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اتفاق مغربي إسباني أوروبي على مواجهة شبكات االتجار
بالبشر

البريد اإللكتروين *االسم *

وزير الداخلية المغريب عبد الوايف لفيت، ونظيره اإلسباين فيرناندو غراندي مارالسكا، والمفوضة األوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون

خلفية عىل  بالبشر،  اإلتجار  شبكات  مواجهة  عىل  الجمعة،  بالرباط،  األورويب  واالتحاد  وإسبانيا  المغرب  اتفق  الرباط: 

محاولة مئات المهاجرين اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية قبل أسبوعين، مما خلف مصرع 23 منهم.

فيرناندو اإلسباين  ونظيره  لفيت،  الوايف  عبد  المغريب  الداخلية  وزير  جمع  لقاء  عقب  مشترك  بيان  بحسب  ذلك  جاء 

غراندي مارالسكا، والمفوضة األوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.

باألشخاص االتجار  شبكات  لمواجهة،  شراكتهم  تجديد  عىل  “اتفقوا  والوزيران  األوروبية  المفوضة  أن  إىل  البيان  ولفت 

بشكل مشترك، خاصة بعد بروز أنماط جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات اإلجرامية”.

وندد المسؤولون الثالثة “بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم”، بحسب البيان.

وأعربوا عن “أسفهم لجميع الوفيات يف صفوف األشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك

الذين لقوا مصرعهم والجرحى خالل األحداث األخيرة األليمة اليت وقعت يف 24 يونيو (حزيران) المايض”.

إليه تلجأ  الذي  والعنف  الكبيرة  الخطورة  عن  “تكشف  أنها  واعتبر  إنسانية”،  “مأساة  بأنها  األحداث  هذه  البيان  ووصف 

شبكات االتجار باألشخاص المستعدة لجميع المخاطر”.

أن يمكن  والمغرب  المفوضية  بين  باألشخاص  االتجار  مكافحة  مجال  يف  الجديدة  العملياتية  الشراكة  أن”  وأوضح 

تغيط عىل الخصوص دعم تدبير الحدود وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما يف ذلك التحقيقات المنجزة بشكل

مشترك”.

االتحاد وكاالت  مع  التعاون  تعزيز  وكذا  القانونية،  غير  الهجرة  بمخاطر  التوعية  تغيط  أن  يمكن  أنها  “كما  وأضاف: 

األورويب المكلفة بالشؤون الداخلية”.

ولفت البيان إىل أن المغرب “شريك استراتيجي وملتزم لالتحاد األورويب تعود الشراكة معه يف مجال الهجرة إىل عدة

سنوات”.

الهجرة، لتدبير  تقدما  األكثر  النماذج  إحدى  اليوم  بالمغرب “تشكل  واللجوء  للهجرة  الوطنية  االستراتيجية  أن  إىل  وأشار 

المهاجرين من  لآلالف  اإلدارية  الوضعية  تسوية  من  مكنت  واليت  المؤسسايت،  أو  التشرييع  الصعيد  عىل  سواء 

وإدماجهم يف المجتمع المغريب”.

(الخاضعة لمليلية  الحدودي  السياج  عبور  والسودان،  الصحراء  جنوب  إفريقيا  من  أغلبهم  مهاجر،  أليف  قرابة  وحاول 

للسيادة اإلسبانية) يف 24 يونيو المايض، حيث تم ردعهم من قبل السلطات المغربية واإلسبانية، ما أسفر عن مصرع 23

منهم.

يف حين تقول السلطات إن المهاجرين استعملوا العنف ضد رجال األمن وأن هذه العملية كانت “نتاج مخطط مدبر

بشكل مدروس”.

وتخضع مدينيت سبتة ومليلية، فضال عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى يف المتوسط، إلدارة مدريد، فيما تعتبر

الرباط الجزر والمدينتين “ثغور محتلة”.

(األناضول)
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: سليم يوليو 8, 2022 الساعة 8:13 م 

ماكان ال كنا وال كنت األمور واضحة هناك ثالثة شروط مغربية أولها الوقوف بجانب المغرب يف هذه المأساة اليت تعرض لها مهاجرين افارقة و مواطنين

مغاربة أبرياء، ثانيا دعم المغرب و مساندته يف قضيته الوطنية، ثالثا تلبية جميع مطالب المغرب المادية و المعنوية من أجل التصدي لإلرهاب و الجريمة و

الهجرة العابرة للحدود،

رد

: ميساء يوليو 8, 2022 الساعة 9:37 م 

😔

المتأمل باالتحاد األورويب خسران وستنبؤك األيام 

: Ali يوليو 8, 2022 الساعة 8:37 م 

رب ضارة نافعة. أرادوا ضرب المغرب و أسبانيا عبر حقوقا اإلنسان هنا باستعمال أمواج من المهاجرين. لكن و الحمد لله، هاهو االتحاد األورويب و أسبانيا و

من قلب المغرب يقدمون كل الدعم المطلوب للمغرب يف مواجهة هذه الظاهرة اإلرهابية الجديدة.

رد

: ميساء يوليو 8, 2022 الساعة 9:36 م 

🤔

صار الجوع والفقر والبحث عن حياة كريمة إرهاب، يا للعجب العجاب يف هذا الزمن البئيس جدا جدا جدا 

: ب ا يوليو 8, 2022 الساعة 10:36 م 

ويمكرون ويمكر هللا وهو خير الماكرين.

هللا يهدي اخوانا الجزائرين لعلهم يرجعون إىل طريق الصواب والتعاون وحسن الجوار.

فمهما يكن نحن نكن لهم المحبة النهم اخوتنا يف هللا

رد
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مقتل رئيس الوزراء الياباين السابق شينزو آيب إثر تعرضه1

إلطالق نار خالل فعالية انتخابية- (صور وفيديوهات)

بشار األسد يزور محافظة حلب للمرة األوىل منذ اندالع2

الحرب.. تحٍد للتهديدات التركية؟- (فيديو وصور)

شينزو آيب ترك أثراً عميقاً يف الحياة السياسية يف اليابان3

إيكونوميست: سقط المهرج ويجب أن يرحل مباشرة..4

جونسون باع بريطانيا األحالم وأفقرها

باحث يهودي: حزب هللا يتحدى إسرائيل وعليها وقف5

ضبط النفس وتدمير قدراته الدفاعية يف لبنان

جونسون ينيف أنه يريد البقاء رئيساً للوزراء لغاية حفل6

زفافه “الفخم” يف مقر إقامته

األكثر قراءة

About us / حولنا
|

أعلن معنا / Advertise with us|وظائف شاغرة
|

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2582-%25d9%2585%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%258a-%25d8%25a5%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a-%25d8%25a3%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%258a-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a9-%25d8%25b4%2F&title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%83%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b7/
https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
http://motif.net/
https://www.alquds.co.uk/
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%b4/#
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%b4/#
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%b4/#
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2582-%25d9%2585%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%258a-%25d8%25a5%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a-%25d8%25a3%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a8%25d9%258a-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a9-%25d8%25b4%2F&title=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook
https://www.alquds.co.uk/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ab-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a2%d8%a8/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%ad%d9%84%d8%a8-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84/
https://www.alquds.co.uk/%d8%b4%d9%8a%d9%86%d8%b2%d9%88-%d8%a2%d8%a8%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%8b-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a5%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%ac-%d9%88%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%b1%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%8a%d9%87%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%89-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%8a/
https://www.alquds.co.uk/%d8%ac%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d9%8d-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ad/
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/

