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تقرير رئيس المفوضية عن قضية الصحراء الغربية
أوال .الخلفية:
.1

يُقدُمُهذاُالتقريرُعمالً ُبالمقرر )ُ Assembly/AU/Dec.653 (XXIXالصادر عنُالدورةُالعاديةُ
التاسعةُوالعشرينُلمؤتمرُاالتحادُاألفريقيُالتيُعقدتُفيُأديسُأباباُيومي ُُ 3وُ 4يوليوُُ.7112
ويجدرُالذكرُأنُالمؤتمرُكانُقدُطلبُمنّيُأنُأقدمُتقريراًُإلىُدورتهُالعاديةُفيُينايرُُ7112عنُ
التدابير ُوالمبادرات ُالتي ُكنت ُسأتخذها ُبشأن ُقضية ُالصحراء ُالغربية ُبمفردي ُأو ُمع ُرئيسُ
االتحادُ،بالشراكةُمعُاألممُالمتحدةُ.وفيُالدورةُالعاديةُالثالثينُللمؤتمر ُالمنعقدةُفيُأديسُأباباُ
يومي ُُ 72وُ 72يناير ُُ ،7112تم ُاالتفاق ُعلى ُتقديم ُهذا ُالتقرير ُإلى ُالدورة ُالعادية ُالحاديةُ
والثالثينُفيُنواكشوطُ،الجمهوريةُاإلسالميةُالموريتانيةُيوميُُ1وُ7يوليوُ.7112

.7

يُ.
يغطيُهذاُالتقريرُالمشاوراتُوالتفاعالتُالسياسيةُالتيُأجريتُهاُفيُإطارُالوالية ُالموكلةُإل ّ
ويسلّطُالضوءُعلىُعددُمنُالتعليقات ُقبلُأنُيقدمُتوصياتُإلىُمؤتمرُاالتحادُويختتمُببعضُ
ُ
المالحظات.

ثانيا .التفاعالت التشاورية السياسية:
.3

تنفيذا ً ُلمقرر ُالمؤتمر ُالمذكور ُأعاله ُوالوالية ُالمسندة ُإليُُ ،أجريتُ ُسلسلة ُمن ُالمشاورات ُمعُ
األطرافُ .كما ُتبادلت ُوجهات ُالنظر ُمع ُاألمم ُالمتحدة ُوأصحاب ُالمصلحة ُالدوليين ُاآلخرينُ.
وكانُالهدفُذوُشقينُ:أنُأتعرفُعلىُتطوراتُالوضعُمنُجهةُوأفهمُمواقفُووجهاتُنظرُكلُ
منُالطرفينُعلىُنحوُأفضلُمنُجهةُأخرى.
( )1إجراء المشاورات

.4

قمت ُبزيارة ُيومي ُُ 5وُ 6يونيو ُُ 7112إلى ُالمملكة ُالمغربية ُحيث ُاستقبلني ُجاللة ُالملك ُمحمدُ
السادس ُفي ُالرباطُ .والتقيت ُأيضا ُمع ُوزير ُالخارجية ُوالتعاون ُالدولي ُفي ُالمملكة ُالمغربيةُ،
ناصرُبرويطة.

.5

وفي ُيومي ُُ 12وُ 71يونيوُ ،زرتُ ُتندوف ُفي ُالجزائر ُوالتقيت ُمع ُسلطات ُالجمهورية ُالعربيةُ
الصحراوية ُالديمقراطية ُحيث ُاستقبلني ُالرئيس ُإبراهيم ُغاليُ .كما ُأجريت ُمحادثات ُمع ُوزيرُ
خارجيةُالجمهوريةُالعربيةُالصحراويةُالديموقراطيةُمحمدُسالمُولدُالسالك.

.6

وإضافةُإلىُالطرفينُ ،قمت ُأيضا ً ُباستشارة ُالبلدان ُالمجاورةُ ،نظرا ً ُلقربها ُالجغرافيُومعرفتهاُ
بالمسألة ُفضالً ُعن ُالمساهمة ُالتيُيمكنُأنُتقدمهاُفيُالبحثُعنُتسويةُ.وفي ُيوميُُ 11وُ17
مارسُُ،7112سافرتُ ُإلىُالجزائرُ،حيثُناقشتُالجهودُالكفيلة ُبإيجادُحل ُمعُوزير ُالشؤونُ
الخارجيةُعبدُالقادرُمساهلُورئيسُالوزراءُأحمدُأويحيىُ.وفيُيوميُُ 72وُ 72مارسُُ،7112
قمتُُبزيارةُإلىُموريتانياُ،حيثُتبادلتُوجهاتُالنظرُمعُالرئيسُمحمدُولدُعبدُالعزيز.

