األمن لألمم المتحدة

وحد. كما حذر من ما يسمى بالنهج الوسيط أو االنتقالي مع الموقف األفريقي الم تمشياالنقض، 

في مجلس  إحداث االختاللقد يؤدي إلى  أمرالذي لن يؤدي إال إلى تكوين هجين للمجلس، وهو 

 .األمن لألمم المتحدة

فس روح التضامن أن تظل متحلية بنحث اللجنة على كلمته بأن الرئيس ماكي سال  فخامة اختتم (ه)

 .للمفاوضات الحكومية المشتركة القادمة الدورةوالتماسك في 

أن تساعد مداوالت الوزراء في  ه فيالرئيس ماكي سال على أمل وفي الختام ، أعرب فخامة (و)

لتقديم تقرير إلى قمة االتحاد األفريقي في فبراير  لجنة العشرةتوجيه رؤساء دول وحكومات 

2020. 

 

 نتائج المداوالت –رابعا 

وانصب تفكيرهم بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة  الراهنع تداول الوزراء حول الوض  .11

 :ما يلي على

  لموقف األفريقي الموحد والدفاع عنه خالل الدورة ل كسب التأييد والترويجالتقدم المحرز في

الثالثة والسبعين الماضية للجمعية العامة لألمم المتحدة، وما ينبغي القيام به لمواصلة البناء 

 .ب التي تحققت حتى اآلنعلى المكاس

  التمديد  في نيويورك ، بما في ذلك قرار المشتركةالوضع الراهن في المفاوضات الحكومية

جملة أمور من  ،، والذي تضمن2019يونيو  29لجمعية العامة في الشفهي الذي اعتمدته ا

التي " لقضايا المنقحة لمزيد من الدراسةواالعناصر المشتركة ورقة "أخرى، اإلبقاء على 

، وكذلك مواقف المشتركةلمفاوضات الحكومية لن ان السابقان المشاركاالرئيسأصدرها 

لذين تم تعميمهما ومقترحات الدول األعضاء في األمم المتحدة، الواردة في النص ومرفقه ال

 7، وتم تعميم "عناصر المشتركة والقضايا لمزيد من الدراسة" في 2015يوليو  31في 

 ؛ المشتركةالعمل المستقبلي للمفاوضات الحكومية  إرشادساعدة في للم 2019يونيو 

 المضي قدماطريق  في التحديات. 

  

 الموحدالموقف االفريقي  (أ)

، على وجه الخصوص، الشرعية المشتركةمفاوضات الحكومية ال لعملية الراهنعلى خلفية الوضع  .12

 :الوزراءفإن ، تحظى بهوالدعم الذي ما زالت إفريقيا 

إيزولويني وإعالن سرت  توافقعلى أن الموقف األفريقي الموحد كما ورد في  دداأكدوا مج (1

 .الخيار الوحيد المقبول والقابل للتطبيق ألفريقيا يمثل

إصالح مجلس األمن مسألة على أهمية أن تظل الدول اإلفريقية موحدة في كذلك  أكدوا مجددا (2

الموقف األفريقي الموحد الذي يدعو  ال لبس فيهالدولي وأن تتحدث بصوت واحد وتدعم بشكل 

حق النقض،  هابما في ها،متيازاتاو هاصالحيات بجميعإلى تخصيص مقعدين في الفئة الدائمة 

 .ن في الفئة غير الدائمة لمجلس األمنين إضافييومقعد

 الموضوعيةكل من المسألة  بشأنقف الدول األعضاء في األمم المتحدة اموفي تباين ال واالحظ (3

تتمسك ئية بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة، وشددوا بالتالي على ضرورة أن واإلجرا
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الدول األعضاء األخرى في األمم المتحدة ومجموعات المصالح  كسب تأييدوأن تواصل  بموقفها

 .الموحدللحصول على مزيد من الدعم الملموس لصالح الموقف االفريقي 

االستمرار في التواصل اء في االتحاد األفريقي على وجميع الدول األعض وا لجنة العشرةشجع (4

الدول األعضاء األخرى في األمم المتحدة وتعبئة الدعم لصالح الموقف اإلفريقي الموحد كما  مع

 .إيزولويني وإعالن سرت توافقفي  ورد

الصادر عن الدورة العادية التاسعة والعشرين  648 المقررمن جديد أنه ينبغي تنفيذ  واأكد (5

