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RELATÓRIO DE S.E. DR. ERNEST BAI KOROMA, PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
DA SIERRA LEONE E PRESIDENTE DO COMITÉ DOS DEZ PARA REFORMAS 

DAS NAÇÕES UNIDAS 

I. INTRODUÇÃO 

1. O presente Relatório é submetido de acordo com a actual Agenda da 23.ª 
Sessão Ordinária da Conferência da União Africana a ser realizada em Malabo, Guiné 
Equatorial, de 26 a 27 de Junho de 2014.  

2. Ele foi elaborado na base do anterior relatório do Comité dos Dez Chefes de 
Estado e de Governo da União Africana sobre as reformas das Nações Unidas 
intitulado: “Décimo Terceiro Relatório de Sua Excelência Dr. Ernest Bai Koroma, 
Presidente da República da Sierra Leone e Coordenador do Comité dos Dez sobre as 
reformas da ONU”, adoptado durante a Vigésima segunda Sessão Ordinária da 
Conferência, realizada em Adis Abeba, Etiópia, de 29 a 30 de Janeiro de 2014.  

3. O Relatório cobre o período de 1 de Fevereiro a 18 de Junho de 2014.  

4. De acordo com o seu mandato para promover e discutir minuciosamente a 
Posição Comum Africana anunciada no Consenso de Ezulwini, nas Declarações de 
Sirte e destilada na Posição do Grupo Africano submetida pelo C – 10 a Presidente em 
2009, o C – 10 do Grupo Africano continua a envolver-se com todos os grupos 
interessados para envolver todos os grupos de interesse com vista a atingir as 
exigências da África.  

5. Nesse contexto, o Grupo Africano apoia uma reforma abrangente do Conselho 
de Segurança e se opõe a uma abordagem fragmentada. Ela exige dois assentos 
permanentes para corrigir a injustiça histórica para com o Continente, não estando 
representado na categoria dos permanentes. Por isso, África apoia a expansão das 
duas categorias, defende que o veto deve ser abolido mas, caso continue a existir 
deverá ser atribuído aos novos membros permanentes. África defende ainda a 
expansão do Conselho de Segurança dos actuais 15 para não menos que 26 membros 
e melhoria dos métodos de trabalho. Nesse contexto, África apoia a representação 
regional sobre a qual a Posição Comum Africana está assente. Sobre o processo das 
Negociações Intergovernamentais face aos cinco conjunto negociáveis tal como 
contido na Decisão 62/557 como um caminho para atingir um texto conciso necessário 
para fazer avançar o processo IGN para a fase de negociações reias.  

6. Na sequência dos nossos esforços para divulgação, L – 69, um grupo trans-
regional que integra 42 Países em desenvolvimento, incluindo a Índia e o Brasil, 
submeteu, inter alia, um Memorando de Entendimento ao C – 10 ao qual nós 
respondemos por escrito para formar a base do nosso engajamento. O L – 69 
respondeu com um projecto de resolução para análise conjunta. A reunião conjunta de 
Peritos de ambas as Partes realizou-se com vista a tartar as questões de 
procedimentos e substantivas.  
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7. Como resultado desse engajamento o L – 69 mudou a sua anterior posição 
sobre o Veto para ser compatível com a da Posição Comum Africana. Contudo, 
preocupações foram levantadas acerca da composição do L – 69, em particular a 
simultânea filiação do Brasil e da Índia ao G – 4 é vista por muitos com suspeição por 
estarem mais comprometidos com a Agenda do G – 4 que era a posição inicial do L – 
69. Maior atenção precisa ser dada ao tratamento da questão dos Países africanos que 
estão na categoria do L – 69. A sua simultânea filiação ao L – 69 é considerada pelos 
principais Parceiros e Delegações como falta de coesão do Grupo Africano.    

8. Enquanto o envolvimento do C – 10 com o  L – 69 estiver em curso, passos 
concretos para reforçar o engajamento e a colaboração com o CARICOM com vista a 
fazer avançar o processo de reformas para o ponto de negociações reais e significativa 
reforma. Para o efeito, uma reunião ao nível de Peritos foi realizada em 13 de Junho de 
2014 em Nova York e uma acta dessa reunião será analisada ao nível dos 
Embaixadores do C – 10 e CARICOM.  

9. Domínios de convergência nas Negociações Intergovernamentais em curso 
foram identificadas com grupos como G – 4 sobre a expansão das duas categorias, L – 
69 e CARICOM, incluindo algumas outras Delegações sobre a expansão nas duas 
categorias e a questão do veto e alguns membros do P – 5, alguns Países da Europa 
do Lesta e da Ásia sobre a questão da expansão das duas categorias bem como apoio 
a inclusão da África na categoria dos permanentes.  

10. Na récem-concluída décima ronda das Negociações Intergovernamentais 
dedicada aos conjuntos, foi óbvio que mais amplo apoio da África parece ganhar 
ímpeto com apelos de todos as Regiões dos Membros da ONU para tratar a injustiça 
histórica que o Continente continua sofrendo.  

