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إرنيست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون ورئيس دكتور لسعادة ليخير لمتقرير األ كممةت
 إلصالح األمم المتحدةلجنة العشرة 

 :مقدمة وال:أ

خالؿ الدورة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي المنعقدة في أديس أبابا،  .1
، قدـ فخامة الدكتور إرنيست باي كوروما، رئيس 2012يناير  30و 29إثيوبيا، يومي 

التحاد األفريقي إلصالح ارؤساء دوؿ وحكومات ل العشرة جميورية سيراليوف ومنسؽ لجنة
. وكاف ASSEMBLY/AU/DEC.409 (XVIII)مؤتمر االتحاد األفريقي  رحدة وفقا لمقر األمـ المت

تقرير فخامة الدكتور إرنيست باي كوروما، رئيس جميورية سيراليوف التقرير بعنواف "
التحاد األفريقي إلصالح األمـ المتحدة". وتـ ارؤساء دوؿ وحكومات ل العشرة ورئيس لجنة

  . ASSEMBLY/AU/8(XIX)وثيقة ك وتسجيم

، ASSEMBLY/AU/DEC.430 (XIX)مقرر االتحاد األفريقي ل وفقا التكميميالتقرير يقدـ و  .2
 .ASSEMBLY/AU/8(XIX)متقرير األخير الوارد في تحديثا لو 

التقرير ويبني عمى ، 2013يناير  20إلى  2012يوليو  5التقرير الفترة مف  يغطي .3
إلصالح مجمس االتحاد اإلفريقي  وحكومات رؤساء دوؿل العشرة  لجنةاألخير الذي قدمتو 

 األمف لألمـ المتحدة إلى الدورة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي. 

 :ةلمستجدالتطورات ا: ثانيا

ضات الحكومية المشتركة في او منذ تقديـ التقرير األخير، لـ تبدأ بعد الجولة التاسعة لممف .4
تطورات رئيسية في إطار ثالث  غير أنو طرأت سمية.إطار االجتماعات العامة غير الر 

عممية المفاوضات الحكومية المشتركة، وتمثمت في رسالة الرئيس الموجية إلى رئيس 
الجمعية العامة، قرار مواصمة عممية المفاوضات الحكومية المشتركة، ورسالة الرئيس 

 والموجية إلى جميع الدوؿ األعضاء. 2012ديسمبر  4المؤرخة 
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قا لمتفويض المسند إلييا، استمرت لجنة العشرة إلصالح األمـ المتحدة في حشد التأييد وف .5
عالف كؿ مف يج لمموقؼ األفريقي الموحد المبيف في و والدعوة والتر  توافؽ إيزولويني وا 

ألمـ المتحدة. في ىذا الصدد، يستمر الحوار والتفاعؿ مجمس األمف لسرت حوؿ إصالح 
 الكبرى. 69 الػ شرة ومجموعات الضغط األخرى، بما فييا، مجموعةبيف لجنة العف االجاري

 ت الحكومية المشتركة يخالل الدورةنة لممفاوضامالوثيقة النهائية لمميسر حول الجولة الثا
 :السادسة والستين لمجمعية العامة

الموجية إلى سعادة السيد ناصر عبد العزيز  2012يوليو  25بموجب الرسالة المؤرخة  .6
رئيس الدورة السادسة والستيف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، الموزعة عمى الدوؿ  الناصر،

 ة عفعام نظرةاألعضاء، قدـ السفير زىير تنيف، رئيس المفاوضات الحكومية المشتركة 
الرسالة أف تقترح السبؿ الممكنة وقد حاولت حتى اآلف. المفاوضات الحكومية المشتركة 

مف وثيقة عمؿ موجزة  الخاص بإعداد قتراحاالاـ، بما في ذلؾ لتحريؾ العممية إلى األم
 .مشتركةرئيس المفاوضات الحكومية ال

اآلراء  إلى ، أشار الرئيسمشتركةوتعميقا عمى الجولة الثامنة مف المفاوضات الحكومية ال .7
مف العممية المصالح بشأف كؿ المتباينة التي أعربت عنيا الدوؿ األعضاء ومجموعات 

بما في ذلؾ الحاجة إلى معالجة قضايا مثؿ أساليب العمؿ والتمثيؿ اإلقميمي في  والجوىر،
المخاوؼ التي وكذلؾ  الحاجة إلى تمثيؿ أفريقياتـ التطرؽ أيضا إلى و  المجمس الموسع.

