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 مقدمة -أوال

الثالثة والعشرين لمؤتمر يتم تقديم ىذا التقرير وفقا لجدول العمل الحالي لمدورة العادية  -1
 ؛2014يونيو  27و 26في غينيا االستوائية يومي  ااالتحاد األفريقي المقرر عقدى

 
االتحاد األفريقي العشرة حول  اتيؤسس عمى التقرير السابق لمجنة رؤساء دول وحكوم -2

إصبلح األمم المتحدة المعنون: "التقرير الثالث عشر لفخامة الدكتور إيرنيست باي 
ا، رئيس جميورية سيراليون  ومنسق لجنة العشرة إلصبلح األمم المتحدة" المعتمد كوروم

خبلل الدورة العادية الثانية والعشرين لممؤتمر، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 
 .2014يناير  30و 29
 

 .2014يونيو  18فبراير إلى  1يغطي التقرير الفترة من  -3
 

لمتمثل في الترويج وكسب التأييد لمموقف األفريقي الموحد وفقا لمتفويض المسند إليو ا -4
عبلنات سرت والمدرج في الموقف األفريقي الموحد الذي  المبين في توافق إيزولويني  وا 

. تواصل لجنة العشرة لممجموعة األفريقية 2009قدمتو لجنة العشرة إلى الرئيس في 
 طمبات أفريقيا.لابة التعامل مع جميع مجموعات المصمحة بيدف ضمان االستج

 
في ىذا السياق، تؤيد المجموعة األفريقية إصبلحا شامبل لمجمس األمن وتعارض نيجا  -5

دائمين ومقعدين غير دائمين إضافيين لتقويم الجور اثنين مجزأ. فيي تطمب مقعدين 
التاريخي الذي ابتميت بو القارة بكونيا غير ممثمة في الفئة الدائمة وناقصة التمثيل في 
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لفئة غير الدائمة. وعميو، تؤيد أفريقيا التوسيع في كمتا الفئتين؛ وتدعو إلى إلغاء حق ا
النقض، لكن إذا تقرر االحتفاظ بو فبلبد من منحو لؤلعضاء الدائمين الجدد. تدعو 

عضوا  26عضوا إلى ما ال يقل عن  15أفريقيا أيضا إلى توسيع مجمس األمن من 
جراء و  و. في ىذا الصدد، تؤيد أفريقيا التمثيل اإلقميمي الذي أساليب عمم عمىالتحسين ا 

. بخصوص عممية المفاوضات الحكومية المشتركة، يرتكز عميو الموقف األفريقي الموحد
تدعو أفريقيا إلى ضرورة التوافق أوال عمى مبادئ ومعايير المفاوضات فيما يتعمق 

باعتباره ممرا نحو  62/557بالمجموعات الخمس القابمة لمتفاوض كما ورد في القرار 
لدفع عممية المفاوضات الحكومية المشتركة إلى التوصل إلى نص موجز متفق عميو 

 مرحمة مفاوضات حقيقية.
 

ع عبر الكبرى، وىي تجم   69 الـ مجموعة بذلناىا، قدمت جيود التواصل التيعقب  -6
مذكرة تفاىم  ،أخرىبمدا ناميا، بما فييا اليند والبرازيل، من بين أمور  42إقميمي يضم 

سا لمشاركتنا. رددت رددنا عمييا بورقة غير رسمية لتشكل أسا ، وإلى لجنة العشرة
الكبرى عمى الورقة غير الرسمية بمشروع قرار لمبحث المشترك. وقد  69 الـ مجموعة

 ة.انعقد اجتماع مشترك لمخبراء من كبل الطرفين بيدف تدارس المسائل اإلجرائية والفني
 

الكبرى موقفيا السابق من حق النقض  69يذه المشاركة، غيرت مجموعة الـنتيجة ل -7
إزاء تركيب انشغاالت أبدى . غير أن البعض وأصبح متفقا مع الموقف األفريقي الموحد

بعين الريبة استمرار عضوية  الكثيرالكبرى؛ عمى وجو الخصوص، يرى  69مجموعة الـ
معتقدين أنيما ممتزمتان أكثر بأجندة مجموعة ، 4البرازيل واليند في مجموعة الـكل من 

الكبرى. ينبغي إيبلء مزيد من العناية  69لي لمجموعة الـالتي كانت الموقف األو   4الـ
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 الكبرى. 69مجموعة الـ صفوف إلىمسألة البمدان األفريقية المنضمة حول تباحث مل
برى عدم تماسك الك 69في مجموعة الـ اووفود استمرار عضويتيونرئيسييعتبر شركاء 

 ممجموعة األفريقية.ل
 

الكبرى، تم اتخاذ إجراءات محددة  69بينما يستمر تعامل لجنة العشرة مع مجموعة الـ -8
لتعزيز التعامل والتعاون مع الجماعة الكاريبية بيدف المضي قدما بعممية اإلصبلح إلى 

صبلح ذي مغزى. ليذا الغرض، انعقد اجتماع عم ى مستوى مرحمة مفاوضات حقيقية وا 
وسيتم بحث موجز متفق عميو ليذا االجتماع  في نيويورك 2014يونيو  13الخبراء في 

 عمى مستوى سفراء لجنة العشرة والمجموعة الكاريبية.
 

تحديد مجاالت تبلق في المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية مع مجموعات مثل تم  -9
الكبرى والجماعة الكاريبية  69مجموعة الـحول التوسيع في كمتا الفئتين،  4المجموعة الـ

تين ومسألة حق النقض، وبعض األعضاء وبعض وفود أخرى حول التوسيع في كمتا الفئ
الدائمين الخمسة، بعض البمدان في أوروبا الشرقية وآسيا حول مسألة  التوسيع في كمتا 

 الفئتين وكذلك حول تأييد إدماج أفريقيا في الفئة الدائمة.
 