II. EVOLUÇÕES RECENTES  

Décima Ronda das Negociações Intergovernamentais  

11. A primeira reunião da segunda troca da Décima Ronda das Negociações 
Intergovernamentais na Plenária informal da Assembleia-geral sobre a Questão da 
Representação Geográfica Equitativa e sobre o Aumento dos Membros do Conselho de 
Segurança e Outros Assuntos Conexos foi realizada em 13 de Março de 2014.     

12. Deverá ser relembrado que antes do início da Décima Ronda, o Presidente da 
68.ª Sessão da Assembleia-geral, S. E. John Ashe, nomeou um Grupo Consultivo com 
mandato para “produzir uma base para início das negociações intergovernamentais 
que reflecte as ideias apresentadas até agora nas negociações” e para identificar 
também as possíveis opções.  

13. Consequentemente, o Grupo Consultivo produziu um documento e incluiu seis 
pontos sobre questões transversias.  
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14. Devido aos receios que algumas Delegações e Grupos de interesse tiveram 
acerca da composição do Grupo Consultivo e a falta de consenso para a Presidência 
ou que qualquer grupo iniciasse a elaboração de um texto conciso, o documento foi 
disseminado entre algumas Delegações como não sendo produto do processo 
conduzido pelos membros.  

15. O programa dos trabalhos do Presidente da Décima Ronda foi dedicada a 
profunda discussão das posições dos Estados Membros sobre os Cinco Principais 
Conjuntos negociáveis acordados na Decisão 62/557 da Assembleia-geral. Os 
principais grupos de interesse, nomeadamente: Grupo Africano, Grupo dos 4 (G – 4) , 
Grupo L – 69, CARICOM, Unidade para Consenso (UfC) e P – 5 participaram 
activamente juntos com quarenta e cinco Delegações.  

16. A troca de pontos de vista foi animada e interactiva. Ela demonstrou ainda a 
contínua existência de divergências entre a UfC e o resto dos membros sobre a 
questão da expansão nas duas categorias, permanente e não permanente. A principal 
divergência é a continua posição da UfC de expandir o Conselho de Segurança apenas 
na categoria dos não permanentes.  

17. Uma outra área de divergência foi sobre a questão da extensão do veto aos 
novos membros permanents no Conselho de Segurança reformado.  

18. O G – 4, Reino Unido, França, alguns Países da Europa Ocidental e alguns 
pequenos Estados apoiaram a ideia de estabelecer um moratoria de 15 anos depois 
das reformas entrarem em vigor.  

19. Alguns Estados Membros foram da opinião que o veto deverá ser abolido e se 
isso parecer difícil, então como assunto de justiça comum, ele deve ser atribuído aos 
novos membros permanentes. Isso porque o veto é considerado ser um atributo 
inerente a categoria permanente do Conselho de Segurança tal como actualmente 
constituído.  

20. O papel e autoridade do Presidente foi também objecto de debate. A UfC e 
alguns Estados Membros, incluindo alguns membros do P-5 foram da opinião que o 
Presidente não tem qualquer mandato ou autoridade para fazer avaliação do processo 
nem de produzir uma acta ou iniciar qualquer tentativa de produzir um texto conciso. A 
razão avançada foi a de que tal exercício pode ter a tendência de adulterar posições 
substantivas e no processo diluir o seu valor. Existe também a questão fundamental de 
compreensão e interpretação da Decisão 62/557 da Assembleia-geral, a resolução 
directiva do processo das IGN.   

21. A Décima Ronda revelou também o aumento da convergência sobre os cinco 
conjuntos negociáveis bem como sobre a legitimidade da Posição Comum Africana 
sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso foi exemplificado 
pelo apoio expresso contra a continua marginalização da África em termos da sua 
representação no Conselho de Segurança. Entre os Grupos de interesse  e 
Delegações que continuaram a exprimir apoio estiveram: Estados Membros da 



Assembly/AU/10 (XXIII) 
Pág. 4 

 

CARICOM alguns Estados da Europa do Leste, L-69, alguns membros do P-5, G-4, 
alguns pequenos Estados Insulares em desenvolvimento, Bélgica, Holanda e a UfC.   

22. Esse crescente apoio foi sustentado e construído  em toda a Décima Ronda das 
Negociações Intergovernamentais.  

23. Alguns Estados Membros foram da opinião que o avança na busca de uma 
solução as diferenças existents entre os Estados Membros virá depois do texto das 
negociações e apelaram para uma maior flexibilidade política para se atingir o 
consenso.  

Os Cinco Principais Conjuntos Negociáveis 

24. Como mencionado acima, a Décima Ronda das Negociações 
Intergovernamentais, dedicada a discussão dos cinco conjuntos negociáveis definidos 
pela Decisão 62/557 da Assembleia-geral forneceu o mecanismo das Negociações 
Intergovernamentais. A interconectividade dos cinco conjuntos foi ainda reiterada por 
muitas Delegações e assim, reconhecendo as implicações da sua interdependência.  

i) Categorias dos Membros  

25. O Grupo Africano liderado pelo C – 10 dos Representantes Permanentes 
reiterou a Posição Comum Africana sobre esse conjunto contido no Consenso de 
Ezulwini e na Declração de Sirte, solicitando um aumento nas duas categorias com 
dois assentos permanentes para África.  

