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انتماءأومنظمةأوحزبأيوعنوكذابالمغربالسلطاتعنمستقلوحدويتشاركيعملاجل
الحقوقيةفالحركة،المبدأهذاوبموجب.دينيأوعرقيأوايديولوجيأونقابيأوسياسي
اإلنسانحقوقعنالدفاعومتطلباتاإلنسانحقوقكونيةمنسوىمواقفهاتستمدالبالمغرب
الجمعياترؤساءاجتماعاتومقرراتاألساسيوقانونهاومبادئهاالدوليةالمواثيقإلىباالستناد
أوالمذهبيأوالدينيالتطرفأنواعكلنبذمعاإلنسانحقوقلواقعالموضوعيالتحليلوإلى

:أهدافهاضمنمنحددتحيثالطائفي
لخروقاتتعرضواالذينودولياوطنياوالهيئاتاألشخاصجميعمعوالتآزرالتضامن●

اإلنسان؛حقوقمجالفي
وتعميمالتكوينعبرالحقوقيالوحدويالعملهذافيالمنخرطةالمنظماتقدراترفع●

؛الحقوقيةالمعلومات
فيوالحقالماءفيوالحقالالئقغيروالسكنوالطفلالمرأةميدانفيالتضامن●

الحقوقية؛االنتهاكاتوكلالقسريواالختفاءوالتعذيب،الفقرومحاربةالصحة
عليها؛والتربيةوإشاعتهااإلنسانبحقوقالتعريف●
حقوقاحتراموضمانحمايةعلىللعملوالمعنيةالمسؤولةالجهاتلدىالتدخل●

الخروقات؛ضحاياوإنصافولمؤازرةاإلنسان
الحقوقي؛الوعيونشروالتهميشالعنفأشكالكلومواجهةبحقوقهالمجتمعتوعية●
وإدماجاإلنسانلحقوقالدوليةالمواثيقكافةعلىالمغربتصديقعلىالعمل●

.احترامهاوضمانمعهاومالءمتهالمغربيالتشريعفيمقتضياتها
معوتفاعال،السنتينيقاربمابالمغربالحقوقيةللحركةالمشكلةالمنظماتعملاستمرحيث
2022مارس27بتاريخدراسيبيومتوجتلقاءاتعدةعقدتمالشاملالدورياالستعراضآلية

اإلنسانحقوقانتهاكات"حولالتقريرهذاإعدادوكذا،الشاملالدورياالستعراضآليةحول
.الدوليةالقانونيةومسؤوليتهاالجزائرواليةتحتتقعوالتيتندوفبمخيمات

المقدمة1)
الجزائريةفالدولةوبالتالي)تندوفمنطقة(الجزائريةاألراضيفوقالبوليساريوجبهةتستقر
بموجبالمنطقةبهذهيحدثماحولاإلنسانيالدوليالقانونبحكمالقانونيةالمسؤوليةتتحمل
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الدوليوالعهدوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالمرتبطةالجزائرالتزامات
يرصدفالتقريرالحقوقيةالتزاماتهاوباقيوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاص
.المجالهذافيتوصياتتقديممعالتزاماتهااحتراممدى

والسياسيةالمدنيةالحقوق(2
البوليساريوجبهةمعوالمشتركةالمرتبطةاالنتهاكات/2-1

مخيماتإحداثمنذ،اإلنسانلحقوقجسيمةانتهاكاتالبوليساريووتنظيمالجزائرارتكبت
منذلكرافقوما،المغربيةالصحراءحولالنزاعخلفيةعلى،الجزائرغربيجنوبتندوف
القانوننطاقخارجوالقتلواالختطافالقسرياالختفاءحاالتتكرارفيتمثلت،إنسانيةفظاعات
ضروبمنوغيرهاالحتجازمراكزفيوالتعذيب،الهويةبدافعوالقتلموجزةبإجراءاتأو

شبانثالثةتعرضحيثمتواتربشكل،المهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملة
بمنطقة،2014يناير05في،الجزائريالجيشعناصرقبلمنكثيفنارإلطالقصحراويين

أحمدوهاخطري"بالشاباألمرويتعلق،الموريتانيةالجزائريةبالحدود"توتراتوديات"
الشابمقتلالحادثهذاعننتجوقد،"البخاريالسالكميشان"و"أبيهمحمدعلين"و"خندود

السالكميشان"أصيببينما،الحالفي"أبيهمحمدعلين"والشاب"خندودأحمدوهاخطري"
الطابعويظهريتأكدحيثالناريةالطلقاتجراءالرأسمستوىعلىبليغةبجروح"البخاري
المحتجزينحقفيالجزائريوالدركالجيشقواتطرفمنالمرتكبةالقتللعملياتالممنهج

فيعقابيةإجراءاتاتخاذدون،متقاربةفتراتفيالحاالتتلكتواترخاللمن،الصحراويين
خاللحتفه،"إبراهيممحمدبارا"الصحراويالشابلقيفقد.االنتهاكاتتلكارتكبوامنحق
منناريةبأعيرةإصابتهبعد،البطنمستوىعلىخطيرةبجروحمتأثرا،2017فبرايرشهر
غربيجنوبالمخيماتبمحاذاةتندوفمدينةمنبالقرب،الجزائريالجيشعناصرطرف
مايو04األربعاءليلة،"بيبوطأحمدعبدواللهحفظ"الصحراويالشابقتليكونولن.الجزائر

