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ماليني شخص، تعمل عل  10منظمة العفو الدولية هي حركة تضم 

بحمالت استنهاض مشاعر التعاطف اإلنساني لدى كل شخص، وتقوم 

من أجل التغيري حتى نتمكن جميعا من التمتع بحقوقنا اإلنسانية. 

وتتمثل رؤيتنا يف عالم يفي فيه من هم يف السلطة بوعودهم ويحرتمون 

القانون الدويل، ويخضعون للمساءلة. نحن مستقلون عن أي حكومة أو  

عقيدة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم تمويلنا بشكل  

قبل أعضائنا والتربعات الفردية. ونؤمن أن العمل بالتضامن   أسايس من

 والتعاطف مع الناس يف كل مكان يمكن أن يغري مجتمعاتنا نحو األفضل. 
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 تنفيذي  ملخص 

 

، استخدمت السلطات المغربية واإلسبانية معدات مكافحة الشغب وأسلحة  2022يونيو/حزيران    24في 

أقل فتًكا، مثل عبوات الغاز المسيل للدموع والهراوات والطلقات المطاطية والكريات المطاطية، لكي تفر ِّق  
دان إفريقية تقع جنوب  ، وأغلبهم من بلالسود األشخاص بعنف مجموعة تضم زهاء ألفي شخص من 

وأسهمت   1الصحراء الكبرى، كانوا يحاولون عبور الحدود من المغرب لدخول جيب مليلية اإلسباني.  

األساليب التي استخدمتها السلطات المغربية واإلسبانية عند المعبر الحدودي المعروف باسم "معبر  
ة عشرات آخرين. ورغم مرور ستة أشهر شخًصا فضًًل عن إصاب 37باريو تشينو" في وفاة ما ال يقل عن 

يونيو/حزيران. وال يزال في طي   24على الواقعة، ال يزال من غير الواضح عدد األشخاص الذين تُوفوا يوم 
شخًصا ممن حاولوا العبور في ذلك اليوم؛ حيث لم تسمع   77المجهول مصير ومكان ما ال يقل عن 

ضت السلطات المغربية التعاون بشكل كامل مع مْن يبحثون  عائًلتهم أي أخبار عنهم منذ ذلك الوقت. ورف

 عن المفقودين، أو المساعدة في إعادة جثث المتوفين إلى ذويهم لدفنها. 
 

ويستند التقرير الحالي إلى بحوث أجرتها منظمة العفو الدولية في مليلية والمغرب في الفترة من  
ت مقابًلت مع بعض الضحايا وشهود العيان على  ، وتضمن2022يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين األول 

أحداث ذلك اليوم، وأقارب بعض المتوفين والمفقودين، ومع مسؤولين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية،  
ومع ممثلين لمنظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى فحص صور لألقمار االصطناعية  

السلطات  عديد من المسؤولين في ال ثت المنظمة برسائل إلى ومقاطع فيديو ووثائق رسمية. وبع

طالبًة إيضاحات ومعلومات عما حدث في ذلك اليوم، ولكنها لم تكن قد تلقت ردوًدا  ةسبانياإلو يةالمغرب 
 على جميع هذه المراسًلت تقريبًا وقت نشر التقرير الحالي. 

 
 يونيو/حزيران 24وأغذية قبل يوم تعرُّض مهاجرين والجئين للعنف، وإتالف أمتعة 

 

في عدد   الحدوديتين  سبتة ومليلية تيوثَّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات لحقوق اإلنسان في منطق
من المرات السابقة. كما أعربت األمم المتحدة طوال أكثر من عشر سنوات عن قلقها بشأن وضع 

. وكثيًرا ما أكدت السلطات  السود، والسيما األشخاص الحدودية المنطقةهذه  المهاجرين والًلجئين في 
عين للحصول على  اإلسبانية أن القنوات الرسمية لتقديم طلبات اللجوء هي خيار واقعي أمام السا

الحماية الدولية، ولكن ثبت أن هذا االدعاء بًل أساس، بالنظر إلى أن ُسبل طلب اللجوء مغلقٌة بالفعل  
في جميع األحوال، وأنه ال توجد في واقع األمر أي إمكانية حقيقية أمام القادمين من بلدان إفريقيا 

لكي يلتمسوا منهم السماح لهم بالدخول  الواقعة جنوب الصحراء الكبرى للوصول إلى مسؤولين إسبان 

 وطلب اللجوء عند معبر بني أنصار الحدودي، وهو المعبر الدولي الرسمي الوحيد للدخول إلى مليلية. 
 

يونيو/حزيران، كان الًلجئون والمهاجرون  24يوم لويبي ِّن التقرير الحالي أنه خًلل الشهور واأليام السابقة 
ية داخل وحول منطقة الناظور، وهي منطقة مغربية مًلصقة لمليلية،  الذين يعيشون في مساكن عشوائ

تلفت متعلقات كثيرين منهم.  
ُ
حرقت وأ

ُ
يتعرضون العتداءات متزايدة على أيدي قوات األمن المغربية، حيث أ

فقد روى أحد الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابًلت معهم كيف داهمت قوات الشرطة واألمن  
  24شخًصا آخرين، وذلك قبل حوالي ثًلثة أيام من يوم   24مع  فيه سكن م الذي كان يالمغربية المخي

يونيو/حزيران، ثم أحرقت أمتعتهم وألقت عليهم الحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأضاف أنه ومْن  

 
حدود برية لالتحاد األوروبي يف القارة األفريقية، وبالتايل فهي تخضع لقانون   عىل أنّها أن األسوار املحيطة بكل من مدينتي مليلية وسبتة معرتف بها دوليًا إىل منظمة العفو الدولية شري ت 1

حماية وتنظيم حق اللجوء يف الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي.  ىل  الهادفة إنظام القواعد    -  EU Asylum Acquis باللجوء   الخاصة األوروبي  االتحاد  قوانني   االتحاد األوروبي، بما يف ذلك

 ا طويل األمد بني إسبانيا واملغرب حول السيادة عىل منطقتي سبتة ومليلية. تدرك املنظمة أن هناك نزاعً 
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ما لديهم  معه أمضوا اليومين التاليين بًل طعام وال شراب ألن الشرطة وقوات األمن كانت قد أتلفت جميع 
يونيو/حزيران، وساروا   24ذلك، انضم هذا الشخص ومْن معه إلى مجموعات أخرى يوم   بعدمن أطعمة. و 

 نحو الحدود مع مليلية في محاولة للعبور. 
 

