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ةـــــــمقدم  

 

 
االمجموعة االبرلمانيیة من أأجل االصحرااء االغربيیة هي هيیئة في االبرلمانن االبريیطاني تضم مختلف ااألحزاابب معترفف بها ررسميیا 
تهدفف إإلى تعزيیز االقضايیا ذذااتت ااإلهتمامم االمشتركك بيین االنواابب االبريیطانيیيین وواالصحرااء االغربيیة. وولطالما ررغبت االمجموعة 

لى االمناطق االمحتلة من االصحرااء االغربيیة لمعايینة ووضعيیة حقوقق ااإلنسانن االتي سعيیا منها لتحقيیق هذهه االمهمة أأنن تبعث بوفد إإ
أأمامم  ووااالحتماالتتاالمغربي ووررفع تقريیر إإلى االبرلمانن بشأنن ااآلفاقق  ااالحتالللاالشعب االصحرااء االذيي يیعيیش تحت  توااجه

االشعب االصحرااوويي لمماررسة حقه في تقريیر االمصيیر.  

 

. وويیقدمم هذاا االتقريیر تفاصيیل 2014طق االمحتلة من االصحرااء االغربيیة في فبراايیر ووفي االنهايیة تمكن االوفد من ززيیاررةة االمنا
االوفد مع مجموعاتت حقوقق ااإلنسانن وواالنقاباتت االعماليیة ووغيیرها من منظماتت االمجتمع االمدني االتي عقدها  ااالجتماعاتت

في االصحرااء االغربيیة  االصحرااوويي. وويیتضمن أأيیضا تفاصيیل ااالجتماعاتت االتي عقدها االوفد مع ممثلي االسلطاتت االمغربيیة
سوىى في  باالستقراارراالمحتلة وومع بعثة ااألمم االمتحدةة لحفظ االسالمم (االميینوررسو). وومع أأنن ضيیق االوقت لم يیسمح للوفد 

هناكك بممثلي منظماتت االمجتمع االمدني االموجوددةة في أأجزااء أأخرىى  اااللتقاءاالعاصمة االعيیونن ووضوااحيیها إإلى أأنه تمكن من 
ااعع.لة وواالسماررةة ووبوكراالمحتلة كالدااخ من االمناطق  

 

ووقد تشكلت االلجنة من ااألعضاء ااألرربعة االتاليیة أأسمائهم:  

ـ االنائب جيیريیمي كورربيین (حزبب االعمالل، إإيیسلنغتونن نوررثث)، ررئيیس االمجموعة االبرلمانيیة من أأجل االصحرااء االغربيیة.  

االمجموعة االبرلمانيیة من أأجل االصحرااء ريیديیجونن)، نائب ررئيیس يیـ االنائب مارركك وويیليیامز (االحزبب االليیبراالي االديیمقرااطي، س
االغربيیة.  

لمجموعة االبرلمانيیة من أأجل االصحرااء االغربيیة.صالح اال يیعملـ االسيید جونن غووورر، منسق حملة االصحرااء االغربيیة ووكاتب   

.(االحربب على االعوزز) ـ االسيید جونن هيیالرريي، االمديیر االتنفيیذيي لمنطمة وواارر أأوونن وواانت  

 

. فالوفودد االسابقة عن االمجموعة االغربيیة ءني بريیطاني يیزوورر االمناطق االمحتلة من االصحرااووتعتبر هذهه االلجنة أأوولل ووفد برلما
االبرلمانيیة من أأجل االصحرااء االغربيیة قد ززااررتت كلها مخيیماتت االالجئيین االصحرااوويیيین بالجزاائر، في حيین نظمت االسلطاتت 

خاللل ززيیاررااتت لها إإلى االمغربب.االمغربيیة للمجموعاتت االبرلمانيیة ااألخرىى ززيیاررااتت إإلى االصحرااء االغربيیة االمحتلة   

 

عاما بمقر االبرلمانن االبريیطاني لتقديیم تقريیر عن ززيیاررته ووقد شارركك فيیه االمداافع  ااجتماعا 2014فبراايیر  25ووعقد االوفد يیومم 
عن حقوقق ااإلنسانن االسيید إإبرااهيیم ددحانن وواالباحثة في منظمة االعفو االدووليیة االسيیدةة سيیريین ررااشد. ووقد شهد االباررزز االصحرااوويي 

تزاايید االقلق بشأنن ااالستمراارر في اانتهاكك االحقوقق ااألساسيیة للشعب االصحرااوويي االذيي يیعيیش  عكسكبيیراا حضورراا  اععااالجتم
عن االزيیاررةة في عددد من االمقابالتت وواالمقاالتت االتي نشرتت في  اانطباعاتهمتحت ااالحتاللل االمغربي. ووقدمم أأعضاء االوفد 

هذاا االخصوصص. وويیتضمن االتقريیر مقاليین ب 2014ووسائل ااإلعالمم في شهر فبراايیر  
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وويیودد االوفد أأنن يیسجل تقديیرهه لجميیع االصحرااوويیيین االذيین جعلواا هذهه االزيیاررةة ممكنة ووضحواا بوقتهم للقائنا، ووقد ووررددتت أأسماء 
بعضهم في هذاا االتقريیر وولكننا ممتنونن على نفس االقدرر آلخريین كثر لم تردد أأسماءهم هنا. ووبشكل خاصص يیودد االوفد أأنن يیشكر 

مختلف مجموعاتت االمجتمع  مععلى مساهمته االثميینة في تنظيیم االزيیاررةة وواالتنسيیق االكودديیسا  عضو جمعيیةمحمد سالم لكحل 
ة ووااإلسبانيیة االمدني وونقل االوفد إإلى ااإلجتماعاتت في االعيیونن ووضوااحيیها ووتوفيیر االترجمة بتنوعع من ااإلنجليیزيیة وواالفرنسيی

سيیاررةة محمد سالم لكحل من قبل  تم ااحتجاززما فمن ددوونن االخدماتت االتي قدمها وومساعدةة حسانن أأبا عند وواالعربيیة وواالحسانيیة.
االمستوىى االمطلوبب من االوقوفف بوضوحح على حقيیقة  فياالشرطة االمغربيیة ما كانن بمقدوورر االوفد أأنن يیحصل على أأيي شيء 

حقا لذلك. ننممتنواالوضع االذيي يیوااجهه االصحرااوويیونن االذيین يیعيیشونن تحت ااإلحتاللل االمغربي، فنحن   

 

جيیريیمي كورربيین   

مارركك وويیليیامز   

جونن غووورر  

جونن هيیالرريي  

 

 

 
.مباني سكنيیة في االعيیونن، االصحرااء االغربيیة االمحتلة  
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 آآخر مستعمرةة في إإفريیقيیاــ كروونولوجيیا تارريیخيیة

 
إإسبانيیا تشرعع في إإحتاللل "االصحرااء ااإلسبانيیة ووهي منطقة تقع جنوبب االمغربب يیقطنها   

سكانن شبه بدوو يیعرفونن بإسم  االصحرااوويیيین                                                   
 	  

1884	  

إإجرااء عمليیة تصفيیة ااإلستعمارر من  علىااألمم االمتحدةة تدعو إإسبانيیا، االقوةة ااإلستعمارريیة، 
صحرااء االغربيیةاال 	  

1963	  

إإسبانيیا لنيیل ااإلستقاللل ةتأسيیس جبهة االبوليیسارريیو لمحاررب 	   1973	  
	إإسبانيیا تغاددرر وواالمغربب يیغزوو   5- 1974 	  

إإسبانيیا تجريي إإحصاءاا للتحضيیر إلجرااء ااستفتاء تقريیر االمصيیر لكن االمغربب يیطلب من 
	محكمة االعدلل االدووليیة االنظر في االسيیاددةة على االصحرااء االغربيیة  

1974	  

محكمة االعدلل االدووليیة تحكم بعدمم ووجودد رروواابط كافيیة إلثباتت االسيیاددةة أليي من االمغربب 
أأنن تقريیر االمصيیر من خاللل االتعبيیر االحر تؤكد وومورريیتانيیا على االصحرااء االغربيیة، وو

	وواالعاددلل إلررااددةة شعب االصحرااء االغربيیة يیجب أأنن يیمضي قدما  

1975.10.16	  

االطرفف وواالعديید من االصحرااوويیيین يیفر االمغربب يیغزوو االصحرااء االغربيیة ووإإسبانيیا تغض 
إإلى االصحرااء حيیث يیتم قصف مخيیماتهم االمؤقتة بالنابالم من قبل سالحح االجو االمغربي 

	وويیجبرهم على عبورر االحدوودد باتجاهه االجزاائر  

1975.11.06	  

ااإلعالنن عن قيیامم االجمهورريیة االعربيیة االصحرااوويیة االديیمقرااطيیة في بئر لحلو منطقة 
ة، ووفي نفس االوقت يیبدأأ االصحرااوويیونن في االمناطق االمحتلة محرررةة من االصحرااء االغربيی

في "ااإلختفاء" بالمئاتتمن قبل االمغربب  	  

1967.02.27	  

	االحربب بيین كل من جبهة االبوليیسارريیو وواالمغربب وومورريیتانيیا   91- 1975 	  
سالمم مع جبهة االبوليیسارريیو ووتنسحب من االصحرااء االغربيیةاال ااتفاققمورريیتانيیا توقع على  	   1979	  

