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 :موجز

تبقى من  . وقد تم تخصيص ما2012يوليو  5إلى  2012يناير  20يغطي التقرير الفترة 
لممبادرات التي معمق  إلجراء تقييمالحكومية المشتركة الجولة الثامنة من المفاوضات 

: يوى 2011سبتمبر ومجموعات المصالح في الخمس الكبرى  األعضاء الدولقدمتيا 
و ومقترح االتحاد من أجل عمممناىج بشأن توسيع المجمس و مشروع قرار مجموعة األربع 

فقط عمى النحو ة غير الدائمفي إطار العضوية زيادة عدد أعضاء المجمس التوافق حول 
بشأن توسيع المجمس الكبرى  69اقتراح مجموعة الـيطاليا/كولومبيا، و إورقة  الوارد في

واقتراح لجنة إلصالح حول عممية اكأساس إلجراء مزيد من المناقشات  وعمممناىج و 
مشروع قرار إزولويني وسرت و إعالني الواردة في وحد فريقي المالموقف األالعشرة حول 

 .المجمس عملمناىج بشأن  مجموعة الخمس الصغرى
عضاء ومجموعات المصالح فرصة األدول لم الخمس ىذه المبادراتالمناقشات حول أتاحت 

معرفة وفيم أفضل لممبادرات الخمس الكبرى بشأن إصالح مجمس األمن  متوصل إلىل
 عنفت المناقشات ومع ذلك، كش. دفع عممية اإلصالحكذلك حول المساعي الرامية إلى و 

حول مسألة كبير  لة بشكزال منقسمتال  كانت المصالحمجموعات الدول األعضاء و 
 وظمتىناك عمى ما يبدو تحول حقيقي في المواقف . وكان إصالح مجمس األمن

 يا.مواقفتتمسك بالمصالح والدول األعضاء مجموعات 
معظم فيما يتعمق بالمصالح وأصحاب المصمحة مجموعات االنقسامات بين  الال تز 

واستخدام حق النقض وفئات المجمس بعد مجمس األمن  مالرئيسية مثل حج المسائل
ألن األعضاء منقسمون ومتمسكون بمواقفيم. التزال جميع مبادرات إصالحو محل خالف 

 .عمى الطاولةمطروحة مجموعات المصالح الدول األعضاء و 
 مبادرات مختمفالعضوية في ظل سيطرة قودىا وتالعممية اكتساب المزيد من الزخم  تواصل

في المؤخرة    Rev3رقمعممية الالنظر في جعل موضوع ول األعضاء عمى المناقشات و الد
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عممية ممضي قدما برادة سياسية قوية في ىذه المرحمة ل. وىناك حاجة إلى إاممكن البدي
 .اإلصالح في مفاوضات حقيقية

ت توازنات وتوافقامفاوضات حقيقية تنطوي عمى  فيعممية دخول ال عدمىناك قمق عام من 
حقيقية في المصمحة .  وفي الوقت نفسو، فإن الطاولةالمطروحة عمى الالمواقف  بشأن

عام بشكل عضاء األدرجة أن المفاوضات الحكومية المشتركة وصمت إلى  استمرار عممية
 .المكاسب التي تحققت في ىذه الدورةعمى أساس  67الدورة الـعممية ون تأجيل اليدعم

باع نيج ات يدعموالمجموعات ذات المصالح بما في ذلك أفريقيا العديد من الوفود ال يزال 
من فشل مشروع ذلك عارض أي نيج تدريجي، كما يتضح يو  62/557شامل وفقا لمقرار 

مما أدى إلى انسحابيا من الجمسة العامة الرسمية لمجمعية مجموعة الخمس الصغرى،  قرار
المسائل الجوىرية واإلجرائية  فاق عمىاالتفإن وبعبارة أخرى،  . 2012 مايو 16العامة في 

مشروع قرار  الدروس المستفادة من مصير. تشدد عممية اإلصالحالتزال أساسية بالنسبة ل
المفاوضات  من خالل عممية مناسبعمى ضرورة بناء توافق الصغرى مجموعة الخمس 

 لىإعضو دولة ومشروع مبادرة مشروع قرار كشرط مسبق لتقديم الحكومية المشتركة 
 .الجمسة العامة الرسمية لمجمعية العامة لمتصويت

 الدول الخمس الدائمة العضوية ىي عممية اإلصالح بوضوح إلى أن اتديناميتشير 
فاوضات حقيقية دون التزاميم لن تبدأ مأصحاب المصمحة الرئيسيين في عممية اإلصالح و 

 .الحقيقي واإلرادة السياسية
 المكاسب  فيتقدم حاسم وقد يتوقف أي  الكبرى. 69وعة الـمجمفريقيا و ألتفاعل بين يتطور ا

مراجعة الكبرى ترغب في  69عمى ما إذا كانت مجموعة الـىذا التفاعل المترتبة عمى 
في دعم الموقف أعضائيا لتتوافق مع تصريحات المجمع نص الوتعديل موقفيا في 

 .األفريقي الموحد
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إجماع ح مجمس األمن المزيد من الزخم مع إصالوحد من مالفريقي األموقف مالدعم لتمقي 
. تعزيز تمثيل أفريقيا في مجمس األمنعمى ضرورة المصالح مجموعات الدول األعضاء و 

وعالوة . نظر متباينة حول كيفية تحقيق زيادة تمثيل افريقياالجيات ال تزال و ومع ذلك، 
تم انتخابيم في الذين سي عمى ذلك، كانت ىناك أسئمة حول ىوية المرشحين ألفريقيا

لبعض  ةعضوية المزدوجالبعض األعضاء استمرار . رأى دائمة في المجمساللعضوية ا
داخل المجموعة  الكبرى باعتبارىا جزءا 69مجموعة الـ الدول األفريقية األعضاء في

تبسيط أو دمج النص من دون االتفاق أوال عمى مبادئ، لمعارضة أفريقيا . إن األفريقية
بعض  ، تحظى بدعممتفاوض والتغير في المفاوضاتالمسائل القابمة ل وجوىرمعايير و 

 .الوفود األخرى
الموقف بة قو جميع البمدان األفريقية موحدة وممتزمة ب تبقى فمن األىمية بمكان أنوعميو، 

واصل وت عات المصالح األخرىو جممإلى ءىا ، بغض النظر عن انتماوحديقي الماألفر 
أفريقيا في كل من ل يتعزيز تمثمجموعات المصالح من أجل  داخلتعزيز مصمحة أفريقيا 

عالن سرت وبناء يالفئتين الدائمة وغير الدائمة، عمى النحو الوارد في توافق إ زولويني وا 
 .في ىذا الصدد اهعمى الدعم الذي ال تزال تتمق
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 مقدمة: :أوال

المنعقدة في أديس أبابا، في دورتو االستثنائية الرابعة  ،أنشأ مؤتمر االتحاد األفريقي .1
لجنة ، Ext/Assembly/AU/Dec.1(IV)أغسطس من خالل مقرره   4يوم إثيوبيا 

العشرة لرؤساء الدول والحكومات )اثنان من كل إقميم( يقوم بتنسيقيا رئيس سيراليون 
لى  أقاليموتتولى ميمة "بحث ودعم وتقديم مشاريع القرارات األفريقية إلى كافة  العالم وا 

عالن وقرار سرت وتقديم إموعات الميتمة بغية تحقيق أحكام توافق المج يزولويني وا 
 تقرير وتوصيات مناسبة بيذا الشأن إلى رئيس المؤتمر.