26. Todos os Estados Membros acordaram sobre a necessidade de uma 
significativa reforma do Conselho de Segurança. A maioria sublinhou que qualquer 
medida de reforma deverá incluir expansão nas duas categorias de membros – 
permanentes e nao permanentes. Foi reitrado pela maioria das Delegações que a 
actual composição do Conselho de Segurança nega o espírito da Carta da ONU sobre 
a representação geográfica equitativa (Artigo 23.º.1) que deverá ser retratado.  

27. A maioria das Delegações deu apoio a exigência da África para tratar da 
injustiça histórica emanada da não representação do Continente na categoria de 
permanentes e a sua pouca representação na categoria dos não permanentes.  

28. Um certo número de Delegações defendeu que a natureza íntrinseca da 
interrelação dos conjuntos deverá estar na mente e, por isso não podem ser tratados 
de forma independente.   

29. O P-5, principal Interveniente apoia a expansão nas duas categorias mas, 
continua se opondo tanto a abolição do veto como a sua extensão aos novos membros 
permanentes.  

30. Poucos Estados particularmente os que integram a UfC, cerca de 12 a 15 
Países, estão completamente contra a ideia de inclusão de novos membros 
permanents. Assim, a UfC apoia a expansão apenas na catergoria dos não 
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permanentes que na sua opinião deverá estar ligada a criação de assentos de longa 
duração. Isso é considerado pore les como sendo uma solução ideal para fazer o 
Conselho de Segurança mais amplamente representada, legitimada e transparente.  

31. Apesar de muitas Delegações apoiarem a posição do G-4 sobre a posição em 
ambas categorias continuam discordando da eficácia da criação de uma “nova classe” 
de membros do Conselho mediante umacordo intermédio proposto pelo G – 4, Reino 
Unido e a França.  

ii) A Questão do Veto  

32. De acordo com o Consenso de Ezulwini e a Declaração de Sirte, África exige 
que o veto seja abolido mas, se prevalecer, ele deverá ser extendido aos novos 
membros permanentes como um assunto de justiça comum e de interesse para a 
promoção da democracia. Mais do que noventa Delegações que participaram nos 
debates e mais do que dois terços, incluindo a CARICOM e o L – 69 apoiaram essa 
posição.   

33. Muitas Delegações, incluindo o Grupo Africano, UfC, CARICOM e L69 
condenaram a existência do veto que consideram anacrónica, exclusiva, não 
representativa e antidemocrática. Um outro demerit do veto sublinhado é o seu abuso 
pelas grandes potências. Alguns dos exemplos revelam por vezes o uso do veto por 
interesses nacionais, de grupos ou de terceiros. ***  

34. O G – 4 (Brasil, Alemanha, Índia e Japão) e da opinião que a discussão do veto 
deveria ser deferida por um período de 15 anos após as reformas entrarem em vigor. 
Por outras palavras, o veto não deverá ser usado pelos membros permanenets nem 
discutido até a revisão da reforma. Essa posição é sustentada pela devida análise da 
sua entendida dificuldade de que o P-5 e algumas outras delegações se opõem a 
extensão do veto aos novos membros permanentes.  

35. Todos os P-5 (China, França, Federação Russa, Reino Unido e Estados Unidos 
da América) parecem se opôr tanto a abolição do veto como a sua extensão aos novos 
membros permanentes.   

36. A UfC e várias outras Delegações se opõem também a extensão do veto aos 
novos membros permanentes. Eles acreditam que qualquer adição a categoria dos 
membros permanentes com direito ao veto complicará ainda mais o processo das 
reformas. A sua preferência vai para um Conselho de Segurança reformado sem 
membros permanentes. Contudo, a Carta não tem disposições que permitem aos 
actuais membros permanentes desistirem dessa categoria. A UfC reafirma a 
necessidade do Conselho de Segurança ser mais representativo não apenas das 
realidades actuais mas também das do futuro. Nesse contexto, eles mantêm que a 
dificuldade é a de adaptar o Conselho de Segurança nos próximos 15 anos para 
verificar se nessa fase mais membros permanentes poderão ser incluídos no Conselho 
de Segurança.  
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37. A França propos um código de conduta que deve ser entendido como um acordo 
de cavaleiros entre os P-5 que poderia restringi-los no uso do veto em circunstâncias 
de genocídio, graves violações dos direitos do homem e de ameaça a paz e segurança 
internacionais. A excepção a isso sera a sua não aplicação se o interesse nacional de 
qualquer um dos membros do P-5 estiver em causa.  

