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النزاع االستعماري حول الصحراء الغربیة واالنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان 

مقدمة المسائلین
ر العیون، ُمنعت السیدة أمیناتو حیدر، الناشطة الصحراویة في مجال حقوق اإلنسان، في مطا 13/11/2009في 

عاصمة الصحراء الغربیة، من دخول األراضي المحتلة في الصحراء الغربیة، إذ كانت قد رفضت التوقیع على 
كانت السیدة حیدر في طریق العودة من الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث . إقرار بأنھا تحمل الجنسیة المغربیة

لسفر، وُأرغمت على أن تستقل طائرة متجھة إلى جزر وُأخذ منھا جواز ا. تسلمت جائزة خاصة بحقوق اإلنسان
وھناك أكدت لھا السلطات األسبانیة بأن في إمكانھا ارتقاء أول طائرة باتجاه وطنھا، حیث ینتظرھا . الكناري
.وبناًء علیھ عبرت عن استعدادھا لمغادرة الطائرة. طفلیھا

بانیة ذاتھا من العودة إلى األراضي المحتلة في وبعد أن خطت إلى األراضي األسبانیة، منعتھا السلطات األس
ومما یدعو إلى االستغراب أنھا تمكنت من الدخول دون . الصحراء الغربیة لعدم حیازتھا جواز السفر الالزم لذلك

.جواز السفر ھذا
نوفمبر والسیدة حیدر مضربة عن الطعام في مطار النزروت، حتى تلفت األنظار إلى وضعھا وإلى  14منذ 

وطبقا لما یقولھ شھود عیان فإن وضعھا الصحي مثیر . نتھاكات حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة في وطنھاا
.للقلق

إن ھذا دلیل دامغ جدید على انتھاك حقوق اإلنسان، یوضح مرة أخرى وبعد اعتقال سبعة من النشطاء 
یة ال تبذل أدنى محاولة للتمویھ على أن الحكومة المغرب 8/10/2009الصحراویین في مجال حقوق اإلنسان في 

إن السلطات المغربیة ترتكب منذ . موقفھا من قضیة حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة من الصحراء الغربیة
أي بعد صدور قرار محكمة العدل الدولیة مباشرة  – 1975بدء دخولھا الصحراء الغربیة واحتاللھا في أكتوبر 

تھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان  ومع الغزو بدأ ھرب الصحراویین إلى المنفى في ان -الذي نبذ مطالب المغرب 
، 1976فبرایر  28حقیقة أن أسبانیا قد انسحبت من المنطقة في . والوضع الحیاتي ھناك غیر مضمون. الجزائر

. عد االستعمارلكنھا نقلت السیادة إلى المغرب، بما یناقض مطلب األمم المتحدة القائل بالشروع في مرحلة ما ب
التي " جمھوریة الصحراء الدیمقراطیة العربیة"والمملكة المغربیة تحتل مناطق واسعة من  1979ومنذ عام 

جمھوریة الصحراء "دولة بـ 80وخاللھا اعترف ما یفوق . 1976أعلنتھا جبھة البولیساریو في فبرایر 
ھذا . عضاء المؤسسین لمنظمة الوحدة اإلفریقیةمن األ -بعكس المغرب  –، التي ھي أیضا "الدیمقراطیة العربیة

، )كم 2600ارتفاعھ حوالي خمسة أمتار وطولھ حوالي (وقد أحاط المغرب المناطق التي یحتلھا فعلًیا بسیاج ملغم 
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ومازال . عن الثلث الشرقي الذي تسیطر علیھ البولیساریو، مثلھ مثل مخیمات الالجئین في الجزائر.یفصلھا
.لمنطقة جمعاءالمغرب یطالب با

والمغرب یحاصر محاوالت األمم المتحدة لتنظیم استفتاء حر ومنصف حول مستقبل الصحراء  1991منذ عام 
لمجلس األمن، الذي ینص على تنظیم استفتاء حول وضع الصحراء  1754الغربیة، ویناقض بذلك القرار 

.في الموقع MINURSOبعثة األمم المتحدة  1991الغربیة، تسھر على تنفیذه منذ عام 

فالمغرب أكبر مصدر . في المناطق التي یحتلھا المغرب یتم استخراج مكثف للمواد الخام، تحدیًدا الفوسفات
كما یقال بوجود مواد . للفوسفات في العالم، ُیستخرج البعض منھ في الصحراء الغربیة، وكذلك حامض الفوسفور

ویقال بوجود مخزون من البترول الخام أمام سواحل . قیب عنھا بعدخام أخرى ، من بینھا الیورانیوم، لم یتم التن
الصحراء الغربیة، وتشارك أساطیل الصید األوروبیة ھناك في استغالل الثروة السمكیة، مما یرفع من مستوى 

.الفقر بین السكان
قیا قد أصبحت في وبصرف النظر عن الثروات الطبیعیة الموجودة أو المتوقعة، فإن منطقة الصحراء وغرب إفری