حاالتمنحالةإال،للجزائرالغربيبالجنوبالصحراويبالريفكمينفينارإطالقعبر،2017
،اإلنسانيةشروطفيهاتنعدممخيماتفيالصحراويينرهنبغيةالممنهجةالطرفالدولةسياسة
الشاببقتل،البوليساريولتنظيمالتابعةاألمنيةاألجهزةقامتكما،ودولياإقليميابملفهمللضغط
الذهيبيةسجنفيمحتجزاكانالذي،2018يونيو3األحديوم،ابريكةولدالسالكولدابراهيم
اليومالجزائريالجيشقتلكما.اإلنسانيةبالكرامةوحاطةسيئةظروففي،الصيتالسيء
شرقللذهبمنجمفيبجروحآخروأصاب،الذهبعنمنقباشابا2021نونبر26الجمعة
طرفمنبالمخيماتالصحراويالشبابقتلأنإلىعيانشهودويؤكدبتندوفالداخلةمعسكر
سلوكعلىواضحدليل،الصدرأوالرأسمستوىعلىبالرصاصرميا،الجزائريالجيشقوات
منالعديدفيكورقةواستغاللهماألفواهتكميمأجلمن،الصحراوييناتجاهللقتلممنهجةسياسة

مندوليابحمايتهموالمطالبة،الالإنسانيةأوضاعهمانتقاديستطيعواأندون،الدوليةالمنتديات
.البوليساريووقواتالجزائريةاألمنأجهزةتغول

:بالجزائردولة"الحقوقيةالحركة"توصي/2-2
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معالعزلالمحتجزينحقفيالقوةاستخدامفياإلفراطحاالتلمنعالضروريةالتدابيراتخاذ-
ذلكفيبما،القضاءنطاقخارجالقتلحاالتجميعفيومحايدةمستقلةتحقيقاتإجراءضمان
محاكماتإلىالجناةوتقديم،للجزائرالغربيبالجنوبالصحراويبالريفارتكبتالتيالحاالت
.عادلة

تندوفبمخيماتوالسياسيةالمدنيةالحقوقأوضاع/2-3
البوليساريوجبهةلرأيالمعارضةألصواتكلأنحيثتردياتعرفالحقوقهذهوضعيةالزالت

أنكماقوانينألياحترامأيدونعليهوالتضييقمعاقبتهويتمالمخيماتداخلمرفوض
ونسجلالمغربيةالحقوقيةالجمعياتوباألخصالمخيمدخولمنممنوعةالحقوقيةالجمعيات

السجناءعددعنمعطياتوكذلكبالمخيماتواالعتقالللسجونمنظمقانونأيغيابكذلك
االفريقيةاللجنةإلىالمقدمللجبهةالدوريتقريرحسبونوعيتهاالقضاياوعددوالمعتقلين

وهوالشهيدخطحركةعلىالممارسوالتضييقاالنتهاكاتنؤكدحيثوالشعوباإلنسانلحقوق
والفسادالصحراويينرأيبمصادرةاألخيرةهذهيتهم،البوليساريوجبهةعنمنشقتيار

قيادييأحدالسالكالمحجوبيصفحيثالجبهةقيادييلصالحالصحراويينمعاناةواستغالل
العدالةتحقيقإلىتهدف،البوليساريوداخلإصالحيةحركة”الشهيدخطأنالحركة

باعتبارعاما35منألكثرداماحتكاربعدالبوليساريوداخلالتناوبعمليةوفرضوالديمقراطية
كلويدعواالصحراويةللقضيةحلايجادهدفهالبوليساريولجبهةمعارضحزبهوالشهيدخط

وموافاةالمغرباقترحهالذيالذاتيالحكمنصقراءةإلىوالصحراءتندوففيالصحراويين
معتبرا،توجهاتهفيالحزبتشاطرسياسيةحركةأوجمعيةأوهيئةكانتسواءبتقريرالحزب

فيحقهممنالصحراويينلحرمانأخرىمحاولةالبوليساريوطرفمنالمفاوضاتتعطيلأن
ولالختياراتوالمتفرداألوحدللفكركعبيدالكمواطنينوكرامتهمحقوقهملهميضمنالذياالختيار

بوساطةبواسطةالصحراءبشأنعليهمتوافقوسطحلفيرغبتهاعنالحركةوتعبر،المزاجية
شرطةعنالمسؤولكانوالذيسلمةمحمدالسيدتعرضكما.الدوليةالشرعيةوفقأممية

،أبدايرهملمالذينذويهليلتقي2010سنةعائليةزيارةإطارفيبالمغربحلعندماالبوليساريو
الزيارةهذهخاللواكتشف.السمارةبمدينةاستقرالذيالركيباتقبيلةأعيانأحد،والدهوخاصة
األقاليمفياليوميةوالحياةالمغربحولالبوليساريوتروجالتيالرواياتعنمختلفاآخرواقعا

أسرةمنوتجدرهالقبيلتهالمغربياالنتماءاكتشافمنالزيارةهذهوستمكنهالصحراوية
عائلتهمعتجاذبهاالتيالحديثأطرافمكنتهوقد،مشيشبنالسالمعبدمواليالكبيرالصوفي
الحكملمقترحانحيازهالمألأمام،ليعلنالتصالحمنطقبنهجقراراتخاذمنقبيلتهأفرادومع
زوجتهتعيشزالتماحيث،المخيماتداخلإليهالدعوةيعتزمكانالذياالنحيازوهو،الذاتي
70لوالتعذيبلالعتقالمولودسيديولدتعرضذلكمنيمكنوهلمالبوليساريولكن،وأبناؤه

كماعالقةوضعيتهوالزالتالذاتالحكممقترحلصالحرأيهعنبحريةعبرألنه2010سنةيوما
والشاعرالمبدعالناجمعالل فالفنانوالتضييقالحجرمنيسلملمبدورهواإلبداعالفنأن