ارتكاب جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي على أيدي قوات األمن المغربية واإلسبانية ضد  

    2022 يونيو/حزيران   24يوم   السوداألشخاص 
 

أكدت السلطات المغربية أن األشخاص الذين حاولوا العبور في ذلك اليوم كانوا ُمسلحين بالُعصي  
منهم واحتاج  140، وأنهم اعتدوا على قوات األمن المغربية، وأصابوا  سكاكين والمناجل واألحجار وال 

أن الموظفين   أحدهم إلى تلقي العًلج في المستشفى. كما أعرب سفير المغرب عن رأي مفاده

المغربيين المكلفين بتنفيذ القوانين أظهروا "مستوى عاليًا من ضبط النفس واالحترافية". إال إن أقوال  
الشهود والضحايا، باإلضافة إلى األدلة األخرى التي راجعتها منظمة العفو الدولية، تُظهر مشهًدا يتسم  

ب قوات األمن المغربية واإلسبانية. فقد  على نطاق واسع من جان  قانونيباستخدام القوة بشكل غير 
أسلحة أقل فتًكا على نحوٍ مخالٍف للمعايير الدولية التي   الموظفون المكل فون بإنفاذ القوانين   استخدم

استخدام تلك األسلحة حتى بعد أن أصبح األشخاص تحت سيطرة  وا تنظم استخدامها، كما واصل
 أو لغيرهم.  همالشرطة وال يمثلون أي تهديد ل 

 

التي ُجمعت إلى أن قوات الشرطة وقوات حرس   ومقاطع الفيديو والمعلومات األخرى وتشير الشهادات
الحدود المغربية واإلسبانية استخدمت الهراوات والرصاص المطاطي والكريات المطاطية، وارتكبوا أفعااًل  

بسبب   متجاوبين غير  كانوا أو سبق أن تم ت السيطرة عليهممن قبيل ضرب وركل األشخاص الذين  
اإلصابة، كما استخدمت هذه القوات مراًرا الغاز المسيل للدموع ضد أشخاص كانوا في حي ِّز محصور  

 ب.ووليس لديهم أي سبيل للهر

 
، تقاعست الشرطة المغربية واإلسبانية الحًقا عن ضمان القانونية وباإلضافة إلى استخدام القوة غير 

لعاجلة لألشخاص المصابين والذين يحتاجون للمساعدة. والواقع أن المصابين تُركوا  توفير الرعاية الطبية ا
ثماني ساعات دون تقديم أبسط اإلسعافات األولية ما يصل إلى  بًل رعاية تحت وهج الشمس الًلفحة ل

،  لهم. ولم تُقدم الرعاية الطبية للمصابين على وجه السرعة، ولم تُقدم على اإلطًلق في بعض الحاالت
الموت. ولم يبدأ العاملون الطبيون   خطرأيًضا من  اربما زادالذين مما تسبب في تعرضهم لأللم والمعاناة، 

في المغرب في تقديم المساعدة للمصابين إال بعد حوالي ساعتين من انتهاء العملية التي شنتها  

ومعالجة أفراد األمن  سلطات الحدود إلحباط محاولة العبور، وأعطت السلطات األولوية لنقل الجثث 
  قد ترقى إلى مستوىالمغربيين على معالجة المصابين من المهاجرين والًلجئين. وجميع هذه األفعال 

انتهاكات للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وكذلك للحق في الحصول 
 على أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وللحق في الحياة. 

 

قطاع  ل استجابةالشرطة اإلسبانية للصليب األحمر بالوصول إلى المنطقة، ولم تكن هناك أي ولم تسمح 
الموقع للعناية بالمصابين سواء خًلل محاولة عبور الحدود وعملية الشرطة أو في  العامة فيلصحة ا

ألرض داخل  أعقابها. ولم تقدم السلطات اإلسبانية أي مساعدة من أي نوع للمصابين، الذين تُركوا على ا
األراضي اإلسبانية بعد انتهاء عملية الشرطة، مما يمثل انتهاًكا لحقوقهم بأشكال عدة، بما في ذلك  

المًلئمة، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب العاجلة و حقهم في الرعاية الصحية

  عنيلقسوة فحسب، بل يال يدلُّ على ا طارئةالمعاملة السيئة. وهذا التقاعس عن تقديم المساعدة ال 
 اللتزاماتهما بحماية الحق في الحياة. في حالة مخالفةالسلطات اإلسبانية والمغربية أن أيًضا 

 
 عمليات اإلبعاد بإجراءات ُموجزة واإلعادة القسرية على أيدي الحرس المدني اإلسباني 

 
تحظى حقوق المهاجرين والًلجئين بالحماية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن كيفية وسبب  

دخولهم إلى البًلد. وُيعتبر مبدأ عدم اإلعادة القسرية أحد األركان األساسية في القانون الدولي لحقوق  

مبدأ في جوهره يحظر  اإلنسان وقانون الًلجئين، كما أصبح قاعدًة من قواعد القانون الُعرفي. وهذا ال
حقيقية بالتعر ض على الدول نقل أو إبعاد أي شخص إلى مكان يمكن أن يكون فيه ُعرضة لمخاطر 

العقوبة  ، أو المعاملةنتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، مثل االضطهاد أو التعذيب وغيره من ضروب ال
بتقييم المخاطر  اإللتزامقع على عاتق الدول أو الُمهينة. ومن الناحية اإلجرائية، ي  ، الًلإنسانيةأو   ،القاسية

الشخص في حالة نقله قسًرا إلى والية قضائية أخرى، كما إن الدول ُملزمة بمنح األفراد   سيواجههاالتي  

 فرصة حقيقية للطعن في عملية نقلهم. 
 

. فقد  ا االلتزاميونيو/حزيران استخفاًفا تاًما بهذ 24وقد أظهرت أفعال السلطات المغربية واإلسبانية يوم 
ى عمليات اإلبعاد الجماعي، ونفَّذت عمليات إعادة انتهكت الشرطة اإلسبانية الحظر المفروض عل
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  470قسرية، بإعادة أشخاص قسًرا وتسليمهم إلى قوات األمن المغربية، وبلغ عددهم ما ال يقل عن  
شخًصا حسبما ذكر أمين المظالم اإلسباني. وقال أحد الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابًلت معهم  

بروا بعض المصابين على العودة عبر الحدود إلى المغرب، رغم أنهم  إن مسؤولي األمن اإلسبانيين أج
 كانوا "ينزفون وجراحهم مفتوحة". 

 

  24عاًما أن الشرطة المغربية اقتادته إلى السجن ليلة  17وقد ذكر صبي سوداني يبلغ من العمر 
انطلقت بهم مباشرة   يونيو/حزيران، ثم نقلته قسًرا بحافلة. وذكر أشخاص آخرون أنهم اقتيدوا في حافًلت

نزلوا في مناطق متفرقة حول المغرب، على مسافة 
ُ
أكثر من ألف كيلومتر من  وصلت إلى من الحدود ثم أ

منطقة الناظور، وتُركوا هناك على جانب الطريق خارج المدن والبلدات، دون توفير أي رعاية طبية 

 للمصابين أو أي مساعدة في العثور على مأوى. 

 
 القسري  حاالت االختفاء 

 
األشخاص الذين ُقتلوا أو   عائًلتتقضي المعايير الدولية أيًضا بأن السلطات ُملزمة بتقديم معلومات إلى 

صيبوا أو احُتجزوا على أيدي قوات األمن في أقرب فرصة ممكنة. إال إن 
ُ
وأصدقاء ما ال يقل   أفراد عائًلتأ

حزيران، لم يتلقوا أي معلومات عن مصير  /يونيو  24أنهم مفقودون منذ  يعتقدون  الذين شخًصا،   77عن  

في ذلك اليوم. وقد تقاعست    دولةسلطات العهدة  ومكان ذويهم منذ أن ُشوهدوا للمرة األخيرة في  

السلطات المغربية عن التحقيق في االدعاءات المتعلقة بحاالت االختفاء القسري، وعن اتخاذ جميع  
منظمات  لدين. كما رفضت السلطات تقديم المساعدة لالتدابير المًلئمة لتحديد مكان أولئك المفقو

. فقد ُمنعت اثنتان  اعن ذويه  عائًلت التي تبحثتقوم بهذا العمل المهم بالنيابة عن ال التيمتخصصة ال
  24على األقل من المنظمات المغربية غير الحكومية من زيارة المستشفيات في األيام التي أعقبت 

لهما بمعاينة جثث األشخاص للتعرف عليهم في المشرحة. وذكرت الجمعية يونيو/حزيران، ولم ُيسمح  