السنوات األخیرة في محط أنظار السیاسة األمنیة للوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي، من ناحیة بسبب 
القرصنة وما ُیزعم من نشاط لتنظیم القاعدة، وتجارة األسلحة والمخدرات والسجائر المحظورة، ومن ناحیة 

وبینما . منشأ والترانزیت للمھاجرات والمھاجرین، والالجئینأخرى وعلى وجھ الخصوص باعتبارھا منطقة ال
یفتقد المجتمع الدولي االلتزام الكافي إلیجاد حل سیاسي لنزاع الصحراء الغربیة، یھدد اإلحباط المتزاید في 

.مخیمات الالجئین وتدریب وتجھیز قوات األمن في المغرب وغرب إفریقیا، بتصاعد حدة الموقف

:ومة األلمانیةإننا نسأل الحك

كیف تقیم الحكومة األلمانیة ضم الصحراء الغربیة المستمر من جانب المغرب ، الذي یتنافى واألعراف .1
الدولیة، وكذلك الوضع الراھن للصحراء الغربیة طبًقا للقانون الدولي ؟

.ما زال وضع الصحراء الغربیة غیر محسوم طبًقا للقانون الدولي

لمانیة الوضع الحالي فیما یتعلق باالستفتاء الذي یطالب بھ مجلس األمن، حیث كیف تقیم الحكومة األ.2
حول استقاللھم عن أو اندماجھم " حق تقریر المصیر"یصوت سكان الصحراء الغربیة انطالًقا من مبدأ 

أھم األسباب التي أفضت إلى فشل بعثة  –في نظر الحكومة األلمانیة  –في المغرب؟ ما ھي 
MINURSO؟

زالت الحكومة األلمانیة تراهن على مجهودات األمم المتحدة  للتوصل إلى حل سلمي لنزاع ما 

. الصحراء الغربیة، باالتفاق بین األطراف المعنیة وعلى أساس من قرارات األمم المتحدة القائمة

وتناشد الحكومة األلمانیة جمیع األطراف المعنیة مواصلة المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت 

.ایة المبعوث الشخصي لألمین العام لألمم المتحدة، كریستوفر روسرع

مراقبة  MINURSOویشمل تفویض األمم المتحدة الخاص باالستفتاء في الصحراء الغربیة 

إضافة إلى ذلك فإن . الهدنة بین المغرب وجبهة البولیساریو، وتنظیم استفتاء حول وضع المنطقة

.وتقوم البعثة بمهامها. وعودة الالجئین وٕازالة األلغام األرضیة البعثة مكلفة بدعم تبادل األسرى،

یشكل نزاع الصحراء الغربیة بانتظام جزًءا من الحوار السیاسي واالتصاالت بین الحكومة 

.األلمانیة واالتحاد األوروبي، تحدیًدا مع الشركاء في المنطقة
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المقدم من الحكومة المغربیة یجمد " الحكم الذاتي اقتراح"ھل تشاطر الحكومة األلمانیة الرأي القائل بأن .3
تنفیذ االستفتاء الذي یطالب بھ مجلس األمن، إذ أنھ یسابق القرار حول االستقالل أو االندماج، ویخلق 

بذلك شرًطا مسبًقا یتنافى بوضوح مع متطلبات مجلس األمن؟

.نشیر هنا إلى الجزء األول من اإلجابة على السؤال الثاني

أنه علم ) 2009(1871ر الحكومة األلمانیة إلى أن مجلس األمن قد ثبت في قراره رقم تشی

، مثله )2007(1754وینادي القرار . باقتراح الحكم الذاتي المغربي واقتراح جبهة البولیساریو

.، األطراف بالشروع في مفاوضات مباشرة وبال شروط مسبقة)2009(1871مثل القرار 

دولة ذات سیادة؟ " بجمھوریة الصحراء الدیمقراطیة العربیة"مة األلمانیة االعتراف ھل في نیة الحكو.4
إن كانت اإلجابة بنعم، فمتى یتم ذلك؟ وإن كانت اإلجابة بال، فلماذا؟

.نشیر إلى الجزء األول من اإلجابة على السؤال الثاني

ة الصحراء العربیة الدیمقراطیة، بجمھوری"كم من الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفریقیة تعترف .5
التي ھي عضو في المنظمة، وما ھي ھذه الدول؟

جمهوریة الصحراء العربیة "لم تضع الحكومة األلمانیة قائمة منظمة تتضمن الدول التي اعترفت بـ

".الدیمقراطیة

ا؟ما ھي الدول التي اعترفت خالف ذلك بجمھوریة الصحراء الدیمقراطیة العربیة، وكم عددھ.6

.نشیر إلى اإلجابة على السؤال الخامس

المجموعات البرلمانیة، (ما ھي المعلومات لدى الحكومة األلمانیة عن المجموعات عبر الكتل الحزبیة .7
الموجودة في  البرلمانات الوطنیة أو اإلقلیمیة في الدول األعضاء في االتحاد ) حلقات الصداقة وغیرھا