.2

وعالوةُعلىُذلكُ،التقيتُ ُمعُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعامُلألممُالمتحدةُ،هورستُكولرُ،فيُ
مناسبتين ُأوالهما ُفي ُأديس ُأبابا ُبمقر ُاالتحاد ُاألفريقي ُبتاريخ ُُ 11يناير ُُُ 7112ث ّم ُالتقيت ُفيُ
كيجاليُمعُالرئيسُبولُكاغاميُبتاريخُُ13ينايرُ.وبالمثلُ،أجريتُُعدةُمناقشاتُمعُاألمينُالعامُ
لألمم ُالمتحدةُ ،بما ُفي ُذلك ُخالل ُزيارتي ُإلى ُنيويورك ُللمشاركة ُفي ُالحوار ُالتفاعلي ُالرفيعُ
المستوىُمعُالمنظماتُاإلقليميةُ،الذيُعقدُيوميُُ17وُ13يونيوُُ.7112كماُأجريتُتبادالُمفيداُ
جداُلآلراءُمعُأصحابُالمصلحةُالدوليينُاآلخرينُ،سواءُداخلُالقارةُأوُخارجها.
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.2

وفيُُ 15يونيوُ ،عقدتُ ُجلسة ُعمل ُمع ُمبعوثي ُالخاص ُللصحراء ُالغربيةُ ،الرئيس ُالموزمبيقيُ
السابقُجواكيمُشيسانوُ.وفيُوقتُسابقُ،اجتمعُالسيدُشيسانوُمعُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعامُ
لألممُالمتحدةُفيُُ72مايوُُ7112فيُبرلين.

.2

وخالل ُتفاعالتيُ ،بقيتُ ُعلى ُاتصال ُوثيق ُمع ُرئيس ُاالتحادُ ،الرئيس ُبول ُكاغاميُ .وقد ُأبقيناُ
بعضناُالبعضُعلىُعلمُبجهودناُبشأنُقضيةُالصحراءُالغربيةُعلىُنحوُمنتظم.
( )2التفاعالت مع الطرفين

.11

خالل ُمشاوراتي ُمع ُالطرفينُ ،حددت ُبوضوح ُسياق ُجهوديُ .وفي ُهذا ُالصددُ ،ركزتُ ُعلىُ
الجوانبُالتالية:
أ) الطابعُالطويلُاألمدُللنزاع ُالذيُمضىُعليهُاآلنُعشراتُالسنينُوالحاجةُإلىُإحياءُعمليةُ
السالمُعلىُنحوُفعالُعلىُأساسُإرادةُحقيقيةُللتوصلُإلىُحلُدائم؛
ب) النتائج ُالمترتبة ُعن ُهذا ُالوضع ُالقائم ُبالنسبة ُللسكان ُالمتضررينُ ،ال ُسيما ُالالجئين ُفيُ
تندوف؛
ج) ُخطر ُاندالع ُأعمال ُعدائية ُفعلية ُفي ُضوء ُالتوترات ُالملحوظة ُعلى ُاألرض ُعلى ُمدىُ
السنوات ُالماضية ُوبالتالي ُخطر ُالتشكيك ُفي ُوقف ُإطالق ُالنار ُالمعمول ُبه ُمنذ ُسبتمبرُ
1221؛
د) الشلل ُالذيُأصاب ُعمليةُالتكاملُفيُالمنطقةُالمغاربية ُوالذي ُيؤودي ُإلىُخسائرُفادحةُمنُ
حيث ُالفرص ُاالقتصادية ُويؤثر ُسلبا ُعلى ُالجهود ُالمبذولة ُعلى ُمستوى ُاالتحاد ُاألفريقيُ،
نظراُألنُالمجموعاتُاالقتصاديةُاإلقليميةُ،بماُفيُذلكُاتحادُالمغربُالعربيُ ،تٌعتبرُركائزُ
التكاملُالقاري.
ه) تأثيرُالنزاعُعلىُأداءُاالتحادُاإلفريقيُ،كماُيتضحُمنُالحوادثُالعديدةُالتيُوقعتُفيُسياقُ
أنُ
األنشطةُالتيُتمُتنظيمهاُفيُإطارُبرامجهُوفيُاالجتماعاتُمعُالشركاءُالدوليينُ.وأضفتُُ ُّ
مما ُيزيد ُهذا ُالوضع ُضررا ً ُأنه ُجاء ُفي ُوقت ُكان ُاالتحاد ُاإلفريقي ُيسعى ُفيه ُإلى ُتسريعُ
عمليةُالتكاملُالقاري.
و) القلقُالمتزايدُلعددُمنُالدولُاألعضاءُالتيُتخشىُأنُيعيقُاستمرارُالنزاع ُعلى ُالصحراءُ
الغربيةُوماُينتجُعنهُمنُتوتراتُعلىُمستوىُاالتحادُاألفريقيُتنفيذُُأولوياتُالتكاملُالقاريُ
بشكلُخطير.

