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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  الدورة الثالثة والستون

   من جدول األعمال٣٤البند 
  السنة الرابعة والستون  

على األنشطة االقتصادية وغريها من األنشطة اليت تؤثر 
  مصاحل شعوب األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت

    
      

لعام من املمثل الـدائم      موجهة إىل األمني ا    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩رسالة مؤرخة       
  لناميبيا لدى األمم املتحدة

    
 موجهـة إىل رئـيس      ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٨أتشرف بأن أحيـل إلـيكم رسـالة مؤرخـة             

  .جملس األمن من ممثل جبهة البوليساريو
وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما من وثـائق اجلمعيـة العامـة يف إطـار                   

  .عمال، ومن وثائق جملس األمن من جدول األ٣٤البند 
  مبويندي. كري م) توقيع(

  السفري
  املمثل الدائم
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 املوجهـة إىل األمـني العـام        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩مرفق الرسالة املؤرخة        
  من املمثل الدائم لناميبيا لدى األمم املتحدة

  
 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن ممثـل            ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨رسالة مؤرخة       

   البوليساريوجبهة
  

لمـوارد  ل باسم جبهة البوليساريو، أود أن أوجه انتباهكم إىل النهب املنهجي واملستمر            
. الـيت تتعـاون معهـا     جنبيـة   األصاحل  واملـ  الـذي متارسـه اململكـة املغربيـة          الطبيعية للصحراء الغربية  

املـوارد  سـتخدام   املنطبقة على ا   ة الدولي يةمبادئ القانون انتهاكا واضحا لل  األنشطة  تشكل هذه   و
الطبيعية للصحراء الغربية بوصفها إقليمـاً غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت معترفـاً بـه مبوجـب ميثـاق                      

  .األمم املتحدة
إذ يقـدر   . غنيـان بـاملوارد الطبيعيـة     الـساحلية   وإقليم الصحراء الغربية ومناطقـه البحريـة          

ــا   ــوكراع، حت ات طــفيهــا احتياأن احتياطيــات الفوســفات، مب ــمــنجم ب ــر  ١,١٣ ويت ــون مت  بلي
اخلط الـساحلي للـصحراء الغربيـة الـذي         املناطق البحرية قبالة    تضمن  تو. مكعب من الفوسفات  

د األمسـاك وأكثرهـا إنتاجـاً، ووفقـاً للعديـد           ئ كيلومتر بعض أغىن مصا    ١ ٢٠٠ميتد على مسافة    
ت هامـة   احتياطيـا حيتـوي   اجليولوجية، يعتقـد أن اجلـرف القـاري للـصحراء الغربيـة             سوح  من امل 

  .من النفط وغاز امليثان
إعـالن مـنح االسـتقالل      ، الـذي يتـضمن      )١٥-د (١٥١٤ووفقاً لقرار اجلمعيـة العامـة         

إرث الـــشعب هـــي إن املـــوارد الطبيعيـــة للـــصحراء الغربيـــة فـــللبلـــدان والـــشعوب املـــستعمرة، 
د  الـشعب الـصحراوي مـن حـق التمتـع باسـتغالل تلـك املـوار               رمواألنشطة اليت حت  . الصحراوي

  .واالستفادة منها ختالف القانون الدويل
ــتغالل مــوارد الفوســفات الغنيــة يف إقلــيم           ــذا الــصدد، أوجــه انتبــاهكم إىل اس ويف ه

وتــشغل مــنجم بــوكراع يف الــشمال . زمــن طويــلالــصحراء الغربيــة بــشكل غــري القــانوين منــذ 
ــرع      الغــريب  ــة، وهــي ف ــة املغربي ــيم شــركة فوســبوكراع اململوكــة للدول مــن املكتــب  مــن اإلقل

 ماليـني طـن مـن الفوسـفات، الـذي      ٣سـنويا حنـو     ويقدر أن املنجم ينتج     . الشريف للفوسفات 
  .تقدر قيمته بباليني الدوالرات من الصادرات

أي روابـط سـيادة   ”وقد أثبتت حمكمة العدل الدولية بشكل قاطع بأنـه مل تكـن هنـاك                
  .عمار اإلسباين لإلقليم قبل االست“الصحراء الغربيةإقليم إقليمية بني املغرب و
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وباإلضــافة إىل ذلــك، أكــد وكيــل األمــني العــام لألمــم املتحــدة للــشؤون القانونيــة            
 ،٢٠٠٢ينـاير  / يف رأي قانوين هام قدمه إىل جملس األمـن يف كـانون الثـاين            ،املستشار القانوين و

ــا  املــربم أن مــا يــسمى اتفــاق مدريــد   ادة علــى مل ينقــل الــسي”بــني إســبانيا واملغــرب وموريتاني
ويف غيـاب أي روابـط      . “اإلقليم، ومل مينح أيا من الدول املوقِّعة مركز الدولة القائمـة بـاإلدارة            