خاًصا للعالقات مع الصحراء الغربیة، وتماثل أو تشابھ مجموعة  األوروبي والتي تولي اھتماًما
؟)رجاًء وضع قائمة بھا إن أمكن(الصحراء الغربیة في البرلمان البریطاني 

لیست لدى الحكومة األلمانیة قائمة بالمجموعات البینیة للكتل البرلمانیة المهتمة بموضوع 

ویضطلع كل برلمان على . ي االتحاد األوروبيالصحراء الغربیة في برلمانات الدول األعضاء ف

.حدة بتنظیم العمل البرلماني
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 2009ما ھي المصادر التي تستند علیھا مقولة وزارة الخارجیة في تقریر الوقائع الصادر في دیسمبر .8
بخصوص قضیة الصحراء الغربیة، بأن جواز السفر المغربي الخاص بأمیناتو حیدر، الناشطة 

قد حازت علیھ السلطات المغربیة، كما یبدو، بناء على " ال حقوق اإلنسان الصحراویة في مج
مثال على ذلك (، بالرغم من أن الصحافة نشرت فقط الخبر القائل بأن قد تم أخذ الجواز منھا "رغبتھا

؟)3/12/2009في " در تاغسشبیغل"صحیفة 

خول عن طریق مطار العیون المقوالت الخاصة بما حدث بالتحدید عند محاولة السیدة حیدر الد

وهذا ما تشیر إلیه وزارة الخارجیة في تقریر الوقائع الصادر في . متناقضة 2009نوفمبر  13في 

.، والذي تم تسلیمه إلى البوندستاغ باعتباره معلومات عن خلفیة األحداث2009دیسمبر 

ان بنغ، قد شجب ترحیل السیدة ھل تعلم الحكومة األلمانیة بأن رئیس لجنة منظمة الوحدة اإلفریقیة، ج.9
أمیناتو حیدر، الناشطة الصحراویة في مجال حقوق اإلنسان، وعبر مثلھ مثل بان كي مون، األمین العام 

: راجع(لألمم المتحدة، عن قلقھ إزاء التوتر المتصاعد بین أطراف النزاع 
tp://allafrica.com/stories/200912060001.htmlht(؟

.نعم

ما ھي المعلومات لدى الحكومة األلمانیة حول المجھودات الفعلیة التي بذلتھا رئاسة المجلس األوروبي .10
السویدیة، لحل األزمة مع السلطات المغربیة فیما یتعلق بترحیل السیدة أمیناتو حیدر، الناشطة 

قوق اإلنسان؟الصحراویة في مجال ح

تعبر الحكومة األلمانیة عن ترحیبها بأن السیدة حیدر قد تمكنت من العودة إلى العیون في لیلة 

.2009دیسمبر  18

إلى السلطات  2009دیسمبر  10أصدرت رئاسة االتحاد األوروبي السویدیة تصریًحا عاًما في 

وكانت حالة السیدة حیدر . سبانیةالمغربیة، بالتوصل إلى حل إیجابي باالشتراك مع السلطات األ

7موضوًعا ضمن الحوار السیاسي في إطار مجلس الشراكة بین االتحاد األوروبي والمغرب في 

.2009دیسمبر 

ما ھي المبادرات المحددة التي قامت بھا الحكومة األلمانیة الستخدام نفوذھا لدى الحكومة المغربیة، فیما .11
السیدة أمیناتو حیدر، الناشطة الصحراویة في مجال حقوق اإلنسان؟ یتعلق بحل األزمة الخاصة بترحیل

تمت اتصاالت وثیقة بین وزارة الخارجیة والجهات المغربیة وأطراف معنیة أخرى، من بینها 

الشركاء األسبان، خالل فترة إضراب السیدة حیدر عن الطعام، وألحت على التوصل إلى حل 
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وبناء على طلب ألماني أیضا، تم طرح حالة . یدر إلى العیونوفاقي فیما یتعلق بعودة السیدة ح

.حیدر في مجلس الشراكة بین االتحاد األوروبي والمغرب

إلى أي مدى ترى الحكومة األلمانیة في ترحیل السیدة أمیناتو حیدر قمًعا متصاعًدا من جانب السلطات .12
أعداء "، و"ن تكون مغربًیا أو تكون خائًناإما أ" المغربیة، عبر عنھ ملك المغرب، محمد السادس، بقولھ 

؟)14/12/2009، النسخة المطبوعة، "دي بریسھ("ال یستحقون الجنسیة " الوطن

إن الحكومة األلمانیة قلقة من زیادة حدة التوتر، وتناشد جمیع األطراف المعنیة، بمواصلة 

في أقرب فرصة   المفاوضات الخاصة بحل نزاع الصحراء الغربیة في إطار األمم المتحدة

.ممكنة

إلى أي مدى سوف تجتھد الحكومة األلمانیة، إزاء العالقات المتنامیة بین االتحاد األوروبي والمغرب، .13
advanced("لتجمید الوضع المتقدم  status (" في العالقات بین االتحاد األوروبي والمغرب، إلى أن