المغربية لحقوق اإلنسان أنه على الرغم من أن السلطات عادًة ما تتعاون معها في البحث عن  
 يونيو/حزيران. 24المختفين، فإنها لم تفعل ذلك بالنسبة للمفقودين منذ 

 
 عدم المحاسبة 

 
للقوة،   القانونياالستخدام غير  نتيجةتمثل حاالت التعذيب واالختفاء القسري والوفيات، التي قد تقع 

جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي، وينبغي التحقيق فيها على وجه السرعة. وقد أصبح واضًحا بجًلء  

لم ُيقدم أي مسؤول ه وأنبعد مرور ستة أشهر على الواقعة غياب الشفافية والمحاسبة بشكل عميق، 
مغربي أو إسباني إلى ساحة العدالة بسبب االنتهاكات التي أدت إلى وفاة وإصابة واختفاء ذلك العدد  

الكبير من األشخاص. وحتى وقت كتابة التقرير الحالي، لم تكن السلطات اإلسبانية والمغربية قد أعلنت  
يران والخطوات التي سُتتخذ للحيلولة دون تكرار  يونيو/حز 24أي نتائج للتحقيقات بما يوضح ما حدث يوم 

مثل هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان. ولم ترد السلطات المغربية على طلبات منظمة العفو الدولية  

بتقديم معلومات عن وضع وصًلحيات أي تحقيق بخصوص ما حدث. وحتى اآلن، لم يقدم وزير الداخلية  
حتى   ما ُقد م. فالكي يراجعها مكتبه ةالعام ةها النائب تة التي طلبالرسميواللقطات اإلسباني جميع الصور 

تضمن فجوات زمنية تعوق التوصل إلى فهم واضح لتسلسل األحداث بأكملها. وهذا االفتقار إلى  ياآلن 
يونيو/حزيران وما بعده يبعث على القلق العميق، كما   24المعلومات الرسمية عما حدث لألشخاص يوم  

ا مستمًرا ألهالي األشخاص الذين لم ُيشاهدوا منذ ذلك اليوم، وهو األمر الذي يمثل  يسبب أذى وحزنً 

. واألمر المهم هو أن  تعويضانتهاًكا لحقهم في معرفة الحقيقة، وفي إقرار العدالة، والحصول على ال 
األشخاص  جميع التحقيقات لم تشمل ضمن صًلحياتها تحليل الدور الذي لعبته النزعة العنصرية ضد 

السابقة بشأن المخاطر على حقوق  القائمة والمنتمين إلى أعراق مختلفة، وكذلك بواعث القلق  السود
يونيو/حزيران   24هؤالء في ذلك الموقع، في االنتهاكات التي ارتُكبت ضد حقوقهم اإلنسانية قبل يوم  

 وخًلله وفي أعقابه. 
 

  إسنادلضارة إلسبانيا )وأوروبا(، وجهودهما من أجل وفي النهاية، يبي ِّن التقرير كيف أدت السياسات ا

، إلى  خارجية جهات إلى لسيطرة على الهجرة واحتواء المهاجرين خارج حدود أوروبابا الخاصة األعمال
لعنف مميت، وللتعذيب وغيره من ضروب  السودشخاص األعواقب مميتة في مليلية. فقد تعرَّض 

، وللنقل القسري، ولًلختفاء القسري، باإلضافة إلى  ةالقسري عادة، ولإلساءة المعاملة السيئة، ولإل
  ُيعاملانتهاكات أخرى فظيعة لحقوقهم اإلنسانية على أيدي قوات حرس الحدود المغربية واإلسبانية. كما 

بداًل من الدعم في بحثهم عن ذويهم.   عراقيل من اإلنسانية، حيث ُقوبلوا ب تام أقارب من ُقتلوا بتجردٍ 

إن عدم وجود تحقيقات فعَّالة في جميع االدعاءات المتعلقة بجرائم مؤثَّمة بموجب القانون  وأخيًرا، ف
يونيو/حزيران ال ُيعتبر فحسب انتهاًكا  24الدولي وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يوم  

بانية والمغربية  لًللتزامات في مجال حقوق اإلنسان، ولكنه يدلُّ أيًضا على عدم اكتراث السلطات اإلس
 هذه الحدود. باتخاذ إجراءات لضمان أال يتعرض مزيد من الناس للقتل واإليذاء على 
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 نتائج وتوصيات

 

، استخدمت السلطات المغربية واإلسبانية معدات مكافحة الشغب وأسلحة  2022يونيو/حزيران    24في 

طاطي والكريات المطاطية، لكي تفر ِّق  أقل فتًكا، مثل عبوات الغاز المسيل للدموع والهراوات والرصاص الم 
، وأغلبهم من بلدان إفريقية تقع جنوب  األشخاص السودبعنف مجموعة تضم زهاء ألفي شخص من 

الصحراء الكبرى، كانوا يحاولون عبور الحدود من المغرب لدخول مليلية. وأسهمت األساليب التي  

شخًصا فضًًل عن إصابة عشرات    37استخدمتها السلطات المغربية واإلسبانية في وفاة ما ال يقل عن  
  24ال من غير الواضح عدد األشخاص الذين تُوفوا يوم آخرين. ورغم مرور ستة أشهر على الواقعة، ال يز

يونيو/حزيران وفي أعقاب أحداث ذلك اليوم. ولم تُعلن حتى اآلن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات  
المغربية، بينما تقاعست السلطات اإلسبانية عن إجراء تحقيقات بشأن االدعاءات المتعلقة بانتهاكات 

ي مسؤولين إسبانيين. ويمكن أن تُعد بعض أفعال المسؤولين اإلسبانيين  حقوق اإلنسان على أيد

والمغربيين بمثابة انتهاك للحق في عدم التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحق في  
سبق أن تم ت  الحصول على أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ومن هذه األفعال ضرب أشخاص 

بسبب اإلصابة، وحرمان المصابين من المساعدة الطبية  غير متجاوبين ص  أشخاالسيطرة عليهم أو 
العاجلة، واستخدام الغاز المسيل للدموع مراًرا ضد أشخاص كانوا في حي ِّز محصور وليس لديهم أي  

 ب. وسبيل للهر

 

وانتهكت الشرطة اإلسبانية الحظر المفروض على عمليات اإلبعاد الجماعي، ونفَّذت عمليات إعادة  

شخًصا حسبما ذكر أمين المظالم   470سرية، بإعادة أشخاص قسًرا، وبلغ عددهم ما ال يقل عن  ق
كما خالف مسؤولو الحدود اإلسبانيين القوانين الدولية   2اإلسباني، وتسليمهم إلى قوات األمن المغربية. 