من سحب أن تني تطلب من الدول األفريقية ذ، وال2017في يوليو  األفريقي التحادا تمرلمؤ

 .العضوية من جميع مجموعات المصالح األخرى

 

 المشتركةالمفاوضات الحكومية  (ب)

لتعكس صالح اإلحتمية  مجدداالجارية، أكد الوزراء  المشتركةالمفاوضات الحكومية بفيما يتعلق  .13

في مجلس األمن  اختالل التوازناسية الحالية، ال سيما الحاجة إلى تصحيح الحقائق الجيوسي الصورة

 : لألمم المتحدة، وفي هذا الصدد، أبدوا المالحظات التالية

 

في الجلسة العامة غير الرسمية حول "مسألة التمثيل  المشتركةالمفاوضات الحكومية  ال تزال (1

لمسائل األخرى ذات الصلة" تحظى العادل في عضوية مجلس األمن وزيادة عدد أعضائه وا

للتداول بشأن  مقبوليةبدعم واسع من الدول األعضاء في األمم المتحدة باعتبارها المنتدى األكثر 

  .الدوليإصالح مجلس األمن 

فعالية وشرعية ضمان ترى جميع الدول األعضاء أن إصالح مجلس األمن الدولي أمر حيوي ل (2

 .ألمم المتحدةاألعضاء في ادول المن يمثل أولوية لجميع قراراته. لذلك فإن إصالح مجلس األ

الدول األعضاء في األمم المتحدة، بما في عدد كبير من  الذي أبداهالدعم بتقر اللجنة مع التقدير  (3

حث على ترجمة هذا ت، وعليه. الموحدذلك مجموعات المصالح األخرى، للموقف األفريقي 

إيزولويني وإعالن  توافقفي  اعتمادهكما تم  الموحديقي التعبير إلى دعم ملموس للموقف اإلفر

 .سرت

الحاجة إلى تصحيح الظلم التاريخي الوعي ب بخصوصالزخم  على الرغم من استمرار تزايد (4

أي تحول جوهري في مواقف الدول األعضاء في األمم  يطرأالذي تعاني منه القارة األفريقية، لم 

 .المتحدة ومجموعات المصالح

 .ولتحسين أساليب عمله الدوليمجلس األمن عضوية لتوسيع  متزايد هناك دعم (5

حجم فئات مجلس األمن لألمم المتحدة في المستقبل،  مثلالقضايا المثيرة للجدل،  لكشيجب أن ت (6

المستقبل مع مجموعات المصالح  التعامل فيوالتمثيل اإلقليمي، ومسألة حق النقض، محور 

 .األخرى

الوضع  اإلبقاء على أن يؤدي إلىحق النقض )الفيتو(  توسيع االعتراض على من شأن إن (7

والعدالة المشتركة والشرعية والشفافية  اإلنصافالراهن دون معالجة المبادئ األساسية مثل 

 .والمساءلة

 الدوليإصالح مجلس األمن  بضرورة وأهميةالدول األعضاء في األمم المتحدة  إحدىعترف ت (8

الذي األمر  ،التمثيل األفريقيوزيادة الحالية، على وجه الخصوص، ليعكس الحقائق الجيوسياسية 

مصلحة في عملية ال كونها أحد أهم أصحابوبالتالي  ،يؤكد صحة مطالبة أفريقيا المشروعة

 .اإلصالح
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إن اقتراح بعض الدول األعضاء في األمم المتحدة بفئة مؤقتة / انتقالية / وسيطة لعضوية مجلس  (9

 إنه يتعلقحيث  الموحدإصالحه، ال يتعارض مع الموقف اإلفريقي  بعد األمن لألمم المتحدة

ا شامالا  كما أنهبمجموعة "فئات العضوية"،   .62/557في القرار  كماليس نهجا

لدول األعضاء في األمم المتحدة، مما يجعل من الصعب امواقف ومقترحات  استمرار التباين في (10

 .ا الرئيسيةالتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن القضاي

الموضوعية هو الخطوة األولى نحو  المسائلتوافق في اآلراء بشأن  التوصل إلىيجب أن يكون  (11

 .إصدار نص يكون مقبوالا لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة

عملية تقودها الدول األعضاء، ونظراا للترابط بين  المشتركةلمفاوضات الحكومية تمثل ا . (12