وتيرة اإلصالح ريع تدريجي لعممية اإلصالح، والرغبة في تستبني نيج أثيرت حوؿ إمكانية 
 العممية.ع يواعيد نيائية مصطنعة أو تسر ممف الحذر والدعوة إلى 

رسالة الرئيس أيضا أف التركيز عمى مبادرات الدوؿ األعضاء الخمس في الجولة الحظت  .8
سطة إلصالح مجمس متو الفرصة الستكشاؼ جميع الحموؿ المؤقتة أو توفر الالثامنة لـ 

أشارت إلى  التياألمف بالتفصيؿ. وبناء عمى ذلؾ، كاف ىناؾ عدد مف الدوؿ األعضاء 
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رسالة عدـ ال تعالوة عمى ذلؾ، الحظو . سيكوف أمرا مثمرا لتصدي ليذه الخياراتا أف
مرئيس، بما في ذلؾ لدور أكثر نشاطا مف أجؿ العديد مف الطمبات حوؿ وجود اتفاؽ واسع 

 .أقصر نصإصدار أو ية محددة التركيز عمى خيارات إصالح

نطاؽ أضاؽ مى مبادرات الدوؿ األعضاء قد الثامنة عجولة الرسالة أف تركيز الالحظت  .9
مف  تحذر  ا أيضالكنيو المناقشات التي أظيرت بعض القدرة عمى فتح آفاقا جديدة لمتقدـ، 

 .التفاوض الحالية خطوات لتعزيز عمميةما لـ يتـ اتخاذ التقدـ  و لف يتـ إحرازأن

 التوصيات التالية:تـ تقديـ وفي ىذا السياؽ،  .10

  العامة تومقرر جمعيو  المشتركةمنتدى المفاوضات الحكومية وراء عضوية ال توحدت .أ 
ممفاوضات لمعممية. خالؿ الجولة الثامنة األعضاء ل دوؿقيادة الوطبيعة  62/557

بحدود لالعتراؼ الدوؿ األعضاء طمبات  لدفع العممية إلى األماـ. حاف الوقت قدمت 
وضات الحكومية ضمف اإلطار الحالي لممفامف تقدـ إضافي  احرازهما يمكف 

عمى األخذ  تعتمدجراء مفاوضات  أعمؽ لمدوؿ األعضاء بإ دوف التزاـمشتركة ال
لدوؿ أماـ ا الفرصةاالنتقاؿ إلى الدورة السابعة والستيف لمجمعية العامة  تيحيوالعطاء. 
طاقة واألفكار في ىذه العممية. ويمكف مزيد مف التفجير التزاميا و تأكيد األعضاء ل

اء، عمى سبيؿ المثاؿ، استخدـ ىذه الفرصة الستكشاؼ مجموعة متنوعة لمدوؿ األعض
خيارات المؤقتة والمتوسطة تيف والع كؿ مف الفئيمف نماذج اإلصالح بما في ذلؾ توس

 .62/557في إطار قرار الجمعية العامة 

ىناؾ طمب واضح مف الدوؿ األعضاء إلجراء المفاوضات الحكومية المشتركة  .ب 
رحمة التالية. والخطوة المنطقية التالية، بعد ما ال يقؿ عف أربع دورات لالنتقاؿ إلى الم

األخذ والعطاء الحقيقي بناء عمى وثيقة تتمثؿ في لمجمعية العامة وثماني جوالت، 
ىذه الوثيقة، مف أجؿ المصمحة العميا لتقميد بصياغة  المنطقيقائـ موجزة. ويكوف ال
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الوثيقة بصورة طبيعية وفقًا لطبيعة العممية األمـ المتحدة، ىو الرئيس. تتـ صياغة 
الذى تـ  عمومًا والتقدـ 62/557ر الجمعية العامة االتي تدفعيا العضوية، ومبادئ قر 

 الدورة السنوية رافي المفاوضات. ويمكف لمدوؿ األعضاء، عف طريؽ قر احرازه مؤخرا 
 ثيقة المذكورة.مجمعية العامة بشأف إصالح مجمس األمف تكميؼ الرئيس بصياغة الو ل