خبلل الجولة العاشرة المختتمة حديثا لممفاوضات الحكومية المشتركة المكرسة  -10
لممجموعات، اتضح أن دعما واسع النطاق ألفريقيا آخذ في التنامي  مع دعوات من 

تقويم الجور التاريخي الذي ال تزال القارة تعاني ى لإجميع أقاليم عضوية األمم المتحدة 
  منو.
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 الجديدةالتطورات  –ثانيا 

 الجولة العاشرة لممفاوضات الحكومية المشتركة

متبادل الثاني لمجولة العاشرة لممفاوضات األولم جتماعالا 2014مارس  13انعقد في    -11
مسألة الحكومية المشتركة خبلل الجمسة العامة غير الرسمية لمجمعية العامة حول 

من وغيرىا من المسائل ذات التمثيل الجغرافي العادل والزيادة في عدد أعضاء مجمس األ
 الصمة.

 
عية العامة، لمجم 68ينبغي التذكير بأنو، قبل بداية الجولة العاشرة، عين رئيس الدورة الـ -12

إيجاد أساس لبداية المفاوضات استشاريا أسند إليو ميمة " سعادة جون آشي، فريقا
 اآلن".الحكومية المشتركة يعكس األفكار المطروحة خبلل المفاوضات حتى 

 
تبعا لذلك، أصدر الفريق االستشاري ورقة غير رسمية  وأدرج بندا سادسا حول  -13

 المسائل الشاممة لجميع القطاعات.
 

بعض الوفود ومجموعات المصالح حول تركيب الفريق  ساورتبسبب الشكوك التي  -14
مجموعة في صياغة نص موجز،  ةاالستشاري، وغياب التوافق عمى شروع الرئيس أو أي

بعض الوفود الورقة غير الرسمية بدعوى أنيا ليست وليدة عممية قادتيا دول رفض 
 أعضاء.
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مناقشات معمقة لمواقف الدول من تم تكريس برنامج عمل الرئيس لمجولة العاشرة  -15
األعضاء حول المجموعات الرئيسية الخمس القابمة لمتفاوض المتفق عمييا بموجب قرار 

جموعات المصالح الرئيسية، وتحديدا: المجموعة . شاركت م62/557الجمعية العامة 
الكبرى، الجماعة الكاريبية، االتحاد من أجل  69، مجموعة الـاألربعةاألفريقية، مجموعة 

 وأربعين وفدا. خمسةالتوافق، والدائمون الخمسة، مشاركة نشطة جنبا إلى جنب مع 
 

صاخبا وتفاعميا. ويدل أيضا عمى استمرار وجود االختبلفات بين كان تبادل اآلراء  -16
التوافق وبقية األعضاء حول مسألة التوسيع في كمتا الفئتين، الدائمة االتحاد من أجل 

وغير الدائمة. إن االختبلف الرئيسي يكمن في تمسك االتحاد من أجل التوافق بموقفو 
 الدائمة فقط.الداعي إلى توسيع مجمس األمن في الفئة غير 

 
ويتعمق أحد مجاالت االختبلف األخرى بمسألة توسيع حق النقض ليشمل أعضاء  -17

 دائمين جددا في مجمس أمن تم إصبلحو.
 

، فرنسا، المممكة المتحدة وبعض بمدان أوروبا الغربية وبعض األربعةأيدت مجموعة  -18
أعضاء البمدان الصغيرة، فكرة فرض وقف مؤقت عمى مناقشة حق النقض  لصالح 

 سنة عمى دخول اإلصبلح حيز التنفيذ. 15دائمين جدد حتى بعد مرور 
 

ذا بدا أن ذلك أمر صعب،  -19 رأى بعض الدول األعضاء أنو ينبغي إلغاء حق النقض، وا 
فعند ذلك، وكمسألة عدالة عامة، ينبغي توسيعو ليشمل أعضاء دائمين جددا. ويرجع 
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مبلزمة لمفئة الدائمة لمجمس األمن في السبب في ذلك إلى أن حق النقض يعتبر ميزة 
 شكمو الحالي.

 
كان دور وصبلحيات الرئيس أيضا موضع نقاش. كان االتحاد من أجل التوافق  -20

أن الرئيس ال ترى الدائمين الخمسة، األعضاء وبعض الدول األعضاء، بما فييا بعض 
لشروع في أية أو صبلحية إلجراء تقييم لمعممية وال إلصدار موجز أو ا ايمتمك تفويض

ل سيق ىو أن مثل ىذه العممية قد تتسم بالميإلصدار نص موجز. والسبب الذي محاولة 
إلى التبلعب في المواقف الفنية وانتقاص قيمتيا في نفس الوقت. ثمة أيضا المسألة 

، القرار التوجييي لعممية 62/557يم وتأويل قرار الجمعية العامة األساسية المتعمقة بف
 .الحكومية المشتركةلمفاوضات ا

 
كشفت الجولة العاشرة أيضا عن التبلقي المتزايد حول المجموعات الرئيسية الخمس  -21

القابمة لمتفاوض، وكذلك مشروعية الموقف األفريقي الموحد حول إصبلح مجمس األمن. 
في سعييا إلنياء التيميش المستمر ألفريقيا من وقد تجمى ذلك في الدعم المقدم ألفريقيا 

في مجمس األمن. وتشمل مجموعات المصالح والوفود التي ظمت تعرب  تمثيمياحيث 
، بعض دول شرق أوروبا، عن الدعم ألفريقيا: الدول األعضاء في الجماعة الكاريبية

الدائمين الخمسة، األعضاء الكبرى، بعض دول أعضاء في مجموعة  69مجموعة الـ
غيرة، بمجيكا وىولندا ومجموعة ، بعض الدول النامية الجرزية الصالخمسةمجموعة 

 االتحاد من أجل التوافق.
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استمر ىذا الدعم المتزايد وتم االعتماد عميو طوال الجولة العاشرة من المفاوضات  -22
 .المشتركةالحكومية 

رأى بعض الدول األعضاء أن تحقيق اختراق عمى درب إيجاد حل لمخبلفات القائمة  -23
مزيد من المرونة توخي التفاوض ودعا إلى بين الدول األعضاء سيأتي من وراء نص 

 السياسية لتحقيق التوافق.