في مباشرة    واإلقليمية والمحلية بحرمانهم أشخاًصا من فرصة الطعن في قرار إبعادهم، ومن حقهم

 نظر في طلباتهم للجوء. يُ  كي إجراءات عادلة وفعَّالة ل

 

وتقاعست الشرطة المغربية واإلسبانية عن ضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة لألشخاص المصابين  
ومْن يحتاجون للمساعدة. فلم تُقدم الرعاية الطبية للمصابين على وجه السرعة، ولم تُقدم على  

.  الموت خطر من أيًضا زادا  ربما  الذين حاالت، مما تسبب في تعرضهم لأللم والمعاناة، اإلطًلق في بعض ال 
ولم يبدأ العاملون الطبيون في المغرب في تقديم المساعدة للمصابين إال بعد حوالي ساعتين، وأعطت  

جرين السلطات األولوية لنقل الجثث ومعالجة أفراد األمن المغربيين على معالجة المصابين من المها
صليب األحمر بالوصول إلى المنطقة، ولم تكن هناك أي  لوالًلجئين. ولم تسمح الشرطة اإلسبانية ل

متاحة في الموقع للعناية بالمصابين سواء خًلل محاولة عبور الحدود   العامة لصحة لقطاع استجابة

ع للمصابين، الذين  وعملية الشرطة أو في أعقابها. ولم تقدم السلطات اإلسبانية أي مساعدة من أي نو
تُركوا على األرض داخل األراضي اإلسبانية بعد انتهاء عملية الشرطة، مما يمثل انتهاًكا لحقوقهم 

بأشكال عدة، بما في ذلك حقهم في الرعاية الصحية المًلئمة، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب وغيره  
لعاجلة ال يدلُّ على القسوة الصادمة  من ضروب المعاملة السيئة. وهذا التقاعس عن تقديم المساعدة ا

 . الحياة في الحق  بحماية اللتزاماتهما مخالفة  حالة في اإلسبانية السلطات أن أيًضا يعني  بلفحسب، 

 
2 de Melilla, 14/10/2022 at  See: El Defensor avanza sus primeras conclusiones sobre lo sucedido en el perímetro fronterizo

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sucesos-melilla /  إليها بخصوص ما حدث يف منطقة مليلية الحدودية. ]باللغة  انظر: أمني املظالم يقدم أوىل النتائج التي توصل

 .  /melilla-https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sucesosاإلسبانية فقط[. ُمتاح عىل الرابط: 

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sucesos-melilla/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sucesos-melilla/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/sucesos-melilla/
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واحُتجز مئات األشخاص، وبينهم بعض األطفال، وكان كثيرون منهم مصابين وعاجزين عن الحركة، على  

  17يونيو/حزيران. وقد ذكر صبي سوداني يبلغ من العمر   24أيدي الشرطة المغربية على الحدود يوم 
وذكر  3يونيو/حزيران، ثم نقلته قسًرا بحافلة. 24عاًما أن الشرطة المغربية اقتادته إلى السجن ليلة  

نزلوا في مناطق متفرقة حول 
ُ
آخرون أنهم اقتيدوا في حافًلت انطلقت بهم مباشرًة من الحدود ثم أ

، وتُركوا هناك على جانب الناظور  منطقة من  كيلومتر ألف من  أكثر إلى وصلت المغرب، على مسافة
الطريق خارج المدن والبلدات، دون توفير أي رعاية طبية للمصابين أو أي مساعدة في العثور على مكان  

 آمن للبقاء فيه. 

 

أن هؤالء شخًصا الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ب 77وأصدقاء ما ال يقل عن  أفراد عائًلت وأبلغ

واألصدقاء من الحصول على أي   أفراد العائًلتولم يتمكن  4يونيو/حزيران. 24األشخاص مفقودين منذ 
سلطات الدولة في ذلك اليوم.   عهدةمعلومات عن مصير ومكان ذويهم منذ أن ُشوهدوا للمرة األخيرة في 

االختفاء القسري، وعن اتخاذ   وتقاعست السلطات المغربية عن التحقيق في االدعاءات المتعلقة بحاالت
 
ُ
بلغ عن أنهم مفقودون. كما رفضت السلطات  جميع التدابير المًلئمة لتحديد مصير ومكان أولئك الذين أ

الذين   عائًلتال أفراد  بهذا العمل المهم بالنيابة عن  تقوم التي المتخصصة للمنظماتتقديم المساعدة 
ل من المنظمات المغربية غير الحكومية من زيارة يبحثون عن ذويهم. فقد ُمنعت اثنتان على األق

يونيو/حزيران. وبالرغم من السماح لممثلي الجمعية المغربية  24المستشفيات في األيام التي أعقبت 

يونيو/حزيران، فلم ُيسمح لهم بمعاينة   25لحقوق اإلنسان بزيارة المشرحة في الناظور مرة واحدة يوم 
المشرحة. وزادت السلطات من تواجدها لحراسة مقبرة، حيث كانت  جثث األشخاص للتعرف عليهم في

قد حفرت قبور في الوقت نفسه تقريباً، ومنعت أي شخص من دخول المنطقة للتأكد مما كان يحدث  

 هناك. 

 

وحتى وقت كتابة التقرير الحالي، لم تكن السلطات قد أعلنت أي نتائج للتحقيقات بما يوضح ما حدث  
والخطوات التي سُتتخذ للحيلولة دون تكرار مثل هذه االنتهاكات لحقوق   2022ران يونيو/حزي 24يوم 

الواضح أنه لم ُيقدم أي مسؤول مغربي  من اإلنسان. وهناك غياب للشفافية والمحاسبة بشكل عميق. و 
أو إسباني إلى ساحة العدالة بسبب االنتهاكات التي أدت إلى وفاة وإصابة ذلك العدد الكبير من  

  2022يونيو/حزيران   24ما حدث لألشخاص يوم  حول المعلومات الرسمية  غياب  أن  ، كما اص السود األشخ
األشخاص الذين لم ُيشاهدوا   عائًلتا مستمًرا لسبب أذى وحزنً وتبعث على القلق العميق، توما بعده  

العدالة، والحصول  هم في معرفة الحقيقة، وفي إقرار وقمنذ ذلك اليوم، وهو األمر الذي يمثل انتهاًكا لحق

،  السود ضمن صًلحياتها تحليل الدور الذي لعبته العنصرية ضد  اتتحقيق  لم تشمل أيو . تعويضعلى ال 
في ذلك الموقع، في االنتهاكات التي ارتُكبت   همبشأن المخاطر على حقوق قائمةوكذلك بواعث القلق ال

وما لم تتم التحقيقات مع   5وخًلله وفي أعقابه.  2022يونيو/حزيران    24ضد حقوقهم اإلنسانية قبل يوم 
تقديم تعويضات مًلئمة من أجل الضحايا  ل، فإن ردود السلطات كعنصر من عناصر أي تحقيق  ذلكتوفر 

عدم تكرار االنتهاكات، سوف تكون قاصرة عن تلبية ما يلزم لضمان  توفير ضمانات بل والناجين، وكذلك 

 جنوب الصحراء الكبرى في سبتة ومليلية. افريقيأ احترام وحماية وإعمال حقوق األشخاص من 

 

األعمال  سنادويمكن القول في النهاية إن السياسات الضارة إلسبانيا )وأوروبا(، وجهودهما من أجل إ
لعنف مميت،  سود   ات خارجية قد كان لها عواقب مميتة. فقد تعرَّض أشخاصالخاصة بالهجرة إلى جه

، وللنقل القسري، ولًلختفاء ة القسري عادةوللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولإليذاء، ولإل 

القسري، باإلضافة إلى انتهاكات أخرى فظيعة لحقوقهم اإلنسانية على أيدي قوات حرس الحدود 
  العراقيلمن اإلنسانية، حيث ُقوبلوا بتماًما   معاملة متجردةسبانية. كما ُعومل أقارب مْن ُقتلوا المغربية واإل

. ورغم مرور ستة أشهر على الواقعة، فإننا ال نعرف على وجه أحبائهمبداًل من الدعم في بحثهم عن  
زهقت أرواحهم في ذلك اليوم، كما ال يزال مصير ومكحتى اآلن الدقة 

ُ
  77ان ما ال يقل عن عدد الذين أ

في طي المجهول. وأخيًرا، فإن عدم وجود تحقيقات فعَّالة في جميع االدعاءات المتعلقة  آخرين  شخًصا
  24بجرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يوم  

