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 الختامية للقمة التشاورية للجنة االتحاد األفريقيالوثيقة 

 العشرة المعنية بإصالح مجلس األمن لألمم المتحدةلجنة لرؤساء الدول والحكومات  

 7141مايو  41-41توائية، سمالبو، غينيا اال

 :مقدمة -أوال 

 Assembly/AU/Dec.617(XXVII) رقماالتحاد األفريقي مقررات مؤتمر ب عملا  
منسق لجنة رؤساء الدول  وافق، Assembly/AU/Dec.574(XXV)و Assembly/AU/Dec.599(XXVI)و

ور تشاالعد ، ب، رئيس جمهورية سيراليوني كورومااالدكتور إرنست بفخامة ، (العشرة )لجنة اتوالحكوم

دول الاء رؤس جميع و جمهورية غينيا االستوائية، رئيس فخامة السيد تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغومع 

مايو  41يف، في ملبو، غينيا االستوائيةللجنة العشرة  قمةعقد على ، في لجنة العشرة األعضاء حكوماتالو

7141. 

فيهم  نلوزراء الخارجية وكبار المسؤولين بمة الثاني ةاالجتماعات التحضيرية المشترك سبقت القمة   

عى سالمرة الرابعة التي تذلك  . وكان7142مايو  41إلى  41من أديس أبابا و نيويوركن منوالدائمالمندوبون 

 االتحادلمؤتمر  الدورات العادية خارجوالحكومات  على مستوى رؤساء الدولالعشرة للجتماع  لجنةفيها 

وليفينجستون،  7141في مايو خرى في أويو، جمهورية الكونوو، األجتماعات اال قد انعقدتو .األفريقي

اللجنة أيضا  عقدت. و7141، في يناير ووندهوك، جمهورية ناميبيا 7142في مايو  ،جمهورية زامبيا

 . 7141في نوفمبر  ونيروبي 7142في مارس  فريتاوون ج قمم االتحاد األفريقي فيخاراجتماعين وزاريين 

تداخلة والمترابطة لعملية أحاط رؤساء الدول والحكومات علما، خلل مداوالتهم، بالعناصر الم 

اإلصلح، وخاصة المواضيع الرئيسية الخمسة وهي العلقة بين الجمعية العامة ومجلس األمن، وحجم مجلس 

 وفئات العضوية. ،األمن الموسع وأساليب عمله، ومسألة حق النقض، والتمثيل اإلقليمي

ة العشرة وقرروا أن تقوم نشطة لجنألالسنوات العشر فترة استعرض رؤساء الدول والحكومات  

المجموعة بإطلق نهج جديد بوية تنشيط الموقف األفريقي الموحد. ونظرا للواقع الجيوسياسي الجديد من حيث 

فل ودورها المتنامي في المحاية سكانها الالظلم التاريخي الذي أُلِحق بأفريقيا، وزنها الديمورفي، وديناميات

مكانا في الفئة الدائمة  لمجلس األمن لألمم المتحد. وفي هذا الصدد، ال يمكن المتعددة األطراف، تستحق القارة 

مصلحة أو دولة عضو أخرى أن تتحدى الموقف األفريقي الموحد من حيث مشروعيته. وعليه،  ةألي مجموع

 الموقف األفريقي الموحد على نحو ما ورد في توافق إيزولويني أن والحكومات مجدداالدول يؤكد رؤساء 

 اح.بنجها تحقيق أهدافوالكفيل بتمكين أفريقيا من  الخيار الوحيد القابل للتطبيقهو إعلن سرت و

 :لحضورا -ثانيا 

 في لجنة العشرة على النحو التالي:  الدول األعضاء جميعشاركت في القمة  

 ؛ رئيس جمهورية سيراليون؛الدكتور إرنست بأي كورومافخامة  (4

 ، رئيس جمهورية غينيا االستوائية؛أوبيانغ نغويما مباسوغوالسيد تيودورو فخامة  (7

 ، رئيس جمهورية الكونوو؛السيد دينيس ساسو نغيسوفخامة  (2

 ، رئيس جمهورية ناميبيا؛جينغوبهيج الدكتور فخامة  (1
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 ، رئيس جمهورية زامبيا؛السيد إدغار تشاجوا لونجوفخامة  (2

 سنوال؛جمهورية الب نيباد وتشجيع الحكم الرشيدوال األفريقي ، وزير التكاملديوبخادم السيد معالي  (1