 المجموعات الرئيسية الخمس القابمة لمتفاوض

لمناقشة  المشتركةكما ُذكر آنفا، ُخصصت الجولة العاشرة من المفاوضات الحكومية  -24
 62/557المجموعات الخمس القابمة لمتفاوض عمى النحو الذي حدده مقرر المؤتمر 

. وأعيد التأكيد عمى الترابط بين المشتركةالذي يوفر إطار المفاوضات الحكومية 
 .المجموعات الخمس من قبل العديد من الوفود، وبالتالي االعتراف بآثار ترابطيا

 فئات العضوية (0

األفريقية بقيادة لجنة العشرة لمممثمين الدائمين الموقف األفريقي كررت المجموعة  -25
عبلن سرت والذي يطمب زيادة  الموحد بشأن ىذه المجموعة والوارد في توافق إزولويني وا 

 مقعدين دائمين ومقعدين إضافيين غير دائمين ألفريقيا في الفئتين.
د لمجمس األمن. ج  مُ اتفقت جميع الدول األعضاء عمى الحاجة إلى إجراء إصبلح  -26

الدائمة  -ع فئتي العضوية يوأكدت األغمبية أن أي تدبير إصبلحي ينبغي أن يشمل توس
وغير الدائمة. وأكدت أغمبية الوفود مجددا أن التشكيل الحالي لمجمس األمن يخالف روح 

ي ( وينبغ23.1التمثيل الجغرافي العادل )المادة  إق األمم المتحدة القائمة عمى مبدميثا
 .تداركو
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لطمب أفريقيا لمعالجة الظمم التاريخي النابع من عدم  اأعرب معظم الوفود عن تأييدى -27
 .غير الكافي في فئة العضوية غير الدائمة اتمثيل القارة في فئة العضوية الدائمة وتمثيمي

حذر عدد من الوفود أن الطبيعة المترابطة بين المجموعات ينبغي أن ُتوضع في  -28
 .لتالي ال يمكن أن ُتعامل بشكل مستقلاالعتبار، وبا

تدعم مجموعة الخمسة وأصحاب المصمحة الرئيسيون التوسع في كمتا الفئتين ولكنيا  -29
 .االتزال تعارض إلغاء حق النقض أو توسيع نطاقو ليشمل أعضاء دائمين جدد

ىناك عدد قميل من الدول األعضاء وال سيما مجموعة االتحاد من أجل التوافق التي  -30
دولة يعارض تماما فكرة إدخال أعضاء دائمين جدد.  15إلى  12تتكون  من حوالي 

ع فئة العضوية غير الدائمة يوعميو، فإن مجموعة االتحاد من أجل التوافق تدعم توس
فقط، األمر الذي من وجية نظرىا ينبغي أن يتم إلى جانب إنشاء مقاعد طويمة األمد. 

 .مجمس األمن أكثر تمثيبل وشرعية وشفافة وىي تعتبر ذلك الحل المثالي لجعل
ذا كان العديد من الوفود يدعم موقف مجموعة األربعة بشأن التوس -31 ع في كل من يوا 

ية المجمس بموجب الفئتين إال أنو ال يزال توافق عمى جدوى إنشاء "فئة جديدة" لعضو 
 .اقترحتو مجموعة األربعة والمممكة المتحدة وفرنسا ذيالترتيب المتوسط ال

 مسألة حق النقض (4

عبلن سرت، تطمب أفريقيا إلغاء حق النقض. ولكن طالما أنو  -32 وفقا لتوافق إزولويني وا 
موجود أصبل، فإنو ينبغي تمديده إلى األعضاء الدائمين الجدد كمسألة عدالة مشتركة 

ومن بين أكثر من تسعين وفدا شاركت في النقاش، وخدمة لمصمحة تعزيز الديمقراطية. 
 69بما في ذلك الجماعة الكاريبية ومجموعة الـمن ثمثي الوفود المشاركة، أيد أكثر 

 .ىذا الموقف ،الكبرى
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أدان العديد من الوفود بما في ذلك المجموعة األفريقية واالتحاد من أجل التوافق  -33
 ىالذي يعتبر أنو أمر عفالكبرى وجود حق النقض  69والجماعة الكاريبية ومجموعة الـ

إقصائي وغير تمثيمي وغير ديمقراطي. والعيب اآلخر لحق النقض و أنو  ،عميو الزمن
الذي تم تسميط الضوء عميو ىو سوء استخدامو من قبل الدول التي تتمتع بحق النقض. 

