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:تقديم
واالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةتعزيزمنظمة"PDES"وحاصلةبسويسراجنيفمقرهاحكوميةغيرمنظمةهي

التنميةخطةتحقيقعلىتعمل،المتحدةلألمموالبيئيواالجتماعياالقتصاديالمجلسلدىاالستشاريةالصفةعلى
األهدافمعيتماشىبماالمستدامةالتنميةأهدافمنيتجزأالكجزءاالنسانحقوقوعلى2030لسنةالمستدامة
فيالبشرجميعيعيشأنوضماناألرضكوكبوحمايةالفقرعلىللقضاءالمتحدةاألمماعتمدتهاالتيالعالمية
.ورخاءسالم

اإلنسانوحقوقوالديمقراطيةللسلمالصحراءمرصد"OSPDH"،تروم،2016فبرايرفيأنشئت،مستقلةهيئةهو
مستوىعلىاإلنسان؛وحقوقوالسلمبالديمقراطيةالمرتبطةالقضايامنمجموعةلبحثجماعيةعملتجربةتأسيس
المسنودوالتفكيرالميدانيالرصدبينتركبآليةباعتباره؛القضايابهذهعالقةفيوالساحلالصحراءمنطقة

وعلىالمعنيةالدوللدىبشأنهاوالترافعالبحثيةواألوراقالتقاريرإعدادعلىذلكفيمعتمدا؛والدراساتباألبحاث
.الغربيةالصحراءمستوىعلىاإلنسانحقوقوحمايةلتعزيزمشاريعينفذكما،األمميالمستوى

وحقوقوالديمقراطيةللسلمالصحراءمرصدمنكليعتزم؛اإلنسانحقوقمجلسإلىالمقدمالتقريرهذاخاللمن
الجزائردولةامتثالمدىتدارس،PDESيواالجتماعاالقتصاديالنموتعزيزوممنظمةOSPDHاالنسان

على،اإلنسانحقوقبحالةيتعلقفيما،رابعالالدور،UPRالشاملةالدوريةالمراجعةبموجبالدوليةاللتزاماتها
فيالطرفالدولةتقدممدىعنوالتوصياتالمالحظاتمنعددوتقديم؛2017مايوفيالمقدمةالتوصياتضوء
.الشاملةالدوريةبالمراجعةالمعنيالعاملالفريقتقريرفيلهاالمقدمةالتوصياتتنفيذ

2017ماي8بتاريخالشاملالدوريلالستعراض27دورةالخالل،تقريرهامناقشةبمناسبةالجزائردولةتلقتلقد،
تمقدتوصية64أناألخيرةهذهاعتبرتبينماالجزائرية؛الحكومةبدعمتوصية113منهاحضيت :توصية229

الخاطئةمعلوماتكونهاأو،للدستورمخالفةأنهاباعتبارعلمابهاأخذتحيث،توصية34ورفضتفعالتنفيذها
توصية18لتبقى؛الجزائروتقاليدعاداتمعيتوافقالمنهاآخرجزءااعتبرتكما،بهاالجزائريللواقععالقة

.جزئيامنفذةالجزائردولةاعتبرتها

وهي:ناواليتموضوعتشكلالتيالتوصيات بإعمالالتزامهامدىبخصوص،الجزائردولةلمسائلتناسنحصر
والمنظماتالخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينمعالتعاونوالدوليةالمعاييربقبولالصلةذاتالتوصيات
الحقوقإعمال،القانوننطاقخارجاإلعدام،الجمعياتوتكوينالتعبيروحريةالتجمعحرية،اإلنسانلحقوقالدولية

الشهاداتوعلى،مكوناتنابعضهاتأنجزالتي1التقاريرعلىذلكفيمعتمديناللجوء؛وشروطاالقتصادية
3البوليساريويديرهاالتيللجزائرالغربيبالجنوب2تندوفبمخيماتاألوضاعبشأنتلقيناهاالتيوالبالغات

مخيماتالبوقعتالتيالجسيمةاالنتهاكاتضحايامعباالشتغالانجزناهاالتيوالموضوعاتيةالبحثيةواألوراق
ببسطالدولةتلزمالتيالعامالدوليالقانونوأحكامقواعدعلىأسيساًت4،الجزائرلدولةالقضائيةللواليةوالخاضعة
االنتهاكاتتعتبروالتيتمييز؛أيبدونالقضائيةلواليتهاالخاضعيناألشخاصلجميع،اإلنسانحقوقوحماية
.بالتقادمقطتسالجرائمالجسيمة