وأخيرًا، مف الضروري التسميـ بأف المفاوضات الحكومية المشتركة ال تجري في فراغ  .ج 
سياسي. وىناؾ مناقشات أخرى كثيرة، رسمية وغير رسمية، حوؿ مستقبؿ األمـ 
المتحدة والنظاـ الدولي. ومف الضروري أف تنخرط العواصـ بالكامؿ في المفاوضات 

 الضروري أيضًا تعزيز الصالت السياسية بالعواصـ.الحكومية المشتركة. ومف 

أحث الدوؿ األعضاء عمى مواصمة مناقشة آثار اإلصالح  ،ً وأنا بوصفي رئيسا
ذا رأى الرئيس دلياًل كافيًا إلحراز  مةكم  مبطريقة  لممفاوضات الحكومية المشتركة. وا 

تيف لمجمعية التقدـ في المفاوضات الحكومية المشتركة خالؿ الدورة السابعة والس
العامة، يمكف عقد اجتماع رفيع المستوى حوؿ إصالح مجمس األمف، لتقييـ الحالة 

 العممية قدمًا".حتى تمضي الراىنة والسبؿ المقترحة 

 :إصالح مجمس األمن لألمم المتحدةلمجمعية العامة حول  ديدمتر الاقر 

األمف المعتمد بتوافؽ  ر التمديد الذي أصدرتو الجمعية العامة بشأف إصالح مجمساأكد قر  .11
مدور المحوري لمجمعية العامة بشأف مسائؿ التمثيؿ لمجددًا  2012سبتمبر  13اآلراء في 

خطاب والحظ العادؿ وزيادة عضوية مجمس األمف وسائر المسائؿ المتصمة بالمجمس. 
 أيضًا. 2012يوليو  25الرئيس الصادر في 

 :المناقشة العامة لمدورة السابعة والستين يخالل كممات قادة العالم حول إصالح مجمس األمن

 أيضاً أكد قادة العالـ المشاركوف في المناقشة العامة لمدورة السابعة والستيف لمجمعية العامة  .12
الحاجة الممحة إلى اإلصالح المبكر لمجمس األمف ليعكس واقع عضوية األمـ المتحدة 
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إذا أريد لألمـ المتحدة  ىءوكفعمى نحو أفضؿ وكذلؾ إيجاد مناخ لنظاـ حكـ عالمي فعاؿ 
صياغة وتنفيذ السياسات العالمية ذات اآلثار البعيدة الأف تبقى صالحة وأف تظؿ محور 

 وفقًا لمسمـ واألمف الدولييف. ىمدلا

أشار سعادة السيد فوؾ جيريميؾ، رئيس الدورة السابعة والستيف لمجمعية العامة، في كممتو  .13
أف "متحدثًا تمو اآلخر أكدوا  إلى مف بيف جممة أمور أخرىالختامية حوؿ المناقشة العامة، 

عمى أىمية الجيود الجارية لتفعيؿ األمـ المتحدة، بما في ذلؾ إصالح مجمس األمف. تـ 
التأكيد أيضًا عمى تحسيف أساليب العمؿ، عمى أف وفودًا عديدة شددت عمى الحاجة إلى 

ة األمـ المتحدة باعتبارىا مسائؿ شفافية أكبر وتعاوف مع األجيزة األخرى في منظوم
لكممات التي ُألقيت، لوحظ أنو بصرؼ عديد مف امحاسمة." عالوة عمى ذلؾ، استعراضًا ل

أرضية كانت ىناؾ النظر عف االختالفات الممحوظة في الرأي التي يتعيف التغمب عمييا، 
فاؤؿ. وفي ىذا ُيعتقد أف ثمة مجااًل لمت وبالتالي مشتركة حوؿ طائفة عريضة مف المسائؿ

بشؤوف المنظمة لقياـ حث األعضاء عمى أف يكونوا أكثر شفافية وكفاءة في ا ـث ،الصدد
وكذلؾ الدخوؿ في حوار مع االستعداد لقبوؿ الحؿ الوسط مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 

 193المشتركة وفي قياميا بذلؾ، المساعدة في الوفاء بآماؿ وطموحات الدوؿ األعضاء الػ
 تحدة.في األمـ الم

 :إعادة تعيين الميسر/رئيس المفاوضات الحكومية المشتركة

مف خالؿ أعاد سعادة السيد فوؾ جيريميؾ، رئيس الدورة السابعة والستيف لمجمعية العامة،  .14
، تعييف السفير زاىر تانيف )أفغانستاف( رئيسًا 2012نوفمبر  9الخطاب المؤرخ 