نسان، ولكنه يدلُّ أيًضا على عدم  اللتزامات في مجال حقوق اإلافحسب  نتهكال ي 2022يونيو/حزيران 
 

 .  2022شتنرب/أيلول  15عاًما من السودان،  17مقابلة عرب اتصال هاتفي صوتي مع صبي لم يُذكر اسمه يبلغ من العمر  3
  13، "فيما ييل الالئحة الثانية للمعتقلني املتابعني أمام محكمة االستئناف لجلسة يوم 2022يونيو/حزيران   30الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، فرع الناظور: منشور عىل فيسبوك،  4

ابط:  يوليوز مع صك املتابعة. املرجو من العائالت االتصال بنا عىل الخاص. كل التضامن". ُمتاح عىل الر 

https://www.facebook.com/AmdhNador/photos/3241741279371458  . 
ور ومليلية. ُمتاح عىل الرابط:  ض ر بني الناو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يحدث لجنة استطالعية بخصوص األحداث التي شهدتها بوابة العب 5

wmlyly-lndwr-byn-lbwr-bwb-shhdth-lty-lhdth-bkhsws-tlyst-ljn-yhdth-lnsn-lhqwq-lwtny-shfy/lmjls-https://www.cndh.org.ma/ar/blgt. 

https://www.facebook.com/AmdhNador/photos/3241741279371458
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عند  اكتراث السلطات اإلسبانية والمغربية باتخاذ إجراءات لضمان أال يتعرض مزيد من الناس للقتل واإليذاء 

 . تلك الحدود

 

على    سبتة ومليلية  عند حدود األشخاص السود بشأن معاملة بالغمنظمة العفو الدولية القلق ال يساورو

أيدي أفراد الشرطة ومسؤولي الحدود اإلسبانيين والمغربيين، وكذلك بشأن استمرار مخاطر تعرضهم  

النتهاكات جسيمة لحقوقهم اإلنسانية في ذلك الموقع. فلم تُعالج حتى اآلن جميع بواعث القلق 
دوليون  المتخصصون ال خبراء وال تابعة لألمم المتحدة ال التي أعربت عنها هيئات رصد المعاهدات  تسقةالم

وحرمانهم بشكل مستمر من ُسبل مباشرة   واإليذاء لمخاطر التمييز السودقليميون، بشأن تعرض اإلو
نظر في طلباتهم للجوء. وهذا األمر مرو ِّع. واستناًدا إلى ما سبق، تتقدم منظمة  كي يُ إجراءات ُميسرة ل

 العفو الدولية بالتوصيات العاجلة التالية:  

 

هة إىل السلطات املغربية   توصيات موجَّ

 توصيات إىل رئيس الحكومة: 

ضمان تعاون جميع الوزارات والسلطات بشكل كامل وفوري وشفاف مع الجهات الُمكلَّفة   •

يونيو/حزيران، سواء أكانت هيئات    24بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت يوم  

 محلية أو منظمات دولية. 

  الُمرتكبةاإلقرار علًنا بجسامة انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي  •

 يونيو/حزيران وفي أعقابه. 24يوم 

والسلطات بالتزاماتها بالتعاون بشكل كامل وفوري وشفاف مع أولئك  ضمان تقي ِّد جميع الوزارات  •
يونيو/حزيران، بما في ذلك منظمات المجتمع    24مفقودين منذ    أشخاصالذين يبحثون عن 

 فصح. وينبغي على جميع السلطات ذات الصلة أن تتبحث عن أحبائها تيال  عائًلتالمدني وال 

وفرة لديها بخصوص األشخاص الذين لم ُيعرف  على وجه السرعة عن جميع المعلومات المت
مصيرهم بعد، بما في ذلك ما إذا كانوا في حجز هذه السلطات وكذلك أي معلومات أخرى عن  

وممثليهم ولمنظمات المجتمع المدني بإجراء زيارات في  قاربمصيرهم ومكانهم، والسماح لأل
يحصلوا على مزيد من    الوقت المناسب للمشارح والسجون والمستشفيات، حيث يمكن أن

 المعلومات. 

توجيه دعوات مفتوحة لجميع ممثلي اإلجراءات الخاصة باألمم المتحدة، والموافقة بدون مزيد  •

من اإلبطاء على طلب الزيارة الُمقدم من مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان 
بما  ناسبةذ جميع التدابير الم. واتخا2019للمهاجرين، وهو الطلب الذي لم ُيبت فيه منذ عام 

دون قيود على نطاقها أو مدتها، ب يضمن أن يتمكن ممثلو اإلجراءات الخاصة من القيام بزيارات 
وضمان السماح لهم بمقابلة الضحايا والمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع  

 دون التعرض لمخاطر أعمال الترهيب أو االنتقام. بو عوائقدون ب المدني 

اتخاذ خطوات لضمان تقديم التقارير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •

 .تقديمها تأخرواتفاقية مناهضة التعذيب، التي 

التابعة لألمم المتحدة المتعلقة بحماية الحقوق   اتتوصيات هيئة رصد المعاهدل االمتثال •

 وتنفيذها. في المغرب حقوق األشخاص السوداإلنسانية، وخاصة 

وأنماط السلوك التي تنطوي على العنصرية وكراهية األجانب  مواقف اتخاذ خطوات لمعالجة ال  •

نسب أو األصل ، أو اللون أو ال العِّرقتجاه المهاجرين والًلجئين السود، وكذلك الوصمة بسبب 
تنفيذ حمًلت عامة لمكافحة عبر القومي، حسبما يقتضي القانون الدولي، على سبيل المثال 

 التمييز. 

العمل مع إسبانيا ومؤسسات االتحاد األوروبي إلنشاء نظام حماية لًلجئين، ووضع منهج   •
والًلجئين  يضع مسألة حماية أرواح المهاجرين و مع حقوق اإلنسان يتماشىللتعامل مع الهجرة 

 . وعلى وجه الخصوص:صلبهوحقوقهم في 

o   ضمان أن تكفل السياسات والممارسات حماية واحترام وإعمال الحق في الحياة بالنسبة

 لًلجئين والمهاجرين؛ 

o  وضع نظام محلي للجوء، واحترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية في جميع األوقات؛ 
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o  وضع حد العتقال واحتجاز الًلجئين بشكل تعسفي؛ 

o  وضمان تقييم قرار اإلبعاد لكل شخص على حدة،  الجماعيةوضع حد لعمليات اإلبعاد ،

 وخضوع القرارات لإلجراءات الواجبة؛ 

o   الكف عن مضايقة الًلجئين والمهاجرين وشن مداهمات تتسم بالتمييز ضدهم، وضمان

 السماح لهم بالتمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية. 

 توصيات إىل الربملان:

ديل التشريعات بما يضمن أال ُيعتبر دخول أراضي البًلد والخروج منها بشكل غير نظامي  تع •

 جريمًة جنائية. 

 توصيات إىل وزير الداخلية:

اتخاذ جميع التدابير المًلئمة لضمان التزام جميع أفراد قوات األمن بما نصت عليه المبادئ   •

النارية من جانب الموظفين الُمكلفين بإنفاذ  األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة 
القوانين، والصادرة عن األمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق باألسلحة األقل فتًكا، مثل الغاز 

 المطاطي.  رصاصالمسيل للدموع وال

إصدار أوامر على الفور لجميع أفراد قوات األمن بأنه ال يجوز لهم استخدام أي قوة بشكل مفرط  •

رورة، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات لطريقة  دون ضبو

 استخدام القوة. 