رريیة االعربيیة االصحرااوويیة االديیمقرااطيیة في منظمة االوحدةة ااإلفريیقيیة وواالمغربب قبولل االجمهو
ااحتجاجايینسحب  	  

1984	  

-االمغربب يیبني جداارراا ددفاعيیا ملغوما على طولل االصحرااء االغربيیة  -االجداارر االفاصل هو  
كلم إإذذاا جمعت كل أأجزاائه 1000ااألطولل في االعالم بحيیث يیصل إإلى أأكثر من  	  

1981ـ91 	  

في إإجرااء ااإلستفتاء ااألمم االمتحدةة تفشلضغط من االمغربب ب 	   1991-  االى 
	ااآلنن  

ووقف إإطالقق االنارر يیدخل حيیز االتنفيیذ في إإطارر مخطط االتسويیة االذيي يینص على إإجرااء 
مستوطن جديید  170000إإستفتاء تقريیر االمصيیر للشعب االصحرااوويي، وواالمغربب يیحركك 

	إإلى ااإلقليیم  

1991	  

يیعيین ووززيیر االخاررجيیة ااألمريیكي ااألسبق  ااألميین االعامم لألمم االمتحدةة االسيید كوفي عنانن
	االسيید جيیمس بيیكر مبعوثا شخصيیا له إإلى االصحرااء االغربيیة  

1997	  

وومظاهرااتت االصحرااوويیيین تتم "ااإلنتفاضة" في االصحرااء االغربيیة االمحتلة  ااندالعع
	موااجهتها بالقوةة ووإإلقاء االقبض ووسجن االعديید تباعا  

1999	  

الث": االحكم االذااتي في إإطارر االمغربب جيیمس بيیكر يیقترحح ااإلتفاقق ااإلطارر "كطريیق ث
	ووإإستفتاء في االمستقبل يیكونن فيیه االمستوطنونن االمغارربة ااألغلبيیة  

2001	  

ت االمغربي ووفشل االمجتمع االدوولي في جيیمس بيیكر يیستقيیل نتيیجة إإحباطه من االتعن
	االضغط على االمغربب لإلمتثالل للشرعيیة االدووليیة ووقرااررااتت مجلس ااألمن االدوولي  

2004 	  

مكتب مفوضض ااألمم االمتحدةة االسامي لحقوقق ااإلنسانن يیصدرر تقريیراا على إإثر ززيیاررةة إإلى  2006	  
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االصحرااء االغربيیة االمحتلة وومخيیماتت االالجئيین وويیسجل قلقه بشأنن إإنتهاكاتت حقوقق 
، وولم يیتم ااإلفرااجج ررسميیا عن االتقريیر ووقد تم مرااقبة حقوقق ااإلنسانن لىإإااإلنسانن وويیدعو 
	تجاهل توصيیاته  
كلم شرقق االعيیونن  15لصحرااوويیيین يیشيیدوونن مخيیما إإحتجاجيیا باكديیم اايیزيیك ااآلالفف من اا

نهم من حقوقهم ااإلقتصادديیة ووااإلجتماعيیة، ووبعد مروورر شهر اللمطالبة بوضع حد لحرم
ووااحد االقوااتت االمغربيیة تهاجم ووتدمر االمخيیم حيیث قتل االعديید ووأأعتقل االمئاتت ووفي ووقت 

عسكريیة بالسجن لفترااتت طويیلة من االمعتقليین من قبل محكمة  25الحق حكم على 
(تسعة حكم عليیهم بالسجن مدىى االحيیاةة) إإستنادداا إإلى إإعتراافاتت أُأنتزعت منهم تحت 

	االتعذيیب  

2010	  

التزاالل االصحرااء االغربيیة، آآخر مستعمرةة في إإفريیقيیا مدررجة، في الئحة ااألمم االمتحدةة 
ل إإال بإجرااء لألقاليیم االخاضعة لعمليیة تصفيیة ااإلستعمارر ووهي عمليیة ال يیمكن أأنن تكتم

إإستفتاء حر وونزيیه لتقريیر االمصيیر حيیث بإمكانن االسكانن ااألصليیونن ااإلختيیارر بيین 
	ااإلستقاللل أأوو االحكم االذااتي أأوو ااإلندماجج مع ددوولة مجاووررةة  

2014	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
                 

قواارربب صيید مغربيیة في ميیناء االعيیونن.                      	  
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	حقوقق ااإلنسانن  
االمجموعاتت االمداافعة عن حقوقق ااإلنسانن ووكانن تقيیيیم أأووضاعع حقوقق ااإلنسانن في من العديید بووفد االمجموعة االبرلمانيیة إإلتقى 

ها عديید من االمجموعاتت االتي االتقيینا باال تاالصحرااء االغربيیة االمحتلة هو االهدفف االرئيیسي من ووررااء االزيیاررةة. وومباشرةة تحدث
إلعتراافف االرسمي من قبل االسلطاتت االمغربيیة. وويیعني االحرمانن من عن االصعوباتت االتي ووااجهوها نتيیجة لحرمانهم من اا

سنوااتت في حالة االكودديیسا وواالجمعيیة االصحرااوويیة لضحايیا ااإلنتهاكاتت االجسيیمة لحقوقق ااإلنسانن) االتسجيیل االرسمي (على مدىى 
ال يیمثل قمع عامة، ووبالتالي إإنكارر حقهم في تكويین االجمعيیاتت وواالتعبيیر وواالتجمع. وو ااجتماعاتتأأنهم ممنوعونن من عقد 

أأددناهه) إإال مثاال ووااحداا من االنمط االسائد  أأنظروواالتي كانن االوفد شاهداا عليیها ( 2014فبراايیر  15اهرااتت االتي نظمت في مظاال
االذيي يیشكل خلفيیة لجميیع أأنشطة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة االمحتلة.  

حقوقق ااإلنسانن يینا بهم من ااإلنتهاكاتت االجسيیمة لإلنسانن االذيین االتقن االصحرااوويیيین عن حقوقق ااووقد عانى تقريیبا جميیع االمداافعيی
االصحرااوويیيین على يید االسلطاتت االمغربيیة. وونذكر ثالثث أأمثلة من االحاالتت ااألكثر شهرةة، أأميینتو حيیداارر ررئيیسة تجمع االمداافعيین 

سلطاتت االمغربيیة من من قبل اال عن حقوقق ااإلنسانن (االكودديیسا) االتي "ااختفت" قسراا ووعذبت ووااحتجزتت في معتقل سريي
(كودداابسو) تقريیر االمصيیر لشعب االصحرااء االغربيیة حق ووسيیديي محمد ددددشش ررئيیس لجنة االدفاعع عن  .1991إإلى  1987

ووتعرضض للتعذيیب وواالعزلل وواالحرمانن من االعالجج.  2001إإلى  1976سنة في االسجونن االمغربيیة من سنة  24االذيي قضى 
ااإلنتهاكاتت االجسيیمة لحقوقق ااإلنسانن االمرتكبة من قبل االمغربب االذيي ووإإبرااهيیم ددحانن ررئيیس االجمعيیة االصحرااوويیة لضحايیا 

أأعتقل مرةة أأخرىى  ثم، 1991إإلى  1987تعرضض "لإلختفاء" االقسريي وواالتعذيیب ووأأحتجز في معتقل سريي ألرربع سنوااتت من 
06في  11ووأأعتقل ددوونن محاكمة في  2005- العديید ب االتقيینافقد . ووباإلضافة إإلى هذهه االشخصيیاتت االمعرووفة ددووليیا 2009-

غيیرهم ممن عانواا ااإلعتدااء االجسديي ووااإلعتقالل وواالسجن وو"ااإلختفاء" على أأيیديي االسلطاتت االمغربيیة نتيیجة لنشاطاتهم االسلميیة 
لدعم تقريیر االمصيیر في االصحرااء االغربيیة.  