اح جمیع األشخاص الذین تم اعتقالھم یوقف المغرب االضطھاد السیاسي للصحراویین، ویطلق سر
عشوائًیا لمحاولتھم العمل بحقوقھم المدنیة والسیاسیة، وإلى أن یضمن المغرب تنفیذ االستفتاء الذي 

یطالب بھ مجلس األمن؟

مع المغرب أیضا ُتعالج بانتظام موضوعات " الوضع المتقدم"في إطار سیاسة الجوار األوروبیة و

إن الحوار السیاسي مع المغرب، كما تنص علیه . اطیة وسیادة القانونحقوق اإلنسان والدیمقر 

خطة العمل، یتطلب ذلك، مثله مثل اتفاقیة الشراكة، التي تعطي حقوق اإلنسان أهمیة مبدئیة في 

.السیاسة الداخلیة والخارجیة لالتحاد األوروبي والمغرب

الستخدام نفوذھا لدى طرفي النزاع، تحدیًدا "نیة ما ھي المبادرات الفعلیة التي قامت بھا الحكومة األلما.14
، كما طالب "المملكة المغربیة، حتى یمكن التغلب على المماطالت التي طرأت على عملیة السالم

، والذي اعتمد فیھ البرلمان خطة السالم التي قدمتھا 16/6/1999البوندستاغ في قراره الصادر في 
؟)14/1151المطبوعة رقم (لیھ األمم المتحدة واالستفتاء الذي تنص ع

الحكومة األلمانیة في حوار مستمر مع أطراف النزاع، وتعطي األمم المتحدة دوًرا مفتاحًیا في حل 

.نزاع الصحراء الغربیة

ھل تراقب الحكومة األلمانیة تصدیر األسلحة األقل خطورة مثل الدروع والھراوات وبخاخات غاز .15
اه والرصاص المطاط وأجھزة الصدمات الكھربائیة إلى المغرب، السي إس والفلفل ورشاشات المی

والتي ُتسلح بھا القوات العسكریة المغربیة، في المرتبة األولى قوات الشرطة والخفر، إذ أن ھذه القوات 
ُتعد ھي المسؤولة عن العدید من انتھاكات حقوق اإلنسان الموثقة في المناطق التي یحتلھا المغرب؟ إن 

ابة بنعم، فما ھي األشیاء التي تم تصدیرھا إلى المغرب من ھذه القائمة في العشر سنوات كانت اإلج
األخیرة؟ إن كانت اإلجابة بال، فلماذا؟
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طبًقا للمواصفات الفنیة للبضائع تتم مراقبة تصدیر بخاخات غاز السي إس والفلفل، وأجهزة 

ات الكهربائیة إلى المغرب طبًقا للقانون الصدمات الكهربائیة، ودروع الصدمات الكهربائیة والهراو 

، والرصاص المطاطي طبقا لقانون )الئحة مكافحة التعذیب لالتحاد األوروبي( 1236/2005رقم 

وال یخضع غیرها من الدروع . ، فقرة أ من قائمة الصادرات1التجارة الخارجیة، مع ربطه بالجزء 

ولم یتم منح تراخیص بالتصدیر في . والهراوات ورشاشات المیاه لمطلب الترخیص بالتصدیر

.الفترة المذكورة إلى المغرب لجمیع األشیاء المذكورة في المسائلة

ھل تساند الحكومة األلمانیة في إطار األمم المتحدة فرض حصار على تصدیر األسلحة وغیره من .16
اإلجراءات؟ إن  العقوبات ضد المغرب حتى یتم حل نزاع الصحراء الغربیة أو أنھا تفكر في مثل ھذه

كانت اإلجابة بال، فلماذا؟

.نشیر إلى الرد على السؤال الثاني

ما ھي معلومات الحكومة األلمانیة حول برامج االتحاد األوروبي ودولھ األعضاء الخاصة بتحسین .17
التسییر والرقابة على الھجرة من إفریقیا، والتي في إطارھا یتم دعم القوات العسكریة المغربیة 

یزھا أو تدریبھا؟ ما ھي الضمانات التي تكفل أن ما یوفر للمغرب ال ُیستخدم في موصلة احتالل وتجھ
الصحراء الغربیة المنافي لألعراف الدولیة؟

طبًقا لمعلومات الحكومة .لم تضع الحكومة األلمانیة برنامًجا یتفق والمواصفات المذكورة

ولیست لدى الحكومة . ا بتنفیذ مثل هذا البرنامجاأللمانیة، فإن االتحاد األوروبي ال یقوم حالیً 

.األلمانیة معلومات حول برامج ثنائیة لدول أعضاء أخرى في االتحاد األوروبي

ھل شارك ممثلون ألمان في البعثة الفنیة للجنة األوروبیة والخاصة بالھجرة غیر المشروعة في أكتوبر .18
في " التنمیة"و" الھجرة"اإلفریقي حول قضایا  في المغرب، وفي المؤتمر الوزاري األوروبي 2005
، اللذان نتج عنھما أن حصلت الحكومة المغربیة على أموال من االتحاد األوروبي حتى 2006یولیو 