38. Dada a estreita ligação entre o veto e os métodos de trabalho, foram feitas as 
seguintes propostas:  

a) Adopção de normas ou medidas apropriadas para uso do direito de veto; 

b) Alargamento do direito ao veto aos novos membros permanentes mas, o 
seu uso deverá ser deferido até a revisão da reforma;  

c) Que um voto contra por veto de um membro permanente seja explicados a 
todos outros membros e assegurar que pelo menos um duplo veto seja 
necessário para que qualquer decisão do Conselho de Segurança seja 
aprovada;  

d) Disposições devem ser tomadas para que a Assembleia-geral modifique o 
uso do veto com dois terços da maioria dos votos que  no geral restringirá o 
uso do veto;  

e) O não uso do veto, particularmente nos casos imenentes de genocídio, 
exterminação étnica e de crimes contra a humanidade;  

f) Exclusão  do uso do veto na eleição do Secretário-geral;  

g) Restrinção do uso do veto ao Capítulo VII da Carta da ONU.  

iii) Representação Regional  

39. A Posição Comum Africana tal como anunciada no Consenso de Ezulwini e na 
Declaração de Sirte fala da “selecção pela União Africana de representantes para a 
categoria de membros permanentes do Conselho de Segurança para agirem em seu 
nome e falarem em sua representação”. Isso poderá cobrir a opção de assentos 
regionais atribuídos a instituições regionais ou mesmo assentos nacionais mas que 
respondem pelos interesses da Região.Isso poderá exigir mais clarificação. O alto nível 
nível da exigência da África no contexto da representação geográfica equitativa em 
ambas as categorias de acordo com o Consenso de Ezulwini e a Declaração de Sirte 
deriva da injustiça histórica emergente da fraca representação e na não representação 
nas categorias de não permanentes e de permanentes respectivamente.  

40. Os proponentes da disposição da Carta relativo a assentos nacionais são de 
firme convicção de que os membros do Conselho de Segurança deverão ser Países 
específicos e um assunto de responsabilidade nacional. Eles apoiaram esse ponto, 
citando o Artigo 23.º. 1 da Carta que define os critérios para eleição dos membros não 
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permanents bem como a menção específica dos P-5 através dos seus nomes como 
justificativos das suas reivindicações.  

41. As muitas questões que permaneceram sem respostas durante os debates 
incluem, entre outras, a noção do alargamento baseada nos mecanismos regionais 
existentes ou deverá um mecanismo ser concebido para que assentos sejam atribuídos 
aos Estados Membros na base de uma certa configuração geopolítica e económica? 
Muitas Delegações questionaram também se os membros do Conselho de Segurança 
deverão estar baseados inteiramente nas considerações nacionais ou regionais ou 
vice-versa?  

42. A UfC que continua estando contra qualquer expansão na categoria dos 
permanents, defende a atribuição de assentos as Regiões numa base rotativa mais do 
que individualmente aos Estados Membros. Eles acreditam que isso promoverá o 
princípio da prestação de contas e da transparência.  

43. Pelo contrário, os proponents dos membros do Conselho de Segurança na base 
de assentos nacionais declinaram peremptoriamente a prestação de contas ao nível 
regional pois os Estados Membros dão mais respostas as instituições da suas capitais 
do que as mais amplas preocupações regionais.Eles argumentaram ainda que os 
membros a serem eleitos para assentos estão sujeitos a prestação de contas a mais 
ampla filiação das Nações Unidas do que das Regiões.  

44. Por isso, a questão da representação regional apresentouvdiferentes 
preocupações de diferentes Delegações.  

iv) Dimensão de um Conselho de Segurança Alargado e Métodos de 
Trabalho  

45. Muitas Delegações reconheceram que apesar do aumento dos  Membros das 
Nações Unidas, a dimensão do Conselho de Segurança, um órgão principal das 
Nações Unidas é inversamente proporcional ao da Assembleia-geral. A necessidade de 
democratizar o Conselho de Segurança e assim torná-lo mais representativo, 
transparene e legítimo foi a principal razão avançada para uma expansão do Conselho 
de Segurança.   

46. Muitas Delegações exprimiram apoio as reivindicações da África que eles 
consideraram legítimas e, por isso tem mérito para serem analisadas. Apelos para que 
a dimensão do Conselho alargado seja de 21 a 31. Enquanto África defende não 
menos que 26, o G-4 e a UfC apela para 25. CARICOM e L-69 defendem a expansão 
do Conselho de Segurança até 27. Eles enfatizaram a necessidade de haver assentos 
não permanents rotativos para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 
(SIDS). O Grupo Árabe apelou para a atribuição de um assento permanente aos seus 
membros.  

47. Alguns membros do P-5 defenderam uma modesta expansão preferávelmente 
abáixo dos vinte.  
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48. Sobre os Métodos de Trabalho, muitas Delegações, incluindo o Grupo Africano 
fizeram sugestões concretas sobre como melhorar a transparência e acesso ao 
Conselho de Segurança, incluindo através da melhoria e adopção do seu regulamento 
que ainda é provisório.  