بينمنأسرتهوكانت،السمارةبمدينة1967مواليدمنعاللالناجموالملحنوالموسيقار
الثمانيةيتجاوزآنذاكسنهيكنلمو،تيندوفإلىأمكاالبلدةمنرحلتالتيالصحراويةالعائالت
األطفالجلكحالحاله،للتمدرسالجزائريةالمدنبينبالتنقلبدأ1976عامبدايةفيأعوام
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الشعبيالتحريرجيشمقاتليبصفوفليلتحقالثانويةالمرحلةإلىاجتازأنإلى،الصحراويين
السابعةالعسكريةبالناحيةمقاتال،عمرهمنعشرالسادسةيبلغلموهو1984سنةالصحراوي

والصحراءأنا“بأغنية1987سنةالناحيةفرقةضمنالفنانظهر.1991سنةحتىبهاظلالتي
الشابةالصحراويةاألغنيةعرشعلىليتربع،1987لصيفالشبابمهرجانضمن"والتشواش
انضم،1991سنةالنارإطالقوقفقراروبعد.هذايومناغايةإلىالتاريخذلكمنذ،والثائرة

،البوليساريوتحضرهاالتيالدوليةالمهرجاناتجلفيوشارك،الوطنيةالفرقةإلىالناجمالفنان
Novi،نيكرانوبي،شركةمععقدالفنانوقع2000سنةوفي Negaraلتسجيلاإلسبانية

سنةبألمانياالذهبيالوترجائزةاهمهاجوائزبعدةالفنانوفاز،البصريةالسمعيةاألشرطة
الصحراويةالثقافةبوزارةالفنلمديريةالعامالمديرمنصبقريبوقتحتىالفنانشغل.2003

بالسجنوتهديدههويتهوأوراقممتلكاتهكلمنوتجريدهرسمياتوقيفهتمأنإلى،بالمخيمات
ضدعلىالثائرالصحراءوشبابالرعبربيعفيهيمجدثوريغنايأللبومإطالقهبعدمباشرة
.بموريتانياروسلقاءمنومنعللتعذيبتعرضأنهكماالبوليساريوقيادةفساد

:تندوفبمخيماتالصحافةوحريةوالتعبيرالرأيحرية/2-4 
وكذلكومجالتجرائدمنالمكتوبةالوسائطاوالبصريالسمعياالعالموسائلكلأننسجل
أوسياسيأوفكرياتجاهأيغيابحيثالبوليساريووأراءألفكارتروجهيالكترونيةمواقع
مصيرهفانبالمخيماتالسائدالرسميالرايعنخرجمنوكلالبوليساريوآلراءمخالفرأي
.آرائهعنالتعبيرمنالمنعأوالتضييقأوالطردإمايبقى
التعذيبمناهضة/2-5
وغيرهالتعذيبمناهضةالتفاقيةالملحقاالختياريالبرتوكولعلىبعدالطرفالدولةتصادقلم

رغبةبعدميشيالذياألمر،المهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمن
.التعذيببمناهضةالصلةذاتالدوليةبالتزاماتهاالوفاءفيالجزائردولة
فيبحقهم،تندوفبمخيماتالجسيمةاالنتهاكاتضحاياوباقيالتعذيبضحاياتمتيععدمولعل
الطرفالدولةعزميؤكد،الوطنيالمستوىعلىواإلداريةالقضائيةاالنتصافآلياتإلىالولوج
مما،تندوفمخيماتإلدارةالبوليساريولتنظيمالقضائيةواليتهاتفويضفياالستمرارعلى

لشتىعرضةمجدداويتركهم،وذويهمللضحاياوالنفسيةالصحيةاألوضاعترديمنيضاعف
رصدعنبعيدا،المضيفةالدولةرقابةخارج،البوليساريوتنظيمقبلمنالممارسالتعذيبأنواع

.اإلنسانحقوقمجالفيالعاملةالدوليةوالمنظماتللحمايةالدوليةاآلليات
بفضل،ممنهجبشكلالتعذيبوممارسةاالنتهاكاتتلكارتكابفيالبوليساريوتنظيمويستمر
فيالمخيماتإحداثمنذ،التنظيملهذاواألمنيةواإلداريةالقضائيةلواليتهاالطرفالدولةتفويض
اإلفالتسياسةوكرسالمسألةعنبمنأىالجرائمتلكمرتكبيتركالذياألمروهو.1975العام
أمامالبوليساريومسؤوليضحاياوشكاوىلتظلماتالجزائريالقضاءقبوللعدم،العقابمن

.الصلةذاتالدوليالقانونقواعدعليهتنصلمابالمخالفة،الجزائريةالمحاكم
بموجبالمكفولةبحقوقهم،تندوفمخيماتسكانتمتيعفيرغبتهاعنبعدالجزائرتعربلم

االتفاقيةفيعليهاوالمنصوص،لالجئالقانونيبالمركزالمتعلقةخصوصا،الدوليةالمواثيق
إحصاءهمترفضالزالتحيث،الالجئينبوضعالخاصوالبروتوكولالالجئينبوضعالخاصة
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بأنهاذلكتبريرهامع،الجئصفةمنوتحرمهم،الصلةذاتاألمنمجلسقراراتعلىضدا
اللجوءمنحتحيث،الجزائريةالضيافةلتقاليدوفقا،وقضيتهمالصحراويينمعمتضامنةدولة

بناءالمخيماتلتسيير،البوليساريوقيادةمعاتفاقإلىوتوصلت،تندوفبمنطقةللصحراويين
منتملصهابوضوحيظهرمما،الصحراءلساكنةوثقافيةسوسيولوجيةخصوصياتعلى