ضمان تحلي أفراد قوات األمن بأقصى قدر من ضبط النفس عند استخدام القوة، التي ينبغي  •

عدم استخدامها إال بشكل متدرج ومتناسب ومتباين، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية. ويجب 
السلطات أن تأخذ في الحسبان ما يواجهه المهاجرون والًلجئون السود من المخاطر على 

للعنف والتمييز بدوافع عنصرية. كما يجب على السلطات أن على نحو جيد المتزايدة الموثَّقة 
تضمن بشكل واضح وقاطع عدم استخدام األسلحة التي ُيحتمل أن تكون مميتة على سبيل 

اللجوء إليها إال في ظروف استثنائية للتصدي لخطر واضح ووشيك يهدد   يتم وأالالعقاب أو الردع، 

 القوانين.  إنفاذالحياة أو السًلمة البدنية ألشخاص آخرين أو للموظفين المكلفين ب

ذ القوانين تدريب شامل ومتسق مع مبادئ  انفإالموظفين المكلفين بتلقي ضمان استمرار   •
المتعلقة بالحد من استخدام القوة   ائح التنظيميةلوحقوق اإلنسان بخصوص المعايير وال

 رصاصواألسلحة النارية، بما في ذلك الهراوات والُعصي وعبوات الغاز المسيل للدموع وال

 المطاطي، مع مراقبة تنفيذ برامج التدريب ألفراد الشرطة في المناطق الحدودية. 

بشكل كامل مع االلتزامات  الحدود على نحو يتماشى  مراقبةضمان أن تُنفذ جميع عمليات   •

الدولية في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك ما يتعلق باحترام الحق في الحياة، والحق في 

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحق في الحرية واألمن، والحق في 

 عدم التعرض للتمييز، ومبدأ عدم اإلعادة القسرية. 

فوًرا، والكف عن نقل الًلجئين والمهاجرين قسًرا   ل القسري لألشخاصالنق لممارسة وضع حد •

 إلى الحدود. 

تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الًلإنسانية أو  •
بشأن معاملة المهاجرين غير النظاميين الذين يتم   2014المهينة بعد زيارتها إلى إسبانيا عام 

 على طول الحدود مع المغرب. مليلية تراضهم في جيب اع

  مكافحة  بشأن والتعصب العنصرية لمناهضة األوروبية للمفوضية العامة  السياسة توصيات  تنفيذ •
 بشكل الموجودين  المهاجرين  وحماية( 11 رقم) الشرطة عمل في  العنصري والتمييز العنصرية

 (. 16  رقم) التمييز من  نظامي غير

 وزير العدل: توصيات إىل 

على وجه السرعة في جميع االدعاءات   محايدةضمان إجراء تحقيقات وافية ومستقلة و •

المتعلقة بالجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

ه للقوة والتعذيب وغير  قانونياإلنسان، ومن بينها حاالت الوفيات واإلصابات واالستخدام غير ال
من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية العاجلة، وعمليات النقل 

يونيو/حزيران وما   24القسري واإلبعاد الجماعي وحاالت االختفاء القسري، التي وقعت يوم 
بعده، وضمان تقديم جميع المسؤولين عن هذه األفعال، بما في ذلك من يتولون مواقع قيادية، 

 ساحة العدالة في محاكمات عادلة.  إلى
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في الوقت المناسب على معلومات عن هذه   عائًلتهمضمان حصول الناجين والضحايا و •

جبر التحقيقات، وضمان أن تتوفر لهم ُسبل فعَّالة للحصول على تعويضات مًلئمة، بما في ذلك 

 وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.  الضرر

  الضحايا على معلوماتٍ وعلى ُسبل لتحقيق العدالة، بما في ذلك عائًلتضمان حصول الضحايا و •

المشورة القانونية والتمثيل القانوني في جميع مراحل اإلجراءات القانونية، وضمان أن تتوفر لهم 
من   23ُسبٌل لمباشرة إجراءات مستقلة، بما في ذلك إجراءات قضائية، حسبما ينصُّ المبدأ 

 اذإنفالمبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين ب

 القوانين، الصادرة عن األمم المتحدة. 

دون تمييز، بما في  بضمان توفر ُسبل فعَّالة لتحقيق العدالة أمام جميع الًلجئين والمهاجرين   •
ذلك التمييز بسبب وضعهم المتعلق بالهجرة، حتى يتسنى للمهاجرين غير النظاميين التماس  

 ن خوف من االعتقال أو الترحيل. دوب صاف عن االنتهاكات لحقوقهم اإلنسانية تُسبل اإلن 

 توصيات إىل وزير الصحة:

اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام وحماية وإعمال الحق في تلقي الرعاية الصحية العاجلة   •

بشكل مًلئم على وجه السرعة، بما في ذلك لألشخاص غير المواطنين مثل الًلجئين  

 والمهاجرين. 

 

هة إىل السلطات اإلسبانية  توصيات موجَّ

 توصيات إىل رئيس الحكومة: 

ومستقلة بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم   محايدةضمان إجراء تحقيقات شاملة و •

يونيو/حزيران، بما في ذلك بواعث القلق  24المؤثَّمة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت يوم 

والممارسات لضمان بشأن العنصرية والتمييز، بما يساعد على مراجعة القوانين والسياسات 
تقديم جميع المسؤولين عن تلك األفعال إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة، وتجنب تكرار 

 تلك االنتهاكات في المستقبل. 

ضمان تعاون جميع الوزارات والسلطات بشكل كامل وفوري وشفاف مع الجهات الُمكلَّفة   •
يونيو/حزيران، سواء أكانت هيئات    24بالتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي وقعت يوم  

 محلية أو منظمات دولية. 

ضمان تقي ِّد جميع الوزارات والسلطات بالتزاماتها بالتعاون بشكل كامل وفوري وشفاف مع أولئك   •

يونيو/حزيران، بما في ذلك منظمات المجتمع    24مفقودين منذ    أشخاصالذين يبحثون عن 
. وينبغي على جميع السلطات ذات الصلة أن أحبائهمالذين يبحثون عن  عائًلتال أفراد المدني و

على وجه السرعة عن جميع المعلومات المتوفرة لديها بخصوص األشخاص الذين لم   فصحت
وا في حجز هذه السلطات وكذلك أي معلومات أخرى ُيعرف مصيرهم بعد، بما في ذلك ما إذا كان

وممثليهم ولمنظمات المجتمع المدني بإجراء زيارات  قاربعن مصيرهم ومكانهم، والسماح لأل
في الوقت المناسب للمشارح والسجون والمستشفيات، حيث يمكن أن يحصلوا على مزيد من  

 .المعلومات

ج للتعامل مع الهجرة يتسق مع مبادئ حقوق التعاون مع االتحاد األوروبي من أجل وضع منه •

ويزيد من ُسبل  صلبه،اإلنسان، ويضع مسألة حماية أرواح المهاجرين والًلجئين وحقوقهم في 
وصول الًلجئين والمهاجرين إلى مسارات آمنة وقانونية. وضمان أن تعمل السياسات  

ًلجئين والمهاجرين،  والممارسات على حماية واحترام وإعمال الحق في الحياة بالنسبة ل
واإلعًلن عن رفض اتفاقيات التعاون والسياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الجئين  

 ومهاجرين من الحياة بشكل تعسفي، أو إلى التسامح مع هذا األمر. 