المجنة حسبما تقتضيو عممية اإلصالح وطبقا  صالحياتاستمرت مراجعة وتجديد   .2
 الصادر عن الدورة العادية Assembly/AU/Dec.409(XVIII)لمقرر المؤتمر 

، ُكمفت المجنة أيضا بـ ".. 2012يناير  30-29المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا من 
مواصمة البناء عمى جيودىا وتعزيزىا من أجل إقامة تحالفات مع مختمف المجموعات 

المفاوضات الحكومية الدولية والبحث عن  منالميتمة  دعما لمموقف األفريقي الموحد 
يتيا. وأيضا ".. مواصمة تعزيز حالصضت الحاجة، تنفيذا لالمزيد من التوجيو، إذا اقت

جيودىا لكسب التأييد ودعم الموقف األفريقي الموحد والترويج لو إلى جانب السعي إلى 
الوصول إلى أعمى المستويات السياسية من أجل تأمين وتحقيق اإلرادة السياسية لدعم 

يد نظرىا حتى تحقق أفريقيا أىدافيا الموقف األفريقي الموحد" و" أن تبقي ىذه المسألة ق
المتعمقة بإصالح مجمس األمن لألمم المتحدة، وأن ترفع تقارير عن التقدم المحرز إلى 

 ".2012المؤتمر خالل دورتو العادية القادمة المقرر عقدىا في يونيو/ يوليو 
بناّءا عمى ذلك، يقدم ىذا التقرير طبقا لمقرر مؤتمر االتحاد األفريقي  .3

Assembly/AU/Dec.409(XVIII)  الصادر خالل دورتو العادية الثامنة عشرة
 .2012يناير  30-29المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا من 
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استنادا إلى التقرير الذي قدمتو  2012يوليو  5يناير حتى  20يشمل التقرير الفترة من  .4
ألمم المتحدة إلى لجنة العشرة لرؤساء الدول والحكومات المعنية بإصالح مجمس األمن ل

 الدورة العادية الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد األفريقي.
 :المستجدة التطورات ثانيا:

خالل الفترة قيد البحث، تم تخصيص ما تبقى من الجولة الثامنة لممفاوضات الحكومية  .5
تضمن في رسالتو المؤرخة ذي يالجمسة غير الرسمية، لبرنامج عمل الميسر ال فيالدولية 

ويحتوي عمى جدول زمني شامل ييدف إلى تسييل المناقشة  2011ديسمبر  29في 
والتقييم المعمق لممبادرات التي قدمتيا المجموعات الميتمة ردا عمى رسالتو المؤرخة في 

صحاب مثل ىذه المبادرات فرصة تقديم األسس يبحث أل. 2011أغسطس  18
حتى ة تفعيل ىذه المقترحات الموضوعية لمقترحاتيم بشأن إصالح مجمس األمن وكيفي

ىذا الشأن. شاركت لجنة العشرة بشكل في كون لمعضوية الواسعة فرصة تقييم آرائيا ت
االجتماعات الخمسة المنعقدة في جمسات غير رسمية حول المفاوضات  كافةفعال في 

 لوحدة من أجل ، وا69ت عدة مشاورات مع مجموعة الـ يالحكومية الدولية كما أجر 
ت لجنة العشرة معومجموعة الدول الخمس وبعض أعضاء مجموعة األربعة. وأط وافق،الت

 نواتج ىذه المشاورات.عمى العضوية الواسعة لممجموعة األفريقية 
بدأت الجمسة غير الرسمية لممفاوضات الحكومية الدولية حول مناقشة مبادرات الدول  .6

واختتمت  2012يناير  26في مجموعة األربع األعضاء الخمس ببحث وتقييم مبادرة 
مارس  13في  69، ومجموعة الـ 2012فبراير  21توافق " في لوحدة من أجل الا"

مايو  2في الصغرى مجموعة الخمس و  2012أبريل  10، ولجنة العشرة في 2012
2012. 

لمشروع قرار خالل الصغرى مجموعة الخمس ويتمثل أحد التطورات الرئيسية في إعداد  .7
تم قد لمجمعية العامة بغية التصويت عميو من قبل العضوية. و الجمسة غير الرسمية 
بعد تقديمو من سويسرا باعتبارىا منسق  A/66/L.42/Rev.1سحب مشروع القرار 
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، استجابة لالنشغاالت اإلجرائية واالعتراضات المثارة خالل الصغرى مجموعة الخمس
ون بحث مشروع حيث أن أحد االنشغاالت الرئيسية ىو كمجموعة الخمس مشاورات 

 .62/557األمر الذي يخالف المقرر مجزأ القرار يتبع نيجا 
يوليو، دعا الميسر إلى عقد اجتماع آخر كجزء من الجولة الثامنة لممفاوضات  2في  .8

الحكومية الدولية بغية التوصل إلى نتائج التبادالت الخمسة بشأن المبادرات حيث تكون 
قدما بالمفاوضات الحكومية الدولية القائمة عمى ىذه النتائج أساسا لرسم طريق المضي 

 أساس العضوية.
 حول مبادرات الدول األعضاء الدوليةالجولة الثامنة لممفاوضات الحكومية 

 6106يناير  62 -مبادرة مجموعة األربع
تقديمو إلى توسيع مجمس مجموعة األربع يدعو مشروع القرار القصير الذي أعادت  .9

عمل المجمس. مناىج ين الدائمة وغير الدائمة إلى جانب تحسين األمن في كل من الفئت
تعزيز تمثيل أفريقيا والبمدان النامية في الفئتين مجموعة األربع في الوقت الذي تدعم فيو 

الدائمة وغير الدائمة، اقترحت أن يأخذ انتخاب أعضاء دائمين جدد في االعتبار القدرة 
أيضا مجموعة األربع األمن الدوليين. تواصل عمى المساىمة في الحفاظ عمى السمم و 