حمايةفيوالمتمثلة،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدأحكامبمقتضىمسؤوليتها
فييرىال،عسكريتنظيمطرفمنحقهمفيجسيمةانتهاكاتارتكابمنالمخيماتساكنة
.التنظيمداخلالقياديةومواقعهمصالحهعلىحفاظاالنزاعأمدإلطالةورقةسوىالالجئينهؤالء
ترابهاكاملعلىالقضائيةواليتهاببسطملزمةالطرفالدولةفإن،الدوليالقانونقواعدووفق

فيبالتحكممسلحةلمجموعةالسماحوعدم،الجزائرغربيجنوبالصحراويالريفذلكفيبما
سالمةعلىوطأةاالنتهاكاتاشدفيهاتمارس،مفتوحةاحتجازبمراكزأشبهمخيماتشؤون
،البوليساريوتنظيممعاتفاقإلىالتوصلاألحوالمنحالبأييبرروال.السكانهؤالءوحياة
عاتقعلىالملقاةالدوليةااللتزاماتبمقتضىالناشئةالجزائريةالحكومةمسؤولياتتفويض
.والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدعلىتصديقهابمجرد،الطرفالدولة

:يليبما"الحقوقيةالحركة"توصيالصددهذافي/2-6
باتفاقيةالملحقاالختياريالبروتوكولعلىبالمصادقةالتسريععلىالجزائردولةحث

أوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضة
المهينة؛

الريفشهدهاالتيالجسيمةواالنتهاكاتالتعذيبحاالتحولوعاجلدقيقتحقيقفتح
حقيقةوكشفالضحاياوإنصافتندوفومخيماتللجزائرالغربيبالجنوبالصحراوي

جرى؛ماتكرارعدمضماناتوتقديم،جرىما
بموجب،حقوقمنعليهايترتبوما،الجئبصفةالصحراويبالريفالالجئينتمتيع

.الالجئينبوضعالخاصوالبروتوكول،الالجئينبوضعالخاصةاالتفاقية
القسرياإلختفاء/2-7
،البوليساريوتنظيمقبلمنتندوفبمخيماتتقعالتيالجرائمأن"الحقوقيةالحركة"تؤكد

علىو،ثكنةقبائلوالموريتانيةالجنوبلقبائلالمنتسبينأنحيثالقسريباالختفاءالمتعلقة
عبرالتصفيةواإلختطافمناألكبرالنصيبلقوا،يكوتوأوسىكأيتالشمالقبائلالخصوص
و"الموريتانيةالشبكة"المسماةالعدولصالحالتجسسشبكاتإلىباإلنتماءالجاهزةاإلتهامات

العهدبموجبالدوليةبالتزاماتهاتامإخاللفيالجزائردولةوتواطئصمتأمام."ثكنةشبكة"
القتلمناألشخاصجميعبحمايةوالمتعلقة،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدولي

،دولتيغيرعسكريلتنظيموالقضائيةاألمنيةلمسؤولياتهاوتفويضها،والتعذيبواالختطاف
المنظماتمطالباترغم،قضائيةمتابعةأيمنالمضيفةالدولةبحصانةيتمتعونمسؤولوهالزال

.االنتهاكاتتلكمرتكبيبمحاكمةالصحراوييناإلنسانحقوقعنوالمدافعينالدولية
:يليبما"الحقوقيةالحركة"توصي/2-8
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االختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيةعلىللمصادقةالجزائردولةدعوة
.القسري

االختفاءلضحاياالحاالتمئاتمصيرعنالكشفضرورةإلىالجزائريةالحكومةانتباهلفت
منذ،الجزائريالتراببكامل،وقعتالتياألحداثجميعتشملوأن،ورجاالنساء،القسري
بالريفتندوفبمخيماتوقعتالتيالقسرياالختفاءجرائمذلكفيبما،االستقالل

.إحداثهامنذللجزائرالغربيبالجنوبالصحراوي
القضاءاستقالل(3

المحاسبةمنواإلفالتاالستثناءوضع/3-1
القانونسيادةوعدم،للجزائرالقضائيةالواليةمن،تندوفمخيماتمنطقةالستثناءاعتبارا
هاتهفإن،البوليساريولتنظيمالمنطقةهذهتسييرتفويضبفعل،الجزائريالترابعلىالمطبق
.العامالدوليوالعرفالقانونقواعدتطبيقنطاقخارجظلتالمنطقة
انتهاكاتيرتكبالبوليساريوتنظيمظل،دوليةرقابةأيمنالمنفلتالشاذالوضعهذهوأمام
علىاألمنيةقبضتهإلحكام،مختلفةجنسياتمنوأشخاصالمخيماتسكانحقفيجسيمة
كاملوبتفويض،تندوفبمنطقةالمتواجديناألفرادبحمايةقانونيالتزامأيمنحلفيالمنطقة

خدمات،الحاالتمنكثيرفيالمضيفةالدولةقدمتوقد،1975العاممنذ،الجزائريةالحكومةمن
حاطةمعاملةومعاملتهموتعذيبهمبالمحتجزينللتنكيل،البوليساريولتنظيماألمنيةأجهزتها
والمنظماتاآللياتورصد،الجزائريالقضاءرقابةعنخارجةاحتجازمراكزفي،بالكرامة
.الدولية

:يليبما"الحقوقيةالحركة"توصي/3-2
القانونلقواعدامتثاال،ترابهاكاملعلىالقضائيةواليتهابسطعلىالجزائردولةحث