حاالت استعمال حق النقض لدعم مصالح وطنية أو جماعية عن كشف بعض األمثمة 
 .أو حميفة

ند واليابان( أنو ينبغي إرجاء مناقشة حق ترى مجموعة األربعة )البرازيل وألمانيا والي -34
سنة بعد سريان مفعول اإلصبلح. وبعبارة أخرى، ال ينبغيمؤلعضاء  15النقض لمدة 

الدائمين الجدد استخدام حق النقض أو مناقشتو ريثما تتم إعادة النظر في اإلصبلح. 
الدائمة يستند ىذا الموقف إلى الصعوبة المتمثمة في معارضة مجموعة الدول الخمس 

 .العضوية  وبعض الوفود األخرى تمديد حق النقض لؤلعضاء الدائمين الجدد
يبدو أن جميع الدول الخمس الدائمة العضوية )الصين، فرنسا، االتحاد الروسي،  -35

المممكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية( تعارض إلغاء حق النقض أو توسيع 
 .سواء دح عمى انطاقو ليشمل أعضاء دائمين جدد

تعارضمجموعة االتحاد من أجل التوافق وعدة وفود أخرى تمديد حق النقض لؤلعضاء  -36
الدائمين الجدد. وترى أن أي إضافة إلى فئة األعضاء الدائمين مع حق النقض من 
شأنيا أن تزيد من تعقيد عممية اإلصبلح. وتفضل إصىبلح مجمس األمن بدون أعضاء 

ق ال يتضمن حكما بشأن انسحاب األعضاء الدائمين دائمين. ومع ذلك، فإن الميثا
الحاليين من تمك الفئة. تؤكد مجموعة االتحاد من أجل التوافق من جديد الحاجة إلى 
مجمس أمن يكون أكثر تمثيبل ليس فقط حسب واقع اليوم ولكن في المستقبل أيضا. وفي 
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األمن في السنوات تكييف مجمس  كيفيةترى أن الصعوبة تكمن في  ياىذا السياق، فإن
 .المقبمة إذا تم إدخال مزيد من األعضاء الدائمين في ىذه المرحمة في المجمس 15الـ
بمثابة اتفاق شرفي بين مجموعة الدول تكون اقترحت فرنسا مدونة قواعد سموك  -37

الخمس الدائمة العضوية من شأنو الحيمولة دون استخدام حق النقض في ظروف اإلبادة 
ياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وتيديد السمم واألمن الدوليين. وكان الجماعية واالنت

االستثناء منذلك ىو أن ىذه القواعد ال تكون قابمة لمتطبيق إذا كانت المصمحة الوطنية 
 .ول الخمس الدائمة العضوية معرضة لمخطردألي من ال

 :االقتراحات التاليةنظرا لبلرتباط الوثيق بين حق النقض وأساليب العمل، تم تقديم  -38
 وضع القواعد أو التدابير المناسبة لممارسة حق النقض؛ (أ 

توسيع نطاق حق النقض لؤلعضاء الدائمين الجدد عمى أن يتم تأجيل استخدامو ريثما  (ب 
 يتم استعراض اإلصبلح؛

ضرورة توضيح التصويت السمبي ألي عضو دائم ي أمام العضوية العامة وضمان  (ج 
 دوج عمى األقل قبل التأثير عمى أي قرار في مجمس األمن؛الحصول عمى النقض المز 

إصدار نص لمجمعية العامة لتمكينو من إلغاء استخدام حق النقض بتصويت أغمبية  (د 
 الثمثين، األمر الذي سيقيد عموما استخدام حق النقض؛

عدم استخدام حق النقض وخاصة في حاالت اإلبادة الجماعية والتطيير العرقي  (ه 
 اإلنسانية الوشيكة؛والجرائم ضد 

 عدم استخدام حق النقض لمنع انتخاب األمين العام؛ (و 

 .الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةبتقييد استخدام حق النقض  (ز 
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 التمثيل اإلقميمي (3

ينص الموقف األفريقي الموحد عمى نحو ما ىو منصوص عميو في توافق إزولويني  -39
عبلن سرت عمى "اختيار االتحاد األفريقي  ممثمين في فئة العضوية الدائمة في مجمس وا 

األمن لمتصرف والتحدث نيابة عنيا. وقد يشمل ذلك خيار المقاعد اإلقميمية المخصصة 
د لممؤسسات اإلقميمية أو حتى المقاعد الوطنية عمى أن تستجيب لمصمحة اإلقميم. ق

غرافي العادل نطمق طمب أفريقيا في سياق التمثيل الجييتطمب ذلك المزيد من التوضيح. 
عبلن سرت من الظمم التاريخي الناشئ عن  في كمتا الفئتين وفقا لمتوافق إزولويني وا 

 .التمثيل غير الكافي وعدم التمثيل في الفئتين غير الدائمة والدائمة عمى التوالي
يعتقد مؤيدو تخصيص مقاعد وطنية اعتقادا راسخا بأن عضوية مجمس األمن يجب  -40

ومسألة مسؤولية وطنية. ويؤيدون ىذه النقطة مستشيدين  أن تكون خاصة بكل بمد
فضبل عن اإلشارة  ،من الميثاق الذي يضع معايير العضوية غير الدائمة 23.1بالفصل 

 .كمبرر لمطالباتيم مالعضوية بأسمائي يالدائمة المحددة إلىاألعضاء الخمس
بين أمور أخرى،  يشمل العديد من القضايا التي بقيت دون إجابة خبلل المناقشة، من -41

فكرة التوسيع عمى أساس األطر اإلقميمية القائمة أو ىل يتم وضع آلية يتم بموجبيا 
تخصيص المقاعد لمدول األعضاء عمى أساس تشكيبلت جغرافية سياسية واقتصادية 
معينة؟ وتساءل العديد من الوفود أيضا عما إذا كانت العضوية في مجمس األمن ينبغي 

 ى اعتبارات وطنية بدال من االعتبارات اإلقميمية أو العكس بالعكس؟أن تستند كميا إل
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ع لمفئة الدائمة، يإن مجموعة االتحاد من أجل توافق اآلراء التى ظمت تحارب أي توس -42
تدعو لتخصيص مقاعد لؤلقاليم عمى أساس التناوب بدال من تخصيصيا لمدول 

 المساءلة والشفافية. إبدوتعتقد أن ذلك من شأنو تعزيز ماألعضاء عمى انفراد. 
بالعكس، قد رفض مؤيدو عضوية مجمس األمن عمى أساس مقاعد وطنية، المساءلة و  -43