49. Os membros apelaram para a convocação de mais frequentes reuniões formais 
bem como para maior envolvimento das partes interessadas nas consultas do 
Conselho de Segurança antes da adopção das decisões para permitir mais ampla 
participação.  

50. Contudo, todos os membros do P-5 continuaram vendo a si mesmos como 
mestres do seu próprio procedimento com prerrogativas sobre o seu regulamento que é 
ainda provisório e de conformidade é imposto aos Estados Membros os seus pontos de 
vista sobre a melhoria dos métodos de trabalho do Conselho.  

v) Relações entre a Assembleia-geral e o Conselho de Segurança  

51. Sobre as relações entre a Assembleia-geral e o Conselho de Segurança, foram 
feitas as seguintes propostas por muitas Delegações: 

a) A necessidade de manter um equilibrio positivo entre os principais órgãos 
das Nações Unidas, especialmente entre o Conselho de Segurança e a 
Assembleia-geral. Isso fortalecerá a confiança dos seus membros e 
reforçará a legitimidade das acções do Conselho de Segurança;   

b) A necessidade de melhorar o equilíbrio de competências entre a 
Assembleia-geral e o Conselho de Segurança que muitas vezes tem 
conduzido ao conflito de competências entre os mesmos;  

c) A necessidade de examinar as respectivas funções da Assembleia-geral e 
do Conselho de Segurança relativamente a manutenção da paz e 
segurança internacionais de forma a reforçar  a eficiência do papel da 
Assembleia-geral dado que a principal responsabilidade do Conselho de 
Segurança nesse domínio não é exclusiva;  

d) A necessidade de fortalecer a liderança da Assembleia-geral com vista a 
permitir-lha jogar o seu próprio papel enquanto o mais representativo, 
democrático e principal organismo de decisão das Nações Unidas de 
acordo com as disposições da Carta;  

e) A necessidade de submeter a Assembleia-geral relatórios abrangentes e 
análiticos que contêm a avaliação dos trabalhos do Conselho de 
Segurança e ponrtos de vista dos seus membros sobre as pertinentes 
questões uma vez que esses relatórios têm sido geralmente narrativos dos 
eventos e com falta de profunda análise;  
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f) A necessidade de permitir fluxo efectivo e oportuno e troca de informações 
entre os dois órgãos, particularmente através de consultas frequentes e 
regulares entre o Presidente e o Secretário-geral para rever os planos de 
trabalho e consultar sobre questões específicas de preocupação mútua 
com vista a reforçar a partilha mais directa e dinâmica entre os dois órgãos 
para trabalhar de forma mais inclusiva, colaborativa e transparente.  

Cimeira do Comité dos Dez da União Africana sobre a Reforma do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas realizada em Oyo, Congo Brazzaville, de 15 – 16 
de Maio de 2014 

52. No exercício do seu mandato e nos termos da decisão alcançada na XX Sessão 
Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, na Sede da União 
Africana em Adis Abeba, de 27 – 28 de Janeiro de 2013, o Coordenador do Comité dos 
Dez Chefes de Estado e de Governo, Sua Excelência o Dr. Ernest Bai Koroma, 
Presidente da República da Sierra Leone, em consulta com seus pares do C-10, 
convocou uma cimeira da Comissão realizada em Oyo, República do Congo, de 15 a 
16 de Maio de 2014. 

53. A Cimeira, que foi precedida por reuniões do Comité dos dez ministros dos 
negócios estrangeiros e representantes permanentes de Nova Iorque e Adis Abeba em 
Freetown e Oyo, tinha como objectivos os seguintes: 

a) examinar a evolução do processo de reforma do Conselho de Segurança 
até agora, incluindo o trabalho das negociações intergovernamentais; 

b) Traçar estratégias para alargar e intensificar ainda mais a disseminação; 

c) procurar identificar convergências e nuances para o desenvolvimento de 
uma aliança eficaz e significativa. 

54. Por outro lado, a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo reiterou a 
inevitabilidade da reforma, para reflectir as realidades do nosso ambiente geopolítico e 
económico actual, tendo observado o seguinte: 

i) que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é um 
componente integral do impulso internacional para a adesão aos 
princípios democráticos, equidade e lealdade a todos os níveis, 
especialmente na arena global, que continuou a ficar aquém das 
expectativas; 

ii) que a sub-representação e a não-representação da África nas categorias 
de não-permanentes e permanentes do Conselho de Segurança, 
respectivamente, são incompatíveis com a demanda para inclusão, 
transparência, responsabilidade e legitimidade do sistema internacional; 
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iii) que, apesar de ser o continente ao qual é aplicada uma parte substancial 
das matérias consideradas na Agenda do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, e ciente também do seu contributo para a manutenção da 
paz e pacificação, bem como para o apoio humanitário, a África tem 
limitada representação e voz nos processos de tomada de decisão ao 
mais alto nível das Nações Unidas.A África também contribui 
consideravelmente para o trabalho do Conselho de Segurança, através 
da sua participação em fundos, programas e actividades das Nações 
Unidas; 