دة تعييف السفير تانيف بسمسمة مف لممفاوضات الحكومية المشتركة. وقد استرشدت إعا
لعمؿ عف كثب االرئيس مع الدوؿ األعضاء وأكد لألعضاء نيتو  أجراىاالمشاورات التي 

 مع السفير تانيف حوؿ مسألة إصالح مجمس األمف عمى مدى الدورة السابعة والستيف.
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 :المناقشة المشتركة لمجمعية العامة

، وفقًا لبرنامج عممو لمدورة 2012نوفمبر  15ي االجتماع العاـ لمجمعية العامة، ف أجرى .15
مف جدوؿ األعماؿ: "مسائؿ التمثيؿ  117السابعة والستيف، مناقشة مشتركة حوؿ البند 

"تقرير مجمس  30العادؿ في عضوية مجمس األمف وزيادتيا والمسائؿ ذات الصمة" والبند 
أيضا األىمية بحـز  الدوؿ األعضاء تكدأبينما و (." خالؿ المناقشة، A/67/2األمف )

المجمس، بغية جعمو أكثر تمثياًل وشرعية وشفافية ومساءلة وفعالية والطابع الممح إلصالح 
أنيا ظمت منقسمة و  ،واألمف الدولييف تمثمة في حفظ السمـمالفي االضطالع بمسؤوليتو 

يتـ االتفاؽ عميو. وال تزاؿ مجموعات حوؿ كؿ مف عممية ونموذج )جوىر( اإلصالح الذي 
االىتمامات الرئيسية، وتحديدًا المجموعة األفريقية، ومجموعة األربعة، واالتحاد مف أجؿ 

وأعضاء  L-69ومجموعة مقدمي مشروع القرار لدوؿ الخمس الدائمة العضوية التوافؽ، وا
 تتمسؾ بالمواقؼ الراسخة المعروفة.  ،مجموعة الدوؿ الخمس الصغيرة

أعربت وفود ومجموعات اىتمامات عديدة عف استيائيا إزاء بطء تقدـ المفاوضات  .16
وكذلؾ  لمضى قدما بالعمميةالحكومية المشتركة. عالوة عمى ذلؾ، تمت إثارة مسألة كيفية ا

الوفود،  ضر بعكر  السياؽ، ىذا الحاجة إلى مفاوضات حقيقية مف قبؿ وفود كثيرة. وفي 
أعربت عف  ،ىذا المنواؿ عمىتضبة، و قءىا إلعداد وثيقة عمؿ مندا 4الػ مجموعةبما فييا 

. وحذرت بعض 2012يوليو  25 المؤرخةدعميا لتوصيات الميسريف الواردة في الرسالة 
تضة أو قكانت صياغة ورقة عمؿ مسواء الوفود مف اتخاذ أي مبادرة ال تقودىا العضوية، 

 .62/557ر ابر منسجما مع القر تبسيط لغة أو إدماج نص، حيث أف عمال كيذا ال يعت

سعت لجنة العشرة إلى الحصوؿ  ،توصية الرئيس بصياغة مثؿ ىذه الوثيقة إلىاستنادا  .17
طار وثيقة العمؿ الم تضبة المقترحة التي أوصى قعمى توضيح مف الرئيس حوؿ طابع وا 

ة الرئيس بصياغتيا بنفسو بوصفو رئيس المفاوضات الحكومية الدولية. وكررت لجنة العشر 
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كذلؾ عمى اعتراضيا عمى أي تبسيط في المغة أو إدماج نص قبؿ االتفاؽ أوال عمى 
 مبادئ ومعايير المفاوضات.

 مناقشة مجمس األمن لمفتوحة حول أساليب عمل المجمس

مجمس األمف مناقشة مفتوحة حوؿ أساليب عمؿ المجمس.  أجرى ، 2012 نوفمبر 21في  .18
تعزيز شفافية المجمس وكفاءتو  فيالمحرز  التقدـ دور حوؿوصممت ىذه المناقشة لت

وتفاعمو مع الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، فضال عف تقديـ مقترحات ممموسة لزيادة 
تحسيف أساليب عمؿ المجمس. وشاركت لجنة العشرة في المناقشة المفتوحة مع العديد مف 

 الوفود األخرى.