.11

التمستُ ُآراءُاألطرافُبشأنُمسألتينُمحددتينُ:المساهمةُالتيُيمكنُأنُيقدمهاُاالتحادُاألفريقيُ
فيُإيجادُحلُمعُمراعاةُالدورُالرئيسيُلألممُالمتحدة ُمنُجهةُوماُهيُعناصرُالحلُفيُضوءُ
المناقشاتُالسابقةُوالجمودُالحالي.

.17

أكدت ُالسلطات ُالمغربية ُمن ُجديد ُالدور ُالمركزي ُلألمم ُالمتحدة ُفي ُإجراء ُعملية ُالتفاوضُ.
وحذرتُمنُمخاطرُعمليةُموازيةُ،قائلةُبأنُاالتحادُاألفريقيُ،منُخاللُاالعترافُبالجمهوريةُ
الصحراويةُ،أقصىُنفسهُمنُالجهودُالمبذولةُللتوصلُإلىُحلُ:بالنسبةُلجميعُالنواياُواألغراضُ،
اتخذ ُاالتحاد ُقرارا ُبشأن ُالنقاش ُحولُوضع ُاألراضي ُالذي ُتحاول ُاألمم ُالمتحدة ُتحديدهُ .ومعُ
ذلكُ،فإنهاُلم ُتستبعدُبالكاملُدورا ُلالتحادُاألفريقيُ،طالماُأنُكونُاألولويةُلألممُالمتحدةُفيُ
التعاملُمعُالوضعُهوُأمرُليسُموضعُتشكيكُ.وفيُهذاُالصددُ،أعربتُعنُدعمهاُللجهودُالتيُ
يبذلهاُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعامُلألممُالمتحدةُوالتزامهاُبعمليةُالتفاوضُالتيُتقودهاُاألممُ
المتحدةُ.تعتقدُالسلطاتُالمغربيةُأنُأيُتسويةُللنزاعُتتطلبُمشاركةُفعالةُللجزائر.
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.13

فيما ُيتعلق ُبمضمون ُالحل ُالذي ُينبغي ُإحاللهُ ،فإن ُالسلطات ُالمغربيةُ ،بعد ُأن ُأكدت ُمن ُجديدُ
موقفها ُالذي ُيتمثل ُفي ُأن ُاألراضي ُملك ُللمملكة ُالمغربيةُ ،ذ ّكرت ُبعرضها ُللحكم ُالذاتي ُعلىُ
أساسُالمبادرةُالمقدمةُإلىُمجلسُاألمنُفيُأبريلُُ.7112وأضافتُأنُالمجلسُ"رحبُبالجهودُ
المغربيةُالجادةُوذاتُالمصداقيةُلدفعُالعمليةُإلىُاألمامُنحوُالتوصلُإلىُحل".

