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 الصحراء الغربية المفوضية عن قضيةتقرير رئيس 

 :الخلفية أوال. 

ُبقد ُي ُ .1 ُالتقريرُعمالً العاديةُةُردوعنُال الصادرُ Assembly/AU/Dec.653 (XXIX)مقررالمُهذا

.7112ُيوليو4ُُو3ُُيوميالتيُع قدتُفيُأديسُأباباُلمؤتمرُاالتحادُاألفريقيُالتاسعةُوالعشرينُ

عن7112ُُدورتهُالعاديةُفيُينايرُإلىُأنُأقدمُتقريراًُالمؤتمرُكانُقدُطلبُمنّيُرُأنُكذويجدرُال

ُبمفر ُالغربية ُالصحراء ُقضية ُبشأن ُسأتخذها ُكنت ُالتي ُوالمبادرات ُدالتدابير ُرئيسُي ُمع أو

المنعقدةُفيُأديسُأباباُُلمؤتمرلفيُالدورةُالعاديةُالثالثينُو،ُبالشراكةُمعُاألممُالمتحدة.ُاالتحاد

72ُُو72ُُيومي ُالحادية7112ُيناير ُالعادية ُالدورة ُإلى ُالتقرير ُهذا ُتقديم ُعلى ُاالتفاق ُتم ،

 .7112يوليو7ُُو1ُُيوميُةموريتانيالُجمهوريةُاإلسالميةال،ُفيُنواكشوطُوالثالثين

ُالتقريرُالمشاوراتُوالتفاعالتُالسياسيةُالتيُأجريت ُ .7 ُيغطيُهذا ُإلّي.ُُالواليةفيُإطارُها الموكلة

ُويسلُّ ُببعضُمؤتمرُتوصياتُإلىُأنُيقدمُقبلُُمنُالتعليقاتطُالضوءُعلىُعدد االتحادُويختتم

 المالحظات.

 :التفاعالت التشاورية السياسية ثانيا.

ُل .3 ُالتنفيذاً ُإليُ ُمؤتمرمقرر ُالمسندة ُوالوالية ُأعاله ُالمذكور ُالمشاوراتُمعُُتُ أجري، ُمن سلسلة

ُاآلخرين.ُ ُالدوليين ُوأصحابُالمصلحة ُالمتحدة ُاألمم ُمع ُتبادلتُوجهاتُالنظر ُكما األطراف.

فُأنُأكانُالهدفُذوُشقين:ُو كلُُاقفُووجهاتُنظرموفهمُمنُجهةُوأُالوضعُاتعلىُتطورتعر 

 نُجهةُأخرى.علىُنحوُأفضلُمُمنُالطرفين

 إجراء المشاورات (1)

ُيوميُ .4 ُبزيارة ُالمغربيةُحيثُاستقبل7112ُيونيو6ُُو5ُقمت  ُالملكُمحمدُنيُإلىُالمملكة جاللة

ُالرباطُالسادس ُفي ُالمغربية،ُو. ُالمملكة ُفي ُالدولي ُوالتعاون ُالخارجية ُوزير ُمع التقيتُأيضا

 برويطة.ناصرُ

ُزرتُ ويوني71ُو12ُُيوميُفيو .5 ،ُُ ُوتندوفُفيُالجزائر ُالعربيةُالتقيت  معُسلطاتُالجمهورية

ُالديمقراطية ُوزيرُحيثُاُالصحراوية ُأجريتُمحادثاتُمع ُكما ُغالي. ستقبلنيُالرئيسُإبراهيم

 محمدُسالمُولدُالسالك.ُالديموقراطيةُالصحراويةُالعربيةُخارجيةُالجمهورية

ُإلىُو .6 ُلقربهاالطرفينإضافة ُنظراً ُالبلدانُالمجاورة، ًُباستشارة ُقمتُأيضا الجغرافيُومعرفتهاُُ،

ُالتيُ ُعنُالمساهمة ُفيُالبحثُعنُبالمسألةُفضالً ُوتسويةيمكنُأنُتقدمها 17ُو11ُيوميُُفي.