 مشاركة لجنة العشرة مع مجموعات المصالح

إلى مبدئيا القائـ عمى سياسة الباب المفتوح في مجاؿ استعراض الموقؼ األفريقي  استنادا .19
الموحد والنيوض بو وتعزيزه، أثناء الجولة الثامنة لممفاوضات، شاركت مجموعة العشرة 

في ىذا مع كافة أصحاب المصالح والدوؿ األعضاء كما حدث في الجمسات السابقة. و 
 وأمف حيث المضموف  سواء الخالفات وةى ى تضييؽتبذؿ الجيود الرامية إلالصدد، 

 لمحور األساسي لمحوار والمشاركة.كااإلجراء مع أصحاب المصالح 

توافؽ حوؿ الفي ىذا الصدد، سوؼ تتحاور لجنة العشرة مع مجموعة االتحاد مف أجؿ  .20
 أفريقيا والتي ظيرت كنتيجةتعرضت ليا ضرورة التسميـ بتصحيح المظالـ التاريخية التي 

توافؽ ال. غير أنو يتعيف عمى مجموعة االتحاد مف أجؿ 2011لمؤتمر روما الوزراي لعاـ 
أف تظير المرونة في إطار المفاوضات الحكومية الدولية مف أجؿ تفعيؿ "اإلرادة 
المشتركة" المعبر عنيا في روما مف أف تصحح بادئ ذي بدء "جميع المظالـ التاريخية 

 عمى أفريقيا".التي وقعت 
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نوع مف متابعة رد مجموعة العشرة عمى مشروع القرار الذي اقترحتو مجموعة التسعة وك .21
 2012ديسمبر  20، عقد في 2012يونيو  3والستيف وقدمتو إلى مجموعة العشرة في 

عمى مستوى الخبراء لممجموعتيف عمى نحو ما اقترحتو مجموعة  ا رسمياتمييدي ااجتماع
 مف جممة أمور أخرى. ،العشرة

ف االجتماع الوقوؼ عمى مجاالت التقارب والتبايف، فضال عف التأكد مف جاىزية قصد م .22
النص التجميعي حتى تكوف في  مفستيف لتغيير موقفيا الواستعداد مجموعة التسعة و 

 انسجاـ مع الموقؼ األفريقي الموحد. 

 2102ديسمبر  4الميسر المؤريخة رسالة الرئيس/
إلى جميع الدوؿ  2012ديسمبر  4س رسالة بتاريخ في أعقاب إعادة تعيينو، وجو الرئي .23

األعضاء معبرا فييا عف استعداده وتفرغو لالجتماع مع أي دولة عضو أو مجموعة مف 
في إطار الدورة السابعة والستيف لمجمعية  قدما ىضالدوؿ ترغب في مناقشة طريؽ الم

 العامة.

فرصة سانحة لموفود لكي  أعرب الرئيس كذلؾ عف وجية النظر بأف الدورة الحالية تعد .24
"تدرس مواقفيا بروية فيما يتعمؽ بإصالح مجمس األمف عمى نحو ما ترد في التنقيح 

بروح تحقيقا بذلؾ . و 2011فبراير  23الثالث لمنص التفاوضي، المعمـ في رسالتو بتاريخ 
في الشفافية وبالنظر إلى مداوالت الجولة الثامنة لممفاوضات، أىاب بالوفود التي ترغب 

 .2013يناير  11 ،تعديؿ مواقفيا، أف تفعؿ ذلؾ بحموؿ يـو الجمعة

عمى  2013يناير  11في الرسالة المؤرخة وارد كررت مجموعة العشرة  في سياؽ ردىا ال .25
موقفو الرافض لتبسيط أي مواقؼ أو إدماج لمغة في النص بدوف التوصؿ في البداية إلى 

بالمجموعات القابمة لمتفاوض في إطار  اتفاؽ حوؿ المبادئ والمعايير فيما يتعمؽ
ر االمفاوضات الحكومية الدولية. وبنفس روح العممية التي تقودىا العضوية ووفقا لمقر 



ASSEMBLY/AU/5 (XX) 

Page 9 

 

الثاني عديؿ ، أكدت المجموعة مف جديد عمى أف موقفيا حسبما جاء في الت62/557
و لنص المفاوضات، يجب أف يبقى كما ىو حيث تتواصؿ المشاركة في المفاوضات نح

توافؽ، فضال عف تضييؽ أوجو التبايف بيف الموقؼ األفريقي الموحد البناء التحالفات و 
 ومجموعات المصالح األخرى والدوؿ األعضاء.