تحسن من مستوى إمكانیاتھا في حمایة الحدود؟ ھل طرح الممثلون األلمان في ھذا اإلطار وضع حقوق 
الحكومة األلمانیة تعاون ألمانیا واالتحاد األوروبي ودولھ  اإلنسان في الصحراء الغربیة؟ كیف تقیم

على خلفیة نزاع الصحراء " مكافحة الھجرة غیر المشروعة"األعضاء مع السلطات المغربیة في 
الغربیة؟

اإلفریقي الوزاري األول حول الهجرة  –المؤتمر األوروبي  2006استضاف المغرب في یولیو 

المنعقد في إطار المنطلق األوروبي الشامل حول الهجرة، تمت  وفي هذا المؤتمر. والتنمیة

ویشمل . الموافقة ضمن البیان الختامي على خطة عمل خاصة بطریق الهجرة في غرب إفریقیا

.البیان الختامي تعهًدا واضًحا بحمایة الالجئین
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.نشیر إلى اإلجابة على السؤال الثاني

لمسلحة المغربیة في دورات تدریبیة للجیش االتحادي األلماني، ھل شارك أو یشارك  أفراد من القوات ا.19
إن كانت اإلجابة بنعم، فمن من أفراد ). LGAI(في إطار دورة أركان الحرب وأركان األدمیرالیة مثال 

القوات المسلحة المغربیة شارك في أیة برامج تدریبیة، وكیف تقیم الحكومة األلمانیة ذلك على خلفیة 
اء الغربیة؟من نزاع الصحر

محاور أماكن التدریب . والمغرب یحصل على دعم في مجال التدریب العسكري 1966منذ عام 

التي تم توفیرها للقوات العسكریة المغربیة في السنوات األخیرة هي دورات في مجال اللوجستیة 

تدریبیة في إضافة إلى ذلك تم تنظیم دورات . ومكافحة األسلحة النوویة والبیولوجیة والكیماویة

.جامعات الجیش األلماني االتحادي، شارك فیها ضباط من المغرب

وُیعد المغرب شریك منتظم في الحوار، على خلفیة من إرسال وحدات البحریة األلمانیة إلى 

إضافة إلى ذلك فإن نشاط ألمانیا العسكري یهدف إلى النهوض بالنشاط . مضیق جبل طارق

.حر المتوسطالمغربي في مجال منتدیات الب

.نشیر إلى اإلجابة على السؤال الثاني

Centerھل تم تدریب بعض من قوات األمن المغربیة في مركز .20 of Excellence for Stability
Police Units (CoESPU) الذي تم تأسیسھ في إیطالیا في إطار خطة العمل“Expanding

Global capability in Peace Support Operations“ ، وتكلیفھ بتدریب قوات الشرطة في
بصفتھا عضو في ) 2004(الدول الثالثة، والذي وافقت علیھ حكومة ألمانیا االتحادیة في سي أیالند 

في إطار  -طبقا لمعرفة الحكومة األلمانیة  -مؤتمر الثمانیة الكبار؟ ما الدور الذي تلعبھ حقوق اإلنسان 
لمانیة بما إذا كان ھناك تبادل وزیارات بین الشرطة ؟ ھل تعلم الحكومة األCoESPUالتدریب في 

اإلیطالیة وقوات الخفر المغربیة؟ ھل توافق الحكومة األلمانیة على مشاركة الخفر الملكي المغربي في 
؟ وكیف تقیم أن قوات الخفر المغربیة تشارك في تدریبات قوات الخفر EUROGENDFORإطار 

األوروبیة؟

Center"انیة في مركز ال تشارك الحكومة األلم of Excellence for Stability Police

Units"و ،"European Gendarmerie Force ." وال تصدر الحكومة األلمانیة تصریحات

.خاصة باالتفاقیات الثنائیة لدول أخرى

" وضع متقدم"كیف تقیم الحكومة األلمانیة على خلفیة من نزاع الصحراء الغربیة منح المغرب صفة .21
ملیون یورو، ووعده  224في إطار برنامج الجوار األوروبي، وحصولھ على مبلغ وقدره  2008عام 

؟ ھل تؤكد الحكومة 2010إلى  2007ملیون یورو أخرى في الفترة ما بین  682بالحصول على 
األلمانیة على ربط المعونات األخرى من برنامج الجوار لالتحاد األوروبي بحل نزاع الصحراء 

ة؟الغربی
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.13و 2نشیر إلى اإلجابة على السؤالین 

ھل تشاطر الحكومة األلمانیة ھانس كوریل، نائب األمین العام لألمم المتحدة والمستشار القانوني في .22
، بأن 2002، الرأي الذي صرح بھ عام 2004إلى مارس  1994مكتب القضایا القانونیة من مارس 

ما ینافي إرادة ومصالح سكان الصحراء الغربیة، یناقض التنقیب عن واستغالل الثروات الطبیعیة ب
المبادئ القانونیة الدولیة، كما ینص علیھا تشریع التعامل مع الثروات المعدنیة في األراضي التي ال 