من هذا النوع، من الواضح أن املغرب ال ميلك أي سلطة شرعية السـتغالل مـوارد الفوسـفات     
 رأيـه   وهذا هو السياق الذي أعلن فيه املستـشار القـانوين لألمـم املتحـدة يف              . يف منجم بوكراع  

إذا ما مت يف املستقبل تنفيذ أنـشطة استكـشاف واسـتغالل مبـا يتنـاىف                ”:  أنه ٢٠٠٢الصادر عام   
وإرادة شعب الصحراء الغربية ومصاحله، فإن هـذه األنـشطة ستـشكل انتـهاكا ملبـادئ القـانون                  

  .“ الذايتالدويل املطبقة على األنشطة املتصلة باملوارد املعدنية يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم
وشـديد  اسـتيائنا   ونظراً لوضوح القانون الواجب التطبيق، ال يسعنا إال أن نعـرب عـن                

الـسفن الـيت حتمـل العلـم املغـريب ومـصاحل الـصيد األجنبيـة                املستمر من جانب    نهب  القلقنا إزاء   
وأود أن أوجـه انتبـاهكم بـشكل        . للشعب الصحراوي الساحلية  د األمساك البحرية    ئملوارد مصا 

 إىل عمليات صيد أمساك جتريها سفن حتمل علم االحتاد األورويب عمالً باتفـاق الـشراكة            خاص
اتفـاق  ( بـني اجلماعـات األوروبيـة واململكـة املغربيـة      ٢٠٠٥املتعلق مبـصائد األمسـاك املـربم عـام        

  ).الشراكة املتعلق مبصائد األمساك
سـفن  إىل إعطـاء  االتفـاق   رمـي ووفقاً لشروط اتفاق الشراكة املتعلق مبصائد األمساك، ي     

املياه الواقعة حتت سـيادة اململكـة املغربيـة أو ضـمن واليتـها              ”االحتاد األورويب فرصاً للصيد يف      
ويــستتبع غيــاب أي روابــط ســيادة بــني املغــرب والــصحراء الغربيــة أن امليــاه قبالــة  . “اإلقليميــة

ورغـم هـذا الواقـع      . ة للمغـرب  الصحراء الغربية ال تقع وال ميكن أن تقع ضمن الوالية اإلقليميـ           
د األمساك ال يأيت علـى ذكـر الطـرف اجلنـويب ملنطقـة              ئالقانوين، فإن اتفاق الشراكة املتعلق مبصا     

ول وصـ تطبيقه، وهو صـمت يـستغله االحتـاد األورويب واملغـرب بـشكل غـري قـانوين للـسماح ب                   
وسـتتلقى  . راء الغربيـة  سواحل الصح املوجودة قبالة   د األمساك   ئالسفن األوروبية إىل موارد مصا    

اململكة املغربية على اشتراكها يف سرقة املوارد الطبيعية للصحراء الغربيـة مـا يزيـد جمموعـه عـن       
  . مليون يورو١٤٤

أكد املستشار القانوين السابق لألمم املتحدة املـسؤول عـن الـرأي            يف اآلونة األخرية،    و  
أن ، الــسفري هــانس كوريــل، ٢٠٠٢سابق الــذكر املقــدم إىل جملــس األمــن يف عــام  الــالقــانوين 

بـني االحتـاد    املـربم   د األمساك   ئهناك خرقاً واضحاً للقانون الدويل يف اتفاق الشراكة املتعلق مبصا         
وأشـري  . األورويب واملغرب نظراً لعدم متييزه بوضوح بـني امليـاه املغربيـة وميـاه الـصحراء الغربيـة                 

ــذا ــسياق إىل يف ه ــرار    ال ــؤخرا إق ــد مت م ــه ق ــم  أن ــانون رق ــؤرخ ٠٣/٢٠٠٩الق  كــانون ٢١ امل
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طق البحريــة للجمهوريــة الدميقراطيــة العربيــة الــصحراوية ا الــذي ينــشئ املنــ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
 ميــل حبــري للجمهوريــة الدميقراطيــة العربيــة ٢٠٠ويعلــن عــن منطقــة اقتــصادية خالــصة طوهلــا 

 حكومـة اجلمهوريـة الدميقراطيـة       نوعمالً هبذا التـشريع، تعلـ     . ن الدويل الصحراوية، وفقاً للقانو  
أي نـشاط ذي صـلة باستكـشاف أو اسـتغالل املـوارد البحريـة           عدم قانونيـة    العربية الصحراوية   

  .احلية وغري احلية يف الصحراء الغربية دون ترخيص صريح منها
ملغربيـة دخلـت يف ترتيبـات    ملكـة ا  موبلغ جبهة البوليـساريو أيـضاً أن كيانـات تابعـة لل             
قليم الـصحراء الغربيـة     إحقـوق االسـتطالع واالستكـشاف فيمـا يتعلـق بـ           رمـي إىل مـنح      جتارية ت 

سابق الــذكر الــذي قدمــه الــ إيــضاحه يف الــرأي متوكمــا . اجملــاورةالــساحلية واملنــاطق البحريــة 
إن أنـشطة  فـ ، (S/2002/161) ٢٠٠٢املستشار القانوين لألمم املتحـدة إىل جملـس األمـن يف عـام             

