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ألن المنطقة أضحت «مرتعا» للقاعدة وشبكات التهريب واإلرهاب

الدعوة مبكسيكو إلى حل ميليشيات «البوليساريو» وحترير احملتجزين في تندوف
دعا أكاديميون وفاعلون مدنيون بأمريكا الالتينية ،شاركوا يف لقاء دولي لقادة التعاون بمكسيكو سيتي ،إىل حل ميليشيات
البوليساريو وتحرير السكان املحتجزين يف مخيمات تندوف.
وسلطت املجموعة اإلقليمية عن مؤسسة «غلوبال أفريكا التينا» ،التي تضم فاعلني ثقافيني وأكاديميني من العديد من
بلدان أمريكا الالتينية ،الضوء على التواطؤ القائم بني انفصاليي البوليساريو والجماعات اإلرهابية ،محذرة من أن مخيمات
تندوف أصبحت «مرتعا» ألتباع القاعدة وشبكات التهريب بمختلف أنواعه.
وذكرت املؤسسة ،يف بيان تناقلته العديد من املواقع اإلخبارية املكسيكية ،أن املجموعة اإلقليمية املشاركة يف هذا االجتماع
الدولي عززت هذه االستنتاجات بخالصات تقرير صادر عن املركز الدولي للدراسات حول اإلرهاب ،التابع ملركز التفكري
األمريكي «معهد بوتوماك للدراسات السياسية» ،ومهمة مراقبة أجرها خرباؤها يف املنطقة مؤخرا.

شكلت مداخلة رئيسة مركز الدراسات
من أجل الدميقراطية الشعبية ،جاكلني
أندريا هيرنانديز ،خالل هذا االجتماع،
مناسبة للتأكيد مجددا على أنه
يتعني على اجملتمع الدولي ،أكثر من أي
وقت مضى ،إحصاء ساكنة مخيمات
تندوف» ،معتبرة أن «هذه الساكنة هي
عرضة الختراقات إيديولوجية تشكل
«تهديدا لألمن اإلقليمي ،كونها أرضا
خصبة لتجنيد اإلرهابيني واملهربني’’.
�

وذكرت أندريا هيرنانديز ،في هذا الصدد،
بخالصات لقاء انعقد مؤخرا في نادي
الصحافة الوطني بواشنطن ،حيث
مت تفنيد أك��اذي��ب وادع����اءات خصوم
املغرب بخصوص حقيقة النزاع حول
الصحراء املغربية ،معربة عن أسفها
لتوظيف اجلزائر لقضية الصحراء من
�أجل املس بالوحدة الترابية للمملكة.
وذكر املشاركون في هذا اللقاء الدولي
بأن املغرب قدم سنة  2007مقترح

احلكم الذاتي الذي وصفه مجلس األمن في إطار مقترح احلكم الذاتي املغربي،
والعديد من القوى املؤثرة بـ»اجلدي وذي والتنديد مبناورات البوليساريو الرامية إلى
املصداقية» ،مشيدين بتجميد عالقات �تقويض السلم واالستقرار في املنطقة.
التعاون بني البوليساريو والعديد من
البرملانات األمريكية الالتينية ،بينها وأكدت احملاضرة املكسيكية ماريكارمان
�برملان كل من الباراغواي وكولومبيا .غونزاليس كاماتشو ،خالل هذا اللقاء،
أنه «حان الوقت إلعطاء فرصة للسالم
وقد شكل لقاء مكسيكو فرصة إلبراز من خالل دعم املبادرة املغربية للحكم
اجلهود التي يبذلها املغرب من أجل التوصل الذاتي» ،التي متثل احلل األنسب لطي هذا
إلى حل سياسي وعادل ودائم لنزاع الصحراء ،النزاع بشكل نهائي.

بمراكش ما بين  20و 24نونبر المقبل

انعقاد الدورة الثامنة لقمة
منظمة املدن واحلكومات
احمللية املتحدة اإلفريقية

حتتضن مدينة مراكش خالل الفترة املمتدة ما بني 20
و 24نونبر املقبل  ،أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة
املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية «أفريسيتي
 »2018حول موضوع «االنتقال نحو مدن ومجاالت
ترابية مستدامة ..دور احلكومات احمللية واإلقليمية
بإفريقيا».
وتعد قمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية،
املنظمة من قبل اململكة املغربية ومنظمة املدن
واحلوكات احمللية املتحدة اإلفريقية واجلمعية املغربية
لرؤساء اجملالس اجلماعية ،حدثا بارزا يعقد كل ثالث
سنوات بأحد املناطق اخلمسة بالقارة اإلفريقية.
وسيعرف ه��ذا احل��دث مشاركة أزي��د من  5آالف
مشارك ضمنهم وزراء وعمداء مدن ومنتخبني محليني
وموظفني باإلدارة املركزية واحمللية ومنظمات اجملتمع
املدني ومنظمات غير حكومية وجمعيات ونقابات،
وفاعلني اقتصاديني بالقطاعني العام واخلاص وكذا ممثلي
االقتصاد االجتماعي والتضامني وباحثني وجامعيني
ووكاالت التعاون الدولي وجمعيات السكان.
وينصب االهتمام خالل هذه ال��دورة على الشباب
السماع صوته ،حيث أشركت منظمة املدن واحلكومات
احمللية املتحدة اإلفريقية الشبكة الدولية والتضامنية
للكفاءات في خدمة خلق مناصب شغل وتنمية روح
املقاولة بإفريقيا (بي إي إي إس  )55من أجل تنظيم
منتدى الشباب املبدع.
وسيقام هذا املنتدى ،املفتوح في وجه الشباب
اإلفريقي املتراوحة أعمارهم ما بني  15و 35سنة،
بدعم من منظمات دولية من قبيل منظمة األمم املتحدة
للسكان عبر برنامجها من أجل مدن آمنة  ،ومنظمة
اليونسكو.
وفي إطار منتدى شباب قمة «أفريسيتي ،« 2018
مت اطالق مسابقة لفائدة الشباب اإلفريقي تروم جمع
األفكار املمكنة لتسريع االنتقال نحو مدن ومجاالت
مستدامة بإفريقيا مع التركيز على األجندات العاملية
الرئيسية (أجندة  2063لإلحتاد اإلفريقي وكذا األولويات
املطروحة من قبل البنك اإلفريقي للتنمية لتسريع
اجنازها ،وأجندة  2030لألمم املتحدة لتفعيل أهداف
التنمية املستدامة).
وتسعى هذه املسابقة إلى انتقاء  20شابا ستتم
دعوتهم حلضور قمة «أفريسيتي  »2018للمشاركة
في مختبر لالبداع.
وتهدف هذه املسابقة التي حتمل عنوان «التفكير في
مستقبل مستدام للمدن واجملاالت الترابية اإلفريقية
في  2030و »2063إلى املساهمة في ايجاد أفضل
االستراتيجيات من أجل حتسني ظروف حياة األفارقة
وحتديد احللول لتسريع دينامية االندماج وتوطيد السالم
والوحدة بالقارة انطالقا من هذه اجملاالت الترابية.