ُُ،ُسافرتُ 7112مارسُ ُالشؤونُإيجادُحلُمعُوزيربُالكفيلةإلىُالجزائر،ُحيثُناقشتُالجهود

،7112ُمارس72ُُو72ُوفيُيوميُالخارجيةُعبدُالقادرُمساهلُورئيسُالوزراءُأحمدُأويحيى.ُ
 موريتانيا،ُحيثُتبادلتُوجهاتُالنظرُمعُالرئيسُمحمدُولدُعبدُالعزيز.إلىُبزيارةُُقمتُ 

،ُفيُ،ُهورستُكولرشخصيُلألمينُالعامُلألممُالمتحدةمعُالمبعوثُالُوعالوةُعلىُذلك،ُالتقيتُ  .2

ُُمناسبتين ُأوالهما ُأديسُأبابا ُبفي ُاألفريقي ُاالتحاد 11ُُُبتاريخمقر فيُُالتقيتُمث7112ُُّيناير

عدةُمناقشاتُمعُاألمينُالعامُُيناير.ُوبالمثل،ُأجريتُ 13ُُبتاريخاليُمعُالرئيسُبولُكاغاميُجكي

ُالرفيعُ ُالتفاعلي ُالحوار ُفي ُللمشاركة ُنيويورك ُإلى ُزيارتي ُخالل ُذلك ُفي ُبما ُالمتحدة، لألمم

ُ.7112ُُويوني13ُو17ُيوميُالمستوىُمعُالمنظماتُاإلقليمية،ُالذيُع قدُ ُمفيداُادالتبكماُأجريت 

 آلراءُمعُأصحابُالمصلحةُالدوليينُاآلخرين،ُسواءُداخلُالقارةُأوُخارجها.لُجدا
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ُالرئيسُُعقدتُ ُ،ويوني15ُوفيُ .2 ُالغربية، الموزمبيقيُجلسةُعملُمعُمبعوثيُالخاصُللصحراء

فيُوقتُسابق،ُاجتمعُالسيدُشيسانوُمعُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعامُوالسابقُجواكيمُشيسانو.ُ

 فيُبرلين.7112ُمايو72ُُالمتحدةُفيُُلألمم

ُو .2 ُتفاعالتي، ُرئيسُُبقيتُ خالل ُوثيقُمع ُكاُاالتحاد،علىُاتصال ُغالرئيسُبول ُأبقيناُوامي. قد

 علىُنحوُمنتظم.ُبعضناُالبعضُعلىُعلمُبجهودناُبشأنُقضيةُالصحراءُالغربية

 الطرفينالتفاعالت مع  (2)

11. ُ ُمع ُمشاوراتي ُالطرفينخالل ،ُ ُجهودحددت  ُسياق ُبوضوح ُركزتُ وي. ُالصدد، ُهذا علىُُفي

 الجوانبُالتالية:

عمليةُحياءُيُمضىُعليهُاآلنُعشراتُالسنينُوالحاجةُإلىُإذالُالطابعُالطويلُاألمدُللنزاع (أ

 إرادةُحقيقيةُللتوصلُإلىُحلُدائم؛علىُأساسُُعلىُنحوُفعالالسالمُ

ُالمترتبة (ب ُهذُعنُالنتائج ُالقائم ُالوضع ُللا ُالبالنسبة ُُ،متضررينسكان ُفيُال ُالالجئين سيما

 تندوف؛

ُعلُاندالعُخطرُ (ج ُالملحوظة ُالتوترات ُضوء ُفي ُفعلية ُعدائية ُمدىُأعمال ُاألرضُعلى ى

ُالماضي ُُةالسنوات ُوبالتالي ُالنار ُإطالق ُوقف ُفي ُالتشكيك ُخطر ُمنذ ُبه سبتمبرُالمعمول

 ؛1221

ادحةُمنُإلىُخسائرُفُيؤوديُوالذيُعمليةُالتكاملُفيُالمنطقةُالمغاربيةُالذيُأصابُشللال (د

ُاألفريقي،ُ ُعلىُمستوىُاالتحاد ُالمبذولة ُعلىُالجهود ُويؤثرُسلبا حيثُالفرصُاالقتصادية