.14

منُجانبهاُ،ش ُدّدتُالسلطاتُالصحراويةُعلىُالدورُالهامُالذيُيجبُأنُيلعبهُاالتحادُاألفريقيُ
بالتنسيقُمعُاألممُالمتحدةُ،وكذلكُاستعدادهاُللدخولُعلىُالفورُفيُمفاوضاتُمباشرةُمعُالمملكةُ
المغربية ُدون ُشروط ُمسبقةُ .وأشارت ُإلى ُأن ُالمغرب ُيتحمل ُالمسؤولية ُالكاملة ُعن ُالمأزقُ
الحاليُ ،حيث ُرفض ُحتى ُاآلن ُجميع ُالمقترحات ُإلنهاء ُالنزاع ُويستمر ُفي ُعرقلة ُالمفاوضاتُ
التيُدعاُإليهاُمجلسُاألمنُبسببُشروطهاُالمسبقةُ.كماُسلّطتُالضوءُعلىُمعاناةُالالجئينُفيُ
ُ
تندوف ُواإلحباط ُالمتزايد ُللشباب ُالذي ُنشأ ُوترعرع ُفي ُالمخيماتُ ،مضيفة ُأنه ُسيكون ُمنُ
الصعبُاحتواءُنفادُصبرهمُإذاُاستمرُالجمودُ.أعربُالجانبُالصحراويُبقوةُعنُقلقهُبشأنُ
القضاياُالمتعلقةُبحقوقُاإلنسانُفيُاألراضيُواستغاللُمواردها.

.15

منُالناحيةُالجوهريةُ،ذ ّكرتُالسلطاتُالصحراويةُأنُالمملكةُالمغربيةُانتهكتُفيُتصرفهاُمبدأُ
حرمة ُالحدود ُالموروثة ُمن ُاالستعمارُ .وش ُدّدت ُعلى ُالطابع ُغير ُالقابل ُللتصرف ُلحق ُالشعبُ
الصحراوي ُفي ُتقرير ُالمصيرُ ،وفقا ُللشرعية ُالدولية ُومن ُخالل ُتنظيم ُاستفتاءُ .وذكرتُ
بالمقرراتُالتيُاتخذتهاُأجهزةُاالتحادُاإلفريقيُالمختصةُبشأنُهذهُالمسألةُمنذُسنوات.

.16

وعلى ُالرغم ُمن ُهذه ُاالختالفات ُاألساسية ُبين ُالطرفينُ ،فقد ُشجعني ُالجو ُالبناء ُوطبيعةُ
المناقشاتُ.فيُالواقعُ،فإنُالطرفين:
أ) رحباُبجهوديُوأعرباُعنُاستعدادهماُللتعاونُمعُالمفوضيةُفيُتنفيذُالمهمةُالتيُأسندهاُإلىُ
مؤتمرُاالتحاد؛
ب) أكداُاستعدادهماُلكسرُالجمودُالحالي؛ُ
ج) أكداُمنُجديدُالتزامهماُبالتعاونُمعُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعامُ،إلعادةُإطالقُعمليةُ
التفاوضُوالتوصلُإلىُحل.
( )3التفاعالت مع البلدان المجاورة

.12

خالل ُالمحادثات ُالتي ُأجريتها ُمع ُالسلطات ُالجزائرية ُوالموريتانيةُ ،ش ُدّدت ُعلى ُالدور ُالحاسمُ
الذيُيمكنُأنُيلعبهُكالُالبلدينُفيُإيجادُحلُ.لقدُحثثتهماُعلىُتقديمُدعمُنشطُللجهودُالمبذولةُ
إلعادةُإطالقُعمليةُالتفاوضُ،مضيفًاُأنُالنزاعُاستمرُأكثرُمنُالالزمُوأنُالوضعُالحاليُيعيقُ
جهودُالتكاملُفيُإطارُاتحادُالمغربُالعربيُالتيُتهدفُإلىُتعزيزُاألمنُاإلقليميُبطريقةُأكثرُ
فعالية.

