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 من أجل احترام حقوق الشعب الصحراوي تجمع
 

 1122اكتوبر  21ساحة الجمهورية، باريس، فرنسا، 

 بـيـان

الجمعيات والمنظمات  باإلضافة إلىفرنسا، في  الناشطة منهافي أوروبا، وخاصة  ةالصحراوي الجاليةاجتمعت جمعيات 

، ذكرى الوحدة الوطنية الصحراويةبمناسبة فريقيا أواألشخاص المتضامنين مع الشعب الصحراوي في فرنسا وأوروبا و

ممثله الشرعي في  الشعب الصحراويرمز إلى التزام وثقة ت هذه الذكرى تما زالحيث . 1122أكتوبر  21الموافق ليوم 

هذا وقد نظم . استكمال حريته واستقاللهفي تقرير المصير وممارسة حقه في  الوصول إلى غيةب ،والوحيد جبهة البوليساريو

الملتزمة بالدفاع عن الحرية واحترام حقوق  الفرنسية رمز أيًضا إلى قيم الجمهوريةتي تالبباريس، والجمهورية  بساحةالتجمع 

 .اإلنسان

التوقف عن تفضيل وجهة نظر ر بع ، وذلكفرنسا إلى لعب دور إيجابي في حل نزاع الصحراء الغربية مشاركونيدعو ال -2

في  بهذا الموقف تشارك فرنساف. تقرير المصير مواصلة عرقلة ممارسة الحق فياألخير على هذا  شجعي األمر الذيالمغرب، 

 .2222 سنة ن منذولصحراويوعد به ا ذيتنظيم استفتاء تقرير المصير العرقلة 

الحاجة الملحة لتزويد بعثة األمم المتحدة بالصالحيات التي تمكنها من مراقبة احترام حقوق المشاركون على  ويشدد -1

وهو ما ، المملكة المغربية، ةحتلمال القوةنهج من قبل م، يتم انتهاك هذه الحقوق بشكل مفبالفعل. اإلنسان في الصحراء الغربية

حيث . عن حقوق اإلنسان على المستوى الدولي ةفعادملاجمعيات البانتظام من قبل جميع المنظمات غير الحكومية وتتم إدانته 

رفضها  ، بسببنون الصحراويوالمدنيالذي يتعرض له سجن اليمكن تحميل فرنسا المسؤولية عن المعاملة القاسية والتعذيب و

 .للمينورسو داخل مجلس األمن هذه الواليةمنح 

تجديد االتفاقيات التجارية مع المغرب والمتمثل في فرنسا، تهيمن عليه  يالذقرار االتحاد األوروبي،  مشاركونيدين ال و -3

 1122و  1122 الصادرة سنتي ،الثالثةمحكمة العدل األوروبية  أحكامفي  المنصوص عليههاك للقانون األوروبي في انت

 .لموافقتهفي البلد اقتصادي نشاط  أي إخضاعسيادة الشعب الصحراوي على موارده من خالل ب تذكرالتي و

عن أبسط حقوقه مثل التطلع إلى حياة كريمة  اعلى عدة جبهات دفاع يناضليحيي التجمع شجاعة الشعب المغربي الذي و -4

 اعداء هزرعولروح الشوفينية عاًما  44 طيلةهذا النظام  لتغذيةيأسف بشدة و في نهاية المطاف، ديمقراطيةظل الوالعيش في 

من حسن  وفي جوالوحيد يمكن أن يكون التعاون في سالم،  تطلعهما، في حين أن والصحراويبين الشعبين، المغربي  ازائف

 .متبادلالالجوار واالحترام 

تها من أجل اختار الصحراويون المقاومة السلمية واستثمروا بحكمة في التعاون الكامل مع األمم المتحدة وبعث لقد :اختامو

بسبب ! حقوقهمل التنكر السافرفي المقابل؟ عليه  احصلو يذال ماولكن، . (المينورسو)تنظيم االستفتاء في الصحراء الغربية 

لتوسعية ألطماع افرنسا لمن قبل بسبب االنحياز األعمى وألمم المتحدة، دى اواالفتقار إلى اإلرادة السياسية ل تهميشال

نحو الحرب التي ستؤدي فقط ونا ال تدفعفقة مثالية، بطريو الماضية السنوات ةليقد أثبتنا ذلك طونريد السالم، نحن . المغربية

 .المشكلةجزءا من  ظلت بدال من أنجزًءا من الحل أن تصبح وان لررنسا ن األآلقد . إلى تفاقم الوضع اإلقليمي