من نائب األمین العام للشؤون القانونیة، اللجنة  2002ینایر  29انظر الرسالة المؤرخة في . (تحكم ذاتیا
؟)S/2002/161جھة إلى رئیس مجلس األمن، رقم القانونیة، المو

إن كانت اإلجابة بنعم، فھل اجتھدت الحكومة األلمانیة حتى اآلن أو سوف تجتھد في المستقبل، بأن 
تحترم جمیع االتفاقیات التي تمس الصحراء الغربیة إرادة ومصالح سكان ھذه األراضي التي ال تتمتع 

بحكم ذاتي؟

یة الرأي المطروح في رسالة هانس كوریل، المستشار القانوني السابق في تشاطر الحكومة األلمان

أمانة األمم المتحدة، أن ما جرت علیه الدول مؤخًرا یعكس الموقف القانوني للدول، القائل بأن 

محاوالت استخراج الثروات الطبیعیة في المناطق بدون حكم ذاتي، تتفق والتزامات الدولة 

طق، طبًقا لمیثاق األمم المتحدة، إن كانت هذه المحاوالت تخدم مصلحة المسؤولة عن هذه المنا

في الرسالة  24انظر رقم (سكان تلك المناطق، وتتم لصالحهم أو بالتشاور مع ممثلیهم 

).المذكورة

إن كانت االتفاقیات . ویجب التمعن في مجال سریان االتفاقیات الدولیة بتفسیرها إن لزم األمر

مانیا والمغرب ال تتضمن تحدیًدا صریًحا حول مجال السریان، فإن الحكومة الثنائیة بین أل

األلمانیة سوف تصدر تصریًحا من طرف واحد، إن تطلب األمر ذلك، فیما یتعلق بوضع 

.الصحراء الغربیة طبًقا للقانون الدولي

نیة حریصة على أال فیما یتعلق بعالقاتها الثنائیة وفي إطار االتحاد األوروبي فإن الحكومة األلما

.تستبق تحدید وضع الصحراء الغربیة طبًقا للقانون الدولي

.نشیر إلى اإلجابة على السؤال الثاني

ھل تشاطر الحكومة األلمانیة أیضا الرأي القائل بأن استغالل الثروات الطبیعیة في الصحراء الغربیة .23
صت علیھ بشكل خاص قرارات الجمعیة یناقض بجالء ال یقبل الشك القانون الدولي الساري، كما ن

,62/120على سبیل المثال (العامة لألمم المتحدة  من االتفاقیة الدولیة حول  1، وكذلك المادة )63/111
الحقوق المدنیة والسیاسیة، ومثیلتھا حول التنمیة االقتصادیة والحقوق االجتماعیة والثقافیة، التي تم 

اعتمادھما من المملكة المغربیة؟
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كد المیثاق الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة والمیثاق الدولي حول الحقوق االقتصادیة أ

، على مبدأ سیادة الشعوب على ثرواتها )1966دیسمبر  19كلتاهما في (واالجتماعیة والثقافیة 

دیسمبر  18في  63/110، و2007دیسمبر  17في  62/120وفي قراراتها رقم . الطبیعیة

ألمم المتحدة بإلحاح القوى اإلداریة باتخاذ إجراءات فعالة لتأمین وضمان حقوق طالبت ا 2008

رقم (الشعوب غیر القابلة للتصرف في المناطق بدون حكم ذاتي، فیما یتعلق بثرواتها الطبیعیة 

).في كل من القرارین 11

.22نشیر إلى اإلجابة على السؤال 

األوروبي على تعدیل اتفاقیة الصید بین االتحاد األوروبي ھل ستلح الحكومة األلمانیة في المجلس .24
والمغرب، بحیث ُیمنع استخدام األجانب للسواحل الصحراویة؟ إن كانت اإلجابة بنعم، فمتى؟ إن 

كانت اإلجابة بال، فلماذا؟

فبرایر  27إلى  2007فبرایر  28تسري اتفاقیة الصید بین الجماعة األوروبیة والمغرب من 

منها مخصصة  13,5ملیون یورو،  36,5میزانیة المحددة لها تصل إلى مبلغ وقدره ال. 2011

من  12وتنص المادة . لدعم سیاسة الصید في المغرب، والنهوض باالستدامة في المیاه المغربیة

.االتفاقیة على أنها تتجدد آلیا كل أربع سنوات، إن لم یتم فسخها قبلها

، وبنك إعادة التعمیر GTZزد .تي.على الدعم المقدم من مؤسسة جيكیف تحكم الحكومة األلمانیة .25
KfW  لتوسیع رقعة استخدام الطاقة الریحیة في المغرب، انطالًقا من أن بناء أحد أكبر منشآت الطاقة

الریحیة یتم حالًیا في مدینة العیون المحتلة؟ ھل تعلم الحكومة األلمانیة عما إذا كانت ھناك شركات 
رك في ذلك؟ألمانیة تشا