ركائزُتٌعتبرُُ،االقتصاديةُاإلقليمية،ُبماُفيُذلكُاتحادُالمغربُالعربيجموعاتُنظراُألنُالم

 .التكاملُالقاري

ةُالتيُوقعتُفيُسياقُعلىُأداءُاالتحادُاإلفريقي،ُكماُيتضحُمنُالحوادثُالعديدنزاعُتأثيرُال (ه

ُأنُُّأضفتُ .ُوبرامجهُوفيُاالجتماعاتُمعُالشركاءُالدوليينتمُتنظيمهاُفيُإطارُاألنشطةُالتيُ

ُيزيد ُُمما ُالوضعُضرراً ُهذا ُفأنه ُاإلفريقيُيسعىُجاء إلىُتسريعُفيهُيُوقتُكانُاالتحاد

 ري.عمليةُالتكاملُالقا

الصحراءُُعلىُاستمرارُالنزاعنُيعيقُالقلقُالمتزايدُلعددُمنُالدولُاألعضاءُالتيُتخشىُأ (و

أولوياتُالتكاملُالقاريُُتنفيذ ُُمنُتوتراتُعلىُمستوىُاالتحادُاألفريقيهُالغربيةُوماُينتجُعن

 .بشكلُخطير

آراءُاألطرافُبشأنُمسألتينُمحددتين:ُالمساهمةُالتيُيمكنُأنُيقدمهاُاالتحادُاألفريقيُُالتمستُ  .11

حلُفيُضوءُالاُهيُعناصرُمنُجهةُومُيُلألممُالمتحدةفيُإيجادُحلُمعُمراعاةُالدورُالرئيس

 .المناقشاتُالسابقةُوالجمودُالحالي

ُالتفاوض.ُ .17 ُعملية ُإجراء ُفي ُالمتحدة ُلألمم ُالمركزي ُالدور ُجديد ُمن ُالمغربية ُالسلطات أكدت

وحذرتُمنُمخاطرُعمليةُموازية،ُقائلةُبأنُاالتحادُاألفريقي،ُمنُخاللُاالعترافُبالجمهوريةُ

الجهودُالمبذولةُللتوصلُإلىُحل:ُبالنسبةُلجميعُالنواياُواألغراض،ُُمنية،ُأقصىُنفسهُالصحراو

ُومعُ ُتحديده. ُالمتحدة ُبشأنُالنقاشُحولُوضعُاألراضيُالذيُتحاولُاألمم ُقرارا ُاالتحاد اتخذ

ُفيُ ُالمتحدة ُأنُكونُاألولويةُلألمم ُطالما ُاألفريقي، ُلالتحاد ُبالكاملُدورا ُتستبعد ُلم ُفإنها ذلك،

ك.ُوفيُهذاُالصدد،ُأعربتُعنُدعمهاُللجهودُالتيُيلتعاملُمعُالوضعُهوُأمرُليسُموضعُتشكا

يبذلهاُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعامُلألممُالمتحدةُوالتزامهاُبعمليةُالتفاوضُالتيُتقودهاُاألممُ

 المتحدة.ُتعتقدُالسلطاتُالمغربيةُأنُأيُتسويةُللنزاعُتتطلبُمشاركةُفعالةُللجزائر.
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ُالذيُُفيما .13 ُأنُأكدتُمنُجديدُيتعلقُبمضمونُالحل ُبعد ُفإنُالسلطاتُالمغربية، ينبغيُإحالله،

ُالذاتيُعلىُ ُللحكم ُذّكرتُبعرضها ُالمغربية، ُالذيُيتمثلُفيُأنُاألراضيُملكُللمملكة موقفها

.ُوأضافتُأنُالمجلسُ"رحبُبالجهود7112ُأساسُالمبادرةُالمقدمةُإلىُمجلسُاألمنُفيُأبريلُ

 حل".التوصلُإلىُلجادةُوذاتُالمصداقيةُلدفعُالعمليةُإلىُاألمامُنحوُالمغربيةُا

ُالذيُيجبُأنُيلعبهُاالتحادُاألفريقيُمنُجانبها،ُشدُّ .14 دتُالسلطاتُالصحراويةُعلىُالدورُالهام