 جمهورية أوغندا؛ب، وزير الشؤون الخارجية السيد سام كوتيسامعالي  (2

المواربية واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية  ، وزير الشؤونالسيد عبد القادر مساهلمعالي  (8

 الشعبية جمهورية الجزائرية الديموقراطيةالب

 ، وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبياشعيب أبو نصيرة السفير طارقسعادة  (9

 جمهورية كينيا؛ في ، وزارة الخارجية أوجوتوالسفير بنسون سعادة  (41

 يابة عنن، الشؤون السياسيةة مفوض ،سيسوماساماتي ميناتا سعادة السفيرة  وحضرت القمة أيضا 

 .االتحاد األفريقي رئيس مفوضية

 :لموقف األفريقي الموحدا -ثالثا 

الموقف األفريقي الموحد كما هو مبين في توافق إيزولويني التأكيد على  رؤساء الدول والحكومات جدد 

 وإعلن سرت وقدموا التوصيات التالية:

رمز ا أيضاألفريقية وإرادتها الجماعية. هو  توافق القارةشددوا على أن الموقف األفريقي الموحد يجسد  .4

 ميزة للقارة. باعتبارهما أفريقيا وقوتهالوحدة 

وت بص إصلح مجلس األمن وتتحدثبشأن  أكدوا مجددا أنه ينبوي للبلدان األفريقية أن تظل موحدة .7

مع  ةالحصول على مقعدين في الفئة الدائم بشأنتؤيد بشكل ال لبس فيه الموقف األفريقي الموحد واحد و

ومقعدين إضافيين في الفئة غير الدائمة في مجلس  ق النقضجميع امتيازاتها وصلحياتها بما فيها ح

 األمن.

أن الموقف األفريقي الموحد هو الوسيلة الوحيدة التي تعكس حق أفريقيا المشروع في  شددوا على .2

 .القارةلحق بأُ تصحيح الظلم التاريخي الذي 

 الدول األعضاء. الحظوا أن الموقف األفريقي الموحد ال يزال يحظى بتأييد واسع النطاق بين .1

الحظوا أيضا أن االنقسامات بين الدول األعضاء ومجموعات المصالح ال تزال عميقة جدا بشأن النهج  .2

من القبول  أكبر العام إلصلح مجلس األمن وتحديد توّجهه، ولم يحظ أي اقتراح إصلحي محدد بقدر

 السياسي.

عملية اإلصلح، فإن أي نموذج إصلحي ال لأيضا أنه نظرا للوضع الراهن وا وفي هذا الصدد، الحظ .1

 ة العامةالجمعي علىيحظى بأكبر قدر من القبول السياسي سيكون مصيره الفشل إذا ُطرح للتصويت 

 .هفشل بعد في عملية اإلصلح الشاملة مقبوال االقتراح ال يكونوقد . في وقت سابق ألوانه

ول األعضاء الد كسب تأييد ومواصلةاالستراتيجي  التأني إلى توخيأفريقيا حاجة على وبالتالي، أكدوا  .2

 أكثر جدية.ودعم ملموس  للحصول علىومجموعات المصالح األخرى 

البناء مع  التواصلعلى الزخم الحالي من خلل التأسيس ضرورة مواصلة  وافي هذا الصدد، كررو .8

تضييق الكفيلة بسبل الجاد الدول األعضاء األخرى في األمم المتحدة بوية تعزيز القواسم المشتركة وإي

 مجاالت االختلف.
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 على أساسالتحدث بصوت واحد  تواصلوفريقيا متماسكة أأن تبقى إلى ملحة الحاجة الأشاروا إلى  .9

 وحد"؛ق مطالب "الموقف األفريقي المجميع جوانب عملية اإلصلح، حتى تتحق وحدة الهدف في

شرة الدول والحكومات الع ءلجنة االتحاد األفريقي لرؤساجهود التوعية الهائلة التي بذلتها ب أحاطوا علما .41

 تواصلتمجلس األمن من أجل عرض الموقف األفريقي الموحد والترويج له، حيث إصلح المعنية ب

مع مجموعات المصالح ذات الصلة وأقامت اتصاالت بناءة رفيعة المستوى مع الدول األعضاء الخمس 

 ول على فهم ودعم أكبر للموقف األفريقي الموحد.الدائمة العضوية، وذلك من أجل الحص

تمشيا مع مقررات مؤتمر االتحاد األفريقي، أشاروا إلى أنه من األهمية الحاسمة أن تتمسك الدول  .44