.ال تدعم الحكومة األلمانیة مشروعات في الصحراء الغربیة

.لیست لدى الحكومة األلمانیة معلومات عن مشاركة شركات ألمانیة في حقل الریاح في العیون

.23نشیر إلى اإلجابة على السؤال 

ي تشارك في أكبر مصنع للكیماویات، الت. ج.ھل دعمت الحكومة األلمانیة محاوالت شركة بودنھایم ك. 26
Emaphos)Euro-Marocلمعالجة الفوسفات في الجرف األصفر في إطار المشروع المشترك 

Phosphore ( مع الشركة االحتكاریة المغربیة المسماة) المكتب الشریفي للفوسفاتOCP ( والشركة
تخراج الفوسفات في روبل، في التعاون مع الشركة االحتكاریة المغربیة في اس –البلجیكیة برایون 

الصحراء الغربیة؟ إن كانت اإلجابة بنعم، فكیف تم ذلك؟
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.لیست لدى الحكومة األلمانیة معلومات حول محاوالت الشركة األلمانیة المذكورة

للكیماویات إلى أن المشاركة في استغالل الثروات . ج.ھل نبھت الحكومة األلمانیة شركة بودنھایم ك. 27
صحراء الغربیة یناقض األعراف الدولیة أو على األقل قضیة خالفیة طبقا لألعراف الطبیعیة في ال

الدولیة؟ إن كانت اإلجابة بال، فلماذا؟

.26نشیر إلى اإلجابة على السؤال 

ھل تابعت الحكومة األلمانیة المؤشرات الدالة على أن شركات السفن األلمانیة تشارك في شحن . 28
فور من األراضي المحتلة، أو كانت تشارك في ذلك؟ إن كانت اإلجابة بال، حامض الفوس/ الفوسفور 

فلماذا؟

.نعم

أن مشاركة شركات ألمانیة مدعومة منھا في أعمال في  -من منظور الحكومة األلمانیة  -ھل یمكن . 29
االتحاد  الصحراء الغربیة، قد تساھم في تثبیت الوضع القائم في المنطقة، وتعطي انطباًعا بأن موقف

األوروبي من نزاع الصحراء الغربیة قد تغیر؟ إن كانت اإلجابة بال، فلماذا؟

إن النشاط االقتصادي الخاص للشركات بطبیعته ال عالقة له بالدولة، ولیس له تأثیر على موقف 

.الحكومة األلمانیة أو االتحاد األوروبي من وضع الصحراء الغربیة

.22إلجابة على السؤال نشیر إلى الجزء الثاني من ا

ھل ستحاول الحكومة األلمانیة العمل على أن تصبح إرادة ومصالح سكان الصحراء الغربیة باعتبارھا . 30
منطقة ال تتمتع بالحكم الذاتي، ھي المحك في إطار ما ُیسمى ببرنامج استوكھولم وما یرمي إلیھ من 

، وخصوًصا مع "وصل السریع إلى اتفاقیة عودةمجھودات فیما یتعلق بالتعاون المكثف، مثال في الت"
المغرب؟

على تفویض بالدخول في مفاوضات مع المغرب حول إبرام  2000حصلت اللجنة في سبتمبر 

وبالرغم من أن دورة المفاوضات . 2003وبدأت المفاوضات في أبریل . اتفاقیة العودة المشتركة

قیة، فإن المفاوضات شرعت مجدًدا، بناًء أسفرت عن اتفاق حول مضمون االتفا 2009في ینایر 

على رجاء من المغرب، حول قضایا أدلة اإلثبات والفترات القانونیة المحددة لإلجابة على طلبات 

.العودة
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.13و 2نشیر إلى اإلجابات الخاصة بالسؤالین 

ا یتعلق بوضع حقوق ھل تنطلق الحكومة األلمانیة من أنھا حاالت منفردة فقط ھي التي تثیر القلق فیم. 31
، أو أن الوضع یتسم )16/13557انظر مطبوعة البوندستاغ رقم (اإلنسان في الصحراء الغربیة 

بانتھاكات مستمرة لحقوق اإلنسان؟

تراقب الحكومة األلمانیة بانتباه شدید االلتزام بحقوق اإلنسان من جمیع األطراف المعنیة بنزاع 

ند في ذلك إلى تقاریر المنظمات الدولیة والمنظمات غیر وتست. الصحراء الغربیة في المنطقة

.الحكومیة

ھل وصل إلى علم الحكومة األلمانیة أن المغرب یرفض االعتراف بشرعیة البطاقة الصادرة من . 32
، ومنح من یحملونھا الحقوق المرتبطة بھا، UNHCRمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین 

اإلقامة والعمل والنفاذ إلى الخدمات العامة وحریة الحركة، بالرغم من أن المغرب تحدیًدا فیما یتعلق ب
؟1951قد وقع على اتفاقیة الالجئین عام 

الحكومة األلمانیة على علم بأن الحكومة المغربیة تتخذ موقفا نقاُدا تجاه عمل المفوض السامي 

وطبقا لمعلومات . اقات الالجئینلشؤون الالجئین لدى األمم المتحدة فیما یتعلق بإصدار بط