الدول األعضاء في األمم  فعلى،  62/557ئيسية المبينة في القرار المجموعات الخمس الر

المتحدة ومجموعات المصالح أن تلتزم بمبدأ "ال شيء متفق عليه حتى يتم االتفاق على كل 

شيء". لذلك من األهمية بمكان أن تشارك الدول األعضاء في األمم المتحدة في مناقشات شفافة 

 .موسإحراز تقدم مل تفضي إلىوشاملة 

والتي عممت  2015تكرر اللجنة دعمها لرسالة رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة في يوليو  (13

 .النص ومرفقه

 اإلضافاتبتولصيات والالخاتمة  -خامسا 

، فضالا عن التقدم المحرز في المشتركةلمفاوضات الحكومية للوضع الحالي ل عقب دراسة وافية .14

 :قي الموحد والنهوض به، يتم تقديم التوصيات التاليةلموقف األفريوالترويج ل كسب التأييد

 

إيزولويني وإعالن سرت باعتباره  توافقالموقف األفريقي الموحد الذي تبناه  التأكيد مجددا على (1

 الخيار الوحيد القابل للتطبيق ألفريقيا لتحقيق أهدافها بنجاح؛

فريقي الموقف األفريقي في االتحاد األ عضو ةدول كل أن تدرجالتأكيد على ضرورة  إعادة (2

 السياسة الخارجية؛ها في مجال الموحد بشأن إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة في أولويات

على الحاجة إلى مراجعة "اللغة المشتركة" بانتظام إلدراجها في المستقبل في  التشديد (3

الرفيعة  دول وحكومات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي خالل الدورات رؤساء تصريحات

 المتعددة األطراف؛ المنصاتالمستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة وغيرها من 

ال  62/557بموجب القرار  التي أُطلقت المشتركةلمفاوضات الحكومية ا أن التأكيد مجددا على (4

 المتبادلةعلى الروابط  والتأكيدالمنتدى الشرعي إلصالح مجلس األمن لألمم المتحدة،  تمثلزال ت

لمفاوضات الحكومية ا قيد المناقشة في للتفاوض التي هيالخمس الرئيسية القابلة  اتمجموعين الب

 الجارية في نيويورك؛ المشتركة

رفض أي نهج وسيطة أو انتقالية إلصالح تصر على أنه ينبغي ألفريقيا أن  التأكيد مجددا على (5

 ؛الموحدقف األفريقي الموأسس قوض بشكل خطير ي ذلك مجلس األمن لألمم المتحدة ألن

لمفاوضات ا في إضعافهاالمساس بالموقف األفريقي الموحد أو  ضرورة عدمعلى  التشديد (6

ما يدل االختالفات والفروق الدقيقة في المواقف دون وجود  بسبب الجارية المشتركةالحكومية 

 على المرونة من بعض مجموعات المصالح؛

مم المتحدة في كلتا الفئتين الدائمة وغير الدائمة على ضرورة توسيع مجلس األمن لأل التأكيد (7

واالمتيازات، بما في ذلك حق  الصالحيات جميعللسماح بتمثيل أفريقي في الفئة الدائمة مع 

تمثيل أفريقيا في الفئة غير الدائمة، النقص في  وسدحاليين، الدائمين العضاء مثل األالنقض 
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حسين أساليب عمل مجلس األمن وعالقته بالجمعية ، وتاألقاليموكذلك التمثيل العادل لجميع 

 العامة؛

 األعضاء الخمسة الدائمينالتواصل مع  في لجنة العشرةاستمرار  على ضرورة التأكيد مجددا (8

 وزراء الخارجية والسفراء؛ ى كل منلتواصل السابق على مستول كمتابعة

تكثيف   إلى ا ونيويوركفي أديس أباب وبعثات دول لجنة العشرةعلى حاجة عواصم  التأكيد (9

 الموحد، وذلك تواصل مع جميع أصحاب المصلحة لحشد الدعم للموقف األفريقي الاجتماعات 

 استراتيجية اتصال فعالة؛ اتباع من خالل

الرابعة والسبعين خالل الدورة  المشتركةلمفاوضات الحكومية ا اجتماعات بتكريس التوصية (10

الجمعية العامة التمديد الذي اعتمده ئق المشار إليها في قرار الحالية لمناقشة متعمقة وبناءة للوثا

 النصفي  المبين ، وال سيما موقف المقترحات المقدمة من الدول األعضاء2019يونيو  25في 

. وسيكون من المفيد، في هذا الصدد، أن تركز 2015يوليو  31في  ماتم تعميمه نذيلومرفقه ال