الوطنية بحجة أنو عمميا، استجابت الدول األعضاء أكثر لمتعميمات الصادرة عن 
عواصميا بدال من االىتمامات اإلقميمية العريضة. ويرون أيضا أن عضوية مقاعد 

 لؤلمم المتحدة بدال من األقاليم.  انتخابية خاضعة لممساءلة أمام العضوية األوسع
 التمثيل اإلقميمي تمثل اىتمامات مختمفة لوفود مختمفة.  ةوعميو، فإن مسأل -44

 ( حجم مجمس أمن موسع وطرق عممه:2

أقر كثير من أعضاء الوفود أنو بالرغم من الزيادة اليائمة في عدد أعضاء األمم  -45
لمتحدة متناسب عكسيا مقارنة المتحدة وأن حجم مجمس األمن كجياز رئيسي لؤلمم ا

ؤلمن أكثر لبالجمعية العامة. تعد الحاجة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي عمى مجمس 
 تمثيبل وشفافية، وشرعية ضروريًا لؤلسباب التي قدمت لصالح مجمس أمن موسع.

لمطالبات أفريقيا التي اعتبروىا شرعية وعميو  دعمياأعرب معظم أعضاء الوفود عن  -46
. 31 و 21تحق البحث. كانت الدعوة لحجم مجمس األمن الموسع تتراوح بين فإنيا تس

، فإن مجموعة األربعة ومجموعة االتحاد  26ما ال يقل من بوبينما كانت أفريقيا تنادى 
 الكبرى 69مجموعة الــ. وتدعو الجماعة الكاريبية و 25من أجل توافق اآلراء تطالبان  

د عمى الحاجة إلى وجود مقعد تناوب غير دائم . وتشد 27لتوسيع مجمس األمن إلى 
مكرس لمدول الجزرية الصغيرة النامية بينما تنادى المجموعة العربية بتخصيص مقعد 

 دائم لعضويتيا. 
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 .حبذ أن يكون دون العشرينيؤيد بعض األعضاء الخمسة الدائمين توسيعا متواضعا وي -47
وفود بمقترحات ممموسة حول سبل فيما يتعمق بطرق العمل ، تقدم العديد من أعضاء ال -48

تحسين واعتماد قواعد إجراءاتو  يشملتحسين الشفافية والوصول إلى مجمس األمن بما 
 التي ال تزال مؤقتة. 

تتطمب العضوية عقد اجتماعات رسمية أكثر تواترا ومشاركة أكبر لؤلطراف الميتمة  -49
 أوسع. في مشاورات مجمس األمن قبل اعتماد القرارات لمسماح بمشاركة

لمقواعد  اغير أن جميع األعضاء الخمسة الدائمين ال يزالون يعتبرون أنفسيم أسياد -50
الخاصة بيم مع حق اختيار قواعد إجراءاتيم التي ال تزال "مؤقتة" وعميو، فإنيم 

 ىا عمى تحسين طرق عمل المجمس.ءل األعضاء آراالدو  ضيعارضون فر 

 ( العالقة بين الجمعية العامة ومجمس األمن5 

بالنسبة لمعبلقة بين الجمعية العامة ومجمس األمن، تقدم كثير من أعضاء الوفود  -51
 بالمقترحات التالية:

الحاجة إلى االحتفاظ بتوازن إيجابي بين األجيزة الرئيسية لؤلمم المتحدة وخاصة  أ (
لك تقوية ثقة أعضائيما وتعزيز بين مجمس األمن والجمعية العامة. من شأن ذ

 شرعية أعمال مجمس األمن؛

الحاجة إلى تحسين توازن االختصاص بين الجمعية العامة ومجمس السمم  ب(
 واألمن مما يؤدى في الغالب إلى التضارب بين اختصاصات   كل منيما.
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الحاجة إلى بحث مختمف ميام الجمعية العامة ومجمس السمم حتى تتقوى فعالية  ج (
دور الجمعية العامة عمما بأن المسئولية األولية لمجمس األمن في ىذا المجال 

 ليست حصرية؛

الحاجة إلى تعزيز قيادة الجمعية العامة لتمكينيا من لعب دورىا الصحيح كأكثر  د (
تمثيبل وديمقراطية لؤلمم المتحدة وفقا لؤلحكام ذات الصمة و ىيئة تداولية 

 لمميثاق؛

ديم تقارير شاممة وتحميمية إلى الجمعية العامة تحتوى تقييما لعمل الحاجة إلى تق ىـ(
مجمس األمن ولآلراء التي يعرب عنيا أعضاؤه حول المسائل الجوىرية ألن 

 ليذه التقارير عامة روايات لؤلحداث دون تحميل معمق؛

ممعمومات بين رؤساء الجمعية لالحاجة إلى السماح بتدفق فعال وآني وتبادل  و (
مة ومجمس األمن الستعراض خطط العمل والتشاور حول مسائل معينة ذات العا

اىتمام مشترك بغية تعزيز التبادالت المباشرة والحيوية بين الجيازين والعمل 
 بطريقة أكثر شمولية وتعاونية وشفافية. 