بالتنسيقُمعُاألممُالمتحدة،ُوكذلكُاستعدادهاُللدخولُعلىُالفورُفيُمفاوضاتُمباشرةُمعُالمملكةُ

ُشرو ُدون ُالمأزقُالمغربية ُعن ُالكاملة ُالمسؤولية ُيتحمل ُالمغرب ُأن ُإلى ُوأشارت ُمسبقة. ط

ُ ُالمقترحاتُإلنهاء ُحيثُرفضُحتىُاآلنُجميع ُالمفاوضاتُُالنزاعالحالي، ويستمرُفيُعرقلة

طتُالضوءُعلىُمعاناةُالالجئينُفيُالتيُدعاُإليهاُمجلسُاألمنُبسببُشروطهاُالمسبقة.ُكماُسلُّ

ُلل ُالمتزايد ُواإلحباط ُمنُتندوف ُسيكون ُأنه ُمضيفة ُالمخيمات، ُفي ُوترعرع ُنشأ ُالذي شباب

ُأعربُالجانبُالصحراويُبقوةُعنُقلقهُبشأنُ ُاستمرُالجمود. ُإذا الصعبُاحتواءُنفادُصبرهم

 القضاياُالمتعلقةُبحقوقُاإلنسانُفيُاألراضيُواستغاللُمواردها.

يةُانتهكتُفيُتصرفهاُمبدأُمنُالناحيةُالجوهرية،ُذّكرتُالسلطاتُالصحراويةُأنُالمملكةُالمغرب .15

ُوشدُّ ُمنُاالستعمار. ُالموروثة ُالحدود ُللتصرفُلحقُالشعبُحرمة ُالقابل دتُعلىُالطابعُغير

ُالدولية ُللشرعية ُوفقا ُالمصير، ُتقرير ُفي ُوذك رتُُالصحراوي ُاستفتاء. ُتنظيم ُخالل ومن

 بالمقرراتُالتيُاتخذتهاُأجهزةُاالتحادُاإلفريقيُالمختصةُبشأنُهذهُالمسألةُمنذُسنوات.

ُوطبيعةُ .16 ُالبناء ُالجو ُشجعني ُفقد ُالطرفين، ُبين ُاألساسية ُاالختالفات ُهذه ُمن ُالرغم وعلى

 المناقشات.ُفيُالواقع،ُفإنُالطرفين:

دادهماُللتعاونُمعُالمفوضيةُفيُتنفيذُالمهمةُالتيُأسندهاُإلىُرحباُبجهوديُوأعرباُعنُاستع (أ

 مؤتمرُاالتحاد؛

 أكداُاستعدادهماُلكسرُالجمودُالحالي؛ُ (ب

ُبالتعاونُمعُالمبعوثُالشخصيُلألمينُالعام،ُإلعادةُإطالقُعمليةُ (ج ُالتزامهما ُمنُجديد أكدا

 التفاوضُوالتوصلُإلىُحل.

 المجاورةالبلدان التفاعالت مع  (3)

ُالم .12 ُشدُّخالل ُوالموريتانية، ُالسلطاتُالجزائرية ُمع ُالحاسمُحادثاتُالتيُأجريتها دتُعلىُالدور

الذيُيمكنُأنُيلعبهُكالُالبلدينُفيُإيجادُحل.ُلقدُحثثتهماُعلىُتقديمُدعمُنشطُللجهودُالمبذولةُ

إلعادةُإطالقُعمليةُالتفاوض،ُمضيفًاُأنُالنزاعُاستمرُأكثرُمنُالالزمُوأنُالوضعُالحاليُيعيقُ

جهودُالتكاملُفيُإطارُاتحادُالمغربُالعربيُالتيُتهدفُإلىُتعزيزُاألمنُاإلقليميُبطريقةُأكثرُ

 فعالية.

