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مقرر
بشأن تقرير معالي السيد موسى فكي محمد،
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،عن قضية الصحراء الغربية،
الوثيقة )ASSEMBLY/AU/4 (XXXI

إن المؤتمر:
 .0يحيط علمًا بتقرير رئيس المفوضية بشأن قضية الصحراء الغربية؛
 .9يشيد برئيس المفوضية على الخطوات التي اتخذها تنفيذا للوالية التي أوكلها إليه مؤتمر االتحاد
والواردة في الفقرة  6من المقرر ) Assembly/AU/Dec.653 (XXIXالمعتمد في دورته
العادية التاسعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا ،إثيوبيا ،يومي  3و 4يوليو  ،9107بما في ذلك
إجراء مشاورات مع السلطات المغربية والصحراوية ،فضال عن أصحاب المصلحة اآلخرين ،بما
في ذلك البلدان المجاورة واألمم المتحدة ،ويعرب عن امتنانه لرئيس االتحاد ،الرئيس بول
كاجامي ،على المشاورات التي أجراها بشأن قضية الصحراء الغربية؛
 .3يعرب مجددًا عن بالغ قلقه إزاء استمرار الطريق المسدود في نزاع الصحراء الغربية والنتائج
المترتبة عنه على أرض الواقع وفي المنطقة ،فضال عن تأثيره على عمل االتحاد األفريقي وتنفيذ
أولوياته؛
 .4يشدد على الحاجة إلى تجديد الجهود للتغلب على تعثر عملية المفاوضات والتوصل إلى حل
سياسي دائم وعادل ومقبول للطرفين ،يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره ،وفقا
لمقررات االتحاد األفريقي وقرارات مجلس األمن لألمم المتحدة ذات الصلة .وفي هذا الصدد،
يناشد المؤتمر طرفي النزاع االستئناف الفوري وغير المشروط للمفاوضات ،وبحسن نية ،تحت
رعاية األمين العام لألمم المتحدة وإبقاء المسألة قيد نظر مجلس أمن األمم المتحدة؛
 .5يوافق على ضرورة المساهمة النشطة لالتحاد األفريقي في البحث عن حل ،من خالل تجديد دعم
الجهود التي يقودها األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الخاص .وفي هذا الصدد ،إن المؤتمر:
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أ) يقرر إنشاء آلية أفريقية تضم لجنة االتحاد األفريقي الثالثية المكونة من الرئيس المنتهية
واليته والرئيس الحالي والرئيس القادم لالتحاد األفريقي ،وكذلك رئيس المفوضية ،لتقديم
دعم فعال للجهود المبذولة بقيادة األمم المتحدة ،من خالل تشجيع الطرفين على التحلي
بالمرونة وتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم للجهود المبذولة بقيادة األمم المتحدة ،والتفكير،
بالتشاور الوثيق مع األمم المتحدة ،حول مضمون التوافق المنشود .وستقوم هذه اآللية برفع
تقارير منتظمة عن تنفيذ واليتها إلى مؤتمر االتحاد ،وإلى مجلس السلم واألمن ،عند
الضرورة ،على مستوى رؤساء الدول والحكومات .يقرر المجلس أن يتم التعامل مع قضية
الصحراء الغربية داخل هذا اإلطار وعلى هذا المستوى فقط.
ب) يطلب من رئيس المفوضية الشروع في المشاورات الضرورية إلعادة تفعيل مكتب بعثة
االتحاد األفريقي لدى األمم المتحدة في العيون إلجراء االستفتاء في الصحراء الغربية ،من
أجل تسهيل التنسيق العملي مع األمم المتحدة؛
ج) يناشد جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقي ،وخاصة بلدان الجوار دعم الجهود التي
تقودها األمم المتحدة؛
 .6يعرب عن عزمه ،في ظل الجهود المبذولة إليجاد حل للنزاع ،على ضمان عدم إعاقة تنفيذ أجندة
االتحاد األفريقي وبشكل خاص عملية التكامل والشراكات المتعلقة بها ،بأي حال من األحول بسبب
الوضع السائد فيما يخص الصحراء الغربية؛
 .7يطلب من رئيس المفوضية إحالة هذا المقرر إلى الطرفين وكذلك األمم المتحدة وأصحاب
المصلحة اآلخرين؛
 .2يقرر اإلبقاء على المسألة قيد نظره.
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