فوق التراب الجزائري

مساءلة وزارة اخلارجية اإلسبانية حول وضع النساء الصحراويات اللواتي يتم احتجازهن بتندوف
تمت أول أمس ،مساءلة وزارة الشؤون الخارجية واالتحاد األوربي والتعاون اإلسبانية حول وضع النساء الصحراويات اللواتي تحمل بعضهن الجنسية اإلسبانية ويتم احتجازهن
ضد إرادتهن يف مخيمات تندوف فوق الرتاب الجزائري .فقد استقبل أول أمس ،بمدريد أعضاء يف جمعية « ليربتاد إس سو ديريشو « ( الحرية هي حقك ) وهي جمعية إسبانية
تندد باختطاف العشرات من النساء واحتجازهن ضد إرادتهن بمخيمات تندوف من طرف كاتب الدولة اإلسباني يف الشؤون الخارجية فرناندو مارتان فالينسويال.

ثارت إليسا بافون املتحدثة باسم جمعية « ليبرتاد إس
سو ديريشو « خالل هذا اللقاء مآل الشكاية املقدمة حول
هذا املوضوع أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
وكذا النداء الذي وجهته جلنة العرائض بالبرملان األوربي إلى
املؤسسات والهيئات األوربية من أجل التحرك ضد انتهاكات
حقوق اإلنسان التي متارس بتواطؤ مع البوليساريو. .
وقالت إليسا بافون في تصريحات لوكالة ( أوروبا برس )
إنها أكدت للمسؤول اإلسباني خالل هذا اللقاء على ضرورة
تذكير احلكومة اجلزائرية مبسؤوليتها في ضمان احترام حقوق
اإلنسان خاصة بالنسبة للنساء الصحراويات احملتجزات في
مخيمات تندوف التي تقع فوق التراب اجلزائري .
ودعت احلكومة اإلسبانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل
اإلفراج عن النساء احملتجزات منذ سنوات واللواتي حتمل
بعضهن اجلنسية اإلسبانية .
وحسب بافون فإن كاتب الدولة اإلسباني في الشؤون
اخلارجية أشار خالل هذا اللقاء إلى أن األمر يتعلق ب «وضعية
معقدة» مشيرا إلى أن البحث عن حل حلاالت النساء
�احملتجزات في مخيمات تندوف يواجه العديد من الصعوبات .
وأضافت أن فرناندو مارتان فالينسويال تعهد باحلفاظ على
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اتصال « مباشر ومتواصل « عبر آلية خاصة مع األسر التي
تتبنى الفتيات الصحراويات احملتجزات في مخيمات تندوف.
وقالت بافون إن كاتب الدولة اإلسباني في الشؤون اخلارجية
حث أعضاء جمعية « ليبرتاد إس سو ديريشو» على مواصلة
نضالهم من أجل الدفاع عن احترام حقوق املرأة .
وللتذكير فقد متت مساءلة مجلس النواب اإلسباني
(الغرفة السفلى للبرملان ) عام  2017بشأن حاالت أزيد من
مائة شابة صحراوية مت اختطافهن واحتجازهن ضد رغبتهن
وإرادتهن في مخيمات تندوف فوق األراضي اجلزائرية .
وكانت منظمة « هيومن رايتس ووتش « قد وجهت
انتقادات للبوليساريو بسبب انتهاكاتها املسترسلة حلقوق
اإلنسان األساسية ومن أهمها حرية التنقل فيما يتعلق
بقضية معلومة موراليس وهي إحدى الشابات الصحراويات
اخملتطفات التي مت احتجازها ضدا على إرادتها في مخيمات
تندوف .
وقد أمضت هؤالء النسوة اللواتي غادرن مخيمات تندوف
للدراسة في إسبانيا أكثر من نصف حياتهن لدى أسر
إسبانية تبنتهن قبل أن يتم اختطافهن لدى عودتهن إلى
اخمليمات أثناء زيارة عائالتهن .
اإلعالنات واإلشهار:
05.37.72.73.50 / 05.37.76.86.67

Chamsannonces@yahoo.fr
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