بالموقف األفريقي الموحد وتستمر في إقامة اتصاالت مكثفة مع سائر الدول األعضاء  ةاألفريقي

زخم الومجموعات المصالح األخرى من أجل توليد مزيد من الفهم والدعم لتطلعات أفريقيا وبناء 

 لتصحيح الظلم التاريخي الذي أُلِحق بأفريقيا؛

 الموحد ومواقف مجموعات المصالح األخرى؛ أشاروا إلى االختلفات القائمة بين الموقف األفريقي .47

الصادر عن مؤتمر االتحاد  142في هذا الصدد، دعوا البلدان األفريقية إلى االلتزام التام بالمقرر و .42

 األفريقي واالنسحاب من مجموعات المصالح األخرى.

 :لمفاوضات الحكوميةا -رابعا 

 والحكومات: الدول فإن رؤساء بشأن المفاوضات الحكومية،

ال تزال هي اآللية المشروعة  17/222من جديد أن المفاوضات الحكومية المنشأة بموجب القرار وا أكد (أ

لمفاوضات افي قيد المناقشة الرئيسية الخمسة المواضيع بين  الروابطعلى وا شددو مجلس األمنإلصلح 

 الجارية في نيويورك.الحكومية 

 إلىنظرا . والدول األعضاءلقيادة خاضعة تظل المفاوضات الحكومية عملية  أن ضرورةأيضا وا كرر (ب

اء الدول األعضينبوي أن تتقيد  الرئيسية الخمسة للمفاوضات الحكومية،مواضيع الترابط بين ال

 بشكل دقيق. "االتفاق على كل شيء أو ال شيء" مبدأب ومجموعات المصالح

 العادل يللضمان التمث الدائمة وغير الدائمة الفئتين كلتا في األمن عضوية مجلس أكدوا على أهمية توسيع (ج

 بها يتمتع لتيا االمتيازاتالصلحيات و كافة مع الدائمة الفئة في أفريقيا تمثيل سيما وال األقاليم، لجميع

 لدائمين،ا األعضاء غير فئة في ومعالجة نقص التمثيل ،بما فيها حق النقض الحاليون الدائمون األعضاء

 العامة؛ مع الجمعية وعلقته األمن مجلس عمل أساليب تحسين عن فضل

كان أعدها الرئيسان المشار التي "ورقة األفكار للتأمل"النسختين األصلية والمنقحة من  أيا من الحظوا أن (د

 لم تعكس الموقف األفريقي الموحد ولم تكن توافقية. 24الـ الدورة للمفاوضات الحكومية خلل

ملية في إطار عتوافق ممكن ورة التوصل إلى أوسع رض التأكيد علىين على المشاركن ئيسي  الر واحث (ه

حيدة غير القارة الوألن أفريقيا هي في الفئة الدائمة، المفاوضات الحكومية من أجل ضمان تمثيل أفريقيا 

لظلم التاريخي امما سيسمح بتصحيح الدائمة، غير فئة الالممثلة في هذه الفئة فضل عن تمثيلها الناقص في 

 . حتى اآلن السائد

 بشأن إحالة الوثيقة اإلطارية وملحقها.  7142كرروا الدعم لرسالة رئيس الجمعية العامة المؤرخة يوليو  (و

سعادة السيد سام لجمعية العامة لألمم المتحدة ل 19ـالدورة الأيضا بالجهود المبذولة من قبل رئيس  اوأشاد (ز

مسألة التمثيل العادل وزيادة عدد أعضاء مديد  "عملية اإلصلح، مما أدى إلى تبضي قدما لمكوتوسا ل

 والوثيقة اإلطارية وملحقها. مجلس األمن لألمم المتحدة وغيرها من المسائل ذات الصلة"
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 :الرئيسية والقضايا الوضع الراهن - خامسا

وأحاطوا  ،الحالية واالقتصادية الجيوسياسية لبيئةا واقعلبلورة  صلحاإل حتمية والحكومات الدول أكد رؤساء

 علما بما يلي: 

"مسألة التمثيل العادل وزيادة حول العامة غير الرسمية  اتالتزال المفاوضات الحكومية في الجلس .4

ذات الصلة" تحظى بدعم واسع من الدول األعضاء في األمم األخرى مجلس األمن والمسائل أعضاء 