دعميا تبسيط النص الذي تم تجميعو. بناًءا عمى ذلك، أبمغت المجنة الدول األعضاء 
األخرى بأن مشروع قرارىا يتوافق جيدا مع عدة مواقف ومقترحات إصالح أخرى، 

لصدد، . وفي ىذا ا2005األفريقية المقترح في  67الـ  وخاصة مشروع قرار المجموعة
دولة عضوا أعربت عن دعميا كتابيا لمبادرتيا فيما عرضت  80ذكرت أيضا أن حوالي 

عدة دول أعضاء أخرى التزاميا القوي بمشروع القرار إلى درجة أنيا رأت أن مقترحيا 
الذي حظي بكل ىذا الدعم الواسع يجب أن يتم بحثو كأساس لممزيد من النقاش خالل 

 ة.   المفاوضات الحكومية الدولي
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ولمقترح إدراج أعضائيا والمجموعة مجموعة األربع أكدت بعض الوفود مجددا دعميا ل .10
األفريقية في الفئة الدائمة الموسعة لممجمس. وُأثيرت تساؤالت بشأن اليدف والغرض من 

، وحجم المجمس "الفيتو" النقض الذي عجز عن معالجة مسألةمجموعة األربع مقترح 
مجزأ  منيجا مجموعة األربع مي. وعميو، يمكن اعتبار مشروع قرار الموسع والتمثيل اإلقمي

ال يتوافق مع اإلصالح الشامل لممجمس كما ىو منصوص عميو في قرار الجمعية العامة 
الذي يعتبر أساس المفاوضات الحكومية الدولية. وُأثيرت تساؤالت أخرى بشأن  62/557

رأت بعض المجموعات الميتمة أن مبادرة لدعم مبادرتيا. مجموعة األربع مصداقية تقييم 
مثيرة لمخالف ويمكن أن تؤدي إلى حالة جمود في المفاوضات مجموعة األربع 
 الحكومية الدولية. 

 6106فبراير  60 –التوافق الوحدة من أجل "مبادرة مجموعة 
التي  2009ما يسمى بورقة إيطاليا/كولومبيا لعام  "من أجل التوافقلوحدة ات "قدم .11

برتيا المجموعة "خطوة واضحة إلى األمام ودلياًل عمى المرونة والحل الوسط" من اعت
. وأكد مجددًا أن توسيع مجمس األمن ينبغي أن يتم في فئة غير 2005موقفيا في عام 

الدائمين فقط، األمر الذي من شأنو أن يؤدي في نظره إلى إيجاد مجمس أكثر تمثياًل 
من أجل  الوحدةليذا اليدف، اقترحت مجموعة  ومساءلة وسيل الوصول. وتحقيقاً 

سنوات، باإلضافة إلى  6أطول يصل إلى  واليةالتوافق، إيجاد فئة مقاعد جديدة ذات 
الوحدة توسيع المقاعد النظامية غير الدائمة. وبناء عمى المفاوضات، اقترحت مجموعة 

نية إعادة االنتخابات سنوات دون إمكا 5إلى  3من أجل التوافق إما أجاًل يتراوح ما بين 
فورًا أو أجل عامين مع إمكانية إعادة االنتخابات فورًا لفترة تصل إلى اثنتين. ولكي 
تكون الدول األعضاء مؤىمة إلعادة االنتخابات، يتعين عمييا االنتظار لفترة تعادل الفترة 
المتتالية التي قامت بخدمتيا في المجمس. سيتم تحديد مقاعد اآلجال األطول 

ممجموعات اإلقميمية، بينما "سيتم تحديد المقاعد النظامية غير الدائمة لمدول الصغيرة ل
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من أجل  الوحدة والدول المتوسطة الحجم". بخصوص حق النقض، اقترحت مجموعة 
 نطاقو.من حد الالتوافق عمى ضرورة إنيائو أو 

ترحت مجموعة بضرورة معاممة أفريقيا كحالة خاصة وعمى أساس األولوية، اقإقرارًا  .12
مقاعد أطول أجاًل ألفريقيا عمى  3-2 يخصص ما بين من أجل التوافق أن الوحدة
 تناوب.الأساس 

من أجل التوافق نحو تصحيح  الوحدةشككت وفود عديدة في صدق والتزام مجموعة  .13
من أجل التوافق  الوحدةالظمم التاريخي الذي عانت منو أفريقيا، والذي قدمتو مجموعة 

باعتباره  2011أغسطس  18من مبادرتيا ردًا عمى خطابو المؤرخ  كجزءر إلى الميسّ 
 من نتائج اجتماع روما الوزاري.جزءًا 

 6106مارس  01 –الكبرى  69الـ مبادرة مجموعة 
الكبرى، المجموعة  69 ال تم تكريس االجتماع لمبادرة اإلصالح التي قدمتيا مجموعة .14

اليادئ  المحيطلالتينية ومنطقة الكاريبي، وآسيا، و المتنوعة التي تضم بمدانًا من أمريكا ا
الكبرى بتقديم مشروع قرار مماثل لمقترح  69 ال وبضع بمدان أفريقية. قامت مجموعة

إلى الميّسر. وترى المجموعة أن إصالح مجمس األمن ينبغي أن يشمل مجموعة األربع 
يا، وأن ىذا يجب أن عمممناىج توسيع كل من الفئتين الدائمة وغير الدائمة وتحسين 
نيا قدمت مبادرتيا في مارس إيكون اتجاه المفاوضات اإلضافية. وقالت المجموعة 

لمخروج من المأزق الذي حدث خالل الجولة السابعة لممفاوضات الحكومية  2011
 المشتركة بغية دفع العممية إلى األمام.