.12

أشادت ُالجزائر ُوموريتانيا ُبالتزام ُاالتحاد ُاألفريقي ُبالمساعدة ُفي ُإيجاد ُحل ُبين ُالطرفينُ .وتمُ
التشديد ُعلى ُضرورة ُدعم ُجهود ُمبعوث ُاألمم ُالمتحدة ُالشخصيُ .أكدت ُالجزائر ُمجددا ُأهميةُ
احترامُمبدأُتقريرُالمصيرُ.وأعادتُموريتانياُتأكيدُموقفهاُالمتمثلُفيُالحيادُاإليجابيُ،مشيرةُ
إلىُأنهاُستدعمُأيُحلُيكونُمناسباُللطرفينُ،استناداُإلىُاحترامُالشرعيةُالدولية.
( )4التفاعالت مع األمم المتحدة

.12

أعربت ُاألمم ُالمتحدة ُعن ُاستعدادها ُللتعاون ُمع ُاالتحاد ُاألفريقيُ ،استنادا ُإلى ُطرائق ُيتعينُ
تحديدهاُ،وذلكُبهدفُالتوصلُإلىُحلُ،علىُأنُيكونُالهدفُتعزيزُالعمليةُالتيُتقودهاُاألممُ
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المتحدةُبدالُمنُإطالقُمبادرةُموازيةُأوُمنافسةُ.ومنُهذاُالمنطلقُ،كانُدعمُاالتحادُاألفريقيُ
لجهودُالمبعوثُالشخصيُموضعُترحيب.

ثالثا :المالحظات:
.71

كانتُمهمتيُتتمثلُفيُاالستماعُإلىُالطرفينُوغيرهماُمنُأصحابُالمصلحةُالمعنيينُباألمرُ،
واستكشافُطرائقُيقدمُاالتحادُاألفريقيُمنُخاللهاُمساهمةُأكثرُفعاليةُفيُالجهودُالراميةُإلىُ
التغلب ُعلى ُالمأزق ُالحالي ُوفي ُإيجاد ُحل ُدائمُ .لقد ُأبرزت ُالمشاورات ُالتي ُأجريتها ُالعناصرُ
التالية:
أ) وجودُوعيُحقيقيُبالمخاطرُالمرتبطةُبالوضعُالراهنُ.إنُالتوترُالذيُلوحظُعلىُاألرضُ
فيُالسنواتُاألخيرةُوحالةُالالجئينُ،وكذلكُالحاجةُإلىُتنشيطُبناءُمنطقةُالمغربُالعربيُ
على ُأساس ُأكثر ُمتانة ُوالمضي ُقدما ً ُفي ُتنفيذ ُاألجندة ُاألفريقيةُ ،في ُأبعادها ُالسياسيةُ
لىُالضرورةُالملّحةُإلىُإيجادُحل؛
ُ
واالقتصاديةُمعاُ،تدلُ–ُلوُدعتُالحاجةُإلىُذلكُُ-ع
ب) استعدادُالطرفينُللتفاعلُاإليجابيُمعُاالتحادُاإلفريقيُفيُسبيلُإنجاحُالعملُالذيُقمتُبه؛ُ
ج) ضرورةُقيامُاالتحادُاألفريقيُبإدراجُجهودهُفيُإطارُدعمُمعززُللجهودُالتيُتقودهاُاألممُ
المتحدة ُلزيادة ُفرص ُنجاحهاُ .وبعبارة ُأخرىُ ،فبالنسبة ُلالتحاد ُاألفريقيُ ،ينبغي ُأال ُيكونُ
الهدفُهوُالشروعُفيُعمليةُتوازيُالعمليةُالتيُتقودهاُاألممُالمتحدة.