اإلنسانحقوقلحمايةالوطنيةاآللياتإلىالصحراويينالالجئيننفاذوضمان،الدولي
.الجزائريةالمحاكمأمامالتقاضيإمكانيةوكذلك،الجزائربدولة

النظاميةغيرالهجرة(4
المهاجرينلحقوقانتهاكات/4-1
طردعملياتالجزائريةالحكومةتوقفلم،النظاميةغيرالهجرةإشكاالتمعالتعاملسياقفي

في،مجاورةبلدانإلىأوبلدانهمإلىوالصحراءالساحلدولمنالمنحدرينالمهاجرينوترحيل
طلباتفيوالنظرأوضاعهملتحسينتدابيرأيةاتخاذفيلمسؤوليتهاإخالءا،إنسانيةغيرظروف
والالجئينالمهاجرينضدمعاديةحمالتدعمتبل،القانونيةاألوراقومنحهموإحصائهمإقامتهم

،البلدمنالسوداءالبشرةذواألفارقةبطردوالمنادية،الجزائريالترابفياللجوءوطالبي
.بالبشرواالتجاربالرقشبيهةوممارساتللعنفوتعريضهم

:يليبما"الحقوقيةالحركة"توصي/4-2
مواقععلىاألجانبطردلحمالتللتصدي،والقضائيةواإلداريةالتشريعيةالتدابيراتخاذ

دولمنافريقيةأصولمنالمهاجريناتجاهالتمييزموجاتوتنامي،االجتماعيالتواصل
المجتمعفياندماجهموتسهيل،أوضاعهمتحسينعلىوالعمل،والصحراءالساحل
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.الجزائري
واالجتماعيةاالقتصاديةالحقوق(5

اليوميةحياتهموتدبيرالعيشاجلمنالدوليةالمساعداتعلىتندوفمخيمساكنةالعتمادنظرا 
إالالحياةظروفبهاتتوفرالحيثالعيشفيهايشققاحلةصخريةتندوفمنطقةأنحيث

اإلنسانيةالشؤونمكتبيخصص1993عامومنذ،الدوليةالمساعداتعلىالكاملباالعتماد
إلىعليهاللسكانالكاملاالعتمادبسببتنقسمسنويةمساعدةبرامجاألوربيةللمجموعةالتابع

،%6,6التأهيلإلعادةومساعدات%″9,4طبيةومساعدات%84طارئةغذائيةمساعدات
الدوليةالمساعداتمصادرمعدقيقتنسيقيجري،االزدواجومنعالمساعداتفاعليةولزيادة
االنسانلحقوقاالفريقيةاللجنةإلىالبوليساريوجبهةبهتقدمتالذيالتقريرأنورغماألخرى

.ضيعاتوعمالعموميينموظفينتواجديدرجوالشعوب
عنالحديثالصعبمنيجعلمستقلةعماليةنقاباتوكذلكمضبوطةاحصائياتوجودعدمفان

تقبلعدمأمامخصوصاالمخيماتداخلالدوليةالعملومعاييرالشغيلةوالحقوقالعمالحقوق
بتقديمفالجزائرهناومنمعهايختلفعمالياونقابيولمحاورمخالفلرأيالبوليساريوجبهة

االقتصاديةاالوضاعترديمسؤوليةتتحملالمنطقةإلدارةالبوليساريولجبهةتفويضا
.واالجتماعية

الصحةفيالحق/5-1
علىبانتظامتتدهورالطبيةوالرعايةالعامةوالصحةالتغذيةمستوياتأننسجلالمجالهذافي 

مختلفةعواملإلىيرجعالمخيماتفيالتغذيةسوءأنكما،الدوليةالمساعداترغمالسنينمر
هوشيوعااألمراضأكثرمنأنكماالصحيالنظاموتخلفالقاسيةوالبيئةالغذاءرداءةهي

منكبيرعدديعانيكما،الشتاءفيالتنفسيالجهازوالتهاباتاألطفاليصيبالذياإلسهال
أو،الصعوبةشديدةمسألةالشربمياهعلىفالحصول،السمعحاسةضعفأوالصمممناألطفال
.ملوثةأوالمطلوبالمستوىدوننوعيتهاأنأواآلدميلالستهالكصالحةغيرأنها
قيادةمنوالمقربينالقياديينالمسؤولينبينالصحيةالخدماتالىالولوجفيالتمييزنسجلكما

.المخيمساكنةوباقيالبوليساريو
المرأةوضعية/5-2 
القانونيخرقحيث،النزاعومناطقالحروبأوقاتفيالنساءمعاناةعلىالضوءتسليطإن

همومأنمنالرغمفعلىللحربسالحأوللضغطوسيلةغالبااالنتهاكويصبحاإلنسانيالدولي
يحترمبطبيعتهالصحراويالمجتمعأنوعلى،آخرإلىسياقمنتختلفبتندوفالالجئةالمرأة
األمصحةمشاكلمثلالمشتركةالقضاياأنإال،ضدهاالمنزليالعنفممارسةوينبذالمرأة
بما،الجنسنوععلىالقائموالعنفالجنسيوالعنف،الجنسينبينوالتمييز،اإلنجابيةوالصحة

النساءتتأثرحيثوالفتياتالنساءعلىوتؤثربالحمايةتتعلققضاياوهي،بالبشراالتجارذلكفي
والقيود،التدريبأوالتعليممستوىوانخفاض،المواردعلىالحصولتقييدبسببخاصبشكل