رحت أنو من أجل القيام الكبرى مجددًا البيانات السابقة، اقت 69 ال إذ تؤكد مجموعة .15
بإصالح شامل لمجمس األمن، من الضروري توسيع عضوية المجمس من العدد الحالي 

بإدراج أعضاء دائمين وغير دائمين جددًا، وأن األعضاء الدائمين  25/26إلى  15وىو 
الجدد ينبغي أن تكون لدييم نفس المسؤوليات واالمتيازات التي لألعضاء الدائمين 
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زولويني، يتوافق إتطابق مع ا في ذلك حق النقض. ويعتقد أن ىذا االقتراح يالحاليين بم
أعربت المجموعة عن دعميا لتطمعات أفريقيا لمعضوية الدائمة. وفي ىذا الصدد، 
 تأتيأن ممجمس بعد إصالحو ل و ينبغي أن الكبرى أيضًا  69ال اقترحت مجموعة 

الجزرية الصغيرة النامية. ودعت بعض عضويتو من البمدان النامية، بما في ذلك الدول 
الوفود إلى توضيحات لمطالب تأييد مماثمة. تمت أيضًا إثارة شواغل حول تصريحات 

الكبرى حول مسألة النقض والتي لم تكن وفقًا لموقفيا في النص  69المجموعة 
الشامل لممجمس وفقًا لممقرر  باإلصالحالمجّمع. أكدت عدة وفود مجددًا التزاميا 

 وظمت معارضة ألي نيج مجزأ ومقسم عمى النحو المقترح من قبل مجموعة 62/557
 الكبرى. 69 ال

 6106أبريل  01 –لجنة العشرة لمبادرة المجموعة األفريقية 
تم تكريس التبادل الخامس لمبادرة إصالح لجنة العشرة لممجموعة األفريقية. تم التأكيد  .16

مم التاريخي" الذي تمت ممارستو ضد القارة أفريقيا مجددًا بـ "تصحيح الظ ةلباعمى مط
بعدم التمثيل في الفئة الدائمة لممجمس وأيضًا بالتمثيل الناقص في الفئة غير الدائمة 

 يا الحالية.تبتشكيم
، أكدت لجنة العشرة ضرورة معالجة مطالبة أفريقيا بمقعدين دائمين في في ىذا الصدد .17

ن الحاليين وكذلك مقعدين غير دائمين المجمس بنفس الحقوق التي لألعضاء الدائمي
عالن سرت دون مزيد من التأخير. يإضافيين عمى النحو الوارد في توافق إ زلويني وا 

وترى أفريقيا أن حق النقض يجب إبطالو، ولكن يجب أن يشمل األعضاء الدائمين 
 الجدد طالما ظل موجودًا، باعتباره مسألة عدل عام. بخصوص اختيار مرشحي أفريقيا،
أكدت لجنة العشرة مجددًا أنو سيكون ذلك أمرًا تبت فيو أفريقيا. تظل أفريقيا معارضة 
ألي نيج مجزأ، وكذلك أي ممارسة تعميم أو دمج دون االتفاق أواًل عمى مبادئ وشروط 

 النقاط الخمسة الرئيسية القابمة لمتفاوض.



ASSEMBLY/AU/8 (XIX) 

Page 10 
 

يا لمموقف األفريقي دعمكممة عات االىتمامات التي أخذت الو جممو أعربت معظم الوفود  .18
الكبرى،  69 ال الموحد. بيد أنو تمت إثارة عالقة المجموعة األفريقية بمجموعة
أكثر مجموعة األربع المجموعة التي تعتبرىا بعض الوفود أكثر ميواًل إلى ترويج موقف 

منيا لمموقف األفريقي الموحد. تم أيضًا طرح أسئمة حول ىوية البمدان التي ستشغل 
مع التأكيد عمى أن األعضاء الدائمين الجدد ينبغي أن  ىاقيا وشروط اختيار مقعد أفري

يكونوا البمدان التي أبدت االلتزام ولدييا القدرة واإلمكانية لممساىمة في حفظ السمم واألمن 
 الدوليين.
 6106مايو  6 –الصغرى  مجموعة الخمس

الصغرى عة الخمس مجمو س التبادل الخامس لمناقشة مستفيضة وتقييم مبادرة كرّ  .19
عمل مجمس  مناىج)األردن، ليختنشتاين، كوستا ريكا، سنغافورة وسويسرا( حول تحسين 

 األمن.
 اعمل المجمس ينبغي التعامل معي مناىجأن بالصغرى موقفيا مجموعة الخمس  كّررت .20

حول أربع مجموعات أخرى مستقمة؛ وفي ىذا الصدد تؤمن أن اعتماد قرار من قبل 
مميثاق. عالوة عمى ذلك، فإن لمل المجمس ال يتطمب أي تعديل عمناىج تحسين 
ذ  وعمممناىج تحسين بمستقبل مجمس األمن، بل ال يتعمق بمقترحيا  بتشكيمو الحالي. وا 

العمل، احتجت بأن حق النقض مناىج الصغرى حق النقض ب مسة امجموعة الخالتربط 
ىا، فإن المبادرة جزء من أعضاء جددًا. وفي نظر ضم غير ديمقراطي وال ينبغي أن ي

 إلدراجياعممية موازية تيدف إلى تحسين الممارسة الحالية لممجمس، وىو مبرر واضح 
. وأصرت عمى أن شرط اتخاذ 122البند  فيمن جدول األعمال وليس  117البند  في

إجراء من قبل الجمعية العامة حول مشروعيا ىو أغمبية بسيطة وليس أغمبية الثمثين كما 
 .53/30مى ذلك قرار الجمعية العامة ينص ع

الصغرى  مجموعة الخمس إزاء النيج االجرائي المتعمق بال  االعديد من الوفود قمقي أثار .21
لتي يعتقد الكثيرون أن لدييا إمكانية  تقويض عممية المفاوضات الحكومية الدولية.  ا
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شمل  العالقات العمل  ليمناىج ويرى البعض اآلخر أن مشروع القرار قد تجاوز نطاق 
بين  الجمعية العامة ومجمس األمن  ومسالة حق النقض " الفيتو". وبناًءا عمى ذلك، 
تّخوف العديد من الوفود أنو قد يكون لمنيج االجرائي أثر سمبي عمى الجيود الجارية 
داخل عممية المفاوضات الحكومية الدولية. فضاًل عن ذلك، تفضل أغمبية األعضاء 

" يؤدي  إلى استثناء إحدى المجموعات  "نيجا مجزًءا ممة وليسإصالح شاعممية 
. 62/557لمعارضة  المقرر رقم لتي تسعى جاىدا االمسؤولة عن عممية التعقب السريع 

  ةالقائمصمة عمى ال 10اّكد العديد من الوفود ومجموعات المصالح  بما فييا  لجنة ال
صل أي منيا عن األخرى بيدف إلى أنو إذا تم ف تبين  المجموعات الخمس وأشار 
إلى تقويض عممية االصالح والتطمعات المشروعة ذلك عممية التعقب السريع قد يؤدي 

لبعض مجموعات المصالح. ويعتبر حق النقض" الفيتو" كذلك العنصر المستقل الوحيد 
لمتفاوض في عممية المفاوضات الحكومية الدولية  وبالتالي، ال يجوز اعتباره جزءا من 

العمل؛  كما أن مسالة التوسيع بالنسبة لمفئتين ترتبط بصفة مباشرة بمسألة حق اىج من
الفيتو"  وليذا، ترى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمن أن تحسين النقض "
رار العمل  يعنى مواصمة العمل بحجة أن  مجمس األمن ىو سيد اجراءاتو ولو القمناىج 
 .في نظامو الداخمياألخير 