 لمنتدى األكثر قبوال للتداول بشأن إصلح مجلس األمن لألمم المتحدة؛المتحدة باعتبارها ا

 قرارات مجلس ومشروعيةفعالية ضمان حيويا ل أمراجميع الدول األعضاء إصلح مجلس األمن  تعتبر .7

 ؛الدول األعضاء وبالتالي، فإن إصلح مجلس األمن يندرج ضمن أولويات األمن

 المفاوضات الحكوميةبتوافق اآلراء تطورا هاما في عملية  21/229 رقممديد التاعتماد قرار  يشكل .2

 .ى ذلكعل التأسيسيجب و

وافقت و القارة األفريقية منه تصحيح الظلم التاريخي الذي تعانيزخم حول الحاجة إلى ال يزداد بينما .1

مجلس األمن بفئتيه الدائمة وغير الدائمة، عضوية  توسيع علىأغلبية الدول األعضاء في األمم المتحدة 

 ؛في المواقفيذكر لم يطرأ أي تحول 

 ومع ذلك، فإنتحسين أساليب عمله. ولتوسيع حجم مجلس األمن  عريضا امن الواضح أن هناك تأييد  .2

معارضة توسيع حق النقض من جانب الدول األعضاء، وخاصة مجموعة الدول الخمس الدائمة 

المبادئ األساسية مثل اإلنصاف والعدالة  تناولبقي الوضع كما هو دون أن تُ العضوية، من شأنها 

 ل اإلقليميالتمثيوفئات العضوية ب ةعلقالمت المسائل وال تزال المشتركة والمشروعية والشفافية والمحاسبة.

 .المصدر الرئيسي للخلف

بضرورة إصلح مجلس األمن  ويقر عدد من الدول األعضاء، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية، .1

 تبر أفريقياعهن وزيادة تمثيل أفريقيا على وجه الخصوص. وعليه، يُ اليعكس الواقع السياسي العالمي الر

 صاحبة مصلحة كبيرة في العملية.محقّة في مطالبها و

 لسمن عضوية مج /مؤقتة/وسيطةةقد يؤدي االقتراح المقدم من بعض الدول األعضاء بشأن فئة انتقالي .2

( من ميثاق 4) 72األمن بعد إصلحه إلى إنشاء فئة ثالثة من العضوية غير منصوص عليها ال في المادة 

األمم المتحدة التي تنص فقط على فئتين من األعضاء الدائمين وغير الدائمين وال في نهج اإلصلح 

لثة المقترحة مع الموقف . وإضافة إلى ذلك، ال تتوافق هذه الفئة الثا17/222الشامل الوارد في القرار 

 األفريقي الموحد فيما يتعلق بموضوع "فئات العضوية"؛

وبالتالي، تشمل التحديات المستقبلية التفاوت المستمر في مختلف المواقف والمقترحات من الدول  .8

األعضاء والتوصل إلى توافق حول نص خاص يكون بمثابة أساس للمفوضات. وبالتالي، فإن من األهمية 

 ؛ية أن تشرع الدول األعضاء في مناقشات من شأنها أن تفضي إلى قبول نص تفاوضالحاسم

ينبوي للجنة العشرة وجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي مواصلة المساعي إلشراك الدول  .9

األعضاء ومجموعات المصالح األخرى بوية حشد التأييد لضمان فهم الموقف األفريقي الموحد على نحو 

 ي توافق إيزولويني وإعلن سرت؛ماورد ف

المفاوضات إطارا لعملية  7112لعام  ةلقمة العالميلوالوثيقة الختامية  17/222يوفر كل من القرار  .41

من وعليه، ف. مجلس األمنلإصلح شامل المتوافقة مع  العريضة، فضل عن المبادئ الحكومية

 ؛بهذه المبادئالضروري أن تلتزم الدول األعضاء 

توافق إزولويني وإعلن  الموقف األفريقي الموحد المتضمن في كل من ىمبادئ هي التي يسعوهذه ال  .44

 صلحات المؤسسية لألمم المتحدة بما في ذلك مجلس األمن.اإل في إطاربها ودعمها نهوض سرت إلى ال

ل االنتقال إلى قبة، خمسالرئيسية المواضيع اللمفاوضات بشأن كل ا بهذه المبادئ ومعاييرالتقيد ينبوي و