الحكومة األلمانیة فإن القانون المغربي یمنع ترحیل حاملي بطاقات المفوض السامي لشؤون 

.الالجئین

تعلم الحكومة األلمانیة بوجود مشاكل یعاني منها األشخاص ممن اعترف بهم المفوض السامي 

. العمل ونظام التعلیم والرعایة الصحیةلالجئین فیما یتعلق بتصریحات اإلقامة والنفاذ إلى سوق 

لكن كثیًرا ما یتم التغاضي عن ممارسة عمل بشكل غیر رسمي، طبقا للمعلومات المتوفرة لدى 

والحكومة األلمانیة ملمة بالمعونات التي تقدمها الجمعیات الخیریة إلى . الحكومة األلمانیة

.الالجئین األكثر فقًرا

األلمانیة أن السلطات المغربیة كثیرا ما ترفض منح الالجئین المعترف بھم  ھل وصل إلى علم الحكومة. 33
من مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین تصریحا باإلقامة، مما یحرمھم من دخول سوق 

العمل والمدارس والمؤسسات الصحیة وغیرھا من المنشآت العامة؟

.32نشیر إلى اإلجابة على السؤال 

إلى علم الحكومة األلمانیة أنھ، إضافة إلى ذلك، یتم بین فترة وأخرى اعتقال الجئین معترف  ھل وصل. 34
بھم وطالبي لجوء ونقلھم إلى وجدة على الحدود الجزائریة أو إلى الصحراء الغربیة، ألن قوات األمن 

؟المغربیة ال تعترف بالبطاقة الصادرة من مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین
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حسب ما یتوفر للحكومة األلمانیة من معلومات، فإن الالجئین المعترف بهم من المفوض 

السامي لألمم المتحدة ممن یحملون األوراق المطلوبة، ال یخضعون لالعتقال أو الترحیل إلى 

وتسرد بعض المنظمات غیر الحكومیة حاالت استثنائیة یتم فیها . الحدود الجزائریة عند التفتیش

وللمفوض السامي لألمم المتحدة مقر خارجي في وجدة على الحدود الجزائریة، ُیعنى بهذه  .ذلك

.الحاالت، حسب معلومات الحكومة األلمانیة

.32نشیر إلى اإلجابة على السؤال 

إلى أي مدى تطالب الحكومة األلمانیة بمراعاة عواقب كل ھذا في التعاون بین االتحاد األوروبي مع . 35
وتأمین الحدود الخارجیة " الھجرة غیر المشروعة"، فیما یتعلق باإلجراءات الخاصة بما یسمى المغرب

لالتحاد األوروبي، حیث یتم وبانتظام انتھاك حقوق اإلنسان في الصحراء الغربیة وكذلك تجاه الالجئین 
والمھاجرات والمھاجرین من جانب السلطات المغربیة؟

یات التي تشكلها الهجرة عبر الحدود البحریة الجنوبیة لالتحاد مواجهة التحد لیس في اإلمكان 

ویشكل المنطلق الشامل الخاص بالهجرة . األوروبي سوى بالتعاون الوثیق مع دول العبور والمنشأ

وبناء علیه یجب إیجاد توازن منصف بین جمیع . اإلطار السیاسي لما یقوم به االتحاد األوروبي

ص الهجرة غیر المشروعة، استغالل فرص الهجرة المشروعة، الربط بین تقلی: زوایا سیاسة الهجرة

ویلح االتحاد األوروبي في إطار هذا الحوار الخاص بالهجرة على االلتزام . الهجرة والتنمیة

بالمعاییر واألعراف الدولیة الخاصة بحمایة الالجئین، ویساهم في أن تبنى دول المنشأ والعبور 

.لالجئینبنى الستقبال وحمایة ا

من الالجئین المعترف بھم من جانب  680من حوالي  250إلى أي مدى تعلم الحكومة األلمانیة بأن . 36
، قد قدموا طلبا بإعادة )830كان العدد في شھر یونیو (مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین 

وصلت طلبات أو رسائل من  التوطین لدى المفوض السامي، وبعثوا برسائل إلى سفارات مختلفة؟ وھل
ھذا القبیل إما من المفوض السامي أو من المعنیین إلى السفارة األلمانیة أیضا؟ إن كانت اإلجابة بنعم، 

فكم عددھا وما ھي نتیجتھا؟

الحكومة األلمانیة على علم بأن بعض الالجئین المعترف بهم من المفوض السامي لألمم المتحدة 

لكن نسبة ضئیلة منهم فقط هي . عادة التوطین إلى المفوض الساميقد قدموا طلبات خاصة بإ

هذا ولم تصل طلبات بهذا المعنى إلى السفارة األلمانیة في . التي وفت بمعاییر إعادة التوطین

.الرباط
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.2010ینایر  5تم تسلیم اإلجابة باسم الحكومة األلمانیة برسالة من وزارة الخارجیة في 

.مطبوع بخط أصغر –عة نص األسئلة تتضمن المطبو 