رابعا .التوصيات:
.71

في ُضوء ُالمشاورات ُوتبادالتُاآلراءُالتيُأجريتهاُ ،فضالُعنُالمالحظاتُالمذكورةُأعالهُ،أودُ
أنُأسترعيُانتباهُمؤتمرُاالتحادُإلىُالتوصياتُالتالية:
أ) من ُالمهم ُأن ُيشارك ُاالتحاد ُاألفريقي ُبنشاط ُفي ُإيجاد ُحلُ ،بالنظر ُإلى ُمسؤوليته ُفي ُتعزيزُ
السلم ُواألمن ُواالستقرار ُفي ُجميع ُأنحاء ُالقارةُ .وهذا ُتماشيا ُمع ُصكوك ُاالتحاد ُاألفريقيُ
ذاتُالصلة ُوالدور ُالذيُيقعُعلىُعاتقُالترتيبات اإلقليميةُوفقاُألحكام ُميثاق ُاألمم ُالمتحدةُ
ذاتُالصلةُ.عالوةُعلىُذلكُ،يؤثرُالمأزقُالحاليُسلبًاُعلىُعملُاالتحادُاألفريقي؛
ب) ينبغي ُأنُيهدف ُدور ُاالتحاد ُاألفريقي ُإلى ُمرافقةُودعمُالجهودُالتيُتبذلهاُاألمم ُالمتحدةُ ،معُ
مراعاة ُأن ُيُبقي ُمجلس ُاألمن ُالمسألة ُقيد ُنظرهُ .تجدر ُاإلشارة ُإلى ُأن ُالمبعوث ُالشخصيُ
لألمين ُالعام ُلألمم ُالمتحدةُ ،ومنذ ُتسلم ُمهامهُ ،يجري ُمشاورات ُمكثفة ُمع ُاألطراف ُالتيُ
أعربتُعنُالتزامهاُبالتعاونُمعه؛
ج) تماشيا ُمع ُدور ُالمرافقة ُوالدعمُ ،يوصى ُبأن ُينشئ ُمؤتمر ُاالتحاد ُآلية ُأفريقية ُتم ُّكنه ُمن ُتقديمُ
الدعمُالفعالُللعمليةُالتيُتقودهاُاألممُالمتحدةُ،استناداُإلىُقراراتُمجلس ُاألمنُذاتُالصلةُ.
دعتُهذهُالقراراتُاألطرافُإلىُاستئنافُالمفاوضاتُتحتُرعايةُاألمينُالعامُ،دونُشروطُ
مسبقة ُوبحسن ُنية ُبهدف ُإيجادُحل ُسياسيُعادل ُومستدامُيقبله ُالطرفانُ ،ينصُعلىُتقريرُ
المصير ُلشعب ُالصحراء ُالغربية ُفي ُسياق ُترتيبات ُتتماشى ُمع ُمبادئ ُوأهداف ُميثاق ُاألممُ
المتحدةُ.وبشكلُأكثرُتحديداًُ،ستشجعُهذهُاآلليةُالطرفينُعلىُإظهارُالمرونةُوروحُالتوافقُ،
وتبادلُاآلراء ُمع ُاألمم ُالمتحدة ُوأصحاب ُالمصلحة ُاآلخرينُ،عندُالضرورةُ ،من ُأجل ُتعبئةُ
أكبر ُقدر ُممكن ُمن ُالدعم ُلجهود ُاألمم ُالمتحدةُ ،والتفكيرُ ،بالتشاور ُبشكل ُوثيق ُمع ُاألممُ
المتحدةُ،حولُمضمونُالحلُالتوافقيُالمنشود؛
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د) تقدمُهذهُاآلليةُتقاريرهاُمباشرةُإلىُمؤتمرُاالتحادُ،وعندُاالقتضاءُ،إلىُمجلسُالسلمُواألمنُ
على ُمستوى ُرؤساء ُالدول ُوالحكوماتُ .ولضمان ُاالتساق ُالالزمُ ،لن ُيتم ُطرح ُمسألةُ
الصحراءُالغربيةُإالُفيُهذاُاإلطارُوعلىُهذاُالمستوىُفقط؛
ه) يمكنُهيكلةُاآلليةُاألفريقيةُالمذكورةُأعالهُ،وفقاُلماُيفضلهُمؤتمرُاالتحادُ،علىُالنحوُالتالي:
 -1اللجنة ُالمخصصة ُلرؤساء ُالدول ُوالحكومات ُبشأن ُنزاع ُالصحراء ُالغربيةُ ،التيُتمُ
إنشاؤها ُبموجب ُالقرار ُ ) AHG/Res.92 (XVالذي ُاعتمدته ُالدورة ُالعادية ُالخامسةُ
عشرة ُلمؤتمر ُرؤساء ُالدول ُوالحكوماتُ ،المنعقدة ُفي ُالخرطومُ ،السودانُ ،من ُُ12
إلى ُُ 77يوليو ُُ ،1222والتي ُتم ُتوخي ُإمكانية ُإعادة ُتنشيطها ُفي ُالمقررُ
)ُ Assembly/AU/Dec.653 (XXIXالصادر ُفي ُيوليو ُُ .7112وسيتم ُتوسيع ُهذهُ
اللجنةُلتشملُرئيسُالمفوضية؛
 -7فريقُرفيعُالمستوىُيتألفُمنُ"الترويكا"ُالتابعةُلالتحادُورئيسُالمفوضية؛
 -3وفدُرفيعُالمستوىُيتألفُمنُرئيسُاالتحادُورئيسُالمفوضية؛
و) تحليا ُبروح ُنهج ُيك ُّمل ُجهود ُاألمم ُالمتحدة ُويدعمها ُعلى ُأساس ُالمعايير ُالمذكورة ُأعالهُ،
يُوصُى ُبالتفكير ُفي ُإعادة ُفتح ُمكتب ُاالتحاد ُاألفريقي ُلدى ُاألمم ُالمتحدة ُلتنظيمُاستفتاء ُفيُ
الصحراء ُالغربية ُ(بعثة ُاألمم ُالمتحدة ُلتنظيم ُاستفتاء ُفي ُالصحراء ُالغربيةُ -مينورسو) ُفيُ
مدينةُالعيونُ،لضمانُالتنسيقُالعمليُمعُاألممُالمتحدة؛
ز) وفي ُاألخيرُ ،قد ُيود ُمؤتمر ُاالتحاد ُتشجيع ُجميع ُالدول ُاألعضاء ُفي ُاالتحاد ُاألفريقيُ،
والسيماُالبلدانُالمجاورةُ،علىُالمساهمةُفيُنجاحُالنهجُاألفريقيُالمقترح.
.77