 تفاوضي. نص أي أو تبسيط اللوة في المواقفمرحلة دمج 
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هي وممكن من الدول األعضاء سياسي أوسع قبول بحظى يلتوصل إلى حل يمكن أن لناجعة قة يوثمة طر .47

يادة الدول بقشاملة ومتوازنة و شفافةو البناء بطريقة مفتوحة التعاونالتطور من خلل  تمكين النص من

 األعضاء؛

وضات لتقدم في المفاإلحراز ا أمرا ضروريالمضي قدما بالعملية ل حشد اإلرادة السياسية اللزمةيُعتبر   .42

 .مستقبلا  الحكومية

ا   :خطة العملو لتوصيات الرئيسيةا - سادسا

ما وحد، خصوصا بلموقف األفريقي المالمؤيدة لالحملة  وتنشيط إعادة إطلقوالحكومات  رؤساء الدول اتفق

 يعكس القوة المتنامية للبلدان األفريقية ومساهمتها وتأثيرها على الساحة الدولية. 

 وتبعا لذلك وافق رؤساء الدول والحكومات على ما يلي:

يشكل الموقف األفريقي الموحد الوارد في توافق إيزولويني وإعلن سرت الخيار الوحيد القابل للطبيق  .أ

خي الذي أُلحق بالقارة األفريقية. ينبوي أن يكو ن إصلح مجلس األمن لألمم المتحدة لتصحيح الظلم التاري

 .17/212شلما، وفقا للقرار 

 27في بياناتها الوطنية أمام الجمعية العامة الـ ينبوي لجميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أن تدعو .ب

  .لمتحدة بناء على الموقف األفريقي الموحد، إلى إصلح شامل لمجلس األمن لألمم ا7142في سبتمبر 

تنامية، االقتصادية المتها وقو ألفريقيا الوزن الديموغرافيمن حيث  الجيوسياسي الراهنواقع نظر إلى ال .ج

 ل منك تستحق مكانا فيفإنها في المحافل المتعددة األطراف،  المتزايد هاودور السكانية هاوديناميات

 ن الفئتينهاتي يجب قبول أفريقيا فيعليه، لمجلس األمن لألمم المتحدة. و وغير الدائمة الدائمةتين الفئ

 .، وفقا للموقف األفريقي الموحد، بما فيها حق النقضواالمتيازات الصلحياتبجميع 

رفض أي نُهج مؤقتة أو انتقالية أو وسيطة إلصلح مجلس األمن لألمم المتحدة حيث إنها تقوض، بشكل  .د

 أسس الموقف األفريقي الموحد.خطير، 

التأكيد مجددا على األهمية البالوة ألن تتضمن البيات التي يدلي بها قادة أفريقيا وجميع ممثليهم أمام األمم  .ه

المتحدة واالتحاد األفريقي وكذلك المنابر والمحافل المتعددة األطراف، كسب التأييد للموقف األفريقي 

 مم المتحدة.الموحد حول إصلح مجلس األمن لأل

التأكيد مجددا أيضا على ضررورة أن تدرج جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي الموقف األفريقي  .و

 الموحد حول إصلح مجلس األمن لألمم المتحدة ضمن أولويات سياستها الخارجية. 

ي للجنة أن أنه ينبور وحد. غيلموقف األفريقي المالمقدم لمع التقدير بالتعاطف والدعم تنوه لجنة العشرة  .ز

 به.االضرار أو األفريقي الموحد موقف اليؤدي ذلك إلى تقويض  أالّ تتأكد من 

ة لجنة العشرة والطلب من االتحاد إدراج على تخصيص ميزانية ألنشطاالتحاد األفريقي بمؤتمر اإلشادة  .ح

يقي ق الموقف األفركبند استراتيجي في جدول أعماله وخطة عمله حتى يتحق الموحدالموقف األفريقي 

وفي هذا الصدد، ينبوي لمفوضية االتحاد األفريقي تسهيل عمل لجنة العشرة لتمكينها من أداء  الموحد.