سانن االتي أأبلغنا ززيیاررةة االوفد االوااررددةة أأددناهه مزيیداا من االتفاصيیل حولل االحاالتت االكبرىى إلنتهاكاتت حقوقق ااإلنتقدمم كروونولوجيیا وو
خاررجج نطاقق االقانونن من قبل االشرطة ااإلعداامم ضحايیا  عدةة أأفراادد منبها أأثناء توااجدنا بالعيیونن. من بيین تلك االحاالتت 

" االذيین حكم عليیهم بالسجن لفترااتت طويیلة من قبل محكمة عسكريیة مغربيیة إإستنادداا 25 االـ "مجموعة ااكديیم اايیزيیكوو؛ االمغربيیة
ووال  2005دديیسمبر  25االذيین "ااختفواا" في  15؛ وواالشبانن االصحرااوويیيین االـ تحت ووطأةة االتعذيیبإإلى إإعتراافاتت أأنتزعت منهم 

عاملة أأثناء ااحتجاززهم؛ ووقمع حريیة االتعبيیر ملسوء اال اايیزاالل مصيیرهم مجهوال؛ وواالعديید من االنشطاء االذيین أأعتقلواا ووتعرضو
حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة  اانتهاكاتتيیحاوولونن توثيیق أأوو االتقريیر عن  ناالذيیمن خاللل االترهيیب ووإإعتقالل ااألشخاصص 

االمحتلة. ووقد تم تصنيیف االعديید من هذهه االحاالتت من قبل منظماتت حقوقق ااإلنسانن االدووليیة مثل منظمة االعفو االدووليیة ووهيیومانن 
ووبرنامج االصحرااء االغربيیة لمركز ررووبيیرتت كيینيیديي للعداالة ووحقوقق ااإلنسانن.رراايیتس ووووتش   

لشعب هو حق اا اانتهاكاووفي نهايیة االمطافف غاددرر االوفد ووهو على يیقيین بأنن االحق االوحيید ااألهم في حقوقق ااإلنسانن ووااألكثر 
االذيي ووعد به االشعب االصحرااوويي من قبل مجلس  ااالستفتاءاالصحرااوويي في تقريیر االمصيیر. ووقد أأخبرنا مراارراا ووتكراارراا أأنن 

وقق ااإلنسانن االتي ال تزاالل منتهكة في االوقت االرااهن. ووكخطوةة أأوولى ااألمن االدوولي هو االذيي يیضمن هذاا االحق ووغيیرهه من حق
إلحراازز االتقدمم نحو تحقيیق هذاا االهدفف كانت جميیع االمنظماتت ووااضحة بشأنن ضرووررةة توسيیع صالحيیاتت بعثة ااألمم االمتحدةة 

االمحتلة  لتشمل مرااقبة حقوقق ااإلنسانن في كل من االصحرااء االغربيیة لحفظ االسالمم في االصحرااء االغربيیة (االميینوررسو)
وومخيیماتت االالجئيین االصحرااوويیيین في االجزاائر االخاضعة لسيیطرةة جبهة االبوليیسارريیو. وويیجريي حاليیا تبني هذهه االدعوةة من قبل 

.2014حملة ددووليیة للضغط على مجلس ااألمن لتوسيیع صالحيیاتت االميینوررسو بحلولل موعد تجديید وواليیتها في أأبريیل   
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 االمواارردد االطبيیعيیة 
ووكيیف يیستفيید االمغربب من ااستغاللها  بهااالمواارردد االطبيیعيیة خاللل االعديید من االلقاءااتت االتي قمنا ميیة هأأعع ولقد تم إإثاررةة موض

من . وويیوفر االفوسفاتت وواالصيید وواالزررااعة فرصص عمل للمستوطنيین االمغارربة ووال يیستفيید االصحرااوويیيین ااحتاللهفي تعزيیز 
.ناددررااإإال فرصص االعمل   

 االصيیــــــد
إإال أأنه االمصدرر ااألهم للمغربب ال يیمثلعلى االرغم من أأنن االصيید االبحريي   

بهم بسبب تمديید إإتفاقيیة االصيید  االتقيیناأأثيیر من قبل االعديید من االذيین    

االمشتركة بيین ااإلتحادد ااألووررووبي وواالمغربب مؤخراا. ووقد أأشارر صيیاددوونن  

من االدااخلة أأنن االقانونن االدوولي يینص على أأنن ااستغاللل االمواارردد يینبغي أأال   

ووأأخبروونا كيیف أأنن االميیاههإإال بمواافقة من االسكانن ااألصليیيین وولصالحهم.  يیتم   

بالمئة من ااألسماكك  80قبالة االمغربب قد تم إإستغاللها بشكل مفرطط حتى أأنن    

االمستغلة تأتي من االميیاهه االصحرااوويیة. ووكل عمليیاتت االصيید تقومم بها سفن   

لصيید االتقليیديیة ووال يیمنح ا يیسيیطر االمغارربة على عمليیاتت ااماالمملوكة للمغارربة، كصيید اال  

في االدااخلة االتي يیمثل االصيید االصناعة االرئيیسيیة فيیها قيیل لنا أأنن االصحرااوويیونن ال فاالصحرااوويیونن إإال ترااخيیص جد قليیلة. 
بالمئة من االعمالل. ووسألل االوفد ما إإذذاا كانواا هم أأوو أأيي شخص يیعرفونه قد تمت ااستشاررتهم حولل ررغباتهم  5يیمثلونن سوىى 

االصيید االمشتركة بيین ااإلتحادد ااألووررووبي وواالمغربب ووقد جاء االردد بالنفي االقاطع.فيیما يیخص إإتفاقيیة   

االفوسفــاتت  

مليیونن ددووالرر أأمريیكي. وويیعمل حاليیا  300حواالي  2013مصدرر االدخل ااألكبر حيیث بلغت قيیمة صاددررااتت يیمثل االفوسفاتت 
بالمئة من االقوىى االعاملة  21لونن سوىى آآالفف عامل تقريیبا، ووأأخبرنا أأنن االصحرااوويیيین ال يیمث 3في مجالل إإستخرااجج االفوسفاتت 

بالمئة من مجموعع االفنيیيین.  4ووتؤدديي االغالبيیة االعظمى منهم االوظائف ااألكثر توااضعا حيیث يیمثل االصحرااوويیيین أأقل من 
بهم عن أأهميیة االمواارردد االطبيیعيیة ووكيیف أأنن موااجهة ااستغاللها من  اناالتقيینن في بوكرااعع االذيین وووتحدثث عمالل االفوسفاتت االسابق

على موااررددهه ووأأنن تعودد االسلطة االشعب االصحرااوويي مباشرةة ووعلنا  يیتولىاالصرااعع. "يینبغي أأنن  حليیساعد في  شأنه أأنن
فواائدها لجميیع االصحرااوويیيین بما في ذذلك االعاطلونن عن االعمل وواالمعاقونن".  

 االطماطم

كلم شمالل االدااخلة تنتج االطماطم االموجهة أأساسا للسوقق ااألووررووبيیة. ووتعودد ملكيیة  40مزررعة على مسافة ما يیقربب  12توجد 
للعائلة االمالكة في االمغربب وواالتكتالتت االمغربيیة االنافذةة أأوو إإلى االشركاتت االفرنسيیة االمتعدددةة االجنسيیاتت، في  االمزااررععجميیع 

مزررعة ووال حتى االمستوطنونن االمغارربة في ااألررااضي االصحرااوويیة على نطاقق حيین ال يیملك االصحرااوويیونن االمحليیونن أأيیة 
ضيیق.   

. إإنن أأيي ااالحتالللاالمواارردد االصحرااوويیة يیوفر فرصص عمل للمستوطنيین وويیساعد في ترسيیخ  ااستغالللووبالنسبة للمغربب فإنن 
 ااالتفاقيیاتتاالتجاررةة أأوو ، سوااء من خاللل غيیرها من االدوولل ااألووررووبيیةمن قبل االمملكة االمتحدةة أأوو  ااالستغالللددعم لهذاا 

ووقد أأخبرنا االعديید من االصحرااوويیيین أأنن االمغربب سيیغاددرر في حالل لم يیعد . ااالحتالللاالتجارريیة، يیضع عقباتت في ووجه إإنهاء 
يیستفيید من االمواارردد االطبيیعيیة للبلد.  
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االوفد ززيیاررةة كروونولوجيیا  
2014فبراايیر  13  

ووصولل االوفد إإلى االعيیونن :1800  

2014فبراايیر  14  

عن االكودديیسا  إإررجاء االلقاء االمقررر مع االميینوررسو إإلى نهايیة االزيیاررةة، ووبدلل ذذلك االتقى االوفد بمحمد سالم لكحلتم : 9030
لأليیامم االثالثث االقاددمة ووااألهدااففلتأكيید ااألوولويیاتت   

لقاء مع سيیديي محمد علوااتت ررئيیس جمعيیة إإبصارر االخيیر للمعاقيین :1130  

منظمة صحرااوويیة  باررهاووباعت(االصوررةة) برفقة أأعضاء آآخروونن من االجمعيیة.    

مجبرةة على فإنن االجمعيیة محظوررةة ووبالتالي ال تنالل أأيي ددعم مادديي من االسلطاتت   

االعمل في نطاقق محدوودد وومن ددوونن االمعدااتت ااألساسيیة. ووااطلع االوفد على االتميیيیز  

ااإلضافي االذيي يیوااجهه االمعاقونن االصحرااوويیيین ااألطفالل وواالبالغيین في االمؤسساتت    

االجمعيیة ررغم محدوودديیتها. لمراافقاالمغربيیة، ووتفضيیلهم هم ووعائالتهم   

 

 

نفدررااليیة االنقابيیة للعمالل االصحرااوويیيین إإلى جانب أأحمد االديیامم حمد موسى االديیة ااألميین االعامم للكولقاء مع سيید أأ :1230
تديیرها سابقا إإسبانيیا موفرةة ووأأعضاء آآخروونن من االنقابة. ووتم إإطالعع االوفد على تارريیخ مناجم بوكرااعع للفوسفاتت االتي كانت 

أألف عامل صحرااوويي. وومنذ أأنن سيیطر 24فرصص عمل لـ   

االمغربب على إإنتاجج االفوسفاتت في االصحرااء االغربيیة تهاووىى    

هم االعظمى ــــــــآآالفف عامل غالبيیت 3ذذلك االرقم ليیصل إإلى    

ة ووغيیر معترفف بها ـــــمغارربة. وواالكونفدررااليیة االنقابيیة مستقل  

ق االشعب ـــــلمغربيیة ووتعمل من أأجل حمن قبل االسلطاتت اا  

اتب ـــأأمامم االمكووقفاتت االصحرااوويي في موااررددهه االطبيیعيیة من خاللل   

وويیشغل سيید أأحمد االجهويیة لوززررااةة االطاقة وواالمناجم في االعيیونن.   