هذافيإليهاالمشاروالمالحظاتالتوصياتعلىالجزائريةالحكومةتعلقبأنالمبدأحيثمنوصينفإنناوعليه
.المتحدةلألممالتابعاإلنسانحقوقمجلسإلىالمقدمالشاملالدوريالستعراضابموجبتقريرال

.Iعلىواالنفتاحالخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينمعالتعاونوالدوليةالمعاييرقبول
:اإلنسانلحقوقالدوليةالمنظمات

لعدمأسفهماعنOSPDHالصحراءومرصدPDESواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةتعزيزمنظمةمنكلتعرب1
الثالثةالدوريةللمراجعةالنهائيةالتقاريراعتمادجلسةفيالمقدمة)توصية21(التوصياتأغلبالجزائردولةقبول

و118الدوراتمنكلفياالنسانبحقوقالمعنيةاللجنةأمامالتقاريرمنبمجموعةاالنسانوحقوقوالديمقراطيةللسلمالصحراءمرصدتقدم1
التوصياتعلىبناء2019سنةالمرحلةنصفمتابعةتقريروكذلك2017سنة27الدورةخاللالشاملالدورياالستعراضآليةوأمام123

.2017لمايوالدوريةالمراجعةاطارفيالجزائرلدولةالمقدمة
.الغربيةالصحراءحولالمغربمعنزاعهبسببالبوليساريوإشارةرهنالجزائردولةوضعتهاالتيالمنطقةوهي2
.تندوفواليةقربلجزائرلغربيالجنوببالتندوفمخيماتيدير،نظاميغيرمسلحتنظيم3
تندوفمخيماتساكنةذلكفيبماأراضيهاعلىالموجوديناألشخاصجميعحقوقحمايةعنالدوليالقانونبموجبمسؤولةالجزائرتبقى4

.للجزائرالغربيبالجنوب
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ءباستثنا(25إلى1من:التوصياتوهيالدولية؛المعاييربقبولوالمتعلقةاالنسانحقوقلمجلس36الدورةخالللها
بالجزائراالنسانحقوقأوضاعلتقييمداالمؤشراتشكلالتوصياتهذهأننعتبرحيث؛)17و6،15،16التوصيات

:االنسانحقوقبحمايةالصلةذاتالتزاماتهاإلعمالعدمهمنارادةوجودومدى

االختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيةعلىبالمصادقةالمتعلقة145بالتوصيةالجزائرقبولفعدم2
بماالجزائرأنحاءكلفيالقسرياالختفاءحاالتمصيرعنالكشففيالجزائريةالدولةإرادةغيابيؤكدالقسري

للتوصياترفضهاأنكما7.الضحايابمئاتمنهالوائحعلىنتوفروالتي6تندوفمخيماتفيالمسجلةالحاالتفيها
اوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياريالبرتوكولعلىبالتصديقالصلةذات108و8،9

للمئاتوالنفسيةالصحيةاألوضاعتدهورلستمراريةوإإطالةهوالمهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبة
.الممنهجالتعذيبمنالناجينوالضحايامن

الجزائردولةدعملعدمنأسفحيث،المتحدةاألممآلياتمعمتعاونةغيرالجزائربقيتكما3
والبيرووالهرسكالبوسنة،جورجيا،أوروغواي،بلجيكاطرفمنالمقدمتين؛31و30للتوصيتين

اإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينجميعإلىدائمةدعوةتوجيهفيالنظرأجلمن
10:المعلقة9،المعطلةبينماالزيارةطلباتالزالتحيثالخاصة؛

التيالزيارةطلباتعلىتأخيرودونإيجاباالردحولالنرويجبهاتقدمتالتي29فالتوصية4
،أصالمنفذةأنهاالجزائراعتبرتهاالمتحدة؛لألممالتابعيناالنسانحقوقوآلياتخبراءيقدمها
،لكناالنسان؛حقوقلمجلسالتابعةالخاصةاإلجراءاتمعتاماتعاوناتتعاونأنهاأقرتحيث
طرفمنإليهاقدمتالتيالزيارةطلباتتتجاهلزالتالالجزائرفإنالثالثتقريرهاومنذ

.زيارةأيةاآلنحتىتستقبلولماالنسانحقوقلمجلسالخاصةاإلجراءات

رغم،2000سنةمنذطلبهاالتيالزيارةحققيلم،اآلنحتى،القسريباالختفاءالمعنيالعاملالفريقزالوال5
وغيرهالتعذيبمسألةبالمعنيالخاصالمقررلزياراتالمعلقةالطلباتعلىالجزائرتردلمكما.المتواليةتذكيراتال
االنسانحقوقبتعزيزالمعنيةالخاصةالمقررةوالمهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمن

.التعسفياالحتجازبمسألةالمعنيالعاملوالفريق11اإلرهابمكافحةسياقفياألساسيةوالحريات

السماحوالبحثيةالبعثاتواإلنسانحقوقلالدوليةالمنظماتزياراتقاطعبشكلترفضالجزائرأنالىباإلضافة6
مماطلتهاغرارعلىاالنسان؛حقوقألوضاعالمستقلالرصدبذلكمعيقة،المشروعةمبأنشطتهلقيامباألعضائها

لجزائرلالمنهجيحظرللننبهكما.2016سنةمنذ12متوسطية-األوروالشبكةطرفمناليهاالمقدمةزيارةاللطلب
غيرالمنظماتزياراترفضتحيث،تندوفخيماتمإلىاإلنسانحقوقلحمايةالدوليةالمنظماتلزيارات
.المرتكبةالجرائمفيتحقيقأيمنعوبالتالي،المخيماتإلىوالدوليةاإلقليميةالحكومية

.وسيراليونأوكرانيا،البرتغال،العراقمنكلبهاتقدمتالتيالتوصيةوهي5
ماوهو2016و1980سنتيبينماالطوعيغيرأوبالجزائرالقسرياالختفاءمنحالة3168القسريباالختفاءالمعنيالعاملالفريقتلقىلقد6

.تندوفبمخيماتاالنتهاكهذاحاالتيتضمنالالعددهذالكن،2016لسنة51/33رقمهتقريرفييؤكده
في1بالملحقحصريةغيرالئحة:للجزائرالغربيبالجنوبتندوفبمخيماتواالختفاءاالختطافضحايامئاتبلوائحالصحراءمرصدتوصل7

؛2017سنة27الدورةفيالجزائرلدولةالشاملةالدوريةللمراجعةالثالثالدورمعتفاعالالحكوميةغيرالمنظماتلتحالفالموازيالتقرير
-https://www.upr.التحالفلهذاكمنسققدمهقدالصحراءمرصدكانوالذي

info.org/sites/default/files/document/algeria/session_27_-_may_2017/js2_upr27_dza_e_main.pdf
.الشماليةوايرلنداالعظمىلبريطانياالمتحدةالمملكة،االسبانالبرتغال،غانا/روندا/الدانماركمنكلقدمتهاالتيالتوصياتوهي8
االرهابومكافحةاالنسانبحقوقالمعنيالخاصالمقرر،بالتعذيبالمعنيالخاصالمقررزيارة:معطلةزياراتثالثهناكاآلنحتىزالتال9

:الواليةذاتالخاصةاإلجراءاتطرفمنالجزائرلدولة"أخرىزيارات"لركنادناهالرابطانظرالتعسفي؛االحتجاز-العاملوالفريق
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryvisits.aspx?visitType=incomplete&lang=ar

وتحديدالتذكير،الدعواتارسالبينمعلقةزياراتهمبقيتحيثللجزائرزيارتهمانتظارفيمستقلينوخبيرينخواصمقررون8بقي10
:اسفلهالرابطأنظرالمواعيد؛

https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryvisits.aspx?visitType=pending&lang=ar
بعدخصوصا،االرهابمكافحةسياقفياألساسيةوالحرياتاالنسانحقوقوحمايةبتعزيزالمعنيةالخاصةالمقررةدعوةبتلبيةالتعجيل11
عاممناألخيرالنصفخاللاإلرهاببتهمالجزائريينالسلميينوالنشطاءوالصحفييناإلنسانحقوقعنالمدافعينحاكماتمعددفييادةالز

.باإلرهاجريمةتعريفتوسيعمعتزامنا2021
المرةفي.األخيرةسنواتاألربعخاللمراتثالثالجزائرلدولةاإلنسانلحقوقمتوسطية-األوروالشبكةزيارةعرقلةتمت،2016سنةمنذ12

المرةفي؛الوفدأعضاءمناألقلعلىواحدلعضوالتأشيرةطلبرفضتم،الثانيةالمرةفيبينما،متأخرةردودًاالتأشيرةطلباتتلقتاألولى
؛التأشيراتجميعبإلغاءبروكسلفيالجزائريةالسفارةعبر،الزيارةمنأيام10قبلاخبارهمليتم،تأشيرةالعلىالحصولمنالوفدتمكنالثالثة
.اآلنحتىاستالمهيتملم،توضيحيخطاببإرسالالجزائرحينهاالتزمت

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_27_-_may_2017/js2_upr27_dza_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_27_-_may_2017/js2_upr27_dza_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_27_-_may_2017/js2_upr27_dza_e_main.pdf
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryvisits.aspx?visitType=incomplete&lang=ar
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryvisits.aspx?visitType=pending&lang=ar
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.اآللياتهذهعنالصادرةقراراتالتنفيذعلىسلبايؤثرالدوليةالرقابةآلياتمعالتعاونالجزائررفضف7