iv) que, mesmo que as negociações intergovernamentais em curso sobre a 
questão da representação equitativa no Conselho de Segurança e o 
aumento dos membros do Conselho de Segurança e outros assuntos 
conexos, tenham passado para a décima ronda, o debate ainda continua 
no cerne das reafirmações de posições conhecidas; 

v) que a Posição Comum Africana, constante do consenso de Ezulwini e da 
Declaração de Sirte, deve continuar a servir como a opção mais viável, 
reflectindo o direito legítimo e a aspiração da África de rectificar, 
nomeadamente, a injustiça histórica suportada pelo continente; 

vi) que chegou a hora para que repetidas proclamações e declarações de 
apoio à África sejam traduzidas em acções concretas para a realização 
da Posição Comum Africana, no âmbito do processo mais amplo de 
reforma das Nações Unidas e outros grupos de interesse. 

55. No fim das deliberações, foram feitas as seguintes recomendações: 

a) o C-10 continuará a garantir, nos seus compromissos e actividades de 
negociação, que o processo de reforma seja abordado de forma 
abrangente; assegurando-se que a África se mantenha coesa e continue 
a falar em uníssono para a realização da Posição Comum Africana;  

b) o C-10 tomará iniciativas intensivas a todos os níveis, de forma bilateral e 
multilateral e, em particular, ao mais alto nível político, centrando-se 
principalmente nos cinco membros permanentes do Conselho de 
Segurança, assegurando-se que os membros do C-10 são 
especificamente indicados para cada um dos membros do P-5; 

c) Neste sentido, a defesa do C-10 em relação à Posição Comum Africana, 
passará para as cidades capitais dos cinco países P-5, afim de congregar 
e conquistar o apoio para o seu conteúdo. O Presidente do C-10 irá 
coordenar o programa de disseminação, em consulta com os seus pares, 
concebendo um calendário para um envolvimento intensivo com os 
membros permanentes (P-5) ao mais alto nível, com vista a assegurar a 
dimensão do seu apoio à Posição Comum Africana, para além dos 
pronunciamentos já feitos; 
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d) que o C-10 envidará todos os esforços possíveis para assegurar que as 
alianças por qualquer Estado Membro para proceder à reforma de 
propostas, que não seja a Posição Comum Africana, não comprometam 
os interesses do continente e a sua posição comum. A África deve 
permanecer plenamente unida em torno dae comprometida com a 
Posição Comum, sem excepção. Registando, contudo, os eventuais 
riscos que a adesão de Estados-membros africanos a outros grupos de 
interesse podem colocar à coesão do continente e o compromisso total à 
sua posição comum, o C-10 decide pedir esclarecimentos a cerca do 
assunto à 23ª Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana em Malabo, Guiné Equatorial, em Junho de 2014; 

e) o C-10 instrui os seus embaixadores e representantes permanentes em 
Nova Iorque a redobrar os seus compromissos com outros grupos de 
interesse, com vista a obter benefícios mútuos; 

f) o C-10 assegurará que esses compromissos e alianças permitam 
melhorar sobremaneira o espírito do Consenso de Ezulwini; 

g) tendo em conta a importância de parcerias estratégicas, o C-10 deve 
procurar promover a posição comum africana sobre a reforma do 
Conselho de Segurança das NU em todos os fóruns; 

h) o C-10 solicita que antes do próximo exercício orçamental de 2015, a 
Comissão da União Africana trabalhe com o Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP), na tentativa de encontrar formas de financiar as 
actividades do C-10 a partir do Fundo Geral; 

i) o C-10 Chefes de Estado decidiu que o Comité deve continuar a engajar-
se  e manter consultas à margem das cimeiras, numa base rotativa, na 
sequência de consultas efectuadas pelo coordenador; 

j) foi decidido que as próximas reuniões de Alto Nível do Comité sejam 
realizadas no Quênia e Zâmbia, respectivamente; 

k) o relatório da Cimeira de Oyo é inserido no presente relatório como um 
anexo. 

III. OBSERVAÇÕES 

56. Os Estados-membros continuam a analisar o processo de negociações 
Intergovernamentais como o fórum apropriado para debater a reforma do Conselho de 
Segurança. Porém, é necessário fazer diligências no sentido de conquistar a vontade 
política necessária para o alcance de um progresso decisivo. 
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57. A trajectória das Negociações Intergovernamentais em curso, gerou uma melhor 
interpretação das várias posições dos Estados-membros, no concernente a áreas de 
convergência e de divergência. 

58. A décima Ronda provou que, de facto, as posições dos Estados-membros não 
são tão enraizadas como poderão pensar. No entanto, só haverá progresso se forem 
tomadas medidas que permitam consolidaras conquistas alcançadas até agora. 

59. A décima Ronda registou progressos nas áreas de convergência, tendo muitas 
delegações manifestado a sua vontade de dar o seu apoio à expansão de ambas as 
categorias com um tamanho de meados dos anos vinte e dos métodos de trabalho, a 
representação regional, o relacionamento entre a Assembleia Geral e o Conselho de 
Segurança. O veto afigura-se ainda como um assunto controverso, ao ponto de alguns 
membros apelarem para a sua abolição, embora não seja ideal, como uma questão de 
justiça, sendo justoalargá-lo para novos membros permanentes. Outros apelaram para 
a restrição do seu uso. 