موسى االديیة (ووسط االصوررةة) أأيیضا منصب ررئيیس تنسيیقيیة   

ااكديیم اايیزيیك االتي سيیلتقي بها االوفد فيیما بعد في ذذلك االمساء ووهو    

أأحد االذيین ساهمواا بفعاليیة في حركة ااكديیم اايیزيیك ااإلحتجاجيیة في  

 2010.  
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ززيیاررةة إإلى ميیناء االصيید قربب االعيیونن االذيي يیعتبر موطن أأكبر : 1330  

سوقق ددااخلي لألسماكك في إإفريیقيیا وولكن ااآلنن تموله بشكل كامل تقريیبا   

االسفن االمغربيیة بدال من االصيیادديین االصحرااوويیيین. كما شاهد االوفد مصنع   

تصديیر االفوسفاتت االوااقع خلف ميیناء االصيید االذيي يیقع عند نهايیة حزاامم   

ررةة) االذيي يینقل االفوسفاتت من مناجمكلم (أأنظر االصو 100ناقل طوله    

بوكرااعع إإلى االساحل وويیعتبر االحزاامم ااألطولل من نوعه في االعالم. أأنظر  

االمغربب على االفوسفاتت  ااستحوااذذفصل االمخصص للمواارردد االطبيیعيیة في هذاا االتقريیر لمزيید من االمعلوماتت بخصوصص اال 
ووصيید االسمك وواالمعاددنن في االصحرااء االغربيیة االمحتلة.   

 

 

 

لقاء مع أأعضاء تنسيیقيیة ااكديیم اايیزيیك (االصوررةة) ووقد  :1600                                                       

تأسست االحركة بعد تفكيیك االقوااتت االمغربيیة لمخيیم ااكديیم اايیزيیك                                                      

. ووعرضض على االوفد  فيیديیو 2010ااالحتجاجي في نوفمبر                                                

لمظاهرةة نظمتها االمجموعة مؤخراا ووقد تم قمعها بقوةة من قبل االشرطة                                                             

ووتم فيیها ااإلعتدااء على االنساء االمحتجاتت.االمغربيیة وواالقوااتت االمساعدةة                                                           

 

 

 

 

ووهم 15لجنة عائالتت ووأأمهاتت االمختفونن االـ مع لقاء  :1730  

  2005دديیسمبر  25مجموعة من االشبابب االصحرااوويي ااختفواا في  

ى االوفدوولم يیسمع أأوو يیرىى عنهم أأيي شيء منذ ذذلك االحيین. وواالتق  

كفاحهن لمعرفة حقيیقة  ااستمريین في نأأنه بأمهاتت االمختفيین ووعلم   

غربي.مصيیر أأبنائهن في موااجهة االتعنت وواالقمع االم  
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لقاء مع سيیديي محمد ددددشش ررئيیس لجنة االدفاعع عن حق  :1830  

تقريیر االمصيیر لشعب االصحرااء االغربيیة (كودداابسو) ووحمادد حمادد   

نائب ررئيیس كودداابسو ووأأعضاء آآخروونن من االلجنة. ووكانت االلجنة   

من أأجل االضغط لصالح تقريیر االمصيیر  2005قد تأسست في   

  باعتباررههحر وونزيیه  ااستفتاءللشعب االصحرااوويي من خاللل 

ااألددااةة االوحيیدةة لضمانن حقوقق ااإلنسانن كاملة في االمستقبل.    

وويیشكل ااألمر إإحرااجا كبيیراا لبعثة االسالمم ااألمميیة االميینوررسو   

.1991لفشلها في االمضي بإتجاهه ااإلستفتاء االذيي ووعد به االصحرااوويیيین سنة   

 

 

رااوويیة لضحايیا ااإلنتهاكاتت االجسيیمة لحقوقق ااإلنسانن إإلى جانب أأعضاء لقاء مع اابرااهيیم ددحانن ررئيیس االجمعيیة االصح :2000
وولكن االسلطاتت االمغربيیة ررفضت مراارراا ووتكراارراا  2005االتي كانت عقدتت مؤتمرها االتأسيیسي في مايي  آآخريین من االجمعيیة
وظيیفها على ضوء االتي يیقومم االمغربب بت . ووقد تم إإطالعع االوفد على ااإلسترااتيیجيیاتت االدعائيیة االجديیدةةااإلعتراافف بها ررسميیا

خوفه من خساررةة عالقاته االدووليیة االعامة بسبب ااحتالله للصحرااء االغربيیة. وومن جانبها ااعتمدتت االحركة االصحرااوويیة 
االمنسقةإإسترااتيیجيیة االخرووجج إإلى االشوااررعع في سلسلة من االمظاهرااتت   

لكسر حاجز االخوفف في نفوسس االشعب االصحرااوويي. كوسيیلة متعمدةة  

ووقد حققت هذهه ااإلسترااتيیجيیة نجاحا باهراا في االمظاهرااتت االعاررمة    

رجج آآالفف االصحرااوويیيین حيین خ 2013مايي  4 ياالتي شهدتها االعيیونن ف  

إإلى االشوااررعع للمطالبة بتقريیر االمصيیر ووإإنهاء ااإلحتاللل االمغربي.  

وومنذ ذذلك االحيین ددأأبت االقوااتت االمغربيیة على قمع االمظاهرااتت   

االتي تنظمها االمجموعاتت االصحرااوويیة بقوةة فضال عن مدااهمة مناززلل   

االمداافعيین االصحرااوويیيین االمعنيیيین.   

 

 

منظمة صحرااوويیة  15 تضملقاء مع تنسيیقيیة االمداافعونن االصحرااوويیيین عن حقوقق ااإلنسانن بالعيیونن ووهي هيیئة تنسيیق  :2130
لمجاالتت االحقوقيیة يینهم مجموعاتت تنشط في مختلف االحقوقق ااإلنسانن بالعيیونن كنا قد االتقيینا بعضهم بشكل منفصل، وومن ب

االسلطاتت االمغربيیة وواالميینوررسو إإلى االمدنيیة وواالسيیاسيیة ووااإلجتماعيیة وواالثقافيیة ووااإلقتصادديیة. وواالتنسيیقيیة هي االهيیئة االتي ترسل 
بالوضع  المظاهرااتت االمزمع تنظيیمها في االعيیونن، وومع ذذلك فإنن جميیع منظماتت حقوقق ااإلنسانن ال تتمتعب اإإشعارراا ررسميی

االقانوني ووبالتالي يیتم منع جميیع االمظاهرااتت.   
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محمد سالم االشرقاوويي (في االصوررةة مع (االمجلس) لقاء إإفطارر مع االرئيیس ااإلقليیمي للمجلس االوطني لحقوقق ااإلنسانن : 0900
حيیريیمي كورربيین). وويیعتبر االمجلس االهيیئة االوطنيیة االمغربيیة االمكلفة بمرااقبة حقوقق ااإلنسانن في كل منطقة من مناطق 

االمحتلة. وواانتقد نشطاء حقوقق ااإلنسانن االصحرااوويیيین لجنة إإقليیميیة لتغطيیة االصحرااء االغربيیة  2011في االمغربب ووقد أأنشأ 
في تحقيیق االعداالة لضحايیا إإنتهاكاتت حقوقق ااإلنسانن االمجلس لفشله   

على أأيیديي قوااتت االدوولة االمغربيیة وواالتعريیف بحاالتهم وونشرها.   

  260وومن جانبها أأخبرنا أأنن االلجنة ااإلقليیميیة للمجلس بالعيیونن أأررسلت 

بشأنن حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة إإلى االشرطة االمغربيیة  شكوىى  

في االسابق قدمت االلجنة ااإلقليیميیة عليیها. وووولكنها لم تتلق رردداا ووااحداا   

تقارريیر حولل حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة إإلى االمكتب   

االرئيیسي للمجلس بالرباطط من أأجل نشرها في تقريیرهه االسنويي، ووسيیشهد   

هذاا االعامم نشر أأوولل تقريیر حولل ووضعيیة حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء   

االغربيیة من قبل االلجنة ااإلقليیميیة نفسها.  

 

 

لقاء ررسمي مع يیحظيیه بوشعابب وواالي االعيیونن ووبوجدوورر وواالساقيیة االحمرااء وومواليي حمديي وولد االرشيید ررئيیس بلديیة  :1030
ساخن حولل حقوقق ااإلنسانن للشعب االصحرااوويي االعيیونن إإلى جانب نواابب محليیيین ووززعماء قبائل. ووقد ددخل االوفد في نقاشش 

بما في ذذلك االحق في تقريیر االمصيیر االذيي رردد عليیه االواالي وواالعمدةة ووااآلخريین بدفاعهم عن نموذذجج بديیل من االحكم االذااتي 
تحت االسيیاددةة االمغربيیة. ووقدمم للوفد عرضا حولل االمناخخ ااإلقتصادديي االحالي في االصحرااء االغربيیة االذيي يیسودد فيیه مناخخ شبه 

   من االضراائب بالكامل في محاوولة لجذبب ااإلستثمارر إإلى االدااخل. خالل 

 

Secteur	  Minier 	  
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ررئيیس بلديیة االعيیونن االشريیفووجبة غدااء أأقامها مواليي حمديي  :1300  

عرووضض من مكتب ررئيیس االبلديیة لخطط االمشارريیع االمعمارريیة  :1400 	  

لل االجارريیة في االمديینة لتطويیر االعيیونن، ووهناكك برنامج ضخم من ااألعما 	  

بتكلفة كبيیرةة على االخزيینة االعامة لتحويیل االعيیونن إإلى ووااحة عصريیة.  	  