ُوتمُ .12 ُبينُالطرفين. ُحل ُفيُإيجاد ُاألفريقيُبالمساعدة ُاالتحاد ُبالتزام أشادتُالجزائرُوموريتانيا

ُمجد ُأكدتُالجزائر ُالشخصي. ُالمتحدة ُمبعوثُاألمم ُجهود ُدعم ُعلىُضرورة ُأهميةُالتشديد دا

ُالمتمثلُفيُالحيادُاإليجابي،ُمشيرةُ ُتأكيدُموقفها ُتقريرُالمصير.ُوأعادتُموريتانيا احترامُمبدأ

 إلىُأنهاُستدعمُأيُحلُيكونُمناسباُللطرفين،ُاستناداُإلىُاحترامُالشرعيةُالدولية.

 التفاعالت مع األمم المتحدة (4)

12. ُ ُاالتحاد ُمع ُللتعاون ُاستعدادها ُعن ُالمتحدة ُاألمم ُيتعينُأعربت ُطرائق ُإلى ُاستنادا األفريقي،

ُاألممُ تحديدها،ُوذلكُبهدفُالتوصلُإلىُحل،ُعلىُأنُيكونُالهدفُتعزيزُالعمليةُالتيُتقودها
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المتحدةُبدالُمنُإطالقُمبادرةُموازيةُأوُمنافسة.ُومنُهذاُالمنطلق،ُكانُدعمُاالتحادُاألفريقيُ

 لجهودُالمبعوثُالشخصيُموضعُترحيب.

 :المالحظاتثالثا: 

كانتُمهمتيُتتمثلُفيُاالستماعُإلىُالطرفينُوغيرهماُمنُأصحابُالمصلحةُالمعنيينُباألمر،ُ .71

واستكشافُطرائقُيقدمُاالتحادُاألفريقيُمنُخاللهاُمساهمةُأكثرُفعاليةُفيُالجهودُالراميةُإلىُ

ُالعناص ُأبرزتُالمشاوراتُالتيُأجريتها ُلقد ُحلُدائم. رُالتغلبُعلىُالمأزقُالحاليُوفيُإيجاد

 التالية:

وجودُوعيُحقيقيُبالمخاطرُالمرتبطةُبالوضعُالراهن.ُإنُالتوترُالذيُلوحظُعلىُاألرضُ (أ

المغربُالعربيُمنطقةُفيُالسنواتُاألخيرةُوحالةُالالجئين،ُوكذلكُالحاجةُإلىُتنشيطُبناءُ

ُالسياسيةُ ُأبعادها ُفي ُاألفريقية، ُاألجندة ُتنفيذ ُفي ً ُقدما ُوالمضي ُمتانة ُأكثر ُأساس على

 حةُإلىُإيجادُحل؛لىُالضرورةُالملُّعُ-ُذلكدعتُالحاجةُإلىُُلوُ–قتصاديةُمعا،ُتدلُواال

 استعدادُالطرفينُللتفاعلُاإليجابيُمعُاالتحادُاإلفريقيُفيُسبيلُإنجاحُالعملُالذيُقمتُبه؛ُ (ب

ضرورةُقيامُاالتحادُاألفريقيُبإدراجُجهودهُفيُإطارُدعمُمعززُللجهودُالتيُتقودهاُاألممُ (ج

ُ ُيكونُالمتحدة ُينبغيُأال ُاألفريقي، ُلالتحاد ُفبالنسبة ُأخرى، ُوبعبارة ُفرصُنجاحها. لزيادة

 الهدفُهوُالشروعُفيُعمليةُتوازيُالعمليةُالتيُتقودهاُاألممُالمتحدة.

 :التوصيات رابعا.

ُأودفضالُعنُالمالحظاتُالمذكورةُأعاله،ُُ،وتبادالتُاآلراءُالتيُأجريتهاُالمشاوراتُضوءُفي .71

 :التاليةُالتوصياتُإلىُاالتحادُمؤتمرُباهانتُأسترعيُأن

ُتعزيزُفيُمسؤوليتهُإلىُبالنظرُحل،ُإيجادُفيُبنشاطُاألفريقيُاالتحادُيشاركُأنُالمهمُمن (أ

ُالقارةُأنحاءُجميعُفيُواالستقرارُواألمنُمالسل ُاألفريقيُاالتحادُصكوكُمعُتماشياُوهذا.

