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          التجمع  حرية احترام المغربية السلطات على يتعين

 قالت منظمة العفو الدولية، ُقبيل صدور قرار مجلس المممن
 بشأن تمديد صلحيات بعثة حفظ السلم في هذا الشممهر، إن
 تفريق مظاهرة والعتممداء علممى المتظمماهرين فممي الصممحراء
 الغربيممة مممن قبممل قمموات المممن مممع قممرب زيممارة المبعمموث
 الشخصممي للميممن العممام للمممم المتحممدة بشممأن الصممحراء
 الغربية كريستوفر روس، يبرزان الحاجة إلى مراقبة أوضمماع
 حقوق النسان من قبل بعثة المممم المتحممدة لحفممظ السمملم

في الصحراء الغربية "مينورسو".

 تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربيممة إلممى احممترام
 حقوق المحتجين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، وإلممى
 إجراء تحقيق شامل ومحايد في الحداث التي ُجرح فيهمما ممما
ُذكممر، ًا من المحتجين بحسب ما   ل يقل عن اثني عشر شخص

ّين مسؤوليتهم عن ذلك. ومحاسبة الذين تتب

 23ففي الساعة الخامسة من صبيحة يمموم السممبت الموافممق 

 مارس/آذار، قام عدد من أفراد قوات المن المغربيممة الممذين
 كانوا يرتدون ملبس مدنية بتفريق تجمع سلمي على شممارع
 سمارة، الذي يعتبر الشممريان الرئيسممي فممي مدينممة العيممون،
 المدينة الرئيسية في الصحراء الغربية. وكانت مجموعة مممن



 المنظمممات الصممحراوية، ومممن بينهمما الجمعيممة الصممحراوية
 لضحايا النتهاكات الجسيمة لحقوق النسممان، ولجنممة الممدفاع
ّظمممت  عن حق تقرير مصممير شمعب الصممحراء الغربيممة، قممد ن
 التجمع الحتجاجي للمطالبة بممأن تضممم بعثممة المممم المتحممدة
ًا يتممولى ّونمم  للسممتفتاء فممي الصممحراء الغربيممة (مينورسممو) مك
 مراقبة حقوق النسان، وذلك بمناسمبة زيمارة مبعموث الممم
 المتحدة إلى الصحراء الغربيممة كريسممتوفر روس إلممى مدينممة

العيون.

 وما كاد المحتجون يتجمعون، حتى تعّرض عدد منهم للعتداء
ُذكممر  على أيدي أفراد من قوات المن بملبس مدنيممة، حيممث 
ًا وانهممالوا عليهممم بالضممرب بممالهراوات  أنهممم ألقمموا بهممم أرضمم
ًل. وقد تممم تصمموير أفلم فيممديو لتلممك  والعصي وأوسعوهم رك

الحادثة.

ًا ممن قموات الممن بملبمس  وذكر محتجون آخرون أن أفمراد
 مدنية قذفوهم بالحجارة، مما أسفر عن إصابة امممرأة بكسممر
 في أنفها، وكسر سن امرأة أخرى. وقال عدد من المحتجين
 إنهممم اقتيممدوا إلممى عربممات تابعممة للشممرطة بممدون علمممات
 رسمية، حيث قممام أفممراد مممن قمموات المممن بملبممس مدنيممة
 بضربهم من جديد وترهيبهم وتهديدهم بالغتصمماب والعتممداء

الجنسي قبل إطلق سراحهم خارج المدينة.

 وذكر المحتجون الجرحى أنهم عندما توجهوا إلمى مستشمفى
 الحسن بن المهدي في اليوم نفسه للحصممول علممى معالجممة
 طبية فيه، حاول أفممراد الشممرطة منعهممم مممن الممدخول. كممما
 زعموا أن قوات المن أصدرت تعليمات إلى الطقم الطبيممة
ًا ُسمح لطممبيب وعضممو فممي المجلممس  بعدم معالجتهم. وأخير



ُأنشمممأتها الحكوممممة  الممموطني لحقممموق النسمممان، وهمممو هيئة 
ًا، بدخول المستشفى مع المحتجين الجرحى،  المغربية مؤخر

حيث قام بمعالجة جروحهم.

 ويسمماور منظمممة العفممو الدوليممة قلممق مممن اسممتمرار وقمموع
 انتهاكات حقوق النسان في الصحراء الغربية، ولسيما فيممما
 يتعلممق بحريممة التعممبير وتكمموين الجمعيممات والتجمممع. وفممي
 السنوات الخيرة، واجه نشطاء حقوق النسان الصممحراويون
ًا عديدة علممى عملهممم، كالمضممايقة والمراقبممة مممن قبممل  قيود
ًا الملحقة القضممائية  قوات المن، وتقييد حرية التنقل، وأحيان
ًا للمن الممداخلي والخممارجي  على أساس أنهم يشكلون تهديد
ّكن هؤلء النشطاء من تسممجيل منظممماتهم  للمغرب. ولم يتم

ًا بسبب العقبات الدارية ذات الدوافع السياسية. قانوني

 وفممي تلممك الثنمماء، ُسممجن نشممطاء صممحراويون مممن دعمماة
 الستقلل، عقمب مظماهرات طمالبت بحمق شمعب الصمحراء
 الغربية في تقرير مصيره، وتعّرض بعضهم للتعذيب أو غيممره
 مممن ضممروب إسمماءة المعاملممة أثنمماء اسممتجوابهم مممن قبممل
 الموظفين المكلفين بتنفيذ القمموانين، وهممي مزاعممم لممم يتممم

التحقيق فيها بشكل سليم.

ّظم في مدينة العيون صممباح ُين  إن قمع التجمع السلمي الذي 
ًا علممى أن الصممحراء23يوم السبت    مارس/آذار يعتممبر مؤشممر

ًا أحمممر" بالنسممبة للسمملطات  الغربيممة ل تممزال تشممكل "خطمم
 المغربية، وأن تعبير الصحراويين السلمي عن آرائهممم، الممذي
 يتنمماقض مممع الموقممف المغربممي الرسمممي بشممأن الصممحراء

َبل بالقمع. ُيقا الغربية، 



 إن منظمة العفو الدوليممة تحممث مجلممس المممن علممى إدممماج
 مكممّون خمماص بمراقبممة حقمموق النسممان فممي قمموام بعثممة
 "مينورسممو" عنممدما يتممم تجديممد صمملحيات البعثممة. وإن بعثممة
ُأنشممأت تحممت  "مينورسو" تعتبر إحدى البعثات القليلممة الممتي 
ًا بحقمموق ًا خاصمم  سمملطة مجلممس المممن والممتي ل تضممم مكونمم
 النسان. وكممذلك المممر بالنسممبة لمكتممب المفمموض السممامي
 لحقوق النسان، الذي ل يتواجد في المنطقة. إن إنشاء آليممة
 لمراقبممة حقمموق النسممان تابعممة للمممم المتحممدة، تشمممل
 صلحياتها الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، مممن شممأنها أن
 تقدم تقارير مستقلة ومحايدة بشأن أوضاع حقمموق النسممان

الراهنة.