قسوةيواجهنأنهنكما،القرارصنعوعملياتالسياساتصياغةفيالمشاركةعلىالمفروضة
واالعتداءاتوالالمباالةالمعاملةسوءإلىإضافةأوطانهنخارجطريقهنفيالطويلةالرحالت
الذيالوقتفيالتهديداتهذهكلمعالتعاملالصحراويةالمرأةعلىويتعينالمتكررةالجنسية
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.األسرةعنالجسديوالمدافعوالمعيلوالمدرسةالممرضةهيتكونأنمنهايتوقع
محمدمحمودخديجتومحامي،كروزالديأوغستينبهصرحمابقلقنسجلالصددهذاوفي
الشاباتأناكدتحيث،"البوليساريو"بمسؤولقبلمنلالغتصابتعرضتفتاةوهيالزبير؛

بمجردالخروجعنهنيمنع،بإسبانيا“سالمفيعطل”برنامجمنالمستفيداتالصحراويات
عليهنفيتوجب،أوروباأوبإسبانيااالستقبالعائالتإلىالعودةرغبنوإن،الرشدسنبلوغهن
في،يرغمنهنالذين،"البوليساريومسؤوليقبلمنالمسلمةالخروجتأشيرات"علىالحصول

بتهمةشكوىرفعتمأنهإلىاإلشارةوتجدر.الجنسيةلرغباتهمالرضوخعلى،األحيانمنكثير
الممثلضدخديجتوالشابةقبلمن،اإلسبانيةالوطنيةالمحكمةإلىلإلنسانيةواإلساءةاالغتصاب
،عمرطالبالقادرعبدابن،الواليالقادروعبدغاليإبراهيم،الجزائرفيللبوليساريوالحالي
.األولالوزير

االطفالوضعية/5-3 
األطفالإن،واإلهمالواإلساءةواالستغاللللعنفولالنتقامبالمخيماتاألطفالتعرضنسجل

علىالعتمادهمنظراخاصااهتماماويتطلبونغيرهممنأكثرللخطرمعرضينتندوفبمخيمات
التنمويةاحتياجاتهمإلىإضافة،والنفسيةالجسديةللصدماتولتعرضهمالبقاءأجلمنالكبار
بمخيماتاالطفالورعايةحمايةتعتبرالطبيعيوتطورهمنموهملضمانبهاالوفاءيجبالتي

كوباالىلألطفالترحيلعملياتوجودعنالحديثبعدخصوصا،المراهقونفيهمبمن،تندوف
أنعلماوضعيتهمخطورةإلىالتنبيهالضروريمنيجعل،عسكريةتدريباتفيواستغاللهم

إطاراتشكلالقانونيةالصكوكمنوغيرهاالطفلحقوقبشأن1989لعامالمتحدةاألمماتفاقية
.األطفالوحمايةلمساعدة

:الجزائرلدولةفتوصيتنالذلك/5-4
واالستجابةالوقايةخاللمنذلكفيبما،بهمتعنىالذيناألطفالجميعحقوقاحترامضرورة-

.والعبوديةواإلهمالواالستغاللواإلساءةالعنفأشكالجميعلمنع
االرهابيةالتهديدات(6

المقلقالوضع/6-1
نطاقعلىتندوفلمخيماتاإلسالميالمغربببالدالقاعدةتنظيماختراقعنالحديثشكل 

تناميايشهدإقليميسياقفي،والساحلالعربيالمغربببلدانلألمن»مباشراتهديدا«واسع
بألكسندريامقرهيوجدالذي،أناليزنافالأوفسانتر(أبرزحيثالمقاتلةالمتطرفةللجماعات
علىدالئلتوجد«أنه،)الساحلوبمنطقةليبيافياألمنيةالتحديات(عنوانتحت،)بفرجينيا
األعضاءعشراتوصولتؤكدمنهاموثوقمعلوماتأنكما،تندوفلمخيماتالقاعدةاختراق

.»الساحلبمنطقةالبلدبهذااإلرهابيةالجماعاتإلىالدعملتقديمماليشمالإلىالبوليساريومن
الوضعيةتفاقمإلىتلقائيبشكلأدىالساحلبمنطقةاألمنيالوضعتدهورأنالتقريروالحظ

.»الشبابصفوففيخاصة«،تندوفمخيماتفيواإلنسانيةواالقتصاديةاالجتماعية
التابعاإلرهابحولللدراساتالدوليالمركزقبلمنبواشنطن2012سنةبرسمنشرتقريرأكد

11من:إفريقياووسطغربوفيإفريقياشمالفياإلرهاب«عنوانتحتبوتوماكلمعهد
إلىتحولتالبوليساريونفوذتحتتوجدالتيتندوفمخيمات»أن»العربيالربيعإلىسبتمبر
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.إجراميةوعصاباتاألصنافكلمنومهربينإرهابيةشبكاتلتجنيدخصبةأرض
اإلنسانلحقوقالدوليالقانونانتهاك(7

وفيالجزائرلسلطةالخاضعةالبوليساريوميليشياتلدىوجنودمدنيينبأسرىاألمريتعلق
حقوقيةكجمعياتاستطعنارجل2400بحواليعددهميقدروالتي)تندوفمنطقة(أراضيها
كاألشغالألوانهبشتىالتعذيبتحثمنهمالعديدتوفيأنبعدمنهمحيابقيمنمعالتواصل
المتكررةاإلستنطاقاتوعملياتالسريةالمعتقالتودهاليزللسجونالكارثيةوالوضعيةالشاقة
.المسلحةبوليساريوميليشياتوتنفيذالجزائريالجيشمنمباشرةبأوامر

اإلنسانلحقوقالفظيعةاالنتهاكات/7-1
:التاليةاالنتهاكاتنؤكدانيمكننفسيينأطباءبحضورالسابقينلألسرىاستماعجلساتبعد