بتوصيات الرئيس الواردة في  2013يناير  10رحبت مجموعة األربعة في رسالة بتاريخ  .26
ا قويا لممقترح ، وعرضت عمى وجو الخصوص دعم2012يوليو  25رسالة الرئيس بتاريخ 

تثبت في وجية نظرىـ فعاليتيا في مجاؿ و الرامي إلى صياغة "وثيقة عمؿ مقتضبة" 
التركيز عمى الجيود التي تبذليا الدوؿ األعضاء لمتوصؿ إلى أرضية مشتركة. وأعربت 
مجموعة األربعة كذلؾ عف تقديرىا لفكرة عقد اجتماع رفيع المستوى حوؿ إصالح مجمس 

 األمف.

، أقرت مجموعة التسعة والستيف النداء الذي 2013يناير  9 ة خالمؤر التيا بموجب رس .27
 النامية تقدمت بو بعض الدوؿ األعضاء لمقعد غير دائـ بالتناوب لمدوؿ الجزرية الصغيرة

في مجمس األمف الموسع. وفيما يتعمؽ "بمسألة حؽ النقض" فقد أشارت إليو الرسالة عدة 
الستيف عف دعميا لمتطمعات األفريقية لنيؿ عضوية مرات، وأعربت مجموعة التسعة و 

دائمة مع التمتع بحؽ النقض، وعبرت عف وجية النظر بأنو يجب أف يكوف لألعضاء 
الدائميف الجدد نفس الصالحيات واالمتيازات مثؿ األعضاء الدائميف الحالييف بما في ذلؾ 

أف يراعي الرئيس حؽ النقض. وأعربت مجموعة التسعة والستيف كذلؾ عف األمؿ في 
بشكؿ كاؼ آراء ومواقؼ مجموعة التسعة والستيف في الخطط المستقبمية لمجولة التاسعة 

 لممفاوضات الحكومية الدولية.

 11، بموجب رسالة مؤرخة الدائمة العضوية الخمسضمف الدوؿ وىي  كررت الصيف .28
مطتو الثابت إلصالح معقوؿ وضروري لمجمس األمف لتعزيز س ا، دعمي2013يناير 
أعربت مجددا، ، 2012 ديسمبر 4 ةباإلشارة إلى رسالة الرئيس المؤرخو  مع ذلؾتو. وكفاء
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. وال تزاؿ منصلالثالث عديؿ الت مفتحفظات الأبدت الدورات السابقة، عف قمقيا و  فعمتكما 
، وال سيما استخداـ النص ذريعة لتضييؽ الخيارات حتى قبؿ التعديؿ ذاىعارض تالصيف 
ترى الصيف أف تبسيط المبدئية. و ألعضاء إلى توافؽ بشأف معظـ القضايا الدوؿ اتوصؿ 

 .مف المشاكؿ امزيدسيسبب الخالفات بؿ في تجاوز ساعد يالنص لف 

 في رسالة مؤرخة الخمس الدائمة العضويةضمف الدوؿ الروسي، وىو أيضا  االتحادكرر  .29
، مشيرا 2011فبراير  14ورد في رسالتو المؤرخة ما ، موقفو عمى نحو 2013يناير  1

ة لموثيقة، يجب أف يكوف ممكن شأنو في ذلؾ شأف أي نسخة الحقة، الثالث عديؿالتإلى أف 
ورقة . ويمكف أف ُيستخدـ كإصالح مجمس األمفبشأف الدوؿ األعضاء خالصة لمقاربات 

، ولكف المشتركةتسييؿ مشاركة الدوؿ األعضاء في المفاوضات الحكومية لمرجعية مفيدة 
الفجوة بيف عمى سد  يؽمواصمة العمؿ الدقدعـ روسيا ت. وأكد أف أساس لممفاوضاتكليس 

تكوف  أف ، التي يجبالمشتركةمواقؼ الدوؿ األعضاء في إطار المفاوضات الحكومية 
 .فقط الدوؿ األعضاء عممية تقودىا

