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:تقديم
علىاعتمادابالجزائراإلنسانحقوقوضعيةالتقريرهذايستعرض
والبروتوكوالتالدوليةاالتفاقياتبموجبالجزائريةالحكومةالتزامات

المرتبطةاإلنسانحقوقوضعيةيثيركما،عليهاصادقتالتي
حقوقوضعيةعلىالتركيزمع،بعدعليهاتصادقلمالتيباالتفاقيات
.تندوففيالصحراويينالمحتجزينمخيماتفياإلنسان

منالعديدفيهساهمتجماعيلمجهودكتتويجالعملهذاويأتي
هذاخاللدراستهاستتمالتيالمجاالتفيالعاملةالمدنيةالهيئات
.التقرير

التقاريروصياغةإعدادكيفيةفيتكويناألمربدايةفيالجمعياتنظمت
تلته،اإلنسانحقوقمجالفيالشاملالدوريلالستعراضالموازية
فيالمساهمةللجمعياتوالتشاوريةالتنسيقيةاالجتماعاتمنمجموعة
المغربيةالعصبةالجماعيالمجهودهذابتنسيققاموقد.التقريرإعداد
.اإلنسانحقوقعنللدفاع

الحكومةقبلتهاالتيالتوصياتتنفيذمتابعةإلىالتقريرهذاويسعى
،الشاملةالدوريةالمراجعةلعمليةخضوعهاخالل)جزئياأوكليا(الجزائرية
شهربرسمالشاملاالستعراضتقريرعنالمنبثقةالتوصياتوالسيما
إلىتتطرق،رئيسيةمحاورثالثةعلىتوزيعهايمكنوالتي،2017شتنبر
:وحرياتوحقوقممارساتوضعية

،االتفاقيةوالممارسةالخاصةاإلجراءاتمعالتفاعل/أوال

،والسياسيةالمدنيةالحقوق/ثانيا

.بتندوفبمخيماتالمحتجزينوضعية/ثالثا
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الخاصةاإلجراءاتمعالتفاعل:األولالمحور
االتفاقيةوالممارسة

فتراتمنذتقديمهاتمكثيرةزيارةطلباتالجزائريةالدولةتتجاهل
حقوقمجالفيالمستقلينوالخبراءالخاصينالمقررينقبلمنطويلة
االتفاقياتمنالعديدعلىالتصديقفيتتماطلكما،اإلنسان

.االختياريةوالبروتوكوالت

توصيات

االتفاقياتعلىبالمصادقةالتعجيلإلىالجزائريةالدولةدعوة
:التاليةاالختياريةوالبروتوكوالت

القسري؛االختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيّة-

التعذيب؛مناهضةاتفاقية-

المنزليين؛للعمالالالئقالعملبشأنالدوليةالعملمنظمةاتفاقية-

لألطفال؛الدوليلالختطافالمدنيةبالجوانبالمتعلقةالهاياتفاقية-

الجنسية؛انعدامحاالتبخفضالمتعلقةاالتفاقية-

األساسي؛رومانظام-

االقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليللعهداالختياريالبروتوكول-
والثقافية؛واالجتماعية

تقديمبإجراءاتالمتعلقةالطفلحقوقالتفاقيةاالختياريالبروتوكول-
البالغات؛

.التعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياريالبروتوكول-
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:الجزائريةالجمهوريةعلىويتعين

حقوقمعاهداتجميععلىالتصديقلضمانزمنياجدوالميتقد-
الخاصة؛اإلجراءاتتوصياتوتنفيذ،اإلنسان

الفريقوآراءوقراراتهاالمعاهداتلهيئاتالنهائيةالتوصياتذيتنف-
التعسفي؛باالحتجازالمعنيالعامل

المعنيةالعاملةوفرقهاالمتحدةاألممخبراءإلىدائمةدعواتهيتوج-
الخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينوجميع،اإلنسانبحقوق
المتحدة؛باألمم

