
ي النهب
يك ف   تقرير جديد: المكسيك اول شر

 

 
 

أهمية  أكث  يظهر أحدث تقاريرنا السنوية حول تجارة فوسفات الصحراء الغربية المحتلة ان المكسيك ستحتل قريبا مكان الهند كزبون 
 لمناجم بلد محل نزاع. 

 
ك التاسع و  أصدر اليوم مرصد ثروات الصحراء الغربية تقريره السنوي اء فوسفات الصحراء المفصل حول الشر ي شر

ات المتورطة ف 
عي 

ي تجنيها من  أحد الغربية المحتلة. يعتثر خام الفوسفات المستخرج بشكل غثر شر
المصادر الرئيسية لمداخيل الحكومة المغربية الت 

ي تحتلها بشكل مخالف للقانون 
. أراض   الدولي
 

  (.فرنسية )بال حمل التقرير هنا
 

ي هذا التقرير هي قائمة كاملة للسنة التقويمية 
ي نقدمها ف 

وهي تشمل كل شحنات الفوسفات المرسلة خارج  0202ان القائمة الت 
ي المجموع، غادرت 

مليون طن من خام الفوسفات أي بزيادة  2.1سفينة اإلقليم وهي محملة ب  02الصحراء الغربية المحتلة. وف 
ي حوالي مليون طن بال

 . 0202و 0222مقارنة مع ما تم تصديره ف 
 

 
 .0202مليون طن من خام الفوسفات من الصحراء الغربية العام  2.1تم تحميل ما مجموعه  

 
ة للجدل العام  أكثر كانت الهند    االن. يتغثر ذلك بدءا من  ويمكن ان 0222مثلما كانت منذ  0202زبون لتلك التجارة المثثر



كية القابضة اينوفوس وارداتها من عىل الرغم من الوعود السابقة بعدم  كة األمثر تزودها بخام فوسفات الصحراء الغربية، استأنفت الشر
ي المحتلة عثر المكسيك. 

 تلك األراض 
 

ي من
ي النصف الثان 

كة المستورد األول ف  ي 0202لعام  أضحت الشر
ال اخر  0202أغسطس  0: منذ وصول الشحنة األول لهذا العام ف 

ي  المحتلة. من كل خام فوسفات الصحراء الغربية  ٪14اينوفوس لقد ابتلعت  شحنة. 
ي تم استالمها ف 

بلغ اجمالي الشحنات السبع الت 
ة من العام  ة. اخر متورط خالل نفس طن متخطية بذلك كل مستورد  ألف 422 ،0202األشهر الخمسة األخثر   الفث 

  كذلك: يشثر التقرير  
 

  من إجمالي تجارة خام الفوسفات من الصحراء الغربية.  ٪ 20من  أكث  تشكل الواردات ال الهند والمكسيك ونيوزيلندا 
 

  كة ي الصينية وعدت مستثمري  ها بعدم تجديد الواردات  تشاينا موليبدنيوموالخثر السار لهذا العام هو أن شر
إل فرعها ف 

ازيل.   الثر
 

  كة ي أكتوبر  يوروتشيملفتت شر
ي إستونيا ف 

أول وكانت تلك  –الروسية انتباه وسائل اإلعالم المحلية عندما تلقت شحنة ف 
ادها من منتج  ي منذ خمس سنوات مثثر للجدل إل شحنة يتم استثر ي ومن اال االتحاد األورونر كة لم تتسلم أي  يجانر أن الشر

 د ذلك. شحنات أخرى بع
 

 ي نيوزيلندا، ت
 بينما تسثر   تقدير. الوهو أمر يستحق  الغربية،لتجنب خام الصحراء  اخرى استكشاف طرق رافنسداونواصل ف 

ي 
ي المراقبة اليومية  المعاكس،االتجاه باالنس اكري نوتريانس ف 

اء سنوي األكث  ارتفاعا منذ ان بدأ المرصد نشاطه ف  بقيمة شر
ي العام 

 .0222ف 
 

. لم يبع المغرب منذ بداية ومثلم ي
ي مرافق بوكراع العام الماض 

ي ميناء العيون وف 
ة ف  ا نشر المرصد أمس، قام المغرب باستثمارات كبثر

فع  سوى فوسفاتا خاما .  2291احتالله الصحراء الغربية العام  ي غضون بضع سنوات سيتم بيعه معالجا وكث  قيمة. وسث 
وف 

 جارة المربحة. مجموعات المنتجات هاته تلكم الت
 

ي كل من بنما وجنوب افريقيا العام 
لم تمر أي شحنة من راس  0229منذ ان احتجزت السفن المحملة بفوسفات الصحراء الغربية ف 

 الرجاء الصالح وال من قناة بنما . 
 

ياتها ونقلها لش ي تلك التجارة بوقف كل مشث 
كات المتورطة ف  حنات الفوسفات من يدعو مرصد ثروات الصحراء الغربية كل الشر

كات وسحب استثماراتهم ان لم يتم  اع. والمستثمرون مدعوون لمساءلة الشر الصحراء الغربية فورا ال ان يتم التوصل لحل للث  
 التجاوب مع مطالبهم. 

 
 هنا . النسخ السابقة من سلسلة فوسفات للنهب متوفرة 

كات معينة   لقد عثر الشعب الصحراوي وباستمرار عن رفضه لتلك التجارة ، امام األمم المتحدة وامام شر
 
 