:التوصيات8

االختياريالبرتوكولوعلىالقسرياالختفاءمناألشخاصجميعحمايةاتفاقيةعلىبالتصديقالتعجيل1.
المهينة؛أوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةاوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةالتفاقية

تنفيذو،السرعةوجهعلىاإلنسانبحقوقالمعنيةالعملوفرقالمتحدةاألمملخبراءدائمةةدعوقديمت2.
؛توصياتهم

؛اإلنسانحقوقعنللدفاعالدوليةاتالمنظموالبحثيةالفرقلممثليتأشيراتإصدار3.

الساكنةمعوالتواصلللتقصيالبحثيةوالمجموعاتالحقوقيةالجمعياتوجهفي،المخيماتزيارةبابفتح4.
؛بالمخيماتاإلنسانحقوقاحتراميخدممما

مدىعلىوقعتالتيوالتعذيب،القسريواالختفاءاالختطافحاالتجميعبخصوصتحقيقفتحعلىالعمل5.
عقود؛أربعةمنأكثر

.IIالجمعياتوتكوينالتعبيروحريةالتجمعحرية:

ماسيماال،االنسانحقوقمجالفيالتزاماتهامعمنسجمةالوطنيةتشريعاتهاجعلعلىالجزائربتشجيعرحبنا9
كينياطرفمنالمقدمة95للتوصيةقبولهاوكذلك،جمعياتتشكيلوحريةالتعبيروحريةالتجمعبحريةمنهايتعلق

تقدمتالتي96والتوصيةوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمعيتفقبماالحقوقهذهبإعمالوالمتعلقة
فيوالحقجمعياتتكوينفيوالحقالتجمعوفيالتعبيرفيالحقلضمانأخرىتدابيراتخاذأجلمناستراليابها

حقوقييننشطاءياعتقالقامتحيث،الحرياتهذهمنالتقليصعلىتعملزالتالالجزائريةالسلطاتلكن،المعتقد
14،اجنبيةدولةمعالتخابر13،المرخصغيرالتجمععلىالتحريضمثلمتنوعةبتهمبمحاكمتهموقامتومدونين

15:الدولةمؤسساتوإهانة

فإن،ذلكومعالقوانين؛علىالدوليةالمعاهداتسموعلى150مادتهفي،2016فيالمعدل،الجزائريالدستورنص10
،معنىبالالمعاهداتعلىالتصديقيجعلأنشأنهمنوهذا؛الدستورفيأدنىمرتبةإلىتنخفضالمعاهداتهذه
بالحقوقالخاصالدوليالعهدأحكاممعتتعارضالدستورموادمنالعديدأنتجاهلالجزائريالمشرعواصلحيث
.والسياسيةالمدنية

الحكمهذاتجعلالتطبيقوقوانينالعمليةالممارسةأنإال،التجمعحريةفيالحق2016دستورمن49المادةتضمن11
مظاهرةفيالمشاركةاوتنظيمالعقوباتقانونيعاقبحيثالحقهذاتنتهكزالتالالجزائريةفالسلطات،فعالغير
النشطاءعلىالمفروضالحصارحالةفيالقضاءاستقالليةعدمساهمتكما16.عاممكانفيبهامصرحغير

فيالناشطينبحقالمحاكمأصدرتهاالتياإلداناتعشراتخاللمنيتضحماوهو،اإلنسانحقوقعنوالمدافعين
.الجمهوريةرئيسأوالدولةمؤسساتإهانة17،العامبالنظاماإلخاللبتهم"الحراك"حركة

مارس23فيعامًاإغالقًايومينبعدلتعلن،التظاهراتجميعالحكومةحظرت،19-كوفيدوباءانتشارمعبالتزامن12
،االحترازيةاإلجراءاتلبعضالتدريجيالرفعبعد،التظاهراتاستئنافحاولواالذينالحراكنشطاءأنكما،2020

التنفيذوقفمعسنةبالسجنغردايةمحكمةبفرنسافياألمازيغتجمعفيعضوال"يزاسليم"المدونعلىحكم2018أغسطسمنالسابعفي13
.تدوينةعبر،والتمييزالكراهيةإلىوالدعوةالعامةالتجمعاتعلىالتحريضبتهمة

علىوالحث،مرخصغيرالتجمهرالعلىلتحريضابتهمةسنوات7بالسجن"تواتيمرزوق"المدونعلىبجايةفياالستئنافمحكمةحكمت14
.بالجزائرالضررإلحاقبهدفأجنبيةدولةمعوالتخابر)جديدمالي(قانونضداالحتجاجات