ُالمتحدةُاألممُميثاقُيميةُوفقاُألحكاماإلقل الذيُيقعُعلىُعاتقُالترتيباتُدورالوُذاتُالصلة

 ؛األفريقيُاالتحادُعملُعلىُسلبًاُالحاليُالمأزقُيؤثرُذلك،ُعالوةُعلى.ُذاتُالصلة

ُمعُالمتحدة،ُاألمممرافقةُودعمُالجهودُالتيُتبذلهاُُإلىُاألفريقيُاالتحادُدورُيهدفُأنُينبغي (ب

ُنظرهُاألمنُمجلسبقيُي ُُأنُمراعاة ُقيد ُالمسألة ُإلىتجدرُاإلش. المبعوثُالشخصيُُأنُارة

ُمهامهُمنذوُالمتحدة،ُلألممُالعامُألمينل ُالتيُاألطرافُمعُمكثفةُمشاوراتُيجريُ،تسلم

 معه؛ُبالتعاونُالتزامهاُعنُأعربت

ُتقديمُمنُهنتمكُُّأفريقيةُآليةُاالتحادُمؤتمرُنشئيُأنبُيوصىُ،والدعمُالمرافقةُدورُمعُشيااتم (ج

.ُالصلةُاألمنُذاتُمجلسُقراراتُإلىُاستناداُالمتحدة،ُاألممهاُالتيُتقودُعمليةللُالفعالُالدعم

ُشروطُدونُ،العامُاألمينُرعايةُتحتُلمفاوضاتاُاألطرافُإلىُاستئنافُالقراراتدعتُهذهُ

ُتقريرينصُعلىُُ،نالطرفاُومستدامُيقبلهُعادلسياسيُُإيجادُحلُبهدفُنيةُوبحسنُمسبقة

ُاألممُميثاقُوأهدافُمبادئُمعُتتماشىُيباتترتُسياقُفيُالغربيةُالصحراءُشعبلُالمصير

ُالتوافق،ُوروحُالمرونةُإظهارُعلىُالطرفينستشجعُهذهُاآلليةُُتحديداً،ُأكثرُوبشكل.ُالمتحدة

تعبئةُُأجلُمنُ،ُعندُالضرورة،اآلخرينُالمصلحةُأصحابوُالمتحدةُاألممُمعُوتبادلُاآلراء

ُالدعم ُمن ُممكن ُقدر ُوالتفُأكبر ُالمتحدة، ُاألمم ُلجهود ُوثيقُبالتشاوركير، ُاألممُمعُبشكل

 المنشود؛ُفقياالتوُالحلُمضمونحولُُالمتحدة،
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ُواألمنُالسلمُمجلسُإلىُاالقتضاء،ُوعندُاالتحاد،ُمؤتمرُإلىُمباشرةُتقاريرهاُاآلليةُهذهُتقدم (د

ُوالحكوماتُالدولُرؤساءُمستوىُعلى ُطرحُلنُالالزم،ُاالتساقُولضمان. ُمسألةُيتم

 فقط؛ُالمستوىُهذاُوعلىُاإلطارُهذاُفيُإالُالغربيةُالصحراء

 :التاليُالنحوُعلىُ،االتحادُمؤتمرُوفقاُلماُيفضلهُ،أعالهُالمذكورةُاألفريقيةُاآلليةُهيكلةُيمكن (ه

التيُتمُُالغربية،ُالصحراءُنزاعُبشأنُوالحكوماتُالدولُلرؤساءُالمخصصةُاللجنة -1

ُالخامسةُالعاديةُرةالدوُاعتمدتهُالذي  AHG/Res.92 (XV)ُالقرارُبموجبُهاإنشاؤ

12ُُمنُالسودان،ُالخرطوم،ُفيُالمنعقدةُوالحكومات،ُالدولُرؤساءُلمؤتمرُعشرة

ُوُ،1222ُيوليو77ُُإلى ُإمكانية ُتوخي ُتم المقررُُفيُاتنشيطهُإعادةالتي

Assembly/AU/Dec.653 (XXIX)ُ7112ُُيوليوُفيُالصادر ُهذهُتوسيعُوسيتم.