الصغرى عناية األعضاء إلى مشروع مجموعة الخمس ، استرعت 2012  أبريل 4في  .22
بعنوان "تعزيز المساءلة  والشفافية    A/66/L.42/Rev.1رقم في الوثيقة قرارىا الوارد

ول والفعالية  في مجمس األمن " وكانت تحتوي الوثيقة عمى  مجموعة من التوصيات  ح
عمل مجمس األمن. غير أنو عند تقديم مشروع  القرار في ىذا الشأن مناىج تحسين 

 الصغرى  نص القرار .مجموعة الخمس أمام الجمسة العامة لمجمعية العامة، سحبت 
  6106يوليو  6الحكومية الدولية  في  المفاوضاتاجتماع 

الجتماع، أتيحت الفرصة الدورة جمسة ختامية  لخمس عمميات تبادل. في بداية ا تعتبر .23
أمام  كل واحد من أصحاب المبادرات الخمس  لتقاسم اآلراء  حول ما استفادوا منيا من 
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خالل  سمسة االجتماعات التي شاركوا فييا  وكيف يعتزمون تفعيل المبادرات الخاصة 
جميع الوفود  لمشاطرةبكل واحد منيم. انتيز أغمبية األعضاء كذلك ىذه الفرصة 

حول طريق المضي  ااتو بشأن جدوى ىذه المبادرات المختمفة فضال عن أفكارىاستنتاج
أنو استمم رسالة من سنغافورا  تفيد بأن  س االجتماع االجتماع، أعمن رئي خاللقدما. 

 الصغرى .مجموعة الخمس األخيرة قررت وقف عضويتيا في 
لألعضاء  حول سمطت المناقشة التي تمت بعض األضواء عمى وجيات النظر الواسعة  .24

اصالح مجمس األمن حيث  تعرب أغمبية الدول األعضاء ومجموعات المصالح عن 
تأييدىا  لفكرة توسيع عضوية كل من  الفئة الدائمة والفئة غير الدائمة لممجمس ؛ الحاجة 
إلى اصالح المجمس حتى يعكس الواقع المعاصر؛ ضمان تمثيل  الدول الصغيرة ؛ 

القميل  بينما كان األخرون فضموا أنو  يكون توسيع  المجمس  توسيع متواضع  ينادي بو
عمل  المجمس وعالقاتو  مناىج قد تم في منتصف العشرينيات ونادوا بضرورة  تحسين 

بالجمعية العامة. واصل االتحاد من أجل التوافق كذلك تقديم الورقة المشتركة بين إيطاليا 
في معرض اختتامو لمجمسة، ّيسر موكولومبيا كحل وسط ودعوة لمتفاوض. وعد ال
 بمقاسمة  آراءه  حول التبادالت في وقٍت ال حق .

 6106مارس   10و 11العامة يومي  الجمعيةخموة  لرئيس 
العميمة  إلى األمام، نظم رئيس الجمعية العامة  دورة  دفعالرامية إلى  محاولتوفي  .25

يورك  بغية اتاحة الفرصة   األفكار بصورة حصرية  لممثمين الدائمين في نيو ةالستثار 
 لمدول األعضاء لممشاركة في حوار غير رسمي بل بّناء حول اصالح مجمس األمن.

بعممية  ترّكزت المناقشات، بصورة عامة، عمى معالجة المسائل الرئيسية المتعمقة
 االصالح وبصفة خاصة، المبادرات والمقترحات المختمفة الواردة من الدول األعضاء:

 الي  لعممية االصالح  والتقدم المحرز في ىذا المجال حتى اآلن؛ الوضع الح (1
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العممية إلى األمام  في إطار  لدفعما ذا يتوقع  من الدول األعضاء والمجموعات  (2
 ؛ةعممية المفاوضات الحكومية الدولي

بول أوسع ق رادة السياسية الضرورية لمتوصل إلىإلكيف يتم حشد الزخم  لتعزيز ا (3
ك الخيارات المتعمقة بطريق المضي قدما في عممية المفاوضات ممكن بما في ذل

 ما بعدىا.فالحكومية الدولية خالل الدورة  الحالية 
تشاتم ىاوس وثيقة انتاجية بل كانت  في إطار قاعدة عن الخموة التي نظمت  لم تصدر .26

ا تدور حول فكرة التصويت الشكمي الختبار الجدوى والدعم المذين تتمتع بيم مناقشات
ىذه المبادرات . وتم االعراب بصورة قوية عن الشكوك حول ىذه العممية  ورأى عدد من 

الوفود أن إدخال التصويت الشكمي في ىذا الوقت ال يمثل  اقتراًحا واقعيا  أعضاء 
 وشككوا  في مسائل كثيرة  كان من الصعب االجابة عمييا . 

 مع مجموعات المصمحة 01 الـ لجنةمشاورات 
 عمى مواصمة 10مع مقرر المؤتمر الصادر عن القمة األخيرة الذي يشجع  لجنة  تمشيا .27

مشاورات مع مجموعات المصمحة  ، اجريتوحدإقامة التحالف لدعم الموقف األفريقي الم
 مجموعة الخمس الكبرى، االتحاد من أجل التوافق و  69مجموعة الالمن أمثال 

اء المجموعة األفريقية حول اصالح دورات لإلحاطة ألغمبية أعض الصغرى كما نظمت
 مجمس األمن لألمم المتحدة .

 الكبرى  26الـ  مجموعة
 الكبرى حول إصالح المجمس من 69الـومجموعة   10 الـ مشاورات  بين لجنةال أجريت .28

حيث الجوىر  والعممية الجارية عمى أساس غير رسمي. ردًّا  عمى مشروع المذكرة 
ورقة  غير   10الكبرى، قدمت  لجنة  69 الـ عدتيا مجموعةالمفاىيمية  المقترحة التي أ

عالنات سرت وحد الموقف األفريقي المتضمن رسمية ت كما ورد في توافق أزلويني وا 
 69الـإصالح مجمس األمن في المستقبل. أشعرت  لجنة  فيلتكون أساسا  لممشاركة 
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ووافقت من حيث مع إدخال بعض التعديالت عمى نصوصيا   اتالكبرى استالم الورق
 معة حتى تنسجم بصورة كاممة مع الورقة غيرالنسخة المجّ  منالمبدأ عمى تعديل موقفو 

 الرسمية.
 29الكبرى  مؤرخة  في  69 الـ رسالة من  مجموعة 10 الـ يونيو، استممت  لجنة 3في  .29