ا تبيین مخطط مكتبة االبلديیة االجديیدةة قيید ااإلنشاء حاليیا.االصوررةة هن 	  

 

ثالثة أأعضاء من االوفد (االنائب جيیريیمي كورربيین، جونن غووورر، جونن هيیالرريي) يیشهدوونن على قمع مظاهرةة ددعي  :1700
ذذلك االمساء بشاررعع االسماررةة ووسط االعيیونن. ووبإمكانكم ااإلطالعع على مزيید من االتفاصيیل في  17:00إإليیها على االساعة 

مقاالتت نشرها أأعضاء االوفد في ووسائل ااإلعالمم ووتجدوونها مرفقة 	  

كانت االشرطة االمغربيیة، سوااء بالزيي االرسمياا االتقريیر. بيینما بهذ  	  

أأوو بمالبس مدنيیة (أأنظر صوررةة االخبر االملتقطة ذذلك االيیومم) تطارردد   	  

أأضحت سيیاررةة محمد سالموواالمحتجيین بنشاطط لمنع تشكل االمظاهرةة،  	  

لكحل االتي كانت تقلنا إإلى قربب االمظاهرةة "منطقة آآمنة" يیتجمع   	  

من االتعرضض للهجومم. ووفي نهايیة االمطاففاالناسس ددوونن خوفهم  هاحول 	  

تم ااحتجازز االسيیاررةة ووسرقت كاميیراا أأحد أأعضاء االوفد كانت بدااخل   	  

االسيیاررةة من قبل االشرطة االمغربيیة. 	  

 

 

 

 

 

ااإلفطارر في االيیومم  ااجتماععاالنائب مارركك وويیليیامز يیلتقي بمجموعاتت االمجتمع االمدني االموااليیة للمغربب. أأنظر أأيیضا  :1700
إإلى: ااالجتماعع، ووقد ااستمع االوفد خاللل ببعض ممثلي نفس االمجموعاتتمرةة أأخرىى االمواالي حيین االتقى االوفد بكامل أأعضائه   

. منتدىى االمرأأةة للتنميیة االثقافيیة1  

. حقوقق االمرأأةة االصحرااوويیة في إإسبانيیا2  

. جمعيیة االتنميیة ااإلجتماعيیة3  

. معهد االعيیونن للتعليیم4  

	وواالمصالحة ااإلنصافف هيیئة. ررئيیس االمداافعونن عن حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء، عضو 5   	  

. ررئيیس جمعيیة االدفاعع عن االمحتجزيین وورراابطة االمداافعونن عن حقوقق ااإلنسانن (عضو سابق بالبوليیسارريیو)6  
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. االمكتب االسيیاسي للجمعيیة االبيیئيیة االسيیاسيیة7  

. مديیر مركز االلغاتت8  

ضى االهيیموفيیليیا. ررئيیس االجمعيیة االمغربيیة لمر9  

. مديیر مكتب االبريید10  

. مديیر االدفاعع عن حقوقق االمستهلك ووااللجنة االمستقلة لحقوقق ااإلنسانن11  

. قسم االمرأأةة في ااألحزاابب االسيیاسيیة12  

. االجمعيیة االوطنيیة للعائديین13  

جمعيیة مدررسي االلغة ااإلنجليیزيیة. 14  

. االلجنة االمستقلة لحقوقق ااإلنسانن وومدررسي االلغة ااإلنجليیزيیة15 	  

 

لقاء مع ااميینتو حيیداارر ررئيیسة تجمع االمداافعيین االصحرااوويیيین عن حقوقق ااإلنسانن (كودديیسا) ووأأعضاء آآخروونن من  :2030
ووأأصبحت ووااحد من أأهم مصاددرر االتقريیر عن حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة  2002االتجمع. ووقد أأنشئت االكودديیسا في 

مغربيیة.ررغم حرمانها من ااإلعتراافف االرسمي من قبل االسلطاتت اال  

ووقد عرضض على االوفد تفاصيیل اانتهاكاتت حقوقق ااإلنسانن االتي    

االيیومم  2013اابريیل  26عانى منها االنشطاء االصحرااوويیيین منذ   

ررفض مجلس ااألمن االدوولي ااألخيیر للتصويیت على أأعقباالذيي   

إإمكانيیة توسيیع صالحيیاتت االميینوررسو لتشمل مرااقبة حقوقق ااإلنسانن.    

مظاهرةة سلميیة تم قمعها بالقوةة من قبل االسلطاتت االمغربيیة  59أأنن ووعلمنا   

أأددتت إإلى إإددخالل مئاتت االمتظاهريین (ررجالل وونساء على حد سوااء) إإلى االمستشفى بعد تعرضهم للضربب  فترةةلااخاللل تلك 
االمبرحح. ووتؤكد هذهه ااالنتهاكاتت لحقوقق ااإلنسانن ووغيیرها على االحاجة االملحة لتوسيیع صالحيیاتت االميینوررسو لتشمل مرااقبة 

االمساء يیتهم فيیه االوفد بالتحريیض على االعنف  لكااذذا حقوقق ااإلنسانن. ووأأخطر االوفد في هذاا االلقاء أأنن وواالي االعيیونن أأصدرر بيیان
في االمظاهرةة االتي نظمت في ووقت سابق من ذذلك االيیومم.  
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مع مجموعاتت االمجتمع االمدني االموااليیة للمغربب االذيین كانن االنائب مارركك وويیليیامز قد االتقى بهم مساء إإجتماعع إإفطارر  :0800
). ووااعترفت االمجموعاتت بالتحديیاتت ااإلقتصادديیة ووااإلجتماعيیة االتي توااجه االشعب االصحرااوويي االيیومم االسابق (أأنظر أأعلى

ووأأقروواا أأنن هذهه هي أأحد ااألسبابب االتي تقف ووررااء االمظاهرااتت ااألخيیرةة ضد سلطاتت االدوولة االمغربيیة.  

 

ءمنتدىى االمستقبل للنساررئيیسة لقاء مع سكيینة جد أأهلو  :0900  

ممثلونناالصحرااوويیاتت (فافيیسا) ووأأعضاء أأخروونن من االمنتدىى من بيینهم    

قدمواا من االدااخلة وواالسماررةة لإللتقاء بالوفد. ووتأسس االمنتدىى في    

من أأجل االنهوضض بحقوقق االمرأأةة االصحرااوويیة وواالمطالبة  2009فبراايیر   

ااوويي. كل ااألعضاء نشطاءبحق تقريیر االمصيیر للشعب االصحر  

لمعاملة على أأيیديي االسلطاتت االمغربيیة.ووسوء اا عتقاللتعرضواا لال   

 

 ييذ. ووااستمع االوفد لشهاددةة مؤثرةة من شقيیقة سعيید ددمبر اال2010لقاء مع عائالتت االشهدااء االذيین قتلواا في االفترةة منذ  :1030
2010دديیسمبر  21ررميیا بالرصاصص من قبل االقوااتت االمغربيیة في  قتل  

خاللل  2010نوفمبر  08االذيي قتل في وومن شقيیق بابي االكركارر                                                   

االهجومم االمغربي على مخيیم ااكديیم اايیزيیك ااالحتجاجي، وومن ززووجة                                                  

ااكديیم اابرااهيیم االدااوودديي االذيي قتل هو ااآلخر في االهجومم االمغربي على                                                   

ض طلب عائلة سعيید ددمبر (االذيي أأستقبل االوفد بمنزلها) اايیزيیك. ووقد تم ررف                                                         

لعائلة بمناسبة يیومم مقتلهتم إإعالمها بمكانن ددفنه. ووتقيیم االتشريیح جثته وولم يی                                                         

تحصيینه لمنع االشرطة ااسيیم  تأبيینيیة ددااخل االمنزلل االذيي تم كل شهر مر من                                                         

االمغربيیة من تفكيیك االمرااسيیم.          