االستكــشاف املــضطلع هبــا دون اكتــراث برغبــات شــعب الــصحراء الغربيــة ومــصاحله تنتــهك   
للجمهوريـة  وباسم الشعب الصحراوي، احتجت هيئة شؤون البتـرول التابعـة           . القانون الدويل 

  .الدميقراطية العربية الصحراوية بشدة على هذه األنشطة
للجمهوريـة الدميقراطيـة العربيـة      البترول التابعـة    شؤون  ، بعثت هيئة    يف اآلونة األخرية  و  

 Kosmos Energy LLC، رسـائل احتجـاج إىل شـركة    ٢٠٠٩ينـاير  /الـصحراوية، يف كـانون الثـاين   
 )Fugro NV(ين يف هولنـدا  وجـود اليت يوجد مقرها يف الواليات املتحدة ومتعاقديها التقنـيني امل 

االستكـشاف املـضطلع هبـا مبوجـب اتفاقـات          ، فيما يتعلق بأنشطة     Fugro-Geoteam)( والنرويج
ة يف املاضــــي إىل قيــــام شــــركيت اثلــــوأدت احتجاجــــات مم. مــــع الــــسلطات املغربيــــةمربمــــة 

TotalFinaElf S.A.   ــسا و ــيت يوجــد  Kerr-McGee Corporation الــيت يوجــد مقرهــا يف فرن  ال
ا يـثري املزيـد مـن    وممـ .  مـن إقلـيم الـصحراء الغربيـة    امقرها يف الواليات املتحدة بسحب عملياهتـ      

الـيت يوجـد مقرهـا     San Leon Energy Plcأن شـركة  تفيد القلق معلومات كُشف عنها مؤخراً 
هــي  وIsland Oil and Gas م شــركةمبــا فــيه(وشــركاءها يف املــشاريع املــشتركة يف تكــساس 

مـع املكتـب الـوطين للمحروقـات        ون  سعيـ ) يرلنـدا ألنفط والغاز يوجد مقرهـا يف       دولية ل شركة  
يف ( املزعومـة يف منطقـة حـوض زاك          مملعادن يف املغرب إىل رفع مستوى رخـصة استكـشافه         وا

ــة   ــصحراء الغربي ــشمايل مــن ال ــة ) اجلــزء ال وكمــا أوضــح ذلــك  . إىل رخــصة استكــشاف كامل
 األنـشطة املـضطلع هبـا عمـالً هبـذا           لكش، ستـ  ٢٠٠٢ لألمـم املتحـدة يف عـام         قـانوين املستشار ال 

   .انون الدويل للقا مباشراالترخيص انتهاك
 / كـانون األول  ١٨ املـؤرخ    ٦٣/١٠٢يف قرارهـا    مـؤخرا   جلمعية العامة   أكدت ا وكما    
إن للشعب الصحراوي احلق اخلالص يف التمتـع مبـوارده الطبيعيـة والتـصرف              ف،  ٢٠٠٨ديسمرب  

  .فيها مبا حيقق مصاحله على أحسن وجه
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ل األعــضاء ولــضمان مراعــاة احلقــوق األساســية للــشعب الــصحراوي، نــدعو الــدو         
ــة  ”، باختــاذ ٦٣/١٠٢تقــوم، متــشياً مــع قــرار اجلمعيــة العامــة    أن التــدابري التــشريعية أو اإلداري
غريها من التدابري حبق رعاياها واهليئات االعتبارية اخلاضـعة لواليتـها ممـن ميلكـون ويـديرون                  أو

ليم، مـن أجـل     مؤسسات يف األقاليم غري املتمتعة باحلكم الذايت تضر مبـصاحل سـكان تلـك األقـا               
  .“وضع حد لوجود هذه املؤسسات

وحتـتفظ جبهـة البوليـساريو، بوصـفها املمثــل املعتـرف بـه دوليـاً للـشعب الــصحراوي،           
حبق استخدام كل الوسائل املتوفرة، مبا فيها السبل القانونيـة، ملنـع أي أنـشطة غـري مـرخص هبـا          

  . على تعويضات بشأهناباملوارد الطبيعية للصحراء الغربية والسعي إىل احلصولتتصل 
أن مــن مــسؤولية الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، وبوجــه خــاص جملــس     عتقــد ون  

األمن، إعادة احترام القانون الدويل، والدعوة إىل وقف النـهب غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة             
بنـاء  إخـالالً شـديداً بـأي جهـود ل    وضع املؤسف  الال هذخيو. اململوكة لشعب الصحراء الغربية  

  . تقرير مصري شعب الصحراء الغربيةتيحالثقة من شأهنا أن حتدث تقدماً حنو حل سلمي ي
  . على هذه الرسالةأعضاء جملس األمنإطالع وأرجو ممتناً   

  البخاريأمحد 
  ممثل جبهة البوليساريو

  