60. A UfC liderada pela Itália, reiterou a Abordagem Intermédia. Esta proposta, 
centrada apenas no alargamento da categoria de membro não-permanente, tinha 
inicialmente sido apresentada em 2005, e desde então, seguiram-se modelos variantes 
relativos ao tamanho, duração e a base de representação. 

61. Considerando que o Artigo 23° da Carta das Nações Unidas sobre a composição 
do Conselho de Segurança prevê apenas duas categorias de membros, Permanentes e 
não-permanentes, as posições do G-4, francesa e britânica à favor de um aumento na 
categoria de Permanente sem veto, tal como estipulado na abordagem Intermédia, 
poderão conduzir à criação de uma terceira categoria de membros no Conselho; ou 
seja, Membro sem veto. 

62. A CARICOM e L-69 continuam a exortar para a afectação de um assento não-
permanente rotativo aos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Este 
acréscimo por parte de L-69 e a CARICOM, aumenta o número para 27. No entanto, a 
diferença entre a Posição Comum Africana e L-69 e CARICOM está no tamanho, 
afectadaem consequência do seu apelo para um assento não-permanente rotativo para 
os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Uma outra área de divergência 
está em curso. Tanto a CARICOM como o L-69 apoiam evidentemente a posição do G-
4 sobre a produção de um texto conciso, sem qualquer referência ao acordo prévio em 
torno dos princípios e critérios dos cinco grupos negociáveis resumidos na Decisão 
62/557 da Assembleia Geral. 

63. Todos os P-5 consideram-se a sí próprios como mestres das suas próprias 
prerrogativas em relação aos seus regimentos, que continuam a ser “provisórios” e, 
nesta conformidade, eles opõe-se ao Estados-membros, apresentando a estes últimos 
ideias sobre a melhoria dos seus métodos de trabalho. Por outro lado, manifestaram-se 
todos à favor da reforma do Conselho de Segurança; mas até o presente, não 
apresentam qualquer posição comum e geral relativamente à totalidade dos cinco 



Assembly/AU/10 (XXIII) 
Pág. 13 

 

grupos negociáveis-chave. Outrossim, dos 5 membros (P-5) permanentes, alguns 
continuam a enfatizar o aumento do tamanho do Conselho para os restantes vinte. 

64. O maior desafio que o processo IGN sobre a reforma do Conselho de Segurança 
das NU enfrenta, é ultrapassar as posições divergentes, especialmente em relação à 
questão do veto, e produzir um documento que possa conquistar o apoio da maioria de 
dois-terços necessários. Isto implicará assegurar o total de votos de 129 dos 193 
Estados-membros, na perspectiva de vir a ser adoptado. Também, ao abrigo do Artigo 
108° da Carta das NU, qualquer emenda à Carta entra em vigor apenas quando 
ratificada por dois-terços dos Estados-membros, incluindo todos os membros 
permanentes do Conselho de Segurança. 

65. A Posição Comum Africana continua a disfrutar de um grande apoio, simpatia e 
tracção como consequência da legitimidade das suas demandas e, por conseguinte, 
afigura-se como uma opção viável com um espaço encorajador para a criação de 
alianças com grupos de interesses comuns. 

66. A ideia de negociar e apresentar eventualmente um projecto de resolução, 
continua a ser uma opção, mas por enquanto, não deverá ser o foco principal, até que 
sejam alcançados progressos com delegações e grupos de interesse. 

IV. CONCLUSÃO 

67. A demanda da África está a atrair cada vez mais apoio. Isto deve ser 
desenvolvido através de um envolvimento construtivo com todos os demais 
intervenientes, podendotirar proveito das convergências existentes. 

68. O Grupo Africano deve continuar a ser coeso em relação a todos os aspectos do 
processo de reforma. Por isso, é aconselhável que nesta fase, a África mantenha em 
primeiro lugar, a sua posição sobre um acordo em torno dos princípios, antes de se 
envolver em qualquer exercício de restauração ou fusão. 

69. O envolvimento de alguns Estados-membros em novas iniciativas à margem da 
posição africana, como a “LEI” de Responsabilidade-Coerência-Transparência, L-69 e 
UfC, deve ser abordado sem demora, para impedir que a nossa afiliação seja afastada 
ainda mais, pondo actualmente em risco a nossa coesão e unidade. Esta foi igualmente 
uma das observações e recomendações das Conclusões da Cimeira do C-10 de Oyo. 
Neste sentido, é necessário que a Áfricaseja prudente e evite ser intimada em 
iniciativas que possam criar a impressão de divisão no seio do Grupo Africano. 