طلبواالذيناإلنسانحقوقمنظماتمثليمدخولليالفورتأشيرال-
ميدانية؛بحوثإلجراءالسفر

القضاءحولالمتحدةاألمماتّفاقيّةمن2المادةعلىالتحفظاترفع-
سبيلفيأولىكخطوة،)سيداو(المرأةضدّالتمييزأشكالكافّةعلى
وفيالقانونفيالنساءضدّالممارسالتمييزأشكالمنشكلأيّمنع

؛الممارسة

.القدراتبناءفيالمتخصصةالدوليةالمساعدةتطلبأن-

والسياسيةالمدنيةالحقوق:الثانيالمحور
وتكوينالسلميالتجمعوحريةوالتعبيرالرأيحرية:أوال

الجمعيات
والتجمعالجمعياتوتكوينالتعبيرحريةعلىالمفروضةالقيودالزالت
،اإلنسانحقوقعنالمدافعينىعلالتضييقويستمر،قائمةالسلمي

علىمستجداتمنالدستوريةالمراجعاتحملتهمماالرغمعلى
عدملمكفولغيرالحقهذاأنإال،والتعبيرالرأيحريةفيالحقمستوى
وفتحالحكوميةالوعودرغمباإلعالمالمتعلق05-12رقمالقانونتعديل
.لذلكورشة

ياتصتو
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الترهيبمنالصحفيينلحمايةإطارواعتماد،التشهيرتجريمإلغاء-
والمضايقات؛

اإلعالمية؛بالجرائمالمتعلقةالحبسيةالعقوباتإلغاء-

فيحقهمممارسةلمجرداحتجزواالذيناألشخاصجميعسراحإطالق-
سلميا؛التعبيرحرية

أكثراإلجراءاتوجعلالجمعياتتسجيلعلىالمفروضةالقيودرفع-
بأنشطتها؛لالضطالعللجمعياتآمنةبيئةوضمانمرونة

الدوليالقانونمعيتماشىالجمعياتبشأنجديدقانونصياغة-
إجراءمنبداللإلخطارإجراءوضعبالخصوصويضمن،اإلنسانلحقوق

وغيرمبسطايكونالجمعياتلتكوينإجراءواعتماد،المسبقللترخيص
ومجاني؛وسريعتمييزي

السلميينوالتظاهرالتجمعحريةعلىوالعمليةالقانونيةالقيودرفع-
القضائيةالمالحقاتوكذلكالشرطةجانبمنالمظاهراتقمعووقف

؛السلميينللمتظاهرين

المسلحة؛غيرالتجمعاتتجريمإلغاء-

اإلنسانحقوقعنللمدافعينالمشروعةاألنشطةعرقلةعنالكف-
المشروعة؛الحكوميةغيروالمنظمات

.السلميوالتظاهرالتجمعحريّةعلىالمفروضةوالقيودالعقباتإزالة-

اللجوءوطالبيالالجئينوضعية:ثانيا
وفعالشاملوإداريومؤسساتيتشريعيإطارإلىالجزائرتفتقر
وبسبب،الجنسيةعديميواألشخاصاللجوءوملتمسيالالجئينلحماية
.المسألةهذهفيرئيسيةمسؤولياتالالجئينمفوضيةتحملتذلك

،األخيرةالسنواتفيإفريقيامنقدمواالجئألفسبعينمنأكثرإن
إطاروجودعدموبسبب،األوسطالشرقمنألفخمسينمنوأكثر

معاملةيعاملونإذ،الحمايةمنالالجئينيحرمللجوءمناسبقانوني
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استهدافتزايدتسجيلتمأنهعلما،قانونيغيروضعفياألشخاص
.المناطقبعضفيبالعنفالمهاجرين

الجزائريةالسلطاتطردت،2020سنةمناألولتشرين/أكتوبروفي
أشخاصاعتقالموجاتفيالنيجرإلىاللجوءوطالبيالمهاجرينآالف

عناصرفرّقتكما،مدنتسعفيالصحراءجنوبمنأفارقةمعظمهم
المهاجرينوحرمت،جماعيةاعتقاالتخاللعائالتهمعناألطفالاألمن