 مهامها.
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ينبوي للبلدان األفريقية أن تسحب عضويتها من جميع مجموعات المصالح األخرى، بما في ذلك  .ط

 المنشأة حديثا.  "إلصلح مجلس األمم المتحدة "مجموعة األصدقاء

 في مجموعة الدولنظرائهم األعضاء في لجنة العشرة التواصل مع ينبوي لرؤساء الدول والحكومات  .ي

ا باالتصاالت التي قام بها وزراء الخارجية والمندوبون طلب ن، والالدائمو الخمس الدائمة العضوية إلحاقا

 المضي قدما بعمل لجنة العشرة. من المنسق وضع خارطة طريق لألنشطة مصحوبة بجدول زمني بوية

 :التقدير -ا بعسا

داء مواصلة أقيادته القوية والتزامه بعلى  الدكتور إرنست بأي كوروما فخامةالمنسق، باللجنة أشادت  .أ

لح إص حول الموحدالموقف األفريقي أهداف تحقيق في المضي قدما و لجنة العشرة إلىالمهام المسندة 

 مجلس األمن لألمم المتحدة؛

السيد تيودورو أوبيانغ نغويما فخامة ا لوامتنانه اخالص تقديره تعرب عنأن  لجنة العشرة أيضا تود .ب

القمة التشاورية الرابعة للجنة استضافة على  جمهورية غينيا االستوائيةوحكومة وشعب  مباسوغو

 خلل القمة؛وحسن الضيافة  العشرة

 .استضافة االجتماع القادم للجنة العشرةعلى عرضها  ... لجمهورية االقمة أيضا عن تقديره تأعرب .ج
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 مشروع

 بيان القمة التشاورية للجنة االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات العشرة 

 7141مايو  41مالبو، غينيا االستوائية، 

المعنية بإصلح األمم المتحدة قمتها  العشرة االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكوماتعقدت لجنة  .4

مايو  42االستشارية الرابعة حول إصلح مجلس األمن لألمم المتحدة في ملبو، غينيا اسلتوائية، في 

نيا ي، رئيس جمهورية غفخامة السيد تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو. وقد استضاف القمة 7142

، رئيس جمهورية سيراليون ومنسق لجنة فخامة الدكتور إرنست باي كورومااالستوائية تحت رئاسة 

 الدكتور هيج فخامة، رئيس جمهورية الكونوو والسيد دينيس ساسو نغيسوالعشرة وحضور فخامة 

 ، رئيس جمهورية زامبيا.السيد إدغار تشاجوا لونجو فخامة، رئيس جمهورية ناميبيا وجينغوب

 وكان رؤساء الدول والحكومات اآلخرون ممثَّلين على النحو التالي: .7

 ، وزير خارجية جمهورية أوغندا؛السيد سام كوتيسامعالي  (4

 ، وزير التكامل األفريقي والنيباد وتشجيع الحكم الرشيد بجمهورية السنوال؛السيد خادم ديوبمعالي  (7

المواربية واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية ، وزير الشؤون السيد عبد القادر مساهلمعالي  (2

 بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 ، وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبياالسفير طارق شعيب أبو نصيرةسعادة  (1

 ، وزارة الخارجية في جمهورية كينيا؛ السفير بنسون أوجوتوسعادة  (2

ا سعادة السفير مامادي توري، المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا وقد حضر القمة أيض (1

 ن، مفوضة الشؤون السياسية، نيابة عميناتا ساماتي سيسوماورئيس االتحاد األفريقي والسفيرة 

 .االتحاد األفريقي رئيس مفوضية

معنية العشرة الاستعرض رؤساء الدول والحكومات في مداوالتهم السنوات االثنتي عشرة من أنشطة لجنة  .2

بإصلح مجلس األمن لألمم المتحدة. والحظوا استمرار دعم الدول األعضاء في األمم المتحدة للموقف 

األفريقي الموحد، غير أنهم شددوا على ضرورة أن تبقى البلدان األفريقية متحدة بشأن إصلح مجلس 

عدين ي الموحد لضمان تخصيص مقاألمن، وتتحدث بصوت واحد وتؤيد بشكل ال لبس فيه الموقف األفريق

في الفئة الدائمة بجميع الصلحيات واالمتيازات، بما في ذلك حق النقض، ومقعدين إضافيين في الفئة 

غير الدائمة. وأعربوا أيضا عن انشوالهم ألن ثمار جميع الجهود المبذولة على مستوى كل من أفريقيا 

ح شامل لمجلس األمن ال تزال ضئيلة ومخيبة لآلمال والمفاوضات الحكومية في الدعوة إلى إجراء إصل

 ومحبطة. 

