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املغرب/الصحراء الغربية  :ينبغي فتح حتقيق يف مقتل مهاجر
تدعو منظمة العفو الدولية اليوم السلطات املغربية إىل فتح حتقيق شامل ومستقل وحيادي يف وفاة مهاجر قُتل على
احلدود الفاصلة بني مشال املغرب ومليلية ،وهي جيب أسباين .كذلك تدعو املنظمة إىل احرتام حقوق املهاجرين الذين
غالباً ما يتعرضون لسوء املعاملة والطرد السريع من املغرب .وأتيت الدعوات يف أعقاب قتل مهاجر من الكامريون عمره
 92عاماً ويُعرف ابسم ألينو وإلقاء القبض على  21مهاجراً آخر وطردهم بصورة تعسفية يف بداية يناير/كانون الثاين
.9002
ففي صبيحة  2يناير/كانون الثاين  ،9002حاول ما ال يقل عن  00مهاجراً من جنوب الصحراء األفريقية الوصول
إىل السياج الفاصل بني املغرب وجيب مليلية .وحبسب الرواايت اليت استمعت إليها منظمة العفو الدولية ،أطلق
املوظفون املغاربة املكلفون إبنفاذ القانون النار مرة واحدة يف اهلواء ،لكن الطلقات التالية ُوجهت إىل املهاجرين ملنعهم
من عبور احلدود .وحبسب ما ورد أُصيب ألينو ،وهو أحد املهاجرين ،ابلطلقة الثانية وفارق احلياة أثناء نقله إىل
مستشفى انضور .
وخالل هذه احلادثة ،ورد أنه مت إلقاء القبض على  21مهاجراً آخر واالعتداء عليهم ابلضرب وإحضارهم إىل مركز
الدرك يف بين نعصر حيث التُقطت صور هلم وصودرت ممتلكاهتم .مث اقتيدوا إىل مدينة انضور ونُقلوا منها إىل احلدود مع
اجلزائر ابلقرب من مدينة وجدة وأُلقي هبم هناك ،يف ما يبدو أنه طرد تعسفي ومجاعي.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل فتح حتقيق للنظر يف سلوك قوات األمن على احلدود واملالبسات اليت
أحاطت بقتل مهاجر بغية التحقق مما إذا كانت قوات األمن املغربية قد استخدمت القوة املفرطة .كما ينبغي إجراء
تشريح مستقل للجثة وفقاً ملبادئ األمم املتحدة بشأن املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون
واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة .ويف حال خلص التحقيق إىل أنه مت استخدام القوة املفرطة ،فيجب إصدار
توصيات مبحاسبة املسؤولني والتعويض على الضحااي واختاذ تدابري ملنع أي تكرار ملثل هذا االستخدام املفرط للقوة.
وينبغي نشر نتائج هذا التحقيق على املأل.
كذلك ينبغي على السلطات املغربية ضمان محاية احلقوق األساسية جلميع األشخاص الذين يتم اعرتاضهم على
احلدود .ومتاشياً مع معايري دولية مثل املبادئ األساسية لألمم املتحدة اخلاصة ابستخدام القوة واألسلحة النارية من

جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القوانني ،ينبغي على املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون "عدم استخدام القوة إال عندما
يكون ذلك ضرورايً متاماً وابلقدر الالزم ألداء واجبهم".
وإضافة إىل ذلك ،تدعو منظمة العفو الدولية السلطات املغربية إىل ضمان عدم إعادة أي شخص قسراً إىل بلد يواجه
فيه خطر االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وفقاً للواجبات املرتتبة على املغرب مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك
اتفاقية العام  2202املتعلقة بوضع الالجئني واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة .وينبغي على املغرب إاتحة اجملال جلميع األشخاص اهلاربني من االضطهاد لالستفادة من إجراءات
كاملة وعادلة للبت يف طلبات جلوئهم .وأي قرار إببعاد طاليب اللجوء الذين يتبني أهنم ليسوا حباجة إىل محاية دولية
جيب أن يتضمن ضماانت إجرائية وافية ،بينها القدرة على الطعن يف قرارات اإلبعاد.
خلفية
يف العامني  9000و ،9002وثّقت منظمة العفو الدولية وقوع انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ضد املهاجرين
وطاليب اللجوء الذين حاولوا عبور احلدود بني املغرب وأسبانيا يف اجليبني األسبانيني ستة ومليلية ،ومن ضمن ذلك
عمليات القتل واستخدام القوة املفرطة من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القانون وعمليات الطرد اجلماعية وانتهاكات
مبدأ عدم اإلعادة القسرية.
وقد فتحت السلطات املغربية حتقيقات يف حاالت وفاة املهاجرين يف ستة ومليلية العام  9000ويف الصحراء الغربية
العام  9007وابلقرب من ميناء هوسيما ،لكن على حد علم منظمة العفو الدولية ،مل تُستكمل ومل تُنشر نتائجها على
املأل.