قمة لجنة العشرة لالتحاد األفريقي حول إصالح مجمس األمن المنعقدة في أويو، 
 4102مايو  01و  05زافيل، يومي الكونغو برا

مقرار الذي تم التوصل إليو خبلل الدورة العادية العشرين طبقا لصبلحياتيا و  اتنفيذ -52
لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي المنعقدة في مقر االتحاد في أديس أبابا 

، ، دعا منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة 2013يناير  28و  27يومي 
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اور مع زمبلئو إلى فخامة السيد ارنست باى كوروما، رئيس جميورية سيراليون، بالتش
 . 2014مايو  16و  15يو ، جميورية الكونغو يومي و قمة عقدت في أ

كانت أىداف ىذه القمة التي سبقتيا اجتماعات لجنة وزراء الخارجية العشرة والممثمين  -53
 يو، ىي كما يمي:و اون وأويورك وأديس أبابا في فريتالدائمين في ني

بحث تطور عممية إصبلح مجمس األمن حتى اآلن بما في ذلك المفاوضات   أ (
 الحكومية المشتركة؛

 وضع إستراتيجيات القيام بمزيد من التوسيع وتكثيف التواصل؛ ب(

 إلى تحديد نقاط االلتقاء والفرق من أجل بناء تحالف فعال ومجد.   السعي ج (

واقع من أجل اإلصبلح  حتميةإضافة إلى ذلك، كررت قمة رؤساء الدول والحكومات  -54
 بيئتنا الجيوسياسية واالقتصادية الحالية وخمصت إلى ما يمي:

لى إالدولي  الدفعأن إصبلح مجمس األمن لؤلمم المتحدة عنصر ال يتجزأ من  (1
االلتزام بالمبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة عمى كافة المستويات وخاصة 

 التوقعات؛المستوى المطموب من المستويات العالمية التي ظمت دون 

غير الدائمة والدائمة  الفئتينأن التفريط في تمثيل أفريقيا وعدم تمثيميا في  (2
وشفافية ومساءلة وشرعية  مع اإللحاح عمى شمولية انلمجمس األمن ال يتطابق

 النظام الدولي ؛

القارة التي تنطبق عمييا معظم المسائل المدرجة في جدول أعمال  رغم كونياأنو  (3
دراكا أيضا لمساىمتي في حفظ السبلم وصنع  امجمس األمن لؤلمم المتحدة وا 
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في عمميات  امحدود اوصوت أفريقيا تمثيبل تممكالسبلم وكذلك الدعم اإلنساني، 
القرار عمى أعمى مستوى األمم المتحدة. تقدم أفريقيا أيضا مساىمات كبيرة صنع 

في عمل مجمس األمن من خبلل مشاركتيا بالموارد في برامج وأنشطة األمم 
 المتحدة؛

أن المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية حول مسألة التمثيل العادل  رغمأنو  (4
ئل األخرى ذات الصمة قد دخمت وزيادة عضوية القارة في مجمس األمن والمسا

 ة التأكيد عمى مواقف معروفة.دال يزال الحوار في طور إعا ،في جولتيا العاشرة

عبلن سرت يجب أن    (5 أن الموقف األفريقي كما تضمنو توافق إيزولويني وا 
يستمر في العمل باعتباره أكثر خيار مصداقية يؤثر في الحق المشروع ألفريقيا 

 الظمم التاريخي الذي عانت منو القارة، بين أمور أخرى؛وتطمعيا إلى تصحيح 
أنو آن األوان لئلعبلنات والبيانات المتكررة لدعم أفريقيا أن تترجم إلى أعمال     (6

ممموسة من أجل تحقيق موقف أفريقي موحد في إطار عممية إصبلح أوسع 
 ؛األخرىالمصالح لؤلمم المتحدة ومجموعات 

 يم التوصيات الرئيسية التالية: في نياية المداوالت تم تقد -55

أن في ضمان ضمن التزاماتيا وأنشطتيا التفاوضية،  العشرة،ة الـستستمر لجن أ (
عممية اإلصبلح تتم مقاربتيا بطريقة شاممة مع التأكد من أن أفريقيا تظل 

 متماسكة ومتحدثة بصوت واحد لتحقيق موقف أفريقي موحد؛

ت لمتوعية المكثفة عمى كافة المستويات وعمى ستقوم بمبادرا عشرةأن لجنة الـ ب( 
الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف وال سيما عمى أعمى المستويات السياسية مع 
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أنو والتأكد من  نالعشرة في مجمس األم ينالتركيز بصفة خاصة عمى األعضاء الدائم
 ؛ي العضويةالدائم لكممن األعضاء الخمسةعشرة أعضاء لجنة الـ يتم تخصيص

لصالح الموقف  عشرةمجنة الـحممة كسب التأييدلأنو في ىذا الصدد سيتم نقل   ج ( 
الدائمة العضوية لحشد الدعم لقارتو.  ةاألفريقي الموحد إلى عواصم البمدان الخمس

بالتشاور مع نظرائو من خبلل  التواصلـ بتنسيق برنامج عشرةوسيقوم رئيس لجنة ال
ع األعضاء الخمسة الدائمين  عمى أعمى مستوى وضع جدول زمني لمشاركة مكثفة م

لمتحقق من مدى دعميم لمموقف األفريقي الموحد بعيدًا عن اإلعبلنات التي تم 
 إصدارىا بالفعل.

أن التحالفات من قبل أية أجل ضمان ستبذل قصارى جيدىا من  العشرةأن لجنة  د ( 
يجب أال يكون فييا دولة عضو لمقترحات اإلصبلح غير الموقف األفريقي الموحد 

حل وسط عمى حساب مصالح القارة وموقفيا الموحد. كما يجب عمى أفريقيا أن تظل 
ذ يبلحظمتحدة تمامًا وممتزمة بالموقف األفريقي الموحد دون استثناء.  أن مع ذلك  وا 

تطرح أخرى قد مصالح مجموعات في ممة لعضوية بمدان أفريقية أعضاء مخاطر محت
مجموعة العشرة قرر تموقفيا الموحد، بالقارة والتزاميا التام  سكمدى تماتساؤالتحول 

السعى لمحصول عمى إيضاحات بشأن المسألة في الدورة العادية الثالثة والعشرين 
لقمة رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في مبلبو ، غينيا االستوائية في يونيو 