 

 

 

لقاء مع منظماتت االمجتمع االمدني بالسماررةة وواالدااخلة حيیث لم يیكن بمقدوورر االوفد االسفر إإلى خاررجج االعاصمة االعيیونن  :1130 
كلم جنوبب االعيیونن على  500بفرصة ااإللتقاء بممثليین عن هاتيین االمديینتيین. تقع االدااخلة على بعد أأكثر من  ناووبالتالي ررحب

اارردد االطبيیعيیة في هذاا االتقريیر) ووتوجد بالمديینة قاعدةة ( أأنظر فصل االمو ة لزررااعة االطماطمووهي مهم ساحل االمحيیط ااألطلسي
كلم شرقق  150عسكريیة مغربيیة وويیشكل االمستوطنونن االمغارربة نسبة كبيیرةة من سكانها. أأما االسماررةة فتقع على بعد حواالي 

االعيیونن ووتشكل هي ااألخرىى حاميیة للجيیش االمغربي.  
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ن االصحرااوويیيین االقابعيین بالسجوننلقاء مع عائالتت االمعتقليین االسيیاسيیيی :1300  

. 2010ك ااالحتجاجي في نوفمبر ــــــــــاالمغربيیة منذ تفكيیك مخيیم ااكديیم اايیزيی   

  160م اايیزيیك أأعتقل أأكثر من ــــــأأعقابب االهجومم االمغربي على مخيیم ااكديی في

ل محكمة عسكريیة مغربيیة في محاكمة ــــمن قبمنهم  25حكم على ووشخصا   

ل منظماتت حقوقق ااإلنسانن االدووليیة.ــــــــلى نطاقق ووااسع من قبتمت إإدداانتها ع  
 

دــلقاء مع لجنة حمايیة االمواارردد االطبيیعيیة االتي يیرأأسها سيیدأأحمد لمجيی :1400  

د) ــورر االمعرووضة على االوفــــــ(االذيي يیظهر في االصوررةة االمنفرددةة في االص   
  اررههباعتبووهو يیقضي حاليیا عقوبة االسجن مدىى االحيیاةة بسجن سال االمغربيیة 

ة ـــــــــاالذيین حكمت عليیهم محكمة عسكريی 25من مجموعة ااكديیم اايیزيیك االـ   

ةـــــــعلى إإثر تفكيیك مخيیم ااكديیم اايیزيیك ااالحتجاجي من قبل االقوااتت االمغربيی  

.2010في نوفمبر    
 

بعثة  ووررئيیس االغربيیة لصحرااءاا في االمتحدةة لألمم االعامم لألميین االخاصص االممثل وويیبر، فايیسبروودد وووولفغانغ مع لقاء :1500
. ووأأطلع االوفد على االوضع االحالي لوقف آآررتشر ووكورريین ماغناني اانريیكو االميینوررسو هم ن منموظفيی نباج إإلى االميینوررسو

، كما أأطلع على االتقدمم إإطالقق االنارر بيین جبهة االبوليیسارريیو وواالمغربب االمستقر نتيیجة للتوااجد االمستمر لبعثة االميینوررسو
ااأللغامم على جانبي االجداارر االفاصل (في االوقت االحالي تشيیر االتقديیرااتت إإلى أأنن ااألمر سيیستغرقق االمحرزز في برنامج إإززاالة 

عاما إلززاالة كافة ااأللغامم االمزررووعة أأثناء االحربب). ووأأخبر االوفد عن عجز االميینوررسو عن مرااقبة حقوقق ااإلنسانن في  13
حيیاتت االميینوررسو.االصحرااء االغربيیة بعد مناقشة مجلس ااألمن االدوولي ووررفضه مقترحح توسيیع صال  

 

 

 

االوفد يیغاددرر االعيیونن :1800  
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ـــــــــاتتقــحاالمل  

 

 
 

 

 
تهم االغربيیة االصحرااء لماذذاا/ 1  

 

	  
االنائب جيیريیمي كورربيین يیكتب عن مهمته لتقصي االحقائق في شمالل إإفريیقيیا  

    2014فبراايیر  22 ،االبريیطانيیة ستارر موررنيینغ

   ترجمة: حمديي االسالك االديید

 

 

	  

 مع االمغربب يیحتله االذيي ااإلقليیم لزيیاررةة االغربيیة للصحرااء االبرلمانيیة االمجموعة من ووفد ضمن االماضي ااألسبوعع في كنت
.االغربيیة االصحرااء مواارردد مجموعة من جورر ووجونن"  االحاجة على حربب" منظمة من هيیالرريي جونن 	  
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 وومجموعاتت نسائيیة منظماتت وو ااإلنسانن حقوقق نشطاء وو االسابقيین االسجناء من ووااسعة مجموعة مع لقاء 20 من أأكثر عقدنا
.عماليیة وونقاباتت إإعاقة 	  

 وو للمغربب االموااليیة االمدني االمجتمع ووجماعاتت االعيیونن مديینة عمدةة ووكذلك االمغربب قبل من االمعيین االمنطقة حاكم أأيیضا االتقيینا
 ااستفتاء لتنظيیم االمتحدةة ااألمم بعثة ،"ميینوررسو" بعثة ررئيیس وويیبر، فايیسبروودد وووولفغانغ ااإلنسانن لحقوقق االمغربيیة االمجموعة
.االغربيیة االصحرااء ااستقاللل 	  

؟ تهم االغربيیة االصحرااء فلماذذاا 	  

 ااألررااضي من االشاسعة االمنطقة هذهه سيیدةة إإسبانيیا أأصبحت 19 االقرنن أأووااخر في أأفريیقيیا ااألووررووبيیة االقوىى قسمت عندما
.مورريیتانيیا إإلى ووجنوبا ااألطلسي االمحيیط إإلى االجزاائر من تمتد االتي أأساسا االصحرااوويیة 	  

 في االمغربب في االفرنسي االنفوذذ اانتهى حيیث. مستعمرةة تلو مستعمرةة ااالستقاللل تحقيیق في االمستعمرااتت بدأأتت 1950 في
.ااستقاللهما لنيیل ددمويیة حربا وواالجزاائر مورريیتانيیا خاضت بيینما ،1956 	  

.فراانكو االجنراالل االفاشي االدكتاتورر ووفاةة بعد 1975 عامم في االمطافف نهايیة في االغربيیة االصحرااء من ااسبانيیا اانسحبت 	  

" بوليیسارريیو" االصحرااوويي االوطني االتحريیر جبهة شنت عندما حربا أأثارر مما - وومورريیتانيیا للمغربب ااإلقليیم إإددااررةة سلمت لكنها
.االمصيیر تقريیر لربح محاوولة 	  

 معظم حولل ررمليیا جداارراا بنى وو. االحيین ذذلك منذ االبلد ووااحتل يینسحب لم االمغربب وولكن مورريیتانيیا اانسحبت ما سرعانن وو
.منها للتخلص آآخر عقداا ستغرقق االقتالل عن االناجمة ااألررضيیة ااأللغامم إإنن. 1991 عامم في االنارر إإطالقق ووقف قبيیل ااإلقليیم 	  

.االجزاائر تيیندووفف، في ووكذلك االعيیونن في مكاتب لديیها تزاالل ال االتي ،"ميینوررسو" بعثة االمتحدةة ااألمم أأنشأتت 	  

 وواالبوليیسارريیو االمغربب قدررةة عدمم بسبب عقمها أأثبتت ااإلقليیم مستقبل على ااستفتاء إإجرااء كيیفيیة حولل االتفاووضض من سنوااتت
.ااالنتخابيیة االقواائم على ااالتفاقق على 	  

.لالستفتاء مشرووعها االمتحدةة ااألمم علقت االحيین ذذلك منذ وو 	  

 ااألسبق ااألمريیكي االخاررجيیة ووززيیر ووااقترحح. االذااتي بالحكم يیتمتع االمغربب من جزءاا تكونن أأنن يیجب االمنطقة أأنن االرباطط ووتؤكد
.أأعواامم 10 بعد ااالستقاللل على ااستفتاء إإجرااء مع ووسطا حال بيیكر جيیمس 	  

.االمغربب قبل من ااالقترااحح ررفض ليیتم مضض، على االبوليیسارريیو جبهة وووواافقت 	  

 االصحرااء في مخيیماتت في عالقيین 100.000 هناكك حيیث. االجزاائر في لالجئيین مخيیماتت في االصحرااوويیيین غالبيیة يیعيیش
.1970 منذ هناكك كانواا منهم االكثيیروونن االجزاائريیة، 	  

 على االعمل في ااآلنن االكثيیروونن يیعتمد وو. ااإلقليیم في االمتبقيیيین االصحرااوويیيین االسكانن عددد االمغارربة االمستوطنونن ااآلنن وويیفوقق
.االحكوميیة شبه االمؤسساتت وو االمغربيیة االدوولة 	  

 االصيید التفاقق االمعاررضة سبب هو ووذذلك. محتل أأخرىى بعباررةة أأوو باالستقاللل متمتع غيیر إإقليیم هو ااإلقليیم االقانونيیة االناحيیة من
.لمحالتنا االغربيیة االصحرااء أأسماكك بدخولل يیسمح االذيي وواالمغربب ااألووررووبي ااالتحادد بيین 	  

 عبر ااإلقليیم من تتدفق االتي االفوسفاتت من االضخمة االمعدنيیة وواالثرووةة االمغربيیة االوطنيیة االطموحاتت تكمن االنزااعع ووررااء
.االساحل قبالة ااألسماكك من هائلة كميیاتت عن فضال االعيیونن، 	  