يقعالتياللحظةمنذيبدأكانوهذا،العسكريالطابعذاتالمعلوماتانتزاعأجلمناالستنطاق
ينتميالتيالتشكيلةوتسليحأعدادحولمعهبالتحقيقيبدؤونبحيث،العدويديبينالجندي
يديمنالسالحسقطعندماشخصيامعيوقعكما".بهيوجدكانالذيالموقعقوةوعن،إليها
منالمكونطاقمهامنالناجيكنتوبهاالنيراناشتعالوالكليللتدميردبابتيتعرضبسبب
بإخضاعياإلسراعفبدل–وجهيعلىورجاليفيحروقمنأعانيكنتحينها-أفرادثالثة
و،الذكرآنفةالمواضيعحولباألسئلة،العصابةمنمجموعةعليانقضت،حروقيمنللتطبيب
أحاولكنتفيماو،الحربألسرىالدوليللقانونطبقاالمعاملةفيبالحقطالبتوامتنعتلما

هذاعلىأدىمماجبينيعلىلبندقيتهالمعدنيةبالخلفيةأحدهمانهال،الركلواللكممقاومة
السابقيناألسرىأحدلنايؤكد"هناأثرهترونالذيالغائرالجرح
يستمر،الحرببأسرىالخاصةالدوليةجينيفاتفاقيةمن17للمادةسافرخرقفيوهكذا
ذاتتصريحاتانتزاعو،العسكريالطابعذاتالمعلوماتانتزاعأجلمنالممنهجالتعذيب
:منهاحقنافيالهمجيةالطرقأبشعباعتماد،الدعائيالسياسيالطابع

أنإلىالتجويع،سم50/50/80أبعادهاتتعدىوالنهارليلمظلمةانفراديةزنازينفيالعزل-
حرق،وجودتهاتوفرهاهزالةعلىواألغطيةالمالبسونزع،الحركةعناألسيرقدرةتهين
الرقيبالشهيدالحصرالالمثلسبيلعلىواذكر.كلهالجسدأوالسجائربجمرالجسدمنمناطق

عليهالكيروسينمادةبسكبمستنطقاهفقامبحثألياالنصياعرفضالذي.الساحللرحمانعبدا
لمالذي،الراشديةمنإيكنيوسفاألسيرهوالنازلةفيالشاهد(.بالقداحةفيهالناروإشعال
وآخرشخصمعفيليببيالمدعوارتكابمنالجريمة)األوانفواتبعدإاللإلنقاذبالتدخليسمح
.الرابونيبمقابرالدفنمقر،آنذاكأمنيمسؤولثانيالحميمولدإبراهيمالمدعومنبأمر

الجسديةسالمتهالواإلنسانكرامةتراعيتكنلماإلقامةظروف/7-2
حفرفيالمبيتعلىاألسرىأجبرالحراسةلدورتسهيالثمماديةمصاريفأليةوتجنبابحيث
إلىثالثةمنعمقهاويصل،البناءأشغالو)البريك(اللبناتلصناعةالحفربفعلأنشئتجماعية
منتجريدهمبعدوالشاقةاألعمالمنالرجوعبعدمباشرةاألسرىإليهاينزل،أمتاراربعة

علىاألسرىيتمددهناكوالهبوطنهايةبعدالحارسينزعهخشبيسلمعلى،الرثةأحذيتهم
دقيقأكياسأوكارتونمنالعملمنالطريقفيأيديهملقفتمايفترشونأومباشرةاألرض
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بعدو،العملمواقعإلىاإليابوالذهابفيهناكوهنامنيلتقطونهاأغطيةقطعأوفارغة
أوالشتاءفصللصقيعالمستمرالتعرضبفعلاألسرىأجسادتنخراألمراضبدأتالوقتمرور
مراكزبناءعلىفأجبرواتنزلعملهممردوديةصارت،للنظافةتامانعدامشبهمع،الصيفقيض

طاقةتفوقبأعدادالمحتجزونفيهايحشر،أسقفبدونالشكلمستطيلةغرفاتضملإليواء
فيو)كثيرةأحايينفيمربعامترا60مساحتهاتتعدىالغرفةفيفردا90(.بكثيرإيوائها
صناديقأخشابوالمعاركخردةبحديدمغطاتحفرفيالمحتجزونحشرتمالحدوديةالمراكز
أزكاغمحمدالجندي(منهمحتفهمسجناءثالثةقضاءوالحفرإحدىانهيارإلىأدىمما،الذخيرة
.)الشيخباحمديالرابونيمقابرالدفنمقر

التغذيةظروف/7-3
مدةوطيلةتقتصركانتبحيث،اإلنسانصحةلصيانةالضروريمعدلمستوىفيأبداتكنلم

أوأسودشاي،رغيفهمأنفسهماألسرىيصنعدقيقوغالباخبز(:التاليةالموادعلىاالعتقال
)وملحمائدةزيت،األحوالأحسنفيأرز،الرديءالنوعمنوعجائنقطاني،مجففحليب
من%25تتعدىتكنلمالبوليساريوقيادةطرفمنمقررةكانتالتيالممنوحةالكمياتلكن

عناصرومقارعةالفرارعلىاألسيريقوىالحتىوذلك.اإلنسانلتغذيةالضروريةالحصة
.الحراسة
البناءلبناتمن300و150بينماإنجازعلىمجبريناألسرىكانالغذائيةالحصةوبهذه