 :على ما يلي المشتركةحكومية لمفاوضات اللاالجتماعات التالية 

، أفريقياأُلِحق بقضايا عامة مع تركيز خاص على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي  (أ)

العملية وتعزيز  لمراجعةالفرصة  يتيحأن  ذلك شأن . فمنمبادئ إصالح مجلس األمن وعلى

الضروري من وأفريقيا. أُلِحق بتصحيح الظلم التاريخي الذي ى لإالحاجة الملحة الوعي ب

 .لتمثيل اإلقليمي، ال سيما حالة أفريقياحول اإجراء مناقشة متعمقة 

ؤثر على عمل األمم المتحدة، ال تكيف  ،أساليب عمل مجلس األمن، على وجه الخصوص (ب)

الذي تتميز به المجلس وكذلك الوضع غير الموات عضوية سيما عدم المساواة في تكوين 

للجنة العشرة فة المؤسسية، وصنع القرار. سيوفر ذلك لمقاعد غير الدائمة، من حيث المعرا

 .لدفاع عن قضية تخصيص مقاعد دائمة ألفريقياافرصة 

وما يجب القيام به  المشتركةلمفاوضات الحكومية ا لحالة مختلف وثائق مكرساجتماع  (ج)

ا  .للمضي قدما

يق طرعريضة لالخطوط ال رسم الجتماعات المذكورة أعاله معاملخص لاجتماع  تكريس (د)

 .لمضي قدماا

 تقديراإلعراب عن ال –سادسا 

السيد ماكي سال، رئيس جمهورية  لفخامةامتنانهم بالغ أعرب المشاركون في االجتماع الوزاري عن  .1

الترحيب واألخوي وكذلك ما لقوه من حفاوة االستقبال وحكومة وشعب السنغال على والسنغال، 

 .ر مداوالتهمالتسهيالت الممتازة المتاحة لهم لضمان حسن سي

قيادة والتزامه في  قوة زعامتهل ،دا بيواأثنى المشاركون كذلك على المنسق، فخامة الرئيس يوليوس م  .2

إصالح مجلس  -بأهداف الموقف األفريقي الموحد لجنة العشر والمضي قدما والية  السعي لتنفيذ

 .األمن لألمم المتحدة

عمل لجنة  من أجل تسهيلاالتحاد األفريقي  مرمؤت الذي يقدمه دعملأعرب الوزراء عن تقديرهم ل .3

إصالحات األمم المتحدة، وأثنوا على مفوضية االتحاد ب المعنيةرؤساء الدول والحكومات العشرة 

 .األفريقي لتيسيرها االجتماع الوزاري

بالتشاور  سيتم تحديدهأوغندا الستضافة االجتماع القادم في موعد ته قدمذي رحب الوزراء بالعرض ال .4

 منسقالمع 
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 مشروع مقرر

 بشأن إلصالح مجلس األمن لألمم المتحدة

 

 إن المؤتمر،

التقرير الحادي والعشرين للجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات المعنية بإصالح مجلس األمن  يعتمد .1

 لألمم المتحدة، المقدم من قبل فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون؛

 و Assembly/AU/Dec.573(XXIII) و ASSEMBLY/AU/Dec.564(XXIV)المقررات  يستذكر .2

Ext/Assembly/AU/Dec.1(IV) و Assembly/AU/Decl.2(V) و 

Assembly/AU/Dec.617(XXVII) و Assembly/AU/Dec.724(XXXII)؛ 

اع باالجتماعات الرفيعة المستوى للجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك االجتم يحيط علما .3

وأنشطة التوعية الرفيعة المستوى مع  2020الوزاري الثامن المنعقد في في داكار، السنغال، في يناير 

األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن وأصحاب المصلحة اآلخرين، حول إصالح مجلس األمن 

 لألمم المتحدة؛

 الموحد اإلفريقي للموقف الدعم ئةوتعب تعزيز في العشرة لجنة أحرزته الذي بالتقدم التقدير يعترف مع .4

 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن 2005 لسنة سرت وإعالن إزولويني آراء على النحو الوارد في توافق

 المتحدة؛

 لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الموحد اإلفريقي الموقف لشرعية المتزايد بالقبول الصدد هذا في يرحب .5

 المتحدة؛

 الجهود تكثيف زيادة بهدف وأنشطة الدعوة المستوى الرفيعة اجتماعاتها قدع مواصلة على اللجنة يشجع .6