 ؛2014

ىا وممثمييا الدائمين في نيويورك لمضاعفة التزاماتيا ءسفراعشرة توجو لجنة الـ ىـ(  
 بغية إقامة تحالفات تعود بالفائدة عمى األطراف؛ أخرى  لحامجموعات مص لدى
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أن مثل ىذه االلتزامات والتحالفات يجب أن تعزز بشكل  عشرةستضمن لجنة الـ و ( 
 لويني. و مجد روح توافق إز 

اكات اإلستراتيجية، يجب أن تسعى لجنة مع األخذ في االعتبار أىمية الشر  ز ( 
ـ إلى تعزيز الموقف األفريقي الموحد من إصبلح مجمس األمن لؤلمم المتحدة عشرةال

 في جميع المحافل؛

ضرورة قيام مفوضية االتحاد األفريقي قبل الميزانية القادمة  عشرةتطمب لجنة الـ ح ( 
د طرق تمويل أنشطة لجنة بالعمل مع لجنة الممثمين الدائمين إليجا 2015لسنة 

 من الصندوق العام؛ عشرةالـ

مواصمة المجنة المشاركة   بلرؤساء الدول عمى وجو عشرة صممت لجنة الـ ط ( 
 تناوب بعد المشاورات من قبل المنسقالوالتشاور عمى ىامش القمم، بشأن أسس 

كينيا وزيمبابوي  تم اتخاذ القرار بعقد االجتماعات الرفيعة المستوى القادمة لمجنة في ي( 
 عمى التوالي ؛

 يرفق تقرير قمة أويو بيذا التقرير كممحق. (ك 

 المالحظات -ثالثا

ال تزال الدول األعضاء تعتبر عممية المفاوضات الحكومية المشتركة منتدى مناسبا  -56
لمناقشة إصبلح مجمس األمن. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى تسريع بذل الجيود لتوفير 

 البلزمة التي من شأنيا أن تؤدى إلى تقدم حاسم .اإلرادة السياسية 
تجاه المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية أسفرت عن تفيم أفضل لمختمف اإن  -57

 مواقف الدول األعضاء فيما يتعمق بمجاالت االتفاق واالختبلف.
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ة كما قد تبدو. ومع ر حذأظيرت الجولة العاشرة أن مواقف الدول األعضاء ليست مت -58
التقدم دون اتخاذ خطوات تمكن من زيادة البناء عمى إحراز ذلك ، فإنو لن يمكن 

 المكاسب التي تم تحقيقيا حتى اآلن. 
دعم تسجمت الجولة العاشرة تقدمًا في مجاالت االتفاق مع العديد من الوفود التي  -59

وأساليب العمل ،  شرينجم في منتصف العمع توسيع كل من الفئتين بح ينتالفئتوسيع 
 حق النقضوالتمثيل الجغرافي والعبلقة بين الجمعية العامة ومجمس األمن. وال يزال 

و إن لم يكن ذلك مثاليًا باعتباره مسألة ئلة خبلف حيث يدعو البعض إلى إلغايشكل مسأ
عدالة مشتركة. مع اعتبار أنو من اإلنصاف تمديده إلى أعضاء دائمين جدد. ودعا 

 إلى وقف استخدامو.أخرون 
بقيادة إيطاليا كرر النيج الوسيط. إن ىذا  مجموعة االتحاد من أجل توافق اآلراءإن  -60

ز عمى توسيع فئة األعضاء غير الدائمين فقط كان مطروحًا عمى االقتراح الذي ترك  
ثم أدى منذ ذلك الوقت إلى نماذج متنوعة بخصوص الحجم والمدة  2005الطاولة في 
 ل. وأساس التمثي

من ميثاق األمم المتحدة التي تعالج تشكيمة مجمس  23أخذًا في االعتبار أن المادة  -61
األمن تنص عمى فئتين من األعضاء الدائمين واألعضاء غير الدائمين، فإن مجموعة 

نجمترا لزيادة فئة األعضاء الدائمين دون حق األربعة حسبما  النقض، وموقف فرنسا وا 
يؤدى إلى إنشاء فئة ثالثة من العضوية في المجمس:  ذكر في النيج الوسيط ، قد

 .النقضالعضو الدائم دون حق 
تدعوان إلى تخصيص مقعد عضو  الكبرى 69مجموعة الـوال تزال الجماعة الكاريبية و  -62

عة الكاريبية . إن ىذه اإلضافة من قبل الجماالنامية ية الصغيرةجزر دول الغير دائم لم
. ومع ذلك، فإن الفرق بين الموقف األفريقي 27لحجم إلى تزيد ا الكبرى 69مجموعة الـو 

ىو يتعمق بالحجم، والذي تم  الكبرى والجماعة الكاريبية 69الـ مجموعةالموحد وكل من 
ىفعيمو من خبلل دعوتيما لمقعد غير دائم يتم التناوب عميو بالنسبة لمدول الجزرية 

العممية.  فكل من الجماعة  النامية. وثمة مجال آخر لبلختبلف يتمثل فيالصغيرة 
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بخصوص إعداد نص  األربعةتدعم فيما يبدو موقف مجموعة  69مجموعة الـالكاريبية و 
الخمس  المجموعاتموجز دون اإلشارة البلزمة إلى االتفاق أوال عمى مبادئ ومعايير 

 . 557/62القابمة لمتفاوض في مقرر الجمعية العامة رقم 
الدائمين يرون أنفسيم متحكمين في إجراءاتيم الخاصة إن جميع األعضاء الخمسة  -63

فيي  ،باإلضافة إلى صبلحيات حول قواعد إجراءاتيم التي ال تزال "مؤقتة وتبعًا لذلك
تعارض الدول األعضاء وتفرض عمييا آراء بخصوص تحسين أساليب عمميا. كما 

ن بموقف موحد تعرب كميا عن التزاميا بإصبلح مجمس األمن ولكنيا لم تخرج حتى اآل
وشامل حول كل المجموعات الرئيسية الخمس القابمة لمتفاوض. وعبلوة عمى ذلك يظل 

 20بعض األعضاء الدائمين الخمسة يركزون عمى زيادة حجم المجمس إلى عدد 
 الحالي.