موازاةُمعُذلكُ ،من ُالمهم ُأن ُيبعث ُالمؤتمر ُرسالة ُواضحة ُفيما ُيتعلق ُبرفضه ُأنُيعيقُالنزاعُ
تنفيذ ُأجندة ُاالتحاد ُاألفريقي ُوأداءهاُ.وينبغي ُاحترام ُاألولويات ُالمحددةُ ،التي ُتركز ُبشكل ُخاصُ
علىُالتكاملُ،وإشراكُاالتحادُبالكاملُ .

خامسا .الخاتمة:
.73

استمر ُنزاع ُالصحراء ُالغربية ُلفترة ُطويلة ُجداُ .وبلغ ُالوضع ُمرحلةُ ،بعيدا ُعن ُآثارها ُالسلبيةُ
الظاهرة ُفيُالمنطقةُ ،بما ُفي ُذلك ُعلى ُالشعبُالمتضررُ ،قهي ُته ُدّد ُأيضاُعمل ُاالتحاد ُاألفريقيُ
وتعيقُتنفيذُجدولُأعمالهُ.والُيمكنُالتغاضيُعنُمثلُهذاُالوضع.

.74

لذلكُ ،من ُالمهم ُأن ُيساهم ُاالتحاد ُاألفريقي ُبشكل ُكبير ُفي ُالبحث ُعن ُحلُ .وعند ُالقيام ُبذلكُ،
ينبغيُأنُيكونُالهدفُهوُدعمُالجهودُالتيُتبذلهاُاألممُالمتحدةُعلىُنحوُأكثرُفعاليةُ،والتيُتبقيُ
المسألةُقيدُنظرهاُ.فيُالوقتُنفسهُ،منُالواضحُأنهُالُيمكنُإيجادُحلُإذاُلمُيظهرُالطرفانُروحُ
التوافقُ.ومن ُالمهم ُأيضا ُأن ُتساهم ُجميع ُالدول ُاألعضاءُ ،بما ُفي ُذلك ُالبلدان ُالمجاورةُ ،بشكلُ
نشطُفيُالوصولُإلىُهذاُالتوافق.
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وأنتهز ُهذه ُالفرصة ُألعرب ُعن ُامتناني ُللطرفين ُعلىُالتعاونُالذيُأظهراه ُفي ُأداء ُالمهمة ُالتيُ
كلفنيُبهاُمؤتمرُاالتحادُ.كماُأعربُعنُامتنانيُللبلدانُالمجاورةُواألممُالمتحدةُوالجهاتُالفاعلةُ
األخرىُ،الذينُتفاعلتُمعهمُمنُأجلُالتبادلُالمفتوحُوالمفيدُلوجهاتُالنظر.