 وتعزيزه؛ المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح بشأن الموحد األفريقي الترويج للموقف إلى الرامية

 سرت، وإعالن إيزولويني على النحو الوارد في توافق آراء الموحد األفريقي الموقف أن جديد من يؤكد .7

 منها أمور، جملة تصحيح إلى وتطلعها المشروع أفريقيا حق يعكس الذي الوحيد يار العمليالخ سيظل

 في بشكل كامل أفريقيا لتمثيل العملي الوحيد الخيار باعتباره القارة، منه تعاني الذي التاريخي الظلم

 المتحدة؛ لألمم األمن مجلس

 :يعني ما يلي المتحدة لألمم األمن مجلس في بشكل كامل أفريقيا تمثيل أن يؤكد من جديد .8

 العضوية وامتيازات صالحيات على األقل، مع كل ما يترتب على ذلك من دائمين( 2) مقعدين (1

 النقض )الفيتو(؛ حق ذلك في بما الدائمة،

 دائمة؛ غير مقاعد( 05) خمسة (2

 باسمه عمللل المتحدة لألمم األمن مجلس في النتخابهم ممثليه اختيار بحق األفريقي االتحاد يحتفظ (3

 عنه؛ وبالنيابة
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 طالما أنه ترى فإنها المبدأ، حيث من النقض، تعارض حق أفريقيا أن من الرغم على أنه على يؤكد مجددا .9

 مشتركة؛ عدالة المتحدة كمسألة األمن لألمم مجلس في الدائمين األعضاء لجميع إتاحته ينبغي وجد،

 عملية جوانب جميع في وتضامنها أفريقيا ةوحد على بالحفاظ الراسخ االلتزام على يؤكد مجددا .10

 المشتركة الحكومية في إطار المفاوضات المشاركة ذلك في بما المتحدة، لألمم األمن مجلس إصالح

 اإلصالح؛ جوانب عملية جميع في الهدف بوحدة واحد بصوت التحدث ومواصلة وخارجها،

 نيويورك في األفريقي االتحاد في ضاءاألع الدول على يتعين أنه على يؤكد مجددا الصدد، هذا وفي .11

 تعزيز أجل من األخرى، المصالح جماعات جميع من العضوية هذه سحب المزدوجة، العضوية ذات

 سرت؛ وإعالن في توافق آراء إيزولويني الوارد النحو على الموحد األفريقي الموقف

 يطلب .12

جماعات  مع مستوى أعلى ا علىمباحثاته تكثيف العشرة والحكومات الدول رؤساء لجنة أن تواصل  (1

 األعضاء ذلك في بما الرئيسيين، المصلحة وأصحاب اإلقليمية األخرى المصالح والمجموعات

 وتعزيز دفع في المحرز التقدم على البناء بهدف المتحدة، لألمم األمن مجلس في الدائمين الخمسة

 األمن مجلس إصالح بشأن سرت نوإعال توافق آراء إيزولويني في الوارد الموحد األفريقي الموقف

 المتحدة؛ لألمم
 

 في الوطنية بياناتها موجزة، في مشتركة صيغة األفريقي االتحاد في األعضاء الدول أن تعكس جميع  (2

وتعزيز  لتشجيع ،2020 سبتمبر في المتحدة لألمم العامة للجمعية والسبعين الخامسة الدورة افتتاح

 المتحدة؛ لألمم األمن لمجلس شامل إلجراء إصالح لدعوةا وتكرار الموحد، اإلفريقي الموقف
 ضمن المتحدة لألمم األمن مجلس إصالح مسألة األفريقي االتحاد في األعضاء أن تدرج الدول  (3

 ضرورة تصحيح سيما وال األفريقيين، غير الشركاء في تعاملها مع الخارجية سياساتها أولويات

 التأخير؛ من مزيد دون األفريقية قارةتحمله ال تزال ال الذي التاريخي الظلم
 بشأن العشرة لجنة أنشطة وتيسير تمويل لغرض المفوضية ميزانية في مخصصات إدراج يقرر .13

 المتحدة؛ األمم إصالح

 مجلس إصالح بشأن أهدافها إفريقيا تحقق أن إلى العشرة مهتمة بواليتها لجنة أن تظل أيًضا يقرر .14

 .للمؤتمر والثالثين الرابعة العادية الدورة إلى تقرير تقديم للجنةا من ويطلب المتحدة، لألمم األمن
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