تورطإلىتشيراالجتماعيالتواصلوسائلعلىتدويناتبسبب"بنعوماللهعبد"المدونعلىعامينبالسجنحكم،2019يونيو6في15
قانونمنموادعلىاستندتتهم،الماضيالقرنتسعينياتفيالمسلحالداخليالصراعخاللاآلالفاختفاءفيالجزائريوالجيشالسلطات
أوالوطنيةالمأساةجراح"استعماليحظرالذي،"الوطنيةوالمصالحةالسلمميثاق"من46والمادة"الدولةمؤسساتإهانة"تحظرالتيالعقوبات

.الدوليةالمحافلفيسمعتهاتشويهأو"الجمهوريةبمؤسساتللمساسبهايعتد
غيرمظاهرةفيالمشاركةاوتنظيمعلىواحدةسنةالىتصللمدةبالسجن،منه35الصفحة،89المادةفيالجزائريالعقوباتقانونيعاقب16

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz027ar.pdf:التاليالرابطانظربها؛مصرح
استهدفتالجزائريةالسلطاتنأ،الحراكالحتجاجاتالثانيةالذكرىبمناسبة2021فبراير22يومالدوليةالعفومنظمةعنصادربيانتحدث17

علىالسياسيةآرائهمعنوالتعبير،سلميةاحتجاجاتفيمشاركتهمبسبب،ومحاكماتتعسفيةباعتقاالتوالنشطاءوالصحفيينالمحتجينعشرات
:ياالجتماعالتواصلوسائل

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/02/algeria-repressive-tactics-used-to-target-hirak-activists-two-years-on/

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz027ar.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/02/algeria-repressive-tactics-used-to-target-hirak-activists-two-years-on/
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.العامنفسمنسبتمبر24فيالشرطةقبلمن18واعتقالهمبعنفتفريقهمتم

خاللمن،الدوليوالمجتمعالمدنيالمجتمعمخاوفمنالرغمعلى،الجزائرفياألساسيةلحرياتاقمعيستمر13
الشرعيةوإضفاءالتجاوزاتتمويهإلىتهدفقوانينونصوصمراسيموعدةالعقوباتقانونعلىتعديالتإضافة
عددفيزيادة2021عاممناألخيرالنصفشهدلي19.اإلرهابجريمةتعريفتوسيعمعوخصوصاعليها

السلميينوالنشطاءوالصحفييناإلنسانحقوقعنالمدافعينحقفي،قانونيأساسدون،اإلرهاببتهمالمحاكمات
20.الجزائريين

نسمعماوناذرا،السياسيالخطابالبوليساريوتحتكر،تندوفمخيماتمستوىعلى،للجزائرالغربيوبالجنوب14
محظورةالسياسيةاألحزابأنكما،الغربيةللصحراءالسياسيالمصيرتقريرفياألساسيلهدفهامعارضة
عدمبوالتأطيرالتنظيمفيالحقعلىمسبوقةغيرهجوميةسياسةانشأتهمنذالبوليساريوتانتهجفقد21،دستوريا
البوليساريوأنكما؛الهالموازيةالمنظماتحالةفيإال،افكرهتتبنىالحكوميةغيرمنظماتبتأسيسالسماح
22،الصحفيين،اإلنسانحقوقعنالمدافعينمضايقةإلىتسعىحيثالتعبيرحريةعلىصارمةقيوداتفرض

.بالبلدالتعبيرحريةلهامشتقويضاأفواههملتكميم24،الرأيوأصحاب23،لنشطاءا
مرةماغيرقيادةالأبلغتوقد،المراقبةوتشديدومحيطهاالمخيماتفيالطوارئمنحالةالبوليساريوفرضت15

البوليساريوتلجأحيث،مرفوضةالتظاهرأشكالكلوأنبالكاملممنوعةواالعتصاماتاالحتجاجاتبأنالمحتجين
أشهرستةبينتتراوحسجنيةبمددجائرةمحاكماتومحاكمتهمالسلميةلالحتجاجاتوالداعينالمشاركيناعتقالإلى
26.المحتجينضدوالتشويهالتخوينبحمالتالقيامإلىأو25التعذيبمععشوائيةاعتقاالتإلىو،وسنة

تسابقتوالتيالبشريةاألسرةبيناألساسيللترابطالقصوىاألهميةابرزتالتي19-كوفيدكوروناجائحةوخالل16
،للبوليساريواألمنيةالقواتقامت،األماميةالصفوففييرابطونلمنالدعمكلتقديمالىالبلدانمختلففيها