 ديسمبر 4 ةرسالة الرئيس المؤرخردا عمى  2013يناير  11موجب رسالة مؤرخة ب .30
 ، بموجبالرئيسالثالث لمنص، ذك ر االتحاد مف أجؿ التوافؽ عديؿ شأف التب 2012

مف خالؿ  ال يزاؿ يتبنى نيجا بن اءأنو ب، 2011سبتمبر  6و فبراير 14لتيو المؤرختيف رسا
زاؿ تبعض اإليضاحات. وقد تـ حؿ بعض المسائؿ، فيما ال بعض المخاوؼ وطمب إبراز 

ىو وحده  الثانيعديؿ أف التليذا السبب، الحظ ف. و اآلعالج حتى تُ  ىناؾ مسائؿ أخرى لـ
 .يعكس جميع المواقؼ والمقترحات التي قدمتيا الدوؿ األعضاءالذي 

 :المجموعة األفريقية إلىالمقدمة حاطة اإل

أعضاء المجموعة لمجموعة العشرة  ، أطمع منسؽ الممثميف الدائميف2013يناير  17 في .31
سمط الضوء عمى ديناميات العممية وكذلؾ و  لراىنةالحالة اعمى األفريقية في نيويورؾ 
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والحاجة الكبرى  69مجموعة الػ سيماوالالمصالح والوفود، مجموعات مع تعاوف الحوار وال
 وحد.موقؼ األفريقي الم، وتعزيز ودفع العمؿ عمى بمورةإلى مواصمة ال

في حوارىا  10مجموعة الػ أعضاء المجموعة األفريقية بالجيود التي تبذليابينما يرحب  .32
وتعزيز ودفع الموقؼ األفريقي في بمورة األخرى والوفود المصالح وعمميا مع مجموعات 

 .عمى البقاء عمى ىذا النيج 10وحد، فإنيـ يشجعوف أيضا مجموعة الػالم

 :اليخالصةثالثا: 

الجمسة العامة خالؿ مشتركة ممفاوضات الحكومية اللالتاسعة  لجولةكما لوحظ سابقا، فإف ا .33
 .في ىذا الصددلـ ُيحرز أي تقدـ الرسمية لـ تبدأ بعد وبالتالي  غير

 4مؤرخة الالرئيس الوحيدة التي، ردا عمى رسالة مجموعة الكبرى ال 69كانت مجموعة الػ .34
. وقد أثارت حؽ النقضمف طمبت تعديؿ الموقؼ الموضوعي كانت قد ، 2012ديسمبر 

الثالث باعتبارىا عديؿ عمى الت لمخاوؼ والتحفظاتبعض االمصالح األخرى مجموعات 
 .لممضي قدما في ىذه العممية اطريق

في ىذا . و في التطور األخرى آخذ المصالحومجموعات  10مجموعة الػبيف  التعاوفإف  .35
مف والتي تطمب  2013يناير  9الكبرى المؤرخة  69تشكؿ رسالة مجموعة الػ الصدد،
تمديد حؽ النقض مف يا موقففي الجولة التاسعة وجيات نظرىا و أف يدرج الرئيس 

لمتحدث بصوت واحد فريقي األموقؼ العزز تو  اإيجابي اتطور  ،لألعضاء الدائميف الجدد
 .ومتماسؾ

األخرى التي المصالح مجموعات عمؿ مع الوفود و الأفريقيا تواصؿ يجب أف ، بالتالي .36
وحد ي الملموقؼ األفريقوكذلؾ بمورة ا خالؼلاىوة تضييؽ بيدؼ إلى بناء تحالفات تسعى 

 والدعوة لو وتعزيزه.
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 زخما، فمف األىمية بمكاف أفوحد قد اكتسب موقؼ األفريقي المبما أف الدعـ الذي يتمقاه ال .37
عالف سرت يلتوافؽ إ تتحدث بصوت واحد دعماً  أفريقيا متماسكة وموحدة تظؿ زولويني وا 

 .إلصالح المبكر لمجمس األمفلوكذلؾ 

مف أف أي اقتراح لإلصالح ال يعالج الشواغؿ قمقة و ة حذر ينبغي أف تظؿ أفريقيا  .38
 ،أفريقياتعرضت لو صحيح الظمـ التاريخي الذي ، عمما أف تواالحتياجات الخاصة ألفريقيا

عالف سرتطب  .وضروريأساسي  أمر ،قا لتوافؽ إزولويني وا 

- 
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