 المفوضية؛ُرئيسُلتشملُاللجنة

 المفوضية؛ُورئيسُلالتحادُالتابعة"ُالترويكا"ُمنُيتألفُالمستوىُعرفيُفريق -7

 المفوضية؛ُورئيسُاالتحادُرئيسُمنُيتألفُالمستوىُرفيعُوفد -3

ُب (و ُأعاله،ُالمذكورةُالمعاييرُأساسُعلىُويدعمهاُالمتحدةُاألممُجهودُلكمُّيُنهجُروحتحليا

ُلُالمتحدةُمماألُلدىُاألفريقيُاالتحادُمكتبُفتحُإعادةُفيُتفكيرالبُىوصُ ي ُ ُفيُاستفتاءتنظيم

ُالغربية)ُالغربيةُالصحراء ُفيُالصحراء ُاستفتاء ُلتنظيم ُالمتحدة ُاألمم ُمينورسوُ-بعثة ُفي(

 المتحدة؛ُاألمممعُُالعمليُالتنسيقُلضمانُالعيون،ُمدينة

ُاألفريقي،ُ (ز ُاالتحاد ُفي ُاألعضاء ُالدول ُجميع ُتشجيع ُاالتحاد ُمؤتمر ُيود ُقد ُاألخير، وفي

 لدانُالمجاورة،ُعلىُالمساهمةُفيُنجاحُالنهجُاألفريقيُالمقترح.والسيماُالب

أنُيعيقُالنزاعُُبرفضهُيتعلقُفيماُواضحةُرسالةُالمؤتمرُيبعثُأنُالمهمُمنُ،موازاةُمعُذلك .77

ُخاصُبشكلُتركزُالتيُالمحددة،ُاألولوياتُاحترامُوينبغي.ُهاوأداءُاألفريقيُاالتحادُأجندةُتنفيذ

ُ.بالكاملُتحاداالُوإشراكُالتكامل،ُعلى

 :الخاتمةخامسا. 

ُجداُطويلةُلفترةُالغربيةُالصحراءُنزاعُاستمر .73 ُعنُ،مرحلةُالوضعُوبلغ. ُالسلبيةُاآثارهُبعيدا

ُاألفريقيُاالتحادُعملأيضاُُدتهدُُّقهيُ،الشعبُالمتضررُعلىُذلكُفيُبماُالمنطقة،فيُُالظاهرة

 .الوضعُهذاُمثلوالُيمكنُالتغاضيُعنُ.ُأعمالهُجدولُتنفيذُقوتعي

ُحلُعنُالبحثُفيُكبيرُبشكلُاألفريقيُاالتحادُيساهمُأنُالمهمُمنُلذلك، .74 ُبذلك،ُالقيامُوعند.

ُتبقيُوالتيُفعالية،ُأكثرُنحوُعلىُالمتحدةُاألممُتبذلهاُالتيُالجهودُدعمُهوُالهدفُيكونُأنُينبغي

ُروحُالطرفانُظهريُلمُإذاُحلُإيجادُيمكنُالُأنهُالواضحُمنُنفسه،ُالوقتُفي.ُقيدُنظرهاُالمسألة

ُالتوافق بشكلُُالمجاورة،ُالبلدانُذلكُفيُبماُاألعضاء،ُالدولُجميعُهماتسُأنُأيضاُالمهمُومن.

 .التوافقُهذاُالوصولُإلىُفيُنشط

ُالتيُالمهمةُأداءُفيُتعاونُالذيُأظهراهعلىُالُللطرفينُامتنانيُعنُألعربُالفرصةُهذهُوأنتهز .75

ُالفاعلةُوالجهاتُالمتحدةُواألممُالمجاورةُللبلدانُامتنانيُعنُأعربُكما.ُاالتحادُكلفنيُبهاُمؤتمر

 .لوجهاتُالنظرُوالمفيدُالمفتوحُالتبادلُأجلُمنُتفاعلتُمعهمالذينُُ،األخرى