 للطماطم، ووااسعة مزااررعع بإنشاء االدااخلة، االثانيیة، االرئيیسيیة االمديینة أأنحاء في متزاايیدةة مغربيیة ززررااعيیة أأنشطة ااآلنن هناكك
.أأسوااقنا في االمطافف بها يینتهي االمنتجاتت هذهه بعض 	  
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 ااإلنسانن حقوقق عن االصحرااوويیيین االمداافعيین تجمع ممثلي االتقيینا عندما وو. متوااصلة االغربيیة االصحرااء سكانن ضد ااالنتهاكاتت
.االمصيیر بتقريیر يیطالبونن االذيین أأوولئك ضد وواالتميیيیز االشبابب ووااحتجازز االتعسفيیة ااالعتقاالتت عن سمعنا) كودديیسا( 	  

.منهم ألرربعة االعيینيین معصوبة ووظلت لسنوااتت للسجن نفسها تعرضت حيیداارر منتو" كودديیسا" ررئيیسة 	  

.للسالمم نوبل لجائزةة ترشيیحها تم ووقد 	  

 هذهه في يیعملونن صحرااوويیا 24.000 كانن 1975 عامم في اانه االصحرااوويیيین االفوسفاتت عمالل ااتحادد ررئيیس لنا ووأأووضح
.أأجر بأسوأأ وو ااآلنن تعمل منهم ضئيیلة نسبة أأنن إإال االصناعة 	  

.االسجن في يیزاالونن ال وواالذيین قتلواا االذيین عائالتت أأيیضا االتقيینا وو 	  

 يیعني ذذاا ما تحديید ددوونن االمغربب، إإطارر في االذااتي االحكم كلها تدعم االمغربب في االمتمركزةة االمدني االمجتمع جماعاتت لكن
.ذذلك 	  

 ووإإمكانيیة االكنارريي جزرر قربب ووأأثيیر. ووااالقتصادديیة ااالجتماعيیة االتنميیة عن وو ااإلنسانن لحقوقق االوطنيیة االلجنة أأهميیة عن تحدثواا
.االسيیاحة ززيیاددةة 	  

 على وواانهاال – االسيیاسيیة لألززمة حال يیكونن أأنن يیمكن االذااتي االحكم أأنن على أأصراا االعيیونن مديینة عمدةة وو حاكم االتقيینا عندما
.االبوليیسارريیو ووددعم االالجئيین إلسكانن االجزاائر 	  

.االغربيیة االصحرااء في االتعبيیر حريیة هناكك وواانن مسيیسة ااإلنسانن حقوقق بأنن االممانعة كانت وو 	  

.االعيیونن في االضخمة االتحتيیة االبنيیة وومشارريیع االجيیدةة االطرقق مثل تنميیة، هناكك بالتأكيید 	  

 على االتكلفة وو. االمغربب في عليیه هي مما أأعلى االمستوطنيین مرتباتت وو االضراائب من عمليیا معفاةة كلها االمحتلة االمنطقة
.هائلة االمغربيیة االحكومة 	  

.مظاهرةة لمشاهدةة االفاخر االعمدةة مقر غاددررنا عندما خيیاليیا فاررقنا لمسنا لكننا 	  

 مهمة إإضافة يینبغي أأنه االصحرااوويیة االمصيیر تقريیر مجموعاتت كل ووتطالب اابريیل 15 في االتجديید على ةمقبل االبعثة مأمورريیة
.ااإلنسانن حقوقق 	  

.ذذلك على االضوء لتسليیط شهر كل من 15 في للمظاهرااتت االدعوةة تتم وو 	  

.االمظاهرةة إلقامة محددداا كانن االذيي االمكانن إإلى وواالمطر االريیح مهب في االشوااررعع عبر سرنا 	  

 يیجريي أأوو يیمشي ررأأووهه شابب أأيي لضربب ااستخدموها ضخمة عصي لهم أأعطيیت قد وو يیخرجونن بالشبانن محملة شاحناتت ررأأيینا
.االشاررعع في 	  

.بالقوةة تفريیقهم تم حالل أأيي على االتجمع من تمكنواا االذيین االقليیل االعددد 	  

 ااإلنسانن حقوقق عن االصحرااوويیيین االمداافعيین تجمع عضو ووهو سائقنا ااعتقالل االشرطة ووحاوولت عندئذ سيیاررتنا توقيیف تم
.سحب شاحنة بوااسطة سيیاررته ووإإززاالة مزعومة، مروورر لمخالفاتت" كودديیسا،" 	  

.االسيیاررةة في يیزااالنن ال منا ااثنيین وو االسحب شاحنة في تعليیقنا تم االوااقع في 	  

.بصحبته االمنطقة مغاددررةة على ووااتفقنا سائقنا سرااحح أأطلق ااإلنسانن حقوقق لجنة ووصولل وو االجداالل من ساعة بعد 	  

 االوحيیدةة االطريیقة وو للشرطة بالنسبة ووااضحة أأوولويیة كانن االطريیق ضريیبة في االتحقيیق أأنن بما إإززاالتها تمت سيیاررته أأنن إإال
.شرطة ضابط 30 عن يیقل ال ما االعمليیة في شارركك. االسيیاررةة مصاددررةة هو ذذلك لعمل 	  
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.بحضوررنا االتظاهر على االشبابب" حرضنا" بأننا يیقولل بيیانا االحاكم ااصدرر االليیلة تلك من الحق ووقت في 	  

.االمظاهرةة حضورر محاوولتها بسبب يیدها في ووقطع شديیدةة كدماتت من تعاني اامرأأةة االتقيینا االتالي االيیومم ووصباحح 	  

 ووتنتظر مكانن كل في تتبعنا كانت عالماتت، تحمل ال للشرطة تابعة نارريیة ددررااجاتت وو سيیاررااتت ززيیاررتنا طواالل رراافقتنا لقد
.حضرناهه ااجتماعع كل خاررجج 	  

 - االقضايیا بعض في االمحليیيین االسكانن ضد االمستوطنيین حرضض االغربيیة االصحرااء مستقبل حولل ووااضح خيیارر ووجودد عدمم إإنن
.االمنطقة في االجيیش وو للشرطة ضخم حضورر ووجلب - كلها ووليیس 	  

.االصحرااوويي االشعب حيیاةة يیهدمم ااالستعمارر إإلى يیعودد صرااعع لماذذاا؟ 	  

.به االقيیامم لهم يیسمح لم خيیارر ووهو مستقبلهم، ااختيیارر لهم يیتيیح ااتفاقق يیتم حتى موااررددهم تستغل أأنن يینبغي ال كما 	  

.ااإلقليیم كل في ااإلنسانن حقوقق لمرااقبة عهدتها ووتمديید فورراا" ميینوررسو" بعثة تجديید االمتحدةة ااألمم على يیجب وو  

 

	  

جيیريیمي كورربيین هو نائب بريیطاني عن حزبب االعمالل ووعن اايیسليینجتونن االشماليیة.  
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االنشطاء االصحرااوويیيین يیعانونن االترهيیب االمغربي االكبيیر/ 2  

 

تكتيیكاتت خطيیرةة لقمع االمجموعاتت االصحرااوويیة وواالحمالتت االمؤيیدةة لإلستقالللقوااتت ااألمن االمغربيیة تتبع   

.2014فبراايیر  25جونن هيیالرريي، االغارردديیانن،   

االصحرااء االغربيیة سوىى ووصف االدوولة االبوليیسيیة، فقد كنت هناكك مؤخراا ضمن أأوولل  يیمكن أأنن يینطبق على ووصف يیوجدال 
ء االسريیونن يیرااقبوننا عن قربب ووكأنهم ظلنا في كل مكانن ذذهبنا ووفد برلماني بريیطاني يیزوورر االمناطق االمحتلة. ووكانن االعمال

إإليیه، ووظلت االشرطة االمغربيیة تتعقبنا حيیث ما ذذهبنا مع مستضيیفيینا االصحرااوويیيین.  

ووكانن أأكثر شيء ااقشعرتت له أأبدااننا هو االترهيیب االكبيیر االمسلط من قبل االشرطة االمغربيیة على مظاهرااتت سلميیة 
االعاصمة االعيیونن يیوما ووااحد قبل مغاددررتنا.للصحرااوويیيین شهدناها في   

ووقد كانت مظاهرةة ذذلك االيیومم هي ااألخيیرةة في سلسلة شهريیة من ااإلحتجاجاتت االتي ددعت إإليیها مجموعاتت حقوقق ااإلنسانن 
يیيین االقابعيین في االسجونن االمغربيیة، ووكذاا توسيیع صالحيیاتت بعثة ااألمم للمطالبة بإطالقق سرااحح االمعتقليین االسيیاسيیيین االصحرااوو

حدةة االميینوررسو لتشمل مرااقبة حقوقق ااإلنسانن.االمت  

ووقد قامت مجموعاتت حقوقق ااإلنسانن االصحرااوويیة على االنحو االوااجب بإطالعع االسلطاتت االمغربيیة على االمظاهرااتت في ووقت 
سابق، وولكن ووبما أأنن كل االمنظماتت االصحرااوويیة محظوررةة فإنهم لم يیحصلواا على ترخيیص للقيیامم بالمظاهرةة فقوااتت ااإلحتاللل 

رااء االغربيیة لديیها حساسيیة مفرطة من حريیة االتجمع.في االصح  

بزيي ررسمي ووبلباسس ووبدال من ذذلك ووجد أأوولئك االذيین حاوولواا ااإللتحاقق باإلحتجاجج طريیقهم إإليیه قد سدتها  مجموعاتت االشرطة 
لمنع ووقوعع االمظاهرةة. شبه االعسكريیةاالقوااتت االمساعدةة مدني إإلى جانب   

ع في االشوااررعع االمحيیطة نشاهد سيیاررااتت االشرطة مسرعة بإتجاههم وويیقومم ووكلما بدأأتت مجموعاتت من االصحرااوويیيین االتجم
عناصر من االشرطة بلباسس مدني بضربهم بالهرااووااتت لتفريیقهم.  