 توجيه دعوة إلى مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين لزيارة إسبانيا. •

رصد المعاهدات التابعة لألمم المتحدة، وكذلك توصيات مفوض حقوق   ةتوصيات هيئل متثالاال •

وغيرهم ممن   السوداإلنسان في مجلس أوروبا، بشأن احترام حقوق اإلنسان، وخاصة حقوق 
يتعرضون للتمييز في سبتة ومليلية، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحاجة إلى ضمان وجود 

صول جميع الباحثين عن الحماية إلى مراكز رسمية على الحدود لتقديم ُسبل فعَّالة وآمنة لو
والتعاون مع السلطات المغربية للعمل بشكل خاص على إزالة العقبات وتنفيذها،  طلبات اللجوء

 الحالية أمام األشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
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 توصيات إىل النائب العام:

بخصوص حاالت الوفيات واإلصابات التي وقعت  محايدةتقلة و إجراء تحقيقات جنائية شاملة ومس •

يونيو/حزيران، لكي ُيقدم إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة جميع المسؤولين عن   24يوم 

للقوة، وعن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعن عمليات  قانونياالستخدام غير ال
ختفاء القسري، وعن عدم تقديم المساعدة الطبية  اإلبعاد الجماعي واإلعادة القسرية واال

العاجلة للمصابين، بما في ذلك حيثما كان مًلئًما مْن يتولون مسؤولية التسلسل القيادي؛ 
وكذلك للمساعدة في ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتناولها التقرير الحالي 

 بالتفصيل. 

قت المناسب على معلومات عن هذه التحقيقات،  في الو عائًلتهمضمان حصول الضحايا و •
وإعادة بما في ذلك جبر الضرر وضمان أن تتوفر لهم ُسبٌل فعَّالة للحصول على تعويضات مًلئمة، 

 التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. 

 توصيات إىل وزير الداخلية:

أفراد الشرطة قد التزموا  يونيو/حزيران، لتحديد ما إذا كان  24مراجعة عملية الشرطة يوم   •

بالقوانين والبروتوكوالت المتعلقة باستخدام القوة، وما إذا كانت قد اتُخذت ضمانات للحيلولة دون 

وقوع إصابات ولًلستجابة للحاالت الطبية الطارئة في سياق العملية، وما إذا كانت قد ُقدمت  
لي، وذلك بهدف التعرف على  ضي القانون الجنائي المحتمساعدات لمن يحتاجونها، حسبما يق 

 أوجه سوء السلوك ومحاسبة المسؤولين عنها؛ وتحديد ما إذا كانت القوانين والبروتوكوالت

 متماشيًة مع القوانين والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة. 

التعاون بشكل كامل وصريح مع التحقيق الذي يجريه مكتب النائب العام ومكتب أمين المظالم  •

 يونيو/حزيران. 24حداث يوم بخصوص أ

الحدود، وذلك لضمان حماية  مراقبةإجراء مراجعة كاملة وشاملة إلجراءات العمليات المتعلقة ب •

 الحقوق اإلنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والًلجئين، حسبما يقتضي القانون الدولي. 

القوانين   إنفاذكلفين بضمان أن تكون البروتوكوالت والتعليمات وبرامج التدريب للموظفين الم •

متماشيًة مع القانون الدولي والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، وحظر التعذيب وغيره من  

 ضروب المعاملة السيئة، وحظر اإلعادة القسرية والتمييز، وغير ذلك من المعايير ذات الصلة. 

د قوات األمن بأقصى فيما يتعلق باستخدام القوة على وجه الخصوص، ينبغي ضمان تحلي أفرا •
قدر من ضبط النفس عند استخدام القوة، حيث يجب أال تُستخدم إال بشكل متدرج ومتناسب 

ومتباين، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية ذات الصلة. كما يجب على السلطات أن تضمن  
أو  بشكل واضح وقاطع عدم استخدام األسلحة التي ُيحتمل أن تكون مميتة على سبيل العقاب

اللجوء إليها إال في ظروف استثنائية للتصدي لخطر واضح ووشيك يهدد الحياة أو  وأال يتمالردع، 

 القوانين.  إنفاذالسًلمة البدنية ألشخاص آخرين أو للموظفين المكلفين ب

لوائح  القوانين تدريب بخصوص المعايير وال  إنفاذالموظفين المكلفين بتلقي ضمان استمرار   •
لية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية، بما في األسلحة األقل فتًكا،  الدو التنظيمية

وضع ضمان وبخصوص معايير حقوق اإلنسان المتعلقة بحماية الًلجئين وحقوق المهاجرين، و

 آليات للمراقبة لضمان االلتزام باإلصًلحات الًلزمة لتحقيق ذلك، وتنفيذها. 

تخدام عبوات الغاز المسيل للدموع وغيرها من  ضمان إجراء مراجعة للسياسات الخاصة باس •

األسلحة األقل فتًكا، للتأكد من أن استخدامها يخضع لضمانات صارمة لحقوق اإلنسان، وأنها ال 

 تُستخدم على اإلطًلق في أماكن محصورة.  

اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام وحماية وإعمال الحق في تلقي الرعاية الصحية العاجلة   •

ئم على وجه السرعة، بما في ذلك لألشخاص غير المواطنين مثل الًلجئين  بشكل مًل

 والمهاجرين. 

لعقبات خاصة في مباشرة اإلجراءات  األشخاص السودالتحقيق في بواعث القلق بشأن تعرُّض  •
لطلب الحماية الدولية. وضمان السماح لألشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية بدخول  

سواء في سبتة ومليلية أو أي مكان آخر، وضمان إعمال حقوقهم األراضي اإلسبانية، 

 . ويسهل الوصول إليها اإلنسانية، بما في ذلك حقهم في مباشرة إجراءات مًلئمة

ة، وجمع وإعًلن بيانات يوتقييم أشكال التصدي للعنصرية المنهج وجيهاستخدام بيانات لت •

رق أو األصل العرقي، مع الت قيُّد بضمانات صارمة وبما يتماشى مع  شاملة مصنَّفة حسب العِّ

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وذلك بهدف تحليل أثر القوانين والسياسات على المهاجرين  



 

  للتحقق من وفاته" "رضبوه عل رأسه 
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 13 الدولية   العفو  منظمة

التمثيل بشكل  أو /. وفي إطار تنفيذ هذا العمل، ينبغي ضمان المشاركة والسودوطالبي اللجوء 
، بما في السود اللجوء والًلجئين  فعَّال وهادف للمجتمع المدني، وبخاصة للمهاجرين وطالبي 

 منظماتهم. ل ، وشبابذلك النساء وال

 لًلمتثالإبعاد أشخاص بإجراءات موجزة إلى المغرب، وضمان اتخاذ إجراءات   ممارسةالكف عن  •
جميع الضمانات التي يتطلبها القانون الدولي والمعايير الدولية وقانون ومعايير االتحاد األوروبي،  ل

 يتعلق بمبدأ عدم اإلعادة القسرية. بما في ذلك ما  

 توصية إىل وزير الداخلية وإىل الربملان:

إلغاء التشريعات التي تضفي الصفة القانونية على "عمليات الرفض عند الحدود" في سبتة   •

 إلعادة القسرية واإلبعاد الجماعي من إسبانيا إلى المغرب.لالتشريعات  حظرومليلية، وضمان 

 الداخلية ووزير الخارجية:توصية إىل وزير 

اإلعًلن عن جميع اتفاقيات وترتيبات التعاون بين قوات الشرطة وحرس الحدود اإلسبانية   •

بحث ما إذا كانت تتماشى مع  لل  من جانب البرلمان للتمحيصوالمغربية، وضمان خضوعها 

 االلتزامات القانونية باحترام وحماية وإعمال حقوق اإلنسان. 