قدمت  بموجبيا  نص  مشروع القرار  المقترح  بعنوان " اصالح مجمس  2012مايو  
من جدول األعمال" مسألة التمثيل العادل وزيادة عضوية  122تحت البند  "األمن

يونيو  29عمى ىذه الرسالة في  10 الـ مجمس  األمن  والمسائل ذات الصمة. ردت لجنة
الكبرى بغية تضييق  69 الـ استعدادىا لمواصمة المشاركة مع لجنةعن معربة  2012

ميمة زمنية  القمق إزاء أي بيا في نفس الوقت أي اختالف بين مواقفيما المختمفة وينتا
مشاورات داخل أغمبية اللوضع الصيغة النيائية نظرا إلى أن المسألة تتطمب إجراء 

شراك األجيزة ذات الصمة لالتحاد األفريقي. أعربت  أعضاء المجموعة األفريقية  وا 
اع  بين خبراء اجتمعقد و قد يكون من الضروري وجية  نظرىا في أنعن الرسالة مجددا 

عداد نص مشترك بغية مواصمة  نالمجموعتين  قد يكو  ضروريا لمناقشة  النص وا 
الكبرى  بالتفاىم المشترك القائم بين  69 الـ دراستو. ذّكرت الرسالة من جديد مجموعة

عنو المجموعة سابقا عن استعدادىا ورغبتيا في تعديل موقفيا  المجموعتين وما أعربت
ة حتى يظير عمى نفس الصفحة مع موقف المجموعة األفريقية قبل في النسخة المجمع

 الكبرى والمجموعة األفريقية .  69ظيور مشروع قرار بشأن  الموقف المشترك لمجموعة 
 االتحاد من أجل التوافق

خالل عدد من المشاورات بين مجموعة الوحدة من أجل التوافق ولجنة العشرة، أكدت  .30
وافق موقفيا حسبما ورد في الورقة اإليطالية الكولومبية لعام مجموعة الوحدة من أجل الت

. فيي واثقة من أن اقتراحيا يشكل حال وسطا صالحا لمبقاء ومنطقيا تراعي 2009
الخصوصيات األفريقية من خالل: االعتراف بالميثاق، الحجم، تخصيص مزيد من 

، خصوصا المقاعد % من التوسيع الذي اقترحتو يؤول إلى أفريقيا40المقاعد؛ وأن 
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األطول مدى. أما لجنة العشرة فقد كررت اعتراضيا عمى أي شكل من أشكال نيج 
وسيط، بما في ذلك النموذج الذي اقترحتو مجموعة الوحدة من أجل التوافق، وعمى ضوء 
ل النيج الشامل الذي أيده عدد أكبر من األعضاء، ويتمشى كذلك مع القرار  ذلك، تفضِّ

فشل مجموعة من لى ذلك، أعربت لجنة العشرة عن خيبة أمميا . إضافة إ62/557
 .2011مايو  15الوحدة من أجل التوافق في بمورة المبادئ المعمنة خالل مؤتمر 

 

 الصغرىمجموعة الخمس ال
، تناولت 2012أبريل  26الصغرى في مجموعة الخمس خالل المشاورات مع  .31

 2012مايو  2المقرر تقديمو في المجموعة مسألتين تتعمقان بعرضيا الذي كان من 
مناىج خالل المفاوضات الحكومية المشتركة، ومشروع قرارىا المعدل بشأن تحسين 

الصعوبات الممكنة من  ياالعمل. وردا عمى ذلك، أعربت لجنة العشرة عن انشغاالت
المقترنة بنيج مجزا  حيث أن المجموعات الخمس كميا ترتبط بعضيا بالبعض اآلخر. 

لمطالب مجموعة الخمس الطريقة التي يستجيب بيا قرار  مننشغاالت الا اأثيرت أيض
عالنات سرت. وذّكرت لجنة العشرة بالنداءات التي وجييا قادة العالم خالل و إيزول يني وا 

، األمن يجعمو أكثر تمثيمية، شفافية شامل لمجمسالالح لإلص 2005القمة العالمية في 
 لممساءلة. عاً و وخض يةشرعو 

يني و الصغرى بأن مشروع القرار ال يستجيب لمطالب إيزولمجموعة الخمس اعترفت  .32
عالنات سرت، وأنو يقتصر فقط عمى تحسين  عمل المجمس، الشيء الذي، في مناىج وا 

كون وفقًا عمى إحراز التقدم في اعتقادىا، ال يتطمب أي تعديل لمميثاق وال ينبغي أن ي
 مسألة التوسيع.
 المجموعة األفريقية 

الفترة قيد الدراسة، قدمت لجنة العشرة عضوية المجموعة األفريقية في نيويورك خالل  .33
ككل ثالث مرات: من أجل مساعدة المجموعة عمى تكوين قرار رشيد حول رسالة من 
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الكبرى تطمب اجتماعا مع المجموعة األفريقية ككل حول إصالح مجمس  69الـ مجموعة
ديم مبادرة المجموعة األفريقية إلى األعضاء قبل تق ةاألمن؛ وذلك لمتواصل مع المجموع

في  إجراؤىاالمقرر وحد خالل المفاوضات الحكومية المشتركة لتقييم الموقف األفريقي الم
من التوصل إلى موقف إلى ؛ والمناقشة مع المجموعة ككل ييدف 2012أبريل  10

وبغض النظر  مشروع قرار لمتصويت خالل االجتماع العام الرسمي في الجمعية العامة.
يا المجموعة حول المسائل المختمفة، ثمة شعور تعن وجيات النظر المختمفة التي أبد

تماسك ووحدة من خالل التحدث بصوت واحد لما أبدتو من بالتقدير لممجموعة  قوى
 ط في التبادالت القادمة.اوالمشاركة بنش

  المالحظاتثالثا: 
مق لكل مبادرة تقودىا دولة عضو، يم معّ برنامج عمل الميسر، المكرس إلجراء تقي أدى .34

ممبادرات أفضل ل وفيم   ةعرفملإلى تييئة الفرصة لمدول األعضاء ومجموعات االىتمام 
دفع لعممية الالرئيسية الخمس إلصالح مجمس األمن، وكذلك محاولة إعطاء قوة 

أن الدول األعضاء ومجموعات االىتمام عن اإلصالح.  غير أن المناقشات كشفت 
 يأطرأ ازالت منقسمة إلى حد كبير بشأن مسألة إصالح مجمس األمن. ويبدو أنو لم يم

في المواقف نظرا ألن الدول األعضاء ومجموعات االىتمام مازالت تواصل  فعميتغيير 
 تأكيد مواقفيا الراسخة.