70. Os Estados-membros africanos devem continuar a rejeitar qualquer abordagem 
fragmentada, bem como modelos de reformas tais como a Abordagem Intermédia, 
Transitória ou Intermediária sob pretexto de que os mesmos contradizem legitimamente 
o Consenso de Ezulwini e a Declaração de Sirte. Também minam o espírito de uma 
reforma significativa que possa garantir a legitimidade do Conselho de Segurança. 
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71. Tal como decidido nas cimeiras anteriores da União Africana, os Chefes de 
Estado e de Governo devem continuar a intensificar os esforços para conquistar a 
vontade política e apoio à Posição Comum Africana por parte de outros Chefes de 
Estado e de Governo. 

72. Essencialmente, como descrito nas conclusões de Oyo, o Comité dos Dez, 
poderá ao mais alto nível, continuar a intensificar os esforços para promover a Posição 
Comum Africana e angariar apoio para a mesma, através de um programa de 
disseminação com o P-5 e UfC, a CARICOM, o G-4 e outras delegações de grupos 
com vista a continuar a consolidar a convergência existente e reduzir áreas de 
divergência. 

73. Como um próximo passo lógico, os representantes permanentes em Nova 
Iorque, devem continuar a aprofundar o seu envolvimento com todos os grupos de 
interesse e continuar a explorar formas de garantir uma esmagadora e estratégica 
maioria que venha a injectar o dinamismo necessário em prol do progresso. 

74. Também, deve ser concebido um orçamento para apoiar e facilitar o trabalho do 
C-10, tanto ao nível técnico quanto político. Este orçamento poderá ajudar a melhorar a 
divulgação em Nova Iorque e Adis Abeba, nas respectivas capitais e a participação no 
processo de IGN em curso e iniciativas dos Estados-membros. 
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MATRIX DO PLANO DE ACTIVIDADES DA PÓS CIMEIRA DE OYO DO COMITÉ DOS DEZ CHEFES DE ESTADO E 
DE GOVERNO E DE GOVERNO SOBRE A REFORMA DO CONSELHO DE SEGURANÇA 

JUNHO 2014 -JANEIRO 2015 
 

N.º Actividade Resultados 

Esperados 

Parceiro 

Responsável (s) 

Cronograma de 

Implementação  

Observações 

Junho  Julho - 

Setembro 

Outubro- 

Janeiro 

1 Apresentação do 

14.º Relatório do 

Comité, incluindo 

os resultados da 

Cimeira de Oyo e o 

seu Plano de 

Actividades na 23.ª 

Sessão Ordinária 

da Cimeira dos 

Chefes de Estado 

e de Governo  

Adopção do 

Relatório bem 

como do Plano 

de Actividade e 

programação da 

implementação  

Conferência dos 

Chefes de Estado e 

de Governo da 

União Africana em 

Malabo  

X    

2 Engajamento da 

Comissão da União 

Africana (CUA) para 

assumer o seu 

pleno papel de 

apoio Início dos 

trabalhos (visitas) as 

capitais dos P-5 ao 

Verificação do 

nível de 

engajamento e de 

preparação dos 

membros do P-5 

para apoiar a 

Posição Comum 

Africana em 

Chefes de Estado e 

de Governo do C-10 

e as contrapartes do 

P-5  

X X X  
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mais alto nível pelo 

C-10 Chefes de 

Estado e de 

Governo   

termos reais  

3 Acções de 

seguimento em 

todos os níveis, 

incluindo Ministerial, 

Representantes 

Permanentes e 

Peritos  

Sensibilizar 

outros Estados 

Membros sobre a 

material e 

disseminar o 

justificativo das 

exigências da 

África para 

integração na 

categoria 

permanente  

Participação em 

vários fora dos 

Chefes de Estado e 

de Governo, 

Ministros dos 

Negócios 

Estrangeiros, 

incluindo outros 

funcionários do 

Governo  

X X X  

4 Reunião do Comité 

em Nairobi, Quénia  

Revisão das 

actividades 

actualizadas de 

divulgação face a 

promoção e 

aceitação da 

Posição Comum 

Africana sobre a 

reforma do 

Conselho de 

Segurança  

Ministros e 

Representantes 

Permanentes do C- 

 X   
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5 Activo envolvimento 

na Negociações 

Intergovernamentais 

sobre a reforma do 

Conselho de 

Segurança em Nova 

York  

Avanço da 

Posição Comum 

Africana  

Representantes 

Permanentes do C-

10 em Nova York 

apoiados pelos seus 

Peritos designados  

X X X  

        

        

 

CRONOGRAMA DA DIVULGAÇÃO AOS ESTADOS MEMBROS DO P-5 

 ESTADOS MEMBROS 

PERMANENTES  

ESTADOS MEMBROS 

RESPONSÁVEIS DO COMITÉ 

DOS DEZ  

OBSERVAÇÕES 

1 França República do Congo e Argélia  

2 República Popular da 

China 

Uganda e Zâmbia  

3 Federação Russa  Guiné Equatorial e Quénia   

4 Reino Unido Sierra Leone e Namíbia  

5 Estados Unidos da 

América  

Senegal e Líbia  
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