إن التحدى األكبر الذي تواجيو عممية المفاوضات الحكومية المشتركة بشأن إصبلح  -64
إقامة الجسر بين المواقف المختمفة ال سيما فيما يتعمق بمسألة تمثل في يمجمس األمن 
عداد نص من شأنو حشد دعم بأغمبية الثمثين البلزمة. وسيتطمب ىذا  حق النقض وا 

لصالحو من أجل إحداث التغيير  ادولة عضو  193من  129األمر تأمين أصوات 
ميثاق األمم المتحدة، من  108الجارى اعتماده. وباإلضافة إلى ذلك، وفي إطار المادة 

يمكن أن تدخل التعديبلت عمى الميثاق حيز التنفيذ فقط عند تصديق ثمثي الدول 
 األعضاء بما في ذلك جميع األعضاء الدائمين في مجمس األمن عمييا. 

نتيجة شرعية  واجتذابال يزال الموقف األفريقي الموحد يتمتع بدعم واسع وتعاطف  -65
طمباتو، وبالتالي يبقي موقفًا صالحًا لمبقاء مع تشجيع حيز لبناء التحالفات مع جماعات 

 . متفقة في الرأيذات مصمحة و 
تظل فكرة التفاوض وتقديم مشروع القرار في آخر المطاف خيارا مطروحًا ولكنيا ال  -66

حرز مع الوفود ينبغي أن تكون محور التركيز الرئيسي حتى نتأكد من التقدم الم
 ومجموعات المصمحة. 

 الخاتمة -رابعا
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يتمثل طمب أفريقيا في جذب المزيد من الدعم. وينبغي تعزيز ذلك من خبلل المشاركة  -67
البناءة مع جميع أصحاب المصمحة اآلخرين بغية االستفادة من الجوانب المشتركة 

يجاد السبل لتضييق مجاالت التباين.  القائمة وا 
موعة األفريقية متماسكة في كافة جوانب عممية اإلصبلح. لذلك ، يجب أن تظل المج -68

فمن األصوب في ىذه المرحمة أن تبقى عمى موقفيا فيما يتعمق باالتفاق عمى المبادئ 
 أوال قبل المشاركة في أي عمل تنظيمي أو عممية إدماج.

ة عمى ينبغي معالجة مسألة مشاركة بعض الدول األعضاء األفريقية في مبادرات جديد -69
 69مجموعة الـىامش الموقف األفريقي مثل مجموعة المساءلة والتماسك والشفافية و 

ل عضويتنا ؤ ء، بدون تأخير، لمحيمولة دون تضاومجموعة االتحاد من أجل توافق اآلرا
وىو ما يثير الشكوك حول تماسكنا ووحدتنا. وكان ذلك أيضا من بين المبلحظات 

يو لقمة مجموعة العشرة. وفي ىذا الصدد، ينبغي ألفريقيا والتوصيات الواردة في نتائج أو 
أن تتوخى الحذر والحيطة من أن يفرض عمييا االنضمام إلى مبادرات قد تؤدى إلى 

 خمق االنطباع بوجود انقسام داخل المجموعة األفريقية.
يجب عمى الدول األعضاء االستمرار في رفض أى نيج تدريجي وكذلك أنماط  -70

نيج المتوسط. أو االنتقالى أو المؤقت عمى أساس أن ذلك يتعارض لئلصبلح مثل ال
عبلن سرت. كما أنو يقوض روح اإلصبلح ذي المغزى  تماما مع توافق إيزولوينى وا 

 الذي يستطيع أن يكفل شرعية مجمس األمن.
رؤساء الدول  كما تقرر خبلل مؤتمرات قمة سابقة لبلتحاد األفريقي، يتعين أن يستمر -71

الحفاظ عمى العزم والدعم السياسيين  لفي تكثيف جيودىم من أج يناألفريقيوالحكومات 
 لمموقف األفريقي الموحد من رؤساء الدول والحكومات اآلخرين.

، وكما سبق أن ورد بالفعل في نتائج أويو، يجوز لمجنة العشرة أن يأساسوبشكل  -72
ي الموحد وجذب تستمر عمى عمى مستوى ، في تكثيف الجيود لتعزيز الموقف األفريق

الدعم لو من خبلل برنامج لمتوعية لدى الدول الخمس الدائمة العضوية ومجموعة 
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وغيرىا من ألربعة اء ومجموعة الكاريبي ومجموعة ااالتحاد من أجل توافق اآلر 
 لتقارب القائم وتضييق مجاالت التباين.االمجموعات/الوفود بغية تحقيق المزيد من تعزيز 

كخطوة عممية تالية، ينبغي لمممثمين الدائمين في نيويورك االستمرار في تعزيز  -73
انخراطيم مع كافة مجموعات المصمحة ومواصمة البحث عن سبل ضمان إجماع 

 المطموب لتحقيق التقدم. تعزيز التواصلعريض واستراتيجي يؤدي إلى 
لعشرة عمى المستويين وجود ميزانية لدعم وتسييل أعمال لجنة اإلى ايضا ىناك حاجة  -74

من شأن مثل ىذه الميزانية أن تعزز التوعية في نيويورك وأديس أبابا و الفني والسياسي. 
ومختمف العواصم لممشاركة في عممية المفاوضات الحكومية المشتركة الجارية وفي 

 مبادرات الدول األعضاء. 
- 
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