ىناك انشغال عام من أن العممية لم تدخل بعد في مفاوضات حقيقية تنطوي عمى  .35
يات بشأن مختمف المواقف المطروحة عمى المائدة؛ وىناك اىتمام مفاضالت وتسو 

حقيقي كبير، في الوقت ذاتو، باستمرار عممية المفاوضات الحكومية المشتركة إلى حد 
( بناء 67العممية إلى الدورة السابعة والستين ) إحالةيؤيدون  -بوجو عام-أن األعضاء 

 عمى المكاسب التي تحققت خالل ىذه الدورة.
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تزال االنقسامات فيما بين مجموعات االىتمام وأصحاب المصمحة بشأن معظم ال .36
)الفيتو(، وفئات المجمس بعد  النقضالمجموعات الرئيسية من قبيل الحجم، وحق 

 إصالحو محل  خالف بين األعضاء المنقسمين والتمسك بمواقفيم.
 وعمم اىجمناليزال مشروع قرار مجموعة األربع الصغرى بشأن توسيع المجمس و  .37

الكبرى. والتزال ىاتان  69 الـ مطروحا عمى المائدة؛ بالتوازي مع اقتراح مجموعة
الجمعية قرار ن ومن ثم يتعارضان مع يتدريجي ينالمبادرتان موضع بحث باعتبارىما نيج

 .62/557العامة 
 يدعىاليزال االتحاد من أجل التوافق معارضا لتوسيع المجمس في فئتو الدائمة، ولكنو  .38

 أن لديو أوجو شبو مع الموقف األفريقي الموحد فيما يتعمق بالجوىر والعممية. كما أنو ال
التحمي بالمرونة فضال عن إقراره بالحاجة إلى تصحيح الظمم التاريخي الذي  دعييزال ي

بحق النقض لحق بأفريقيا، ولكنو مازال يقدم ألفريقيا مقاعد لفترات أطول دون التمتع 
. وىذا االقتراح يخفق في 2009يطاليا/كولومبيا لسنة إي إطار ورقة )الفيتو( وذلك ف

عالنات سرت، وكذلك الحاجة المسمم بيا الب طممعالجة ال الرئيسية لتوافق ايزولويني وا 
مرارا إلى تصحيح الظمم التاريخي الذي لحق بالقارة األفريقية من خالل عدم تمثيميا في 

 الفئة الدائمة لممجمس.
الكبرى تتوصل تدريجيا إلى الموقف األفريقي الموحد. وىي  69 ال عةيبدو أن مجمو  .39

لحصول عمى مقعدين دائمين ومقعدين غير إلى ا التزال تبدي دعميا لتطمع أفريقيا
دائمين إضافيين وتشترك في وجية النظر القائمة بأنو ينبغي لألعضاء الدائمين الجدد 

الحاليين بما في ذلك حق التمتع بنفس حقوق وصالحيات األعضاء الدائمين 
 )الفيتو(.النقض

الكبرى ولجنة  69 ال يشير قبول الورقة غير الرسمية كأساس لممشاركة بين مجموعة .40
العشرة إلى نية المجموعتين اعتماد منياج مشترك في عممية اإلصالح. غير انو ينبغي 

ف النص المجمع كي يتطابق مع الموق منالكبرى تغيير موقفيا  69 ال لمجموعة
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الكبرى باعتبارىا منياجا  69ذلك الحين، ينظر إلى مجموعة  حتىاألفريقي الموحد. و 
الذي قدمتو إلى اجتماع االتحاد ( 4)مجموعة األربع مشروع قرار/اقتراح ومناصرة قويا 

من أجل التوافق المكرس لمبادراتيا. وأدى ذلك إلى خمق شعور باالنفصال بين رأييا 
 مع.النص المجّ من ل التوافق وبين موقفيا العمني في االتحاد من أج

يبدو أن بعض أعضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجمس األمن يؤيدون التوسيع  .41
المتواضع لحجم المجمس؛ في حين يعارض البعض بشدة أى اقتراح من شأنو أن يغير 
ة المنظومة الحالية.  غير أن ىناك تأييدا صريحا من جانب الدول الخمس الدائم

العضوية في مجمس األمن لتعزيز إدراج أفريقيا ضمن الفئات الدائمة وغير الدائمة 
 لممجمس.

يزال النص الذي تم تجميعو يمثل الرؤية الحقيقية لممواقف المكتوبة لمدول األعضاء  ال .42
دماج  والمجموعات الميتمة. واستمرت الخالفات بين األعضاء بشأن تبسيط النص وا 

لى تسوية. ومع ذلك، أبدى بعض األعضاء تأييدىم لممضي في المغات دون التوصل إ
تطوير التنقيح الثالث بغية أخذ شواغل األعضاء في االعتبار والوقوف عمى جميع ما 

 ينطوي عميو التنقيح من محتوى لفائدة عممية المفاوضات.
يد اتباع أفريقيا، تؤ فييا يشير إلى أن عددا من الوفود والمجموعات الميتمة، بما  ىناك ما .43

، وتعارض أي نيج مجزأ كما يتضح من نتائج 557\62نيج شامل، تماشيا مع المقرر 
فأن التوصل إلى  ،مشروع القرار الذي تقدمت بو مجموعة الخمس الصغرى. بعبارة أخرى

 اتفاق بشأن المضمون واإلجراء أمر حيوي لعممية اإلصالح.
س فقط لتفادي أي معارك الصغرى بسحب مشروع قرارىا لي ةقامت مجموعة الخمس .44

نما أيضا بسبب الضغوط الكبيرة التي مارستيا  إجرائية أو ذات صمة بحرفية القانون، وا 
مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية التي رأت أن مشروع القرار يدعو لمفرقة 

الصغرى والتي  ةوالمواجية. وقد كان لمضغوط المكثفة التي تعرضت ليا مجموعة الخمس
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إلى حذف مشروع القرار آثار ضارة عمى عضويتيا تمثمت في انسحاب  حدت بيا
مكانية انسحاب أعضاء آخرين.  سنغافورة من المجموعة وا 

إلى أن مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية التزال  اإلصالحتشير ديناميات عممية  .45
دأ دون يمكن ألي مفاوضات حقيقية أن تب وأنو ال صاحبة المصمحة في ىذه العمميةىي 

رادة سياسية حقيقية من جانبيا.  أن يكون ىناك التزام وا 
إصالح مجمس األمن يحظى بزخم متزايد الموحد من فريقي األوما انفك تأييد الموقف  .46

لى رفع مستوى إحيث أجمعت الدول األعضاء والمجموعات الميتمة  عمى الحاجة 
ية تحقيق ذلك اليزال مستمرا. تمثيل أفريقيا في المجمس. بيد أن اختالف الرؤى بشأن كيف

كانت ىناك تساؤالت بشأن ىوية مرشحي أفريقيا الذين ينبغي  ،وباإلضافة إلى ذلك
انتخابيم لالنضمام إلى ألعضاء الدائمين في المجمس. ويرى بعض األعضاء أن 

 69استمرار ازدواجية عضوية بعض الدول األفريقية األعضاء في مجموعة الدول ال
 اعتراضقساما في المجموعة األفريقية. وتؤيد بعض الوفود األخرى الكبرى تشكل ان

أفريقيا عمى تبسيط النص أو إدماجو دون االتفاق أوال عمى المبادئ والمعايير والمضمون 
 الخاصة بالعناصر القابمة لمتداول والمتغيرات في المفاوضات.