أطباءمعاملةوإساءةواعتقالبمضايقة،بالمخيماتكورونابفيروسمؤكدةصابةاحاالتأربعأولوتسجيلبالتزامن
الىالمرفوعالمتحدةلألمم27العاماألمينتقريرإليهأشارماوهو،والمدونينالصحفيينبعضوحتىبلوممرضين

بماهمديوتندللعملالمالئمةالشروطتوفرعدمنتيجةالعملعنإضرابفيوانتظمابعدما،2020سنةاألمنمجلس
محاولةفيمغلوطةلمعطياتوترويجها،الصحيالقطاعواقععنبعيداسياسيابهمالبوليساريوقيادةمتاجرةيصفونه
المدونعلىالقبضبإلقاءالمخيماتفيالشرطةقامت2021غشتمنالثامنوفي.بالمخيماتالعامالرأيلتهدئة
تعاطيفيهاينتقدالتياالجتماعيالتواصلمواقععلىتعليقاتهبشأنواستجوابه،ساعة24لمدةزيدانمحمود

19.28-كوفيدفيروسبوباءالخاصةالمعوناتتوزيعمعبالمخيماتالسلطات

بجايةفيالمتظاهريناعتقلتف،المظاهراتالستئنافالحراكنشطاءمحاوالتعنيفبشكلالشرطةفرقت،تدريجيااإلغالقتخفيفبعد18
:"2020عامأحداث:الجزائر"حولHRWلتقريرالتاليالرابطانظروعنابة؛ https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-

alalmy-2021/country-chapters/377336
-156رقملألمروالمكملالمعدل21-08رقمالمرسومذلكفيبما،الوزراءمجلسفيمرسومين،2021مايو30في،الجزائريالرئيساعتمد19
،اعتبرالذي2021يونيو2فيالدستوريالمجلسأمامليعرضهما؛اإلرهابيةاألعمالقمعبالمتعلقةباألحكامالمتعلق1966يونيو8المؤرخ66

نشرهوتمالتنفيذحيز66-156رقملألمروالمكملالمعدل21-08رقماألمردخل،2021يونيو9في.دستوريةالنصينأحكامأن،ومضمونًاشكالً
.برلمانينقاشأليموضوعًاالنصهذايكونأندون،الرسميةالجريدةفي
الموجهةالمراسلةفياإلرهابمكافحةسياقفياألساسيةوالحرياتاالنسانحقوقوحمايةبتعزيزالمعنيةالخاصةالمقررةاليهنبهتماوهو20

OLمرجعتحت2021ديسمبر27بتاريخالجزائرلدولة DZA12/2021القومياالمنعلىوالحفاظاإلرهابمحاربةالىيهدفاجراءكلأنعلى
فيالمنخرطةوالهيئاتوالمجموعاتاألشخاصوامنعمليعرقلالالذيبالشكلالدوليالقانونبموجبالطرفالدولةاللتزاماتيمتثلانيجب
.االنسانحقوقوحمايةتعزيز

:"تندوفمخيماتفياإلنسانحقوق"حول2013سنةتندوفمخيماتلبهاقامتالتيالزيارةعقب،HRWالعالميةللمنظمةتقريرعن21
https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930

أماموقفةفيمشاركتهخاللوذلكبوزيدآبامواليالصحفيالحافظبالشهيد،2019يونيو17االثنين،لبوليساريولاألمنيةالقواتأوقفت22
.بالرابونيالالجئينغوثمفوضية

في2019يونيو18اءثالثاليوم،الصحراويينالالجئينمخيماتفيللتغييرالصحراويةالمبادرةنشطاءأحدوهو،بريكافاضلاعتقالتم23
https://futurosahara.net/?p=50651:التاليبالرابطالمقالفيالتفاصيل،الرابوني

المدوناختطافتم،تندوفمخيماتبللفسادبانتقادهاالمعروفةاألصواتبعضضدالبوليساريوبهاقومتالتياالختطافاتحملةإطارفي24
https://futurosahara.net/?p=50657:التاليبالرابطالتفاصيل،2019يونيو19األربعاءيومزيدانمحمود

ابريل29يومالتنقلبحريةالمناديالسلميالحراكتفكيكأحداثأثناءللتعذيبوتعريضهمعشوائيا،السويدلعينيناءماالشهيدأبناءاعتقالتم25
2019.