ترحيلهمقرارفيبالطعنلهمتسمحولم،مقتنياتهممناللجوءوطالبي
أعدادالهجمةهذهمنيتستثنولم،بهمالخاصاللجوءوضعفحصأو
المتحدةلألممالساميةالمفوضية"لدىالمسجّليناللجوءطالبيمن

.)المفوضية("الالجئينلشؤون

منمهاجر3,400منأكثرالجزائرطردت،2020أيلول/سبتمبرأوائلمنذ
،امرأة240وطفال430فيهمبمَن،النيجرإلىاألقلّعلىجنسية20

األشخاصعدديتخطّى،وبذلك،النيجرفيإنسانيةمنظماتبحسب
ألفا16حوالي،2020سنةخاللالنيجرإلىموجزةبإجراءاتالمطرودين

السلطاتزجّتكما،النيجرمواطنيمنبقليلنصفهممنأكثر–
يُعرففيما،النيجرجيشإلىوسلّمتهمشاحناتفيبأغلبهمالجزائرية
منقوافلفيغيرهمتُركبينما،الوطنإلىلإلعادة"رسمية"بقوافل
.الحدودقربالصحراءفيمختلطةجنسيات

معالفعلنفسعلى،2018سنةمنذ،الجزائريةالسلطاتأصرتكما
وفلسطينكسورياتوترمناطقمنالهاربيناللجوءوطالبيالمهاجرين
أوطانهمإلىمنهمالمئاتإعادةالبدايةفيتحاولحيثواليمن

منضغطوبعدأنهاإال،االستقراروعدمالحرببسببالمشتعلة
معالحدودعلىبوضعهمقاموا،اإلعالميةوالوسائلاإلنسانيةالمنظمات
معتنفيذهتمالذيوالسيناريلنفسإعادةفي،المغربيةالمملكة
.الصحراءجنوبإفريقيادولمناللجوءوطالبيمهاجرين

ياتصتو
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وطنيةوثائقبإصداروذلك،الالجئمركزبالدولةاعترافإلىالدعوة-
؛الالجئينمفوضيةبواليةالمشموليناألشخاصلجميع

؛اللجوءوطالبيبالالجئينخاصّقانونصياغة-

؛الدوليةلالتفاقياتمطابقاللجوءبشأنتشريعيإطاراعتماد-

المفوضإلىبفعاليةوالمهاجرينالالجئينوصولإمكانيةضمان-
الشفويينوالمترجمينالمحاميينلىإو،الالجئينلشؤونالسامي

.الجزائرأنحاءجميعفيوالمراقبين

اإلعداموعقوبةالتعذيب:ثالثا
،بالجزائرالقانونبإنفاذالمكلفينمنمعتادةممارسةالتعذيبالزال
.العقابمناإلفالتسياسةاستمرارتكرسالمحليةالتشريعاتوتظل

أنإال،1993العاممنذاإلعدامعقوبةتنفيذتعليقمنالرغموعلى
وقوععنناهيك،اإلرهابقضايافيسيماالبهاتقضيالزالتالمحاكم
.تعسفيبشكلالقضاءنطاقخارجإعدامات

ياتصتو
؛عليهوالمعاقبةالتعذيبممارسةحظر-

التيالتعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىالتصديق-
؛وفعالةمستقلةوطنيةوقايةآليةإنشاءعلىتنص

األجهزةلموظفياإلنسانحقوقبشأنتدريبيةبرامجتطويرإلىوةدعال-
؛األمنية

عقوبةتنفيذتعليقفيواالستمراراإلعدامأحكامتخفيفمواصلة-
؛بإلغائهارسميقرارألخذتمهيداًاإلعدام

الدوليبالعهدالملحقالثانياالختياريالبروتوكولعلىالتصديق-
.والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاص
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فياالنتهاكاتضحاياأسروحقالقسرياالختفاء:رابعا
والعدالةالحقيقةمعرفة
أمامالمعروضةالقضاياعددحيثمنالخامسةالمرتبةالجزائرتحتل
وبلغ،الطوعيغيرأوالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريق
األممآلياتمعالسلطاتتعاونعدمبسببالعالقةالحاالتعدد

.حالة4000يقاربماالمتحدة

2000العاممنذباستمرارترجأالجزائريةالسلطاتأنبالذكرالجدير
.البالدلزيارةالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريقطلبات
يقلالمااإلنسانبحقوقالمعنيةاللجنةأصدرتفقد،ذلكإلىإضافة
،والعدالةالحقيقةمعرفةفيالضحاياأسرحقانتهاكيؤكدقرارا30ًعن
.الدوليةالمعاهداتبموجبالجزائريةالدولةالتزامرغم

ياتصتو
القسرياالختفاءحاالتعلىالضوءتسليطإلىالجزائريةالدولةدعوة-

،المختفينأسرتخويفعنكفالو،الماضيالقرنتسعيناتمنذالمعلقة
؛بحريةللتظاهرلهماإلمكانيةةحاتإو

ودعمنساناإلحقوقانتهاكاتفيوالتحقيقالعقابمناإلفالتنهاءإ-
القسري؛االختفاءانتهاكاتضحايا

والفريق،اإلنسانبحقوقالمعنيّةاللجنةتوصياتتنفيذبالتعجيل-
؛الطوعيغيرأوالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعامل

؛القسرياالختفاءحاالتفيالتحقيقبالقيام-

االختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيّةعلىالتصديق-
؛القسري

؛العدالةإلىوالوصولالحقيقةمعرفةفيالضحاياأُسرحقّضمان-

للقيامالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريقإلىدعوةتوجيه-
.مماطلةأوتأخيردونما،عملبزيارة
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الرّقأنواعجميعحظر:خامسا
تزالال،استقاللهامنذالجزائرعلىسياسيةأجيالثالثةتعاقبرغم

المجتمعمنظماتوإشراكمنفتحعلنينقاشإجراءتعارضالدولة
تجارةإلغاءعلىمرتفقد،العنصريوالتمييزالرقإرثفيالمدني
االتجارلقمعالمتحدةاألمماتفاقيةإعالنعلىعامًا75و،سنة210الرقيق

هذهأنغيرأشكالهبجميعوالرقبالبغاءالغيرواستغاللباألشخاص
الجزائريةالدولةتبنيعدمبسبببالجزائرمستمرةمازالتالظاهرة
بحقوقالتمتععلىذلكوتأثير،للرقلمنعومنسقةمتكاملةلسياسة
.وغيرهاوسياسيةمدنية

ياتصتو
؛والتهريبباألشخاصاالتجارلمكافحةفعالةوطنيةسياسةوضع-

الجنسيوالعنفالعنفمنالناجينلحمايةمناسبةلياتآيجادإ-
.دوليةحمايةإلىبحاجةهمممنوالتهريباالتجاروضحاياواإلنساني

بتندوفبمخيماتالمحتجزينوضعية:الثالثالمحور
التنقلحرية:أوال
تمارسالزالت،المخيماتلحمايةأمنيةخطةاعتمادوبحجةسنواتمنذ

لهايتيحالحظروفرض،الساكنةضدرادعةكوسيلةالليليالحظرسياسة
االستكانةإلىيضطرونالذين،بالمخيماتالمقيمينحركةفيالتحكم
ليالوبيوتهمخيامهمداخل

،متهالكةمخيماتفي،قرننصفيقاربمامنذاألشخاصآالفويعيش
ضدهمتمارسحيث،"بحريةالتنقلحقأيمنومحرومينمحاصرين
أوااللتحاقفيالمتمثلاألساسيالحقمنحرمتهمخطيرةانتهاكات
.بأسرهماالتصال

جيلحريةالنتهاكصارخاتجسيداتعدالجزائرجنوبتندوفمخيماتإن
يحولإذ،وخارجهاالجزائرداخلالتنقلفيواألطفالالنساءمنبكامله
."محتجزين"إلى"الجئين"وضعيةمنالساكنةاإلجراءهذا
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يشمللمتندوفمخيماتساكنةعلىالمفروضالحصارمظاهرإن
،الحكوميةغيرالمنظماتمنعدرجةإلىتعدىبلتنقلهمحريةفقط

،الجزائرغربجنوبفي،المخيماتمنطقةإلىالوصولمن،بدورها
قبلمنالمخيماتحولالمفروضةالصارمةالمراقبةأجواءبسبب

.الجزائريالجيشوحداتقبلمنالمدعومةالبوليساريوميليشيات

:ياتصتو
حقوقوضععلىالضوءتسليطمنالحقائقتقصيلجانتمكين-

؛بالمخيماتاإلنسان

؛شروطدونللسكانالتنقلحريةضمان-

؛داخلهاالتنقلأوالمخيماتلمغادرةالتراخيصبنظامالعملإلغاء-

بالمخيماتالبقاءبيناالختيارفيالحقمنتندوفمخيماتساكنةمنح-
؛آخرببلدللعيشاالنتقالاو

نحوللتنقلاإلعالميةوالمنابرالحقوقيةالمنظماتأمامالمجالفسح-
.الحقيقيةوالمعطياتالحقائقنقلأجلمنتندوف

والتجمعالجمعياتوتكوينالتعبيرحرية:ثانيا
قبضتهاتحكمأنعقودأربعةمنأكثرلمدةالبوليساريوقيادةاستطاعت

التظاهرأشكالجميعلمنعالطوارئحالةبفرضالعموميالفضاءعلى
.لتوجهاتهاالمخالفةلألصواتالتعبيرحريةفيالحقوصادرت،واالحتجاج
الممارساتتندوفمخيماتداخلالماضيةالعقودطيلةوسجلت
منعبينهامن،تندوفبمخيماتالمحتجزينالصحراويينحقفيحقوقية
الطرحبمراجعةتناديحركةكلووأدالرأيعنالتعبيرفيالحق

.االنفصالي

والقوىاألصواتضدالبوليساريوطرفمنممنهجقمعمنيقعماإن
والقتلالقسرياالختطافعملياتتنظيمحدوصل،المعارضةالمدنية
المحتجزينعلىالخناقوتضييق،معارضصوتلكلالقانونإطارخارج

القانونيكفلهاالتياألساسيةلحقوقهمفاضحانتهاكفيالصحراويين
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.الدولي

فيالتعبيرلحريةالممنهجةالخروقاتعقودمدىعلىوتواصلت
سيديولدسلمىمصطفىحالةأبرزهامنكان،تندوفمخيمات
منحالةوهو،وأبنائهبزوجتهااللتحاقعلىقادرغيرالزالالذي،مولود
فييومياوالمرتكبة،التعبيرفيبالحقالمرتبطةاألخرىالحاالتآالف

.العسكريوأمنهاالجزائرمنبمباركة،المخيمات

تسمحالالبوليساريوقبلمنالسائدالرأيوالتوجهأحاديةأنكما
محاولةأيةصارمبشكلتحاصربل،والجمعياتالمنظماتبتشكيل
إلىالوضعهذاأدىوقد،التعددنحوالزحفو،القيادةرأيعنللخروج
مستوىعلىبهموالتربصتندوفبمخيماتالشبابمنالعديدقمع

كبيرعددوتعذيبواحتجازواعتقالواختطاف،االجتماعيالتواصلمواقع
...واإلرهابالعمالةوالخيانةبتهممنهم

ياتصتو
وتمكين،الرأيعنالتعبيرخلفيةعلىالمحتجزينسراحإطالق-

ولعائلته؛لهالحمايةوضمانبعائلتهااللتحاقمنسلمىمصطفى

الواحد؛الرأيسيطرةمناإلعالمتحرير-

األمنية؛للرقابةاالجتماعيالتواصلمواقعإخضاععدم-

هناكالمقيمينوتمتيعتندوفمخيماتفيالطوارئحالةرفعضرورة-
ضدوالتشويهالتخوينحمالتعنبعيداالسلميالتظاهرفيبالحق

.المحتجين

األمنقواتقبلمنالجسدياالعتداءالتعذيب:ثالثا
الشاقةواألشغالواالحتجازاالختطافبعملياتالمتعلقةدلةاألتوافرت

.واسعنطاقعلىتداولهاتموتندوفبمخيماتواالغتصابوالتعذيب

ضدالجرائممنالعديد،األخيرةالسنواتخاللتيندوفواليةشهدتفقد
جزائريينجنوديدعلىأحياءصحراويينشابينحرقأبرزهاكان،اإلنسانية

الساميةالمتحدةاألمممفوضيةإدانةورغم،بتندوف2020أكتوبرفي
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المرتبطةالحقائقعنبالكشفومطالبتهاالجريمةهذهاإلنسانلحقوق
الجزائريةاألمنوقواتالجيشآلةترتكبهاالتيالممنهجةباالنتهاكات

الصمتاختارتالجزائرأنإال،تندوفمخيماتفيالصحراويينبحق
.التجاوبوعدم

سويلمحمديولدموحاتندوفبمخيماتالصحراويانالشابانوتعرض
دوريةأفرادقبلمنخندقداخلباردوبدمأحياءللحرق،إدريسيوعلي

داخلالذهبعنينقبانكاناحيث،الجزائرجنوببتندوفجزائريةعسكرية
الرصاصطلقاتوابلمنللتحصنخندقداخلباالختباءوقاما،منجم

لمتصفيتهمامنخوفااالنصياعرفضهماوأمام،اتجاههمافيالمصوبة
وإحراقالخندقفيالنيرانإشعالفيالجزائريالجيشعناصرتتردد

.أحياءالصحراويينالشابين

الساميةالمتحدةاألمملمفوضيةتابعينخاصينمقررينثالثةووجه
مالبساتعنالكشفأجلمنالجزائريةللحكومةرسالةاإلنسانلحقوق
فيالثالثةالمقررينوحث،القانونعنالخارجةهاتهاإلعدامقضية
انتهاكاتفيالتحقيقعلىالجزائر،2021يناير7فيمشتركةرسالة

خاصوبشكلعامبشكلتندوفمخيماتفياإلنسانحقوقوخروقات
المتعلقةالوفاةحاالتجميعبأنمذكرين،المذكورالحادثبشأن

،الدولةمسؤوليةعنهاتترتبوالتيوالمحتجزينوالالجئينبالمهاجرين
.صارمةتحقيقاتمحلتكونأنيتعين

ياتصتو
التعذيبمزاعمفيوالتقصيللبحثأمميةتحقيقلجنبإيفادالسماح-

المثبتة؛الوقائعفيالمسؤوليةوترتيبوالقتل

خارجواإلعداموالتعذيباالختطافجرائمفيالمتورطينمحاكمة-
القانون؛نطاق

الحاطةالممارساتكلمنتندوفبمخيماتللقاطنينالحمايةتوفير-
.الكرامةمن

المساعداتاختالس:رابعا
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والجزائريالنظامضداألخيرةالفترةخاللتسجيلهاتمالتيالجرائممن
الموجهةوالماليةاإلنسانيةللمساعداتاختالسهمالبوليساريوجبهةكذا
المفوضيةبأنتقاريرتفيدحيث،تندوفمخيماتفيالمحتجزينإلى

حكوميةغيرمنظماتمنمعلوماتتلقتقداإلنسانلحقوقالسامية
والماليةاإلنسانيةالمساعداتباختالسقامتالبوليساريوجبهةبأن

.بالمخيمات

الذي،االحتياللمكافحةاألوروبيالمكتبإعالنبعدالتقاريرهذهوتأتي
أربعةمنأكثرطيلة،اإلنسانيةللمساعداتكبيرةاختالساتعنأبلغ
.الجزائريينوالمسؤولينالبوليساريوقادةطرفمن،عقود

لمخيماتالمخصصةاإلنسانيةالمساعداتاختالسعملياتوتمت
الشخصياإلثراءفي،النطاقوواسعةومنظمةممنهجةبطريقة،تندوف

ذلكعلىالتأكيدتمكما،جزائريينومسؤولينالبوليساريولميليشيات
.االحتياللمكافحةاألوروبيالمكتبتقريرفي

مخيماتفياإلنسانيالوضعتدهورمنالتحذيريتمالذيالوقتوفي
معاناةحسابعلىللبوليساريواالنفصاليونالقادةيغتني،تندوف
.المخيماتهذهفيإرادتهاضدمحتجزةساكنةوحرمان

ياتصتو
الراعيةالدولةحقفيالجزاءوترتيبالقضيةفيأمميتحقيقفتح-

القانونيجرمهالفعلهذاأناعتبارعلىبالمساعداتوالمتالعبين
اإلنساني؛الدولي

الجزائروتنفيذ،تندوفمخيماتسكانوإحصاءتسجيلبالسماح-
؛2011منذاألمنمجلسوقراراتالدوليةااللتزاماته

كما،ممنهجبشكلالجزائرتفرضهاالتيالضريبةمنالمساعداتإعفاء-
يوليوزفياألوروبيبالبرلمانالميزانيةمراقبةلجنةذلكعنكشفت

2015.

القسرياالختفاء:خامسا
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بحقوقهمالمطالبينطالتعديدةاختطافوعملياتحمالتسجلت
أسفرتالتي2019مايو28يومالرابونيأحداثقبيلمن،المشروعة

آبامواليأمثالمعارضينواعتقال،الحراكمنناشطا14اعتقالعن
بقضيةيسمىفيمازيدانمحمودوالمدوّنأبريكةوالفاضلبوزيد

.اعتقالهممنأشهرخمسةبعدعنهماإلفراجليتمالثالثةالمعتقلين
االحتجاجاتإلخماد،2019أبريلشهرخاللالثقيلةالمدفعيةاستعمال

شهرفيتلجأأنقبلالتنقلحريةيقيّدقرارضدالمخيماتعرفتهاالتي
لوقفاالختطافاتمنواسعةحملةشنإلىالعامنفسمنيونيو

.المتواصلةاالحتجاجات
أبرزهممنالمختطفينمصيرعنالكشفدائماالجزائريةالدولةوترفض
في2009ينايرفيمخابرتهاأجهزةاختطفتهالذي،بريهخليلأحمد
سكرتيرلدىاإلنسانلحقوقمستشارًاكانعندماالعاصمةالجزائر

فيصدرالذياإلنسانحقوقلجنةقرارمنالرغمعلى،البوليساريو
.عنهباإلفراجللمطالبةتندوفمخيماتفيومظاهرات،2020يوليوز

ياتصتو
القانونوفقالمحاكمةإلىاالنتهاكاتتلكوداعميمنفذيإحالة-

؛بالتقادمتسقطالجرائمباعتبارها،اإلنسانلحقوقالدولي

التي،القسريواالختفاءاالختطافحاالتجميعبخصوصتحقيقفتح-

الدعوةوتوجيه،تندوفبمخيماتعقودأربعةمنأكثرمدىعلىوقعت

.الطوعيغيرأوالقسريباالختفاءالمعنياألمميالفريقإلى

الطفلحقوق:سادسا
 أساساتنطبقوالبوليساريوالجزائرقبلمنالمسجلةاالنتهاكاتكل

منبالقوةتجنيدهميتمالذين،المخيماتأطفالعلىخاصوبشكل
والتكوينالعسكريللتدريبكوباإلىترحيلهمأوالبوليساريوطرف

العنفعلىتشجعدراسيةمقرراتعبرتعبئتهمتتمكما،اإليديولوجي
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المسلحةوالصراعاتالنزاعاتداخلبهموالرميوالكراهيةوالحروب
المنظماتتقاريرمختلفتؤكدهماوهذا،انتحاريةبعملياتللقيام
وأثبتهالدوليةاإلعالموسائلمنالعديدبفضحهوقامت،الدولية
.الوطنأرضإلىالعائدينالمواطنينشهادات

علىالمرتكبةاإلنسانحقوقانتهاكاتأخطرأحديشكل األمرهذا
،الطفللحقوقالمتحدةاألمماتفاقيةخاصة،الجزائريةاألراضي

.المسلحةالنزاعاتفياألطفالإشراكبشأناالختياريوبروتوكولها
التيالمرئيةاألشرطةمنلمجموعةاالنفصاليةالجماعةهذه وتروج
جريمةيعتبرماوهو،السالححملإلىودفعهماألطفاللتجنيدتوثق
النزاعاتفياألطفالإشراكيحظرالذيالدوليللقانونوخرقادولية

اإلضافيالبرتوكولمن77المادةمنالثانيةالفقرةبموجبالمسلحة
،1989لعامالطفلحقوقاتفاقيةمن38والمادة،1977لعامجنيف

فياألطفالإشراكبشأنالطفلحقوقالتفاقيةاالختياريوالبروتوكول
لمالذيناألطفالإشراكيحظروالذي 2000لعامالمسلحةالنزاعات
القضاءإلى ويدعو،العدائيةاألعمالفيعشرالثامنةسنبعديبلغوا
.المسلحةالنزاعاتفيواستخدامهماألطفالتجنيدعلىالعاجل
ياتصتو

إلىتندوفأطفالإلرسالحدبوضع"الجزائر"المضيفةالدولةمطالبة-

التيبالمدارسااللتحاقمنوتمكينهم،العسكريالتدريبمعسكرات

؛تندوفمخيماتفيالدوليةالحكوميةغيروالمنظماتاليونيسفتمولها

الحمايةوضمانالممارساتلهذهحدوضعإلىالجزائردعوة-

؛لألطفالالضروريتينوالمساعدة

،تندوفبمخيماتالمحتجزيناألطفالوضعيةحولدوليتحقيقفتح-

؛لهاونيتعرضالتي تهاكاتاالمنللحدالعاجلوالتدخل

للمنظماتوالسماحالمحتجزينلألطفالاالجتماعيةالحمايةضمان-

.االجتماعيةوالرعايةوالتطبيبالعالجأجلمنميدانياللتدخلاإلنسانية

لةصالذاتوالحقوقاللجوء:سابعا
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ترابهافوقالجئونتندوفمخيماتفيالمحتجزينأنتعتبر الجزائر كانتإذا
هذافإن،مصيرهمتقريرانتظارفيالصفةبهذهالمساعدةإليهمتقدموهي

الدوليالقانونيقرهلماطبقاهؤالءتجاهالتزاماتعليهايرتباالعتراف
.الالجئينبوضعيةالمتعلقاإلنساني

إحصاءألياألساسيالهدففإن،1951لسنةلالجئينجنيفالتفاقيةطبقاإنه
أنإذ،انتظاراتهموتلبيةاحتياجاتهموتحديدالمحتجزينهؤالءحقوقحمايةهو

،عدةمناسباتفي،للجزائراإلنسانيةالمسؤوليةعلىشدداألمنمجلس
.الدوليةلواجباتهااالمتثالعليهايتعينوالتي

التوصيات
فيالمقيمينوحمايةالقانونيةمسؤوليتهكاملالجزائريالنظامليتحم-

تصديقهعنالمترتبةبالتزاماتهالوفاءإلىباإلضافة،تندوفمخيمات

؛الالجئينبوضعالخاصوالبروتوكولبالالجئينالخاصةاالتفاقيةعلى

بمخيماتسكانيإحصاءإجراءعناالمتناعوقفإلىالجزائردفع-

العالم؛فيالوحيداالستثناءاآلنلحدتعدحيث،تيندوف

السفرمنمنعهموعدم،لالجئينبالنسبةالوطنإلىالعودةحقضمان-

اإلنسانلحقوق"االنتهاكاتأخطرأحد"عنالتراجعإلىالجزائردعوة

حيث،مسلحانفصاليةجماعةإلىتندوفمخيماتسكانبتسليمها

.المدنيةغيرالعالمفيالوحيدةالمخيماتإلىبذلكتحولت

منيجريمارؤيةمناإلنسانحقوقبوالياتالمكلفينأمامالمجالفتح-

.تندوفمخيماتفيوالتمييزاإلنسانلحقوق"الممنهجة"االنتهاكات
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