
 

 

معا : جدار االحتالل المغربي في الصحراء الغربية مناهضةلدولية الحملة الإعالن 

 ازالة الددارإل

 الصحراوي للتنسيقية األوروبية للتضامن مع الشعب 83لمشاركون في الندوة انحن 

 ،3158نوفمبر  51إلى غاية  51المنعقدة بروما في الفترة ما بين 

يزال  جدار االحتالل المغربي، الذي تم تشييده في بداية الثمانينات، الإدراكا منا بأن 

 ،الجداريشكل خطرا كبيرا على السكان الصحراويين على طرفي 

القانونية و االقتصاديةو الثقافيةو االجتماعيةو إدراكا من بحجم العواقب اإلنسانيةو

على حياة الشعب الصحراوي على التي خلفها الجدار المستديمة البيئية الوخيمة وو

 الجدار، طرفي

 ماليين لغم أرضي و كمية كبيرة 7أكثر من  العميق إزاء وجودنا انشغالإذ نعرب عن و

غير المنفجرة التي ال تزال تشكل خطرا كبيرا على  الذخائرمن الذخائر العنقودية و

 جانبي الجدار، السكان الصحراويين على

للجدار  المدمرمدى ضعية الصحراويين ضحايا األلغام كأمثلة حية على الإدراكا منا بوو

إزالة األلغام من على بعمليات  الحاجة للقيامبكذلك تأثيره على حياة المدنيين األبرياء وو

 ،الجدارجانبي 

 بتعاونها فيالتزام جبهة البوليساريو بحظر استخدام األلغام األرضية ووإذ نثمن 

نداء جنيف، في حين توقيعها على صك التزام اإلجراءات المتعلقة باأللغام من خالل 

 واتفاقية حظر التوقيع على معاهدة أوتاوايمانع في حقيقة أن المغرب ال يزال  نستنكر

 ،ةالعنقودي الذخائر

ين الصحراويلفاعلين نشيد بالعمل الجدير بالثناء الذي أنجز حتى اآلن من قبل اوإذ 

 ،عواقبه السلبية المتعددةبتعريف الرأي العام وحركة التضامن للتنديد بالجدار و



األنشطة  حاجة الملحة لوضع إطار مشترك لدمج وتنسيق ومتابعة جميعبالوعينا منا و

 ،وضوحا وفعالية تم تنظيمها في هذا السياق من أجل جعلها أكثروالمبادرات التي سي

الصحراوي و  نندد بجدار االحتالل المغربي باعتباره جريمة شنعاء ضد حقوق اإلنسان

للتصرف في تقرير  عقبة كبيرة في وجه ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل

 .االستقاللالمصير و

األراضي  الذي حول المغرب بواسطتهو غير شرعي نندد بالجدار باعتباره جدار فصل

القمع الجسدي  أشكال كلمارس فيه بشكل ممنهج تالصحراوية المحتلة إلى سجن كبير 

 .والنفسي في إفالت من العقاب

 تعتيمهالعسكري و حاول المغرب من خالله تمتين حصارهينندد بهذا الجدار الذي 

الواقع  فرض األمرو راوية المحتلةاإلعالمي المفروض على األراضي الصح

 .االستعماري في الصحراء الغربية

التي يستخدمها بشكل  ندعو جميع الدول إلى وقف عمليات بيع و مد المغرب باألسلحة

 .رئيسي لتعزيز وجوده العسكري بالصحراء الغربية

راء الغربية الصح علىنجدد التأكيد على انطباق قواعد القانون اإلنساني الدولي 

االمتثال لقواعد ب القوة المحتلة،بصفته و نطالب المغرب،  محتالليما إقباعتبارها 

 .ذات الصلة اإلنسان األخرى صكوك حقوقوالقانون اإلنساني الدولي 

التي ستعرف  نقرر إطالق حملة دولية ضد جدار االحتالل المغربي بالصحراء الغربية

معا : الغربية الصحراءفي حتالل المغربي جدار اال لمناهضة الحملة الدولية"باسم 

 ."ازالة الددارإل

والرأي  الهدف الرئيسي من الحملة هو حشد كل الدعم الممكن من لدن صناع القرارإن 

 اإلنسانيالقانون  العام الدولي إلرغام دولة االحتالل المغربية على االمتثال لقواعد

نة الدمار التي يحتوي عليها بيما فيها كامل ترساوشل فعالية الجدار ح النزع سو الدولي

 .مضادة للدبابات والذخائر غير المنفجرة وألغاممضادة لألفراد لغام أمن 

تحقيق وللقيام بالحملة د بحشد كل الموارنؤكد على التزامنا بوضع استراتيجيات عمل و

 .البعيدأهدافها على المدى القصر و

 ليس فقط في التحضير للحملةنحو فعال ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة ب

الحملة من تصلة بمالستراتيجيات االعمل والولكن أيضا في جميع مراحل تنفيذ خطط 

 .هااستمرارفعاليتها و أجل ضمان


