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 فخامة السيد بان كي مون إلى

 المتحدة األممالعام لمنظمة  األمين

 

 العام، األمينالسيد 

 

 استنكارب ״ منتدى فرصة للحكم الذاتي في تندوف ״ منظمٌ فورساتينتتابع        

لميليشيات َ التً خلف فيوا التدخل العسكري مخيمات تندوفالوضعيٌ فً  ومرارةوقلق 

ق السيد مصطفٍ سلمٍ ولد سيدي مولودَ والذي تم اعتقالى اليوم فً خ البوليساريو

ستصدار ِا ضدردود فعل مستنكرة ومنددةَ  واقتياده إلٍ الجزاُربمنطقٌ أمويريز 

صارخ لخريٌ التعبير عن الرأي والقمع الممنوح ضد كل من يعبر عن رأي مػاير ال

 .ألطروخٌ جبوٌ البوليساريو

مخيمات واسعٌ فً  اتعملي نذ أيامقوات البوليساريو م دشنتلقد و    

والتضييق علٍ عاُلتى  استودفت إخماد التظاهرات المؤيدة للسيد مصطفٍ سلمٍ َتندوف

تم اعتقال العشرات  خيثَ اإلنسانًانتواكات جسيمٌ للقانون الدولً  إلٍ أدىمما وذويى 

عن خقى  من المؤيدين والمتضامنين مع السيد مصطفٍ سلمٍ ولد سيدي مولود والمدافعين

من بينوم  الخمسٌ وأبناُىفً زوجتى ووالدتى  ممثلٌالمخيمات ولقاُى بأسرتى  إلٍفً الدخول 

 .ابنتى التً ولدت فً غيابى وخرم من تسميتوا والخضور فً عقيقتوا

 تعبيره عن مساندةوقد جاء منع السيد مصطفٍ سلمٍ من الدخول إلٍ المخيمات بعد 

المػربيٌ كخل لمشكل الصخراءَ وهو ما  مملكٌن قبل المبادرة الخكم الذاتً المطروخٌ م

المخيمات وخرمانى  إلٍاعتبرتى جبوٌ البوليساريو جرما مشينا استوجب منعى من الدخول 

َ ونزع صفٌ صخراوي عنى واتوامى بالخيانٌ َ رغم أن صفٌ صخراوي من صفٌ ِجئ

 ُين اكتسبوا بالفطرة وصفٌ ِجئ تشود عليوا سجّت منظمٌ غوث الّج

عطاء أو نزع هذه الصفٌ عن أي كانَ ناهيك عن أن البوليساريو قبلت المخولٌ الوخيدة بإ

باستفتاء الصخراويين علٍ مبادرة الخكم الذاتً كشكل من أشكال تقرير المصيرَ فكيف 

فً استفتاء  هً أصّ بإدراجوارأيى خول مبادرة قبلت  إبداءتستنكر علٍ صخراوي 

 .يعاقب عليى السيد مصطفٍ سلمٍ ولد سيدي مولودلتقرير مصيرهَفأي جرم 
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كخركٌ صخراويٌ شبابيٌ تسعٍ إلٍ التعريف بمبادرة الخكم منظمٌ فورساتين  نإ

فً التعرف عن قرب علٍ مبادرة هم بوا لصخراويين لالذاتً بمخيمات تندوف كخق 

 . إبداء رأيوم خولوا بكل ديمقراطيٌمعنيون بوا وباِطّع علٍ تفاصيلوا وبالتالً 

ومنظمٌ فورساتين تستنكر بشدة منع مداولٌ آراء سياسيٌ مخالفٌ ألطروخٌ 

تستدعً التً  بمخيمات تندوفخطورة الوضعيٌ اإلنسانيٌ البوليساريوَكما تخيط علمكم ب

والدفع  تدخّ عاجّ من طرف المجتمع الدولًَ لمواجوٌ انتواكات القانون اإلنسانً

 .اإلنسانِخترام المبادئ األساسيٌ لخقوق 

والخجر علٍ  ضد السكان المدنيينالمتكررة الجراُم بمنظمٌ فورساتين إذ تندد و

 لألممتدعوكمَ بصفتكم السكرتير العام  فإنواَ أفكار السيد مصطفٍ سلمٍ وآراُى السياسيٌ

  واألمنوب فً السلم فً خمايٌ خقوق الشع األساسً بتفعيل دور مؤسستكم  المتخدة

 :التدخل ألجلوتطالبكم بَ ينالدولي

وخمايتى  مولودَالسيد مصطفٍ سلمٍ ولد سيدي اإلطّق العاجل لسراح  -

 دون قيد أو شرطَ آراُىالتعبير عن الدخول إلٍ المخيمات ووالدفاع عن خقى فً 

 .وخقى فً التجمع العاُلً ولقاُى بأسرتى وأبناُى

 

والومجيٌ   القمعيٌمن اجل توقيف العمليات  جاليٌاِستعاتخاذ اإلجراءات  -

 . تندوف الصخراويين فً مخيمات ضد

المرتكبٌ قمع المظاهرات السلميٌ واِعتقاِت لق لجنٌ للتقصً فً جراُم خ -

َ وتخديد المسؤوليات الجناُيٌ الفرديٌ لكل المسؤولين العسكريين بمخيمات تندوف

ال السيد مصطفٍ سلمٍ ولد سيدي المتسببين فً اختطاف واعتقوالسياسيين 

 .مولود

فً المذنبين للتخقيق والمتابعٌ ومخاكمٌ مطالبتنا للمخكمٌ الجناُيٌ الدوليٌ  -

الجراُم المرتكبٌ عن  والمسُولين  الدولً اإلنسانً للقانون   اِنتواكات الجسيمٌ

 .والمؤازرين لىوعاُلتى ضد السيد مصطفٍ  البوليساريومن طرف 

 

 

 

 

 العام، ين األمالسيد 

 



     

 

3 

 

مدعوة للتدخل العاجل فً قضيٌ السيد مصطفٍ المتخدة  لألممالجمعيٌ العموميٌ  إن 

سلمٍ ولد سيدي مولود بما تقتضيى اتفاقيات خقوق اإلنسان وبنودها وكل المواثيق 

بخقوقى فً بإطّق السراح الفوري وواألعراف الدوليٌَ من أجل تمتيع المعنً باألمر 

شرعيٌ ولوجى إلٍ مخيمات تندوف باعتباره ِ زال يتمتع بصفٌ ِجئ التعبير عن آراُى و

 .من لقاُوا منعولى عاُلٌ  سنٌ 13اطن بالمخيمات منذ أزيد من صخراوي ق

 األمنمجلس  أجندة، باستعجال،في بإدراجنطالبكم  اإلطاروفي هذا    

 قيقحللمحكمة الجنائية الدولية من اجل فتح ت مدعي العامتسليم الملف لل

ضد السيد مصطفى  اإلنسانيقضائي في االنتواكات الجسيمة للقانون الدولي 

 .سلمى وساكنة المخيمات عامة

 

 .عبارات تقديرنا واخترامنابقبول   َالعام األمينسيدي  تفضلواو     

 

 أسرة منتدى فورساتينعن                                            

  منتدى فرصة للحكم الذاتي في تندوف                                               
 