يیو مهاجمتها بعنف. ووفي االيیومم االتالي عرضت عليینا لقطاتت فيیدفي يیشرعع مباشرةة عناصر قليیلة في االتجمع تنجح  ووحالما
يیة تحاصر االمتظاهريین ووتفرقهم بقوةة. مالبس مدنتظهر االشرطة بالزيي االرسمي ووب  
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كما االتقيینا أأيیضا بعددد من أأوولئك االذيین ااعتدتت عليیهم االشرطة وومن بيینهم اامرأأةة ووقد ووضعت ضماددااتت طبيیة على أأماكن 
لنشاطهم تحت ااإلحتاللل إإصابتها. ووال يیولي ااغلبهم أأهميیة لإلصاباتت االتي تعرضواا لها بإعتباررها أأخطارر ال مفر منها 

االمغربي.  

االسيید جيیريیمي كورربيین وواالسيید مارركك وويیليیامز وومنسق حملة االصحرااء االغربيیة في االبرلمانن جاء االوفد، االذيي ضم االنواابب ووقد 
سنة على  39االسيید جونن غووورر، إإلى ااإلقليیم لمعايینة أأووضاعع حقوقق ااإلنسانن االتي يیوااجهها االشعب االصحرااوويي بعد مضي 

ااإلحتاللل االمغربي.   

 أأنن طعم مضايیقاتت االشرطة عندما تم سحب ووإإحتجازز االسيیاررةة االتي كانت تقلنا بحجة نحن أأيیضا من جانبنا تذووقنا قليیال
.غيیر مكتملة قانونيیا ووثائقها  

مع حشد االشرطة بلباسس مدني االذيي أأحاطط بنا وولج أأحدهم إإلى ددااخل االسيیاررةة ووخطف االكاميیراا االتي  ددخلنا في ااحتجاججووبيینما 
ااسترجاعها بعد تقديیم شكاووىى إإلى محافظ االشرطة وولكن جميیع صورر كنا قد إإلتقطنا بها صورر االمظاهرةة. ووتمكنا من 

االمظاهرةة قد تم محوها من بطاقة االذااكرةة.  

تعتبر ااألمم االمتحدةة االصحرااء االغربيیة ررسميیا بلد خاضع لمبدأأ تصفيیة ااإلستعمارر مما يیجعلها آآخر مستعمرةة في إإفريیقيیا ووال 
بلد في االعالم بسيیاددةة االمغربب عليیها. أأيييیعترفف   

ددخل االمغارربة من االشمالل وواالمورريیتانيیونن من  1975منطقة سنة ا اانسحبت االقوااتت ااإلستعمارريیة ااالسبانيیة من االعندموو
االجنوبب، وولكن سرعانن ما سحبت مورريیتانيیا قوااتها ليیبقى االمغربب االذيي أأطلق موجاتت متتاليیة من االهجرةة إإلى ااإلقليیم محوال 

االشعب االصحرااوويي إإلى أأقليیة سكانيیة في أأررضه.   

أأيیة ددعوةة إإلى ااستقاللل االصحرااء االغربيیة جريیمة تمس ووحدةة االدوولة االمغربيیة، ووكذلك االحالل مع إإظهارر االعلم ووتعتبر 
ذذلك لم يیمنع االعديید من ااألشخاصص من إإظهاررهه لنا ووبفخر طيیلة أأيیامم ززيیاررتنا كعالمة  ننأأاالصحرااوويي في ااألماكن االعامة إإال 

لرفضهم االرضوخخ للحكم االعسكريي االمغربي.  

في االصحرااء االغربيیة لجذبب االمستوطنيین للتحركك ووإإضفاء مظهر االتقدمم وواالحيیاةة  ااألموااللخ مبالغ كبيیرةة من ووقامم االمغربب بض
لحداائق عامة وومباني بلديیة كفوررةة إإنمائيیة تهدفف لتحويیل االعيیونن إإلى دديیزني  ضخمة  اتتخططماالطبيیعيیة. ووقد عرضواا عليینا 

الند االصحرااء.  

يیعيیة لإلقليیم ووفي مقدمتها االفوسفاتت ووااألسماكك ووااإلحتيیاطاتت االكبيیرةة االمحتملة ووفي االمقابل يیستفيید االمغربب من االمواارردد االطب
من االنفط وواالمعاددنن.  

وونحن كأووررووبيیيین متوررطونن أأيیضا في مصاددررةة االمواارردد االصحرااوويیة ففي دديیسمبر االماضي ووقع ممثلونا في االبرلمانن 
بيیة االصيید في االميیاهه االصحرااوويیة مقابل ررسومم إإتفاقيیة االصيید االمشتركة االجديیدةة مع االمغربب تتيیح للسفن ااألووررووااألووررووبي 

صافيیة مقدمة للسلطاتت االمغربيیة.  

وويیعد هذاا خطوةة كبيیرةة إإلى االوررااء في معركة االعداالة للصحرااء االغربيیة ألسبابب ليیس أأقلها أأنن االبرلمانن سبق له أأنن صوتت 
وويي.ضد صفقة كهذهه. ووال يیحق للمغربب بموجب االقانونن االدوولي االمتاجرةة بمواارردد االشعب االصحراا  

نتظارر فرصتها للخرووجج في عمليیة االصيید اا كك فياووقد قمنا بزيیاررةة ميیناء االصيید بقربب االعيیونن ووررأأيینا االسفن االرااسيیة هن
ووجميیع االعامليین تقريیبا في هذهه االصناعة من االمستوطنيین االمغارربة في مقابل فرصص عمل ضئيیلة للصحرااوويیيین.االمقبلة.   

بهم على أأنن االحل االوحيید لمحنتهم لن يیأتي إإال من خاللل إإستفتاء تقريیر وويیصر جميیع االنشطاء االصحرااوويیيین االذيین االتقيینا 
.1991االمصيیر االذيي ووعدهم به مجلس ااألمن االدوولي سنة   

ووإإلى أأنن يیتم ااإليیفاء بذلك االوعد سيیستمر االكفاحح من أأجل ااإلستقاللل االصحرااوويي.  
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افيیةضمعلوماتت إإ  

 

	  

تعزيیز االقضايیا ذذااتت  ووررااء ووجوددها إإلىتهدفف االمجموعة االبرلمانيیة من أأجل االصحرااء االغربيیة من 
. تفاصيیل االعضويیة في االمجموعة متاحة في ااإلهتمامم االمشتركك بيین االنواابب االبريیطانيیيین وواالصحرااء االغربيیة

.parliament.ukسجل االمجموعاتت االبرلمانيیة على موقع االبرلمانن االبريیطاني على ااإلنترنت:   

رااوويي لحشد االدعم االسيیاسي لنيیل حقهم في تقريیر تعمل حملة االصحرااء االغربيیة تضامنا مع االشعب االصح
االمصيیر ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن. يیمكنكم ااإلطالعع على تفاصيیل كيیفيیة ددعم االحملة من خاللل: 

wsahara.org.uk.  

) هي شبكة ددووليیة من االمنظماتت وواالنشطاء تدررسس WSRWمرااقبة االمواارردد االطبيیعيیة للصحرااء االغربيیة (
ووتقومم بالحمالتت ضد االشركاتت االتي تعمل لصالح االمغربب في االصحرااء االغربيیة. وولديیها موقع شامل على 

.wsrwااإلنترنت:   

يیوفر منتدىى االعمل من أأجل االصحرااء االغربيیة االمعلوماتت وواالمصاددرر لدعم االحملة االتي تطالب ااألمم 
اتها ااألخالقيیة وواالقانونيیة ووتشكيیل هيیئة لمرااقبة حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة: االمتحدةة بتحمل إإلتزاام
wsaforum.org.  

ظلت منظمة وواارر أأوونن وواانت تدعم تقريیر االمصيیر للشعب االصحرااوويي طيیلة سنوااتت من خاللل االتحركك 
ووااإلنخرااطط في االحمالتت وومماررسة االضغط في االمملكة االمتحدةة ووأأووررووبا من أأجل حقوقق االشعب 

.waronwant.orgلصحرااوويي: اا  

تهدفف عداالة االبريیطانيیة إإلى ررفع االوعي بالصرااعع وواانتهاكاتت حقوقق ااإلنسانن في االصحرااء االغربيیة من 
خاللل االعمل مع نشطاء في االصحرااء االغربيیة االمحتلة وواالمغربب إلعطاء حركة حقوقق ااإلنسانن صوتت 

.adalauk.orgموحد على االمستوىى االدوولي:   

صحرااوويیة مستجدااتت ااألخبارر بانتظامم على جميیع ااألصعدةة في االصحرااء االغربيیة تقدمم ووكالة ااألنباء اال
spsrasd.info/enاالمحتلة وومخيیماتت االالجئيین االصحرااوويیيین في االجزاائر:  	  

	  
 