 االستنتاجات :رابعا
من العضوية حيث تطغى المبادرات المقدمة  التزال العممية تحظى بزخم متزايد وبتأييد .47

من الدول األعضاء عمى المناقشات، وحيث جرى تيميش النظر في عممية التنقيح 
بوصفيا آخر البدائل الممكنة. ويستدعي األمر التحمي بإرادة سياسية قوية  الثالث لمميسر

 ت حقيقية.بحيث تفضي إلى مفاوضاإلى األمام اإلصالح عممية في ىذه المرحمة لدفع 
بالنسبة لمعممية، ينبغي ألفريقيا أن تواصل اعتراضيا عمى أي عممية صياغة تنطوي  .48

عمى إدماج المغات في النص أو تبسيط المواقف دون االتفاق أوال عمى المبادئ 
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بالعناصر القابمة لمتداول في المجموعات الخمس في  ضمون الخاصوالمعايير والم
 المفاوضات.

فريقي الموحد صائبا وعمميا كما اليزال يحظى بدعم وتعاطف واسعين اليزال الموقف األ .49
من بين مبادرات الدول  ليةمن العضوية في مجمميا بوصفو أحد أكثر المواقف شمو 

المجموعات كافة تحالفات مع الجع لالستمرار في بناء وىناك حيز مشّ األعضاء. 
ا أن تواصل تكثيف جيودىا لبناء ينبغي ألفريقي ،الميتمة ذات العقمية اإلصالحية. وعميو

التحالفات والتحدث بصوت واحد والتحّمي بالوحدة في جميع القضايا والجوانب المتعمقة 
 بعممية اإلصالح. 

ذ تفعل ذلك، ينبغي ا  ينبغي ألفريقيا مواصمة االنخراط في المفاوضات الحكومية الدولية؛ و  .50
اإلصالح وأنشاء فئة جديدة ليا أن ترفض أي نيج مؤقت أو وَسطي أوتوسطي لعممية 

 لممقاعد الدائمة خالف تمك المنصوص عنيا في الميثاق الحالي.
إحراز تقدم حاسم , إن الكبرى مستمر في التطور 69التفاعل بين أفريقيا ومجموعة الإن  .51

سوف يكون رىينا بمعرفة  ،تأسيسا عمى المكاسب التي بدأت تظير بفضل ىذا التفاعل
الكبرى مراجعة وتعديل موقفيا من النص الذي تم  69ال ىل ومتى ستقرر مجموعة 

فريقي الموحد الصادرة عن األموقف متجميعو بما يتماشى مع إعالنات التأييد األخرى ل
 أعضائيا.

فريقي الموحد األموقف المجموعة االتحاد من أجل التوافق في إبداء تعاطفيا مع اصمت و  .52
بأفريقيا  لحقتركة بتصحيح الظمم التاريخي الذي رغم أنيا لم تُقدم عمى تأييد اإلرادة المش

أن بعض بمالحظة الكما عبرت عنيا الوثيقة الختامية لمؤتمر روما. بيد أنو من المشجع 
عن  يوليو 2أعضاء المجموعة أعربوا في الحوار الذي جرى خالل الجولة الثامنة في 

دمة عمى أمل أن يدفع الدورة القا خاللاعتزاميم إجراء بعض التعديالت عمى مواقفيم 
 الحتذاء بيم.إلى اخرين األذلك 
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الدروس المستخمصة من مصير مشروع القرار المقدم من مجموعة الخمس تؤكد  .53
لحاجة إلى بناء قدر كاٍف من التوافق من خالل عممية المفاوضات االصغرى تؤكد 

وع الحكومية الدولية كشرط مسبق قبل اتخاذ أي دولة عضو مبادرة بشأن عرض مشر 
 قرار في الجمسة العامة الرسمية لمتصويت عميو من قبل الجمعية العامة .

الحيطة فيما تقدم عميو والتدقيق في ب مواصمة التحمي األعضاء األفريقية ينبغي لمدول  .54
فريقي الموحد بينما ىو ال يتعدى األمموقف لأي موقف غامض يبدو مؤيدا في الظاىر 

ما ينبغي ليا التدقيق في أي ييد جوىري؛ كأى أي تينطوي عم اإلعراب عن التعاطف وال
حداث ا مجزأنيج  نقسام في المن شأنو اإلضرار بعناصر الموقف األفريقي الموحد وا 

لى تقويض ما تحقق  عضويتيا، مما يفضي إلي الفشل في تحقيق المطالب األساسية وا 
 من مكاسب حتى اآلن.

ألفريقية متحدة وممتزمة التزاما راسخا جميع البمدان اجدا بقاء يم لممن ا ،عميو وبناءً  .55
بالموقف األفريقي الموحد، بصرف النظر عن عضويتيا في أي مجموعات ميتمة 
أخرى، واالستمرار في الترويج لمصالح أفريقيا داخل ىذه المجموعات بغية تعزيز تمثيل 

عميو الدائمة العضوية وفقا لما نص  فئتي البمدان الدائمة العضوية وغير يأفريقيا ف
عالن سرت، والتأسيس عمى التأييد الذي ما فتئت تحظى بو في ىذا  توافق إيزولويني وا 

 الصدد.
من الضروري أن تواصل لجنة العشرة المعنية بإصالح مجمس األمن تكثيف جيودىا  .56

فريقي الموحد والسعي إلى التواصل مع األموقف ملحشد المناصرة والتأييد والترويج ل
عم العميا بغرض استقطاب وحفز اإلرادة السياسية المطموبة لدالمستويات السياسية 

 الموقف األفريقي الموحد.
- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Assembly Collection

2012-07-16

Report of H.E. MR. Ernest Bai

Koroma, President of the Republic of

Sierra Leone and Chairperson of the

Committee of ten on the UN Reforms

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/9076

Downloaded from African Union Common Repository