.آخرشاقعملمنذلكيوازيماأو)البيرك(

العالجوالصحيةالظروف/7-4
بكلالبدايةمنذعملوا،الممرضينوبعضدكاترةأطباءثالثةاألسرىصفوفضمنتواجدأمام
أحايينفيكانواإذا.العالجوسائلقلةأوغيابفيحتىرفاقهمصحةرعايةعلىومهنيةصبر
جسدهحرارةالمرتفعةالمريضعلىالباردالماءكصب.تقليديةإنقاذتدابيرإلىيلجئونكثيرة

الجرحىلعالجكجبيرةالمرتبةالقصيباتاستعمالأو،تخفيضهاعنالعالجمنالحاضرعجزعند
حصةكانت-األطباء–مجهوداتهممقابلفي،حيويكمضادالثوماستعمالأو،الكسورذوي

الدواءأنالعتبارالجزائريالجيشضباطولصالحمستوصفاتإلىتحولالدواءمناألسرى
.الجزائريةالدوائيةالصناعةأمامالعاليةبجودتهومعروف،أوربادائمامصدرهتندوفإلىالوارد

للصيدلياتليبيعوهلحسابهميسرقونهصارواالبوليساريوأعضاءمنالمسئولينصغارتنبهلماو
الجزائريةالدولةعلىففرضتلذلك،الدوليالحمرالصليبمنظمةتفطنتأنإلىو،الموريتانية

.األسرىلألطباءمباشرةاألدويةمنالمعتقلينحصةتسلمأن
عمليةوهياألسرىلهتعرضخطيرانتهاكعلىمباشرةيحيلناالصحيةالظروفعنالحديثإن

بكلالدممناحتياطخزانقسرااألسرىفشكلالجزائريةبالمستشفياتالستخدامهقسراالدمنزع
.فصائله

العملظروف/7-5
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توقيتأوأجردونإلنسانيتهمومراعاة،الحقوقابسطفيهاتنعدمظروففييعملوناألسرىكان
والذخيرةالمئونةوإفراغوشحنوالزراعةكالبناءالشاقةاألعمالفياستراحةأوعطلأومحدد
.المسلحةالوحداتلفائدةاآلباروحفرالطرقاتشقفيالعملثم.سواءحدعلى

اإلنسانيةالخدماتظروف/7-6
للصليبالدوليةاللجنةفرضتعندما1996سنةحدودحتىبالعائالتواالتصالالمراسالتقطع

.األسرىكلولقاءزيارةاألحمر

والفرديةالجسديةالعقوبات/7-7
تندوفبمخيماتاإلنسانحقوقوضعيةرصدالتيوالتقاريرالشهاداتعلىاالعتمادخاللمن
إلىدوريبشكليتعرضونالذينالمحتجزينحقفيالالإنسانيةالممارساتمدنيكتحالفنندد

:التاليةوالنفسيةالجسديةالعقوبات

ساعاتطيلةالعادةفوقعملحمالتبتنظيموالنومالراحةمنالحرمان●
اليوم؛

ساعتين؛كلالحضورمراقبةدوراتبتنظيمالنوممنالحرمان●
معالطقسلحرارةوالتعريضالهراواتأوالكهربائيةبالحبالالسياط●

للطيفوعبداالزبدةمحمدالرقيبحالة(الموتحتىالماءمنالحرمان
؛)المراكشي

البارد؛بالماءللرشذلكبعدالسجينوتعريضالحاميةالرمالفيالدفن●
محمدبمركزإبراهيمالجنديحالة(الموتحتىوالركلبالسياطالضرب●

؛)فاضل
التصفيةثم.كاملتينسنتينلمدةمعدنيصندوقفيوالحبسالمبرحالضرب●

الحمرالصليبلدىاألمرافتضاحمنخوفاباردوبدمذلكبعدالجسدية
الفاندي؛وعمرتابياإبراهيمحالتي.الدولي

بالنارالتناسليللجهازالعصبيةاألوصالكيبطريقةالتناسليةاألعضاءخصي●
الخامسخصيومحاولةآخرينوإثنينألسوسيسعيد،البدويالعريفحالة
.تفلحلم

االعتياديةواإلهاناتالنفسيةالعقوبات/7-8
مكبراتبتثبيتإذاعتهوبرامجاألسرىإسماععلىإعالمهاالجزائردولةفرض●

إيقافموعدحتىمفتوحةعليهاواإلبقاء،المعتقلتحصينأسوارأعلىفيالصوت
وهران؛منبهمالخاصةاإلذاعيةالمحطةمنالبث
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علىوالمحتجزيناألسرىبإجبارالمغرضةالدعائيةالبرامجفيالمشاركةفرض●
بالمخيماتالمحتجزينمعنوياترفعقصدالمغرضةالدعائيةالمناشيربعضتالوة
الجزائري؛الطرحلتزكيةالمغرضةوالدعاية،الجئينيافطةتحت

وكذاوالدوليةالمحليةالصحافةأماممغلوطةبمعلوماتاإلدالءاجلمناإلكراه●
المنطقةتزوركانتالتيأجنبيةأوكانتمحليةالحكوميةوغيرالحكوميةالمنظمات

.الحقيقةعلىللوقوفسعياأوللخصومدعما
التوصيات/7-9

بينالنزاعوضعاستمراروأماممتوفرةآلياتهاالزالتوالتيالخطيرةالممارساتهذهأمام
الجزائردولةتوصي"الحقوقيةالحركة"فإنمباشربشكلمدعومةالبوليساريووجيهةالمغرب

:ب
.الدوليةالجنائيةبالمحكمةالمتعلقرومالنظامواالنضمامالتصديق●
.تندوفبمخيماتاإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممراقبةعلىالمصادقة●
.والسلمواألمنللمنطقةتهديدايشكلألنهالبوليساريوميليشياتسالحنزع●


