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السيد الرئيس،
أتشرف بإلقاء بيان باسم المجموعة العربية ،إذ يطيب لي في البداية أن أتقدم لﻜم
بخالص التقدير لجهودكم في قيادة الجمعية العامة فضﻼً عما أعطيتموه من اهتمام خﻼل
رئاستﻜم ﻷحد أهم الموضوعات المطروحة على جدول اﻷعمال وهو "مسألة التمثيل
العادل في مجلس اﻷمن وزيادة أعضائه والمسائل اﻷخرى ذات الصلة بمجلس اﻷمن".
كما ﻻ يفوتني أن أتقدم بالشﻜر الجزيل للجهود المقدرة لرئيسي المفاوضات الحﻜومية
الدولية مندوب تونس الدائم السفير /محمد خالد الخياري ومندوب رومانيا الدائم السفير/
أيون جنغا  ،وعلى تفانيهما في سبيل تقريب وجهات نظر الدول والمجموعات في إطار
المفاوضات الحﻜومية.
السيد الرئيس،
وإذ تهنئﻜم المجموعة العربية على اعتماد المقرر اليوم بتوافق اﻵراء  ،أود أن
أؤكد لﻜم مرة ً أخرى على حرص المجموعة بأن تحظى أي خطوة في إطار المفاوضات
الحﻜومية الدولية على أوسع قبول سياسي ممﻜن  ،في سبيل مواصلة التقدم نحو اﻹصﻼح
العادل والشامل لمجلس اﻷمن.
كما أعيد التأكيد على الموقف العربي الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة
وعدم اﻻنتقاص من مصداقية المفاوضات الحﻜومية عبر فرض أي خطوات ﻻ تحظى
بتوافق الدول اﻷعضاء  ،وبعد المقرر الذي اعتمدناه اليوم  ،تتطلع المجموعة العربية
لمواصلة النقاش في إطار المفاوضات الحﻜومية الدولية خﻼل الدورة الـ  72للجمعية
العامة للبناء على ما تحقق خﻼل الدورات السابقة  ،في سبيل اﻹصﻼح العادل والشامل
لمجلس اﻷمن ،والذي يستجيب لمواقف وتطلعات الدول اﻷعضاء ،وﻻسيما موقف
المجموعة العربية المطالب بمقعد دائم بﻜافة الصﻼحيات واﻻمتيازات في أي توسيع
مستقبلي بفئة المقاعد الدائمة  ،وتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.
وختاما ً تؤكد المجموعة العربية عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خﻼل
الدورة القادمة للمفاوضات الحﻜومية لصياغة تفاهم مشترك يوفر اﻷرضية الﻼزمة
للتوصل إلى حل توافقي يؤدي إلى إصﻼح حقيقي وشامل لمجلس اﻷمن.

وشﻛرا ً السيد الرئيس.