 وفي هذا الصدد، قرروا ما يلي: .1

إن الموقف األفريقي الموحد على نحو ما ورد في توافق إيزولويني وإعلن سرت هو الخيار الوحيد  .أ

ن يكون إصلح أالقابل للتطبيق والكفيل لتصحيح الظلم التاريخي الذي أُلحق بالقارة األفريقية. وينبوي 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة. 17/222مجلس األمن لألمم المتحدة وفقا للقرار رقم 

 شددوا على األهمية البالوة لتعزيز االتصاالت مع األعضاء الدائمين في مجلس األمن لألمم المتحدة. .ب

كلّفوا وزراء الخارجية للجنة العشرة  بتقديم مقرر بشأن النهج التدريجي للمضي قدما بالموقف  .ج

األفريقي الموحد من عملية إصلح األمم المتحدة بوية إدراجه في جدول أعمال مؤتمر االتحاد في 

 . 7142يوليو 

صادية موغرافي وقوتها االقتوعند التأمل في الواقع الجيوسياسي الحالي الذي يتميز بوزن أفريقيا الدي .2

المتنامية ودينامياتها السكانية ودورها المتزايد في المحافل المتعددة األطراف والحاجة الماسة إلى تمثيلها 

العادل في مجلس األمن، يتجلى واضحا أن أفريقيا تستحق مكانا في الفئة الدائمة لمجلس األمن لألمم 

بما في ذلك حق النقض، فضل عن مقعدين غير دائمين  المتحدة بجميع الصلحيات واالمتيازات،
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إضافيين. وفي هذا الصدد، ال يمكن ألي مجموعة مصالح/دولة عضو أخرى أن تتحدى الموقف األفريقي 

 الموحد من حيث مشروعيتها.

وحكومة وشعب جمهورية  السيد تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغوأعربت اللجنة عن تقديرها لفخامة  .1

 الستوائية على استضافة االجتماعات وما حظيت به من حسن الضيافة وتسهيلت ممتازة؛غينيا ا

على قيادته القوية  فخامة الدكتور إرنست بأي كوروماأشاد رؤساء الدول والحكومات بجهود المنسق،  .2

فريقي والتزامه بمواصلة أداء المهام المسندة إلى لجنة العشرة والمضي قدما في تحقيق أهداف الموقف األ

 الموحد حول إصلح مجلس األمن لألمم المتحدة؛

  7141مايو  41حرر في مالبو بتاريخ 
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 مصفوفة خطة أنشطة مرحلة ما بعد مالبو

 لقمة رؤساء دول وحكومات لجنة العشرة حول إصالح مجلس األمن لألمم المتحدة

7142يناير  -7141يونيو   
 

الرق

 م

 مالحظات اإلطار الزمني للتنفيذ الشركاء المسؤولون  المتوقعةالنتائج  األنشطة

 يناير-أكتوبر سبتمبر -يوليو يونيو
مشاورات مع لجنة العشرة  1

والممثلين الدائمين للتحاد 

األفريقي في نيويورك من قبل 

وزير خارجية سيراليون حول 

تنفيذ مقررات االتحاد األفريقي 

المتحدة، بشأن إصلح األمم 

وكذلك المشاركة في 

المفاوضات الحكومية 

 المشتركة

 

نوقش دور االتحاد 

األفريقي في تيسير عمل 

لجنة العشرة وكذلك مقرر 

مؤتمر االتحاد األفريقي 

 بشأن عمل اللجنة

 

ووزير خارجية سيراليون، 

ومفوضية االتحاد األفريقي، 

 والممثلين الدائمين للجنة العشرة 

 

يونيو 

7142 

   

تقديم التقرير التاسع عشر  2

للجنة العشرة بما في ذلك نتائج 

قمة ملبو وخطة األنشطة 

خلل الدورة العادية التاسعة 

والعشرين لمؤتمر االتحاد 

  األفريقي من قبل المنسق

 اعتماد التقرير ومقرراتها

 

الدورة العادية التاسعة 

والعشرون لمؤتمر رؤساء دول 

 وحكومات االتحاد األفريقي

 

يوليو  1و  2 

7142 

X  

خلوة الممثلين الدائمين للجنة  3

العشرة في نيويورك وأديس 

أبابا، وجهات التنسيق في 

عواصم لجنة العشرة التي 

 ستعقد في نيويورك

 

. وضع مفكرة لرؤساء 4

دول لجنة العشرة للتباحث 

مع األعضاء الخمسة 

 الدائمين

. وضع استراتيجية 7

 جديدة للتباحث مع  

 أ( جماعات المصالح  

ب( المجموعات اإلقليمية 

ج( التنسيق مع المجموعة 

 األفريقية 

لجنة العشرة وإدارة الشؤون 

السياسية لمفوضية االتحاد 

 األفريقي

 