قرارضد،بالمخيماتسمارةبوالية،2019ابريل10األربعاءيومسلميةمظاهرةالتنقلبحريةالمساسضدالسلميالحراكنشطاءنظم26
الصحراويالعامللرأيكلمةلتوجيه؛الجزائريالعبورلمركزتسلمقائمةمعيومياًبالترخيصلهاالمسموحالسياراتعددبتحديدالبوليساريو
:التاليالفيديورابطعبرالكلمةالقيادة؛سوقتهاالتيوالتخوينالتشويهحمالتعنبعيداًالحراكلهذاالحقيقيةاألهداففيهايوضحون

https://www.youtube.com/watch?v=uO8InSTp9UM
https://undocs.org/fr/S/2020/938بمرجع14/21الصفحة،2020لسنةالمتحدةلألممالعاماألمينتقريرمن71الفقرة27
:التاليالرابطأنظر،84الصفحة-البوليساريوجبهةمخيماتفقرة/2021-2020لسنةالدوليةالعفولمنظمةتقريرعن28

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1032022021ARABIC.pdf

https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377336
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377336
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377336
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377336
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377336
https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930
https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930
https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930
https://futurosahara.net/?p=50651
https://futurosahara.net/?p=50651
https://futurosahara.net/?p=50651
https://futurosahara.net/?p=50657
https://futurosahara.net/?p=50657
https://futurosahara.net/?p=50657
https://www.youtube.com/watch?v=uO8InSTp9UM
https://undocs.org/fr/S/2020/938
https://undocs.org/fr/S/2020/938
https://undocs.org/fr/S/2020/938
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1032022021ARABIC.pdf
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:التوصيات17

التجمع؛وحريةالجمعياتوتكوينالتعبيرلحريةالمخالفةالجزائريالقانونتشريعاتجميعمراجعةأوإلغاء6.

إلىالمستندةالقضائيةالمالحقاتوقفمع،والصحفييناإلنسانحقوقعنللمدافعينالقانونياالضطهادوقف7.
؛التعبيرحريةتقيدالتشريعفيمواد

؛اإلرهابيةاألعمالتعرّفالتيالعقوباتقانونموادوتعديلإلغاء8.

اإلنسانحقوقعنالمدافعينحاكماتمعددفييادةالزبعدخصوصامستعجلوبشكلالخاصةالمقررةدعوةتلبية9.
توسيعمعتزامنا2021عاممناألخيرالنصفخاللاإلرهاببتهمالجزائريينالسلميينوالنشطاءوالصحفيين

.باإلرهاجريمةتعريف
؛إليهمالموجهةالتهموإسقاطاإلرهاببتهمةالمحتجزيناإلنسانحقوقعنالمدافعينعناإلفراج10.
؛تندوفبمخيماتحكوميةالغيرمنظماتوالالسياسيةاألحزابتأسيسبالسماح11.
والتشويهالتخوينحمالتعنبعيداالسلميالتظاهرفيبالحقالساكنةوتمتيع،المخيماتفيطوارئالحالةرفع12.

المحتجين؛ضد
لرؤيةالمخالفيناإلنسانحقوقعنالمدافعينوالمعارضةأشكالكلعلىطهادالواالتضييقأنواعجميعإيقاف13.

البوليساريو؛تنظيم
األخيرةاألحداثخلفيةعلىوالتعذيبللعنفالمعتقلينبعضتعرضحولقضائيةمتابعاتبتحريكالتعجيل14.

.الجناةمعاقبةوضمان،تندوفبمخيمات

.IIIالعقابمناإلفالتومسألةالقضاءنطاقخارجاإلعدام:

اإلعدامحاالتجميعفيونزيهكاملتحقيقاجراءحول،زامبيادولةبهاتقدمتالتي79التوصيةالجزائراعتبرت18
تدابيرعدةاتخذتقدأنهاأساسعلىمنفذةتوصيةأنها،المفرطةالقوةاالمنقواتواستخدامالقضاءنطاقخارج
ضحاياتتجاهلزالتالالجزائرأنOSPDHوPDESالمنظمتينمنكلترىوالزجري؛الوقائيالمستوىعلى

العديدملفاتتلقيناحيثللجزائرالغربيبالجنوبتندوفمخيماتصحراوييحقفيالقضاءنطاقخارجاإلعدام
.تعسفاأوموجزةبإجراءاتأوالقضاءنطاقخارجاإلعدامضحايامن

انتهاكات29البوليساريووالجزائريةاألمنيةاألجهزةارتكبت،لجزائرلغربيالجنوببالتندوفمخيماتإحداثمنذ19
إقراررغموإنسانية؛اعاتضفمنذلكرافقوما،الصحراءحولالنزاعخلفيةعلى،اإلنسانلحقوقجسيمة

حاالتتكرارأعمالحولواضحةمعطياتتقدململكنها،الماضيفياإلنسانلحقوقانتهاكاتبوقوعالبوليساريو
مراكزفيوالتعذيب،تعسفاأوموجزةبإجراءاتأوالقضاءنطاقخارجوالقتلواالختطافاتالقسرياالختفاء
.المهينةأوإنسانيةالالأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهاالحتجاز

حالةفيهابما،االستثنائيةبالظروفالتذرعيجوزوال،بمكرمةوليسالدوليةبالمواثيقمكفولالحياةفيالحقأنبما20
خارجاإلعدامتنفيذلتبرير،أخرىطوارئحالةأيةأوالداخليالسياسياالستقرارعدمأوبالحربالتهديدأوالحرب
دونقتلعملياتترتكب30اآلنحتىزالتالالجزائردولةفسلطات؛تعسفاًأوموجزةبإجراءاتأوالقضاءنطاق
حقفيالجزائريةالعموميةالقواتطرفمنالقتلحاالتمنالعديدتواترتحيث،قانونيةأوقضائيةإجراءاتأية

:وتعذيبهمإنسانيةالأوضاعفياحتجازهمبعدمحاكمةدونحربأسرىبإعدامالبوليساريوقيامعن2003لسنةليبيرتيفرانسلمنظمةتقرير29
-http://www.mission:التاليبالرابطالموجودالتقريرمن20الصفحةفيأالفقرةانظر

maroc.ch/pdf/Sahara/RapportPOWFRanceLibertes.pdf
فيمابالرصاص"المرخيولدأحمدسيدولدمحمدولدبلكبير"الشابتصفيةإلىئرياالجزالجيشمنعناصرعمدت2021نونبرأواخرخالل30
مخيماتعنبعيدغير،الدفعرباعيةسيارةمتنعلىالوقودبتهريبيهمانكانحينمابليغةبجروح"شغيبينولدلمامولدفاضلمحمد"تباأص
ولدفالي"الشابأصابتكما"باللولدعبيدات"صحراويالالطفل،بالرصاصرميا،الجزائريالجيشعناصرقتلتأسبوعمنأقلوبعد؛تندوف
.بتندوفالداخلةمخيمشرقيقعمنجممستوىعلىالذهبعنينقبانكاناحينما"بجروحبركة

ولدحمدهةخطري"تصفيةالىالجزائريالجيشعناصرعمدتفقد،بهاالمتوصلوالملفاتالصحراءمرصدتلقاهاالتيالمعطياتحسب31
عبدواللهحفظ"و2017سنة"الواليعاليمحمدكاري"،2017سنة"إبراهيممحمدبارا"،2014سنة"أبيهعاليينمحمد"،2014سنة"خندود
مدىحول2018سنةاالنسانبحقوقالمعنيةاللجنةالىالمقدمالصحراءلمرصدالموازيالتقريرمن5و4الصفحةأنظر.2017سنة"بيبوطأحمد
:الرابعالدورخاللوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدلبنودالجزائردولةاعمال

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/DZA/INT_CCPR_CSS_DZA_31386_E.docx

http://www.mission-maroc.ch/pdf/Sahara/RapportPOWFRanceLibertes.pdf
http://www.mission-maroc.ch/pdf/Sahara/RapportPOWFRanceLibertes.pdf
http://www.mission-maroc.ch/pdf/Sahara/RapportPOWFRanceLibertes.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/DZA/INT_CCPR_CSS_DZA_31386_E.docx
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32.الموتحتىحرقاأو31بالرصاصرمياإماالصحراويينالالجئين

يشكلونالالذينللجزائر؛الغربيبالجنوبتندوفمخيماتالجئياتجاه33القتلحاالتتواترالمرصديسجلهكذا21
الممنهجالطابعخانةفيالحاالتهذهيصنفمما،الجزائريالجيشطرفمنالعام؛والنظاماألمنعلىخطرأي
.تندوفمخيماتمستوىعلىالجزائردولةالمضيفللبلد35القانونلسيادةغيابوسط34،للقتل

مواصلةبشأنالتواليعلىوالملديفانغوالمنكلطرفمنالمقدمة83و82التوصيةقبلتقدالجزائرأنبما22
فيالنظرالىندعوهافإنناالرشيدوالحكمالقانونسيادةولتوطيدالعدالةالىالجميعوصوللتسهيلوالجهودالتدابير
جميعفيالتحقيقبهاالمناطالسلطةباعتبارهاتندوفبمخيماتالالجئينضدمورستبانتهاكاتالمتعلقةالملفاتهذه

.القضائيةواليتهاداخلوالترابينطاقهافوقترتكبالتياالنتهاكات

؛اإلنسانقوقحلمفهومالحديثةالمقاربةحسبتطلعات أوأفضلياتمجردليستاإلنسانحقوقمعاييرأنباعتبار23
هذهفيالمساءلةفغياب.والمساءلةالتعسفي؛اإلعداممنع:هماعنصرينعلىتنبنيالحياةفيالحقحمايةