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 بيان 
 حول األحداث التي عرفتها سبتة ومليلية املحتلتين

 

تتابع املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان بقلق كبير األحداث التي يعرفهما الثغرين املحتلين شمال اململكة )مليلية           

 وسبتة خاصة(، والتي اندلعت منذ يوم اإلثنين األخير. 

نطالقا من األفالم  وانطالقا من تقارير أعضائها بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة من جهة ومن جهة ثانيا ا         

التي سجلها املواطنات واملواطنون واملهاجرات واملهاجرون وطالبي اللجوء في محيط املدينتين أو من داخلهما، إضافة  

لحقوق   املغربية  املنظمة  املرحلين، سجلت  اللجوء  طالبي  من  أولية  والئحة  الضحايا  لبعض  الحية  الشهادات  إلى 

 االنسان ما يلي: 

 البحر املحادية ملدينة الفنيدق؛ غرق شاب في مياه  -

 ترحيل اآلالف من املهاجرين واملهاجرات وطالبي اللجوء من طرف الجيش اإلسباني؛  -

بل وباستعمال الغازات    ،استعمال العنف املفرط من طرف الجيش االسباني من ضرب بالعص ي وركل ورفس -

 ت الحاطة بالكرامة االنسانية؛ املسيلة للدموع والرصاص الحي حسب بعض اإلفادات إلى جانب املمارسا

 ترحيل مجموعة من طالبي اللجوء رغم تقدمهم بهذه الصفة لدى الهالل األحمر اإلسباني؛  -

 ترحيل املآت من األطفال بدون اعتبار مصلحتهم الفضلى؛ -

 االقتصار على بعض املوظفين الستقبال هذه الفئة؛  -

 واملهاجرين من جميع أنحاء املغرب على مدن الشمال؛ تدفق اآلالف من الشباب املغربي واملهاجرات  -

 بل واالتحاد األوروبي.  ،توظيف إشارات غير رسمية من أجل تعميق الخالفات بين املغرب واسبانيا -

 لذلك تؤكد املنظمة املغرية لحقوق اإلنسان على:     

 تقديم تعازيها الحارة لعائلة الشاب املتوفى؛  ▪

و  ▪ شابات  آلمال  توظيف  أي  املغرب  شجبها  بين  سياسية  حسابات  تصفية  أجل  من  وبؤسهم  شباب 

 وإسبانيا؛ 

الصليب   ▪ به  قام  وما  اإلسباني،  الجيش  نهجها  التي  اإلنسانية  بالكرامة  الحاطة  باملمارسات  تنديدها 

 األحمر اإلسباني بخصوص طالبي اللجوء؛ 

ها يمنيون وسوريون  استهجانها ملا قامت به السلطات اإلسبانية بخصوص طلبات اللجوء التي تقدم ب ▪

 ومن دول جنوب الصحراء التي تعاني من االضطرابات السياسية؛ 
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الخاصة باللجوء وقبول طلبات الباقين ممن ولجوا    1951دعوتها للسلطات اإلسبانية بااللتزام باتفاقية   ▪

 إلى املدينتين؛ 

للمعامال  ▪ بالنسبة  للطفل سواء  الفضلى  للمصلحة  اإلسبانية  السلطات  احترام  الالإنسانية  ضرورة  ت 

 التي عومل بها األطفال أو بالنسبة لعملية ترحيلهم؛ 

تطوان الحسيمة والشرقية إليجاد  -بذل املزيد من املجهودات من طرف السلطات املغربية بجتهي طنجة ▪

 حلول جذرية للمتضررات واملتضررين املباشرين وغير املباشرين للتهريب املعيش ي؛ 

القوانين ▪ ووفق  اإلنساني  املهاجرات    التعامل  بخصوص  بالدنا  راكمتها  التي  واملكتسبات  الجارية 

 واملهاجرين غير النظاميين.

 املكتب التنفيذي

 2021ماي  19
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