 

  

أغسطس  2-1

7142 
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الرق

 م

 مالحظات اإلطار الزمني للتنفيذ الشركاء المسؤولون  المتوقعةالنتائج  األنشطة

 يناير-أكتوبر سبتمبر -يوليو يونيو

د( التباحث مع المفاوضات 

 الحكومية المشتركة 

. صياغة صيوة حول 2

إصلح مجلس األمن لألمم 

المتحدة تتعلق بتحقيق 

الموقف األفريقي الموحد 

يتم إدراجها في الكلمات 

التي تلقيها جميع الدول 

اء في االتحاد األعض

األفريقي خلل الدورة 

الثانية والسبعين للجمعية 

العامة لألمم المتحدة في 

  7142سبتمبر 
االجتماع االستشاري المشترك  4

مع رئيس مفوضية االتحاد 

الشؤون األفريقي ومفوض 

السياسية ولجنة الممثلين 

 الدائمين في أديس أبابا

 

إدماج إصلح مجلس 

األمن لألمم المتحدة في 

عمل مفوضية االتحاد 

األفريقي لتيسير عمل لجنة 

العشرة بفعالية. التباحث 

مع لجنة الممثلين الدائمين 

في أديس أبابا حول عملية 

إصلح مجلس األمن لألمم 

المتحدة وعمل لجنة 

 العشرة 

 

 

لجنة العشرة وإدارة الشؤون 

حاد السياسية لمفوضية االت

 األفريقي

   7142أكتوبر  

مشاورات رؤساء دول لجنة  5

العشرة مع رؤساء دول 

 األعضاء الخمسة الدائمين

تم التأكد من مستوى التزام 

األعضاء الخمسة الدائمين 

في مجلس األمن بالموقف 

األفريقي الموحد ودعمهم 

 له في واقع األمر 

 

 

رؤساء دول وحكومات لجنة 

ونظراء األعضاء العشرة 

 الخمسة الدائمين

 

يتم إجراء المشاورات   7142سبتمبر  

المقترحة على 

هوامش الجمعية 

العامة لألمم المتحدة. 

وسوف يتباحث 

أعضاء لجنة العشرة 

مع شركائهم من 
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الرق

 م

 مالحظات اإلطار الزمني للتنفيذ الشركاء المسؤولون  المتوقعةالنتائج  األنشطة

 يناير-أكتوبر سبتمبر -يوليو يونيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األعضاء الخمسة 

الدائمين على النحو 

 التالي: 

جمهورية  -فرنسا

 الكونوو والجزائر

أوغندا -الصين

 وزامبيا

 -االتحاد الروسي

غينيا االستوائية 

 وكينيا

 -المملكة المتحدة

 سيراليون وناميبيا

 -الواليات المتحدة

 السنوال وليبيا
اإلجراءات على جميع  متابعة 6

المستويات، بما في ذلك على 

مستوى الوزراء والممثلين 

 الدائمين والخبراء
 

زيادة توعية دول أعضاء 

أخرى بمبررات طلب 

أفريقيا لعضوية انضمام 

الفئة الدائمة وتعزيز 

مستوى الدعم الملموس 

 للموقف األفريقي الموحد

ة لجنرؤساء دول وحكومات 

وزراء الخارجية، بما و، عشرةال

في ذلك مسؤولون حكوميون 

آخرون يشاركون في محافل 

 مختلفة

X X X  

نة للجالقمة التشاورية الخامسة  7

لبحث نتائج األنشطة  عشرةلا

 ومناقتشها المنجزة

تحديثات حول أنشطة 

 التوعية فيما يتعلق بتعزيز

وقبول الموقف الموحد 

 بشأن إصلح مجلس األمن

ة لجنرؤساء دول وحكومات 

 العشرة

 X  /نوفمبر

ديسمبر 

7142 

 

في  فعاليةالمشاركة ب 8

المفاوضات الحكومية 

المشتركة بشأن إصلح مجلس 

 األمن في نيويورك

ف الموقالمضي في تحقيق 

 األفريقي الموحد

 ةلجندعم الممثلين الدائمين ل

في نيويورك من قبل العشرة 

 خبرائهم المعينين

X X X  
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