
 

 

 
 بيان

 يونيو24  امجلعة يوم احملتةل يةمليل  و الناظور مدينة بني العبور منطقة شهدهتا اليت الألمية الأحداث اثر عىل

ثر ،2022  املدينتني بني العبور ملنطقة امجلاعي الاقتحام معلية تنفيذ النظاميني غري املهاجرين من عدد حماوةل ا 

 تطورات يتابع وهو واملعارصة صاةلالأ  حزب فا ن ذلكل وتبعا ،وجرىح قتىل سقوط خلفت واليت ،بعنف

  : ييل ما عىل يؤكد الوضع
ليه أ لت ما عىل البالغ سفهأأ  -  العاجل الشفاء ويمتىن ،فهيا قضوا من رواحأأ  عىل يرتمحو  ،حداثالأ  هذه ا 

  .اجلرىحو  للمصابني
طار يف مت واذلي املغربية، العمومية القوات تدخل هبا مت اليت الاحرتافيةو املسؤولية عىل كثريا يثين -  ا 

نسانية لظروفل اكمل اس تحضار يفو ،ادلولية واالتفاقيات احلقوقية، واملواثيق القوانني لكل اتم احرتام  اال 

 .للمصابني العاجل الشفاء ممتنيا ،املهاجرين هؤالء مهنا مير اليت لصعبةا
طار يف ،الاقتحام معلية لوقف الالزمة التدابري الختاذ العمومية السلطات اضطرار يتفهم اذ -  املسؤوليات ا 

نه العام، الأمن حفظ يف عاتقها عىل امللقاة  الهجرة مبلف املعنية رافالأط لك ملحت رضورة عىل يؤكد فا 

 جريناملها دماجا   تيسري و اس تقبال عباءأأ  حتمل يف والس امي ادلوليون، لرشاكءا ذكل يف مبا ،ملسؤوليهتا

 نةس   منذ هللا نرصه السادس محمد كلامل جالةل سسهاأأ  وضع اليت الرؤية وفق ،بالدان عىل الوافدين

  .فرصة ىلا   كراها   من الهجرة حتويل و الانسانية و احلقوقية املقاربة عىل املبنية و 2013 
 موارد تعبئة و ،بالدان اعمتدهتا اليت للهجرة الوطنية لالسرتاتيجية جديد نفس عطاءا   رضورة عىل يشدد -

 املسؤولية علهيا تقع واليت البرش يف الاجتار لش باكت قوي حبزم للتصدي ،املتدخلني لك ماكنياتا   و

 الاقتصادية احلقوق من متكيهنم و املهاجرين دماجا   س بل تيسري كذا و ،ابلناظور حدث ما يف الأساس ية

  .الاجرامية الش باكت هذه غراءاتا  و  قبضة من لتحريرمه الأساس ية والاجامتعية
 القارة يف الرايدي دورها و بالدان مسعة من للنيل املأأساوية حداثالأ  هذه اس تغالل حماوالت لك يدين -

 الوضعية تسوية من مكنت قد السامية امللكية التوهجات بفضل واليت ،الهجرة س ياسة جمال يف فريقيةاال  

 .الصحراء جنوب فريقياا   بدلان من أأغلهبم هماجر أألف  50  من زيدلأ  القانونية
 2022 يونيو 25 يف الرابط -