 

هة إ   ىل االتحاد األوروبي توصيات موجَّ

 توصيات إىل املفوضية األوروبية 

مراجعة التمويل الُمقدم من االتحاد األوروبي إلى المغرب بخصوص الهجرة واللجوء وإدارة   •

 الحدود، وجعله مشروطًا بالتقيُّد بالتزامات حقوق اإلنسان وبتنفيذها. 

الخاصة االتحاد األوروبي  قوانين ة ليحوار مع إسبانيا لتقييم االنتهاكات المنهج الشروع في •

اللجوء على الحدود اإلسبانية المغربية، مع التركيز بصفة  الوصول إلىفيما يتعلق بُسبل  باللجوء 

 السود.خاصة على بواعث القلق المحددة بشأن العنصرية ضد 

 توصيات إىل الربملان األوروبي 

على الحدود   2022يونيو/حزيران   24اوالت على وجه السرعة بشأن أحداث يوم  إجراء مد •
المغربية اإلسبانية، واالستمرار في االهتمام بالقضية، للمساهمة في المحاسبة عن جميع 

الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان )والمتابعة بإصدار  

 قرارات(. 

 

 ىل هيئات مجلس أوروبا:توصيات إ 

 إىل مفوض حقوق اإلنسان

النظر في الجهود المستقبلية لتسليط الضوء على الطبيعة العنصرية لبعض ممارسات مراقبة   •
إلى اللجنة الوزارية حول أحكام  9الحدود بما في ذلك التدخًلت من طرف ثالث وطلبات القاعدة 

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ذات الصلة.  

 املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية والتعصب إىل 

التداخل بين العنصرية وممارسات مراقبة الحدود في مختلف أنحاء الدول األعضاء أوجه فحص  •

 والمحوري وإصدار توجيهات خاصة للدول.  القطريعملها كل من  في مجلس أوروبا في 

 ة الالإنسانية أو املهينةنع التعذيب واملعاملة أو العقوباألوروبية مل جنة الل  إىل

 في المحتجزين  أوهاجرين الم األشخاص معاملة  لتقييم إسبانيا إلى مخصصة  زيارة في النظر •

 العقوبة أو والمعاملة التعذيب لمنع األوروبية اللجنة صاغتها التي التوصيات تنفيذ  وتقييم مليلية
 الزيارات  من  وغيرها الزيارة هذه  في. 2014عام   زيارة عن  تقريرها  في المهينة أو الًلإنسانية

  من  كشكل العنصري السلوك  نتائج إلى  السلطات انتباه ولفتباستمرار   التحديد القطرية،

 . المحتجزين  أوهاجرين الم األشخاص معاملة إساءة أشكال

 



 

  للتحقق من وفاته" "رضبوه عل رأسه 
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 14 الدولية   العفو  منظمة

 توصيات إىل االتحاد اإلفريقي:

دعم إنشاء لجنة دولية تتولى إجراء عملية شاملة ومستقلة وشفافة لجمع األدلة بطريقة   •

 منهجة. م

على الميثاق اإلفريقي لحقوق   أي تأخير إضافي دون بحث السلطات المغربية على التصديق  •

اإلنسان والشعوب، والبروتوكوالت الملحقة به، وغير ذلك من معاهدات االتحاد اإلفريقي  

 حقوق اإلنسان والتي لم ينضم إليها المغرب كدولة طرف. المتعلقة ب 

يونيو/حزيران، ينبغي   26متابعًة للبيان الصادر عن رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي، بتاريخ  •

السود على  ضدحوار مع السلطات المغربية لضمان وقف انتهاكات حقوق اإلنسان  الشروع في

 الحدود اإلسبانية المغربية. 

 

 ألمم املتحدة     توصيات إىل ا 

  القائمة، واإلجراءات اآلليات معها، المشاركة فيها األعضاء والدول المتحدة، األمم استخدام •

 وإعمال حماية وضمان التحقيقات إجراء أجل من   األمر، لزم إذا جديدة  وإجراءات آليات وإنشائها
 أدلة  تتوفر حيثما حدودية، مواقع على  التمييز يواجهون ممن  وغيرهم السود األشخاص حقوق

  بموجب مؤثَّمة  لجرائم التعرُّض، خطر خاصة بصفة  يتهددهم أو يتعرضون،  أنهم على  متزايدة

 .السيئة المعاملة ضروب من  وغيره والتعذيب القتل أعمال  ذلك في بما  الدولي، القانون

 توصيات إىل اإلجراءات الخاصة يف األمم املتحدة

وكذلك إجراء حوارات مع االستمرار في إيًلء االهتمام للوضع على الحدود اإلسبانية المغربية،  •
وغيرهم ممن   األشخاص السودسلطات البلدين، لضمان وقف انتهاكات حقوق اإلنسان ضد 

يتعرضون للتمييز في ذلك الموقع.



 

 انضم إىل املحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

 @AmnestyAR 

حركة    منظمة العفو الدولية 

عندما    عاملية لحقوق اإلنسان 

يقع ظلم عل أي إنسان فإن  

 األمر يهمنا جميعاً. 
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 "للتحقق من وفاته عل رأسه رضبوه"
 القانون بموجب لجرائم  واإلسبانية املغربية السلطات ارتكاب عىل أدلة

  مليلية حدود عىلالدويل 
أسفرت الحادثة األكثر دموية على اإلطًلق التي ُسج لت على حدود  ،2022يونيو/حزيران    24في 

 شخًصا  77  وفقدان من السود، شخًصا  37عن    بين المغرب وإسبانيا عن مصرع ما ال يقل مليلية

 .آخرين 

  األمان، عن  يبحثون الكبرى، الصحراء  جنوب إفريقيا من  ومهاجرون الجئون وهم الضحايا، وكان

 المغربية  األمن  قوات أيدي على مطو لة ولفترة قانوني غير  بشكل  القوة باستخدام ُقوبلوا ولكنهم

   واإلسبانية.

  المساعدة تقديم  عن  التقاعس  إلى باإلضافة العنف، هذا كيف أسهم بالتفصيل هذا التقرير يبي ِّن 

 .واإلصابات الوفيات تلك وقوع في  مباشرًة،  تسبب قد  يكن  لم إن المناسب، الوقت في الطبية

  وغيره التعذيب  حد ربما يصل إلى الذي  والعنف، للتمييز األشخاص أولئك تعرَّض هذه الحدود، فعلى

  فضًلً  القسري، واالختفاء القسري، والنقل القسرية،  واإلعادة إليذاء،ل و السيئة، المعاملة ضروب من 

 .واإلسبانية المغربية األمن  قوات أيدي على اإلنسان،  لحقوق أخرى انتهاكات عن 

 ما بخصوص ومحايدة مستقلة تحقيقات بإجراء اإلسبانية أو المغربية السلطات  تقم  لم اليوم، وحتى

  من  بدالً  العراقيل، الضحايا أقارب واجهي  نفسه، الوقت وفي. العدالة ساحة  إلى أحد ُيقدم ولم حدث،

  ُيظهر كما  اإلنسان، بحقوق المتعلقة  لًللتزامات انتهاًكا هذا وُيعد. أحبائهم عن  بحثهم في  الدعم،

  .ُمجدًدا االنتهاكات هذه مثل ارتكاب إمكان  أمام مفتوًحا  الباب ويترك  وبعائًلتهم، بالضحايا استخفاًفا

تحصين    سياسة  عواقب  أحد هي التقرير،  هذا في الموثَّقة واالختفاء، والتعذيب القتل حوادث إن

 .أوروبا تتبعها  التي الحدود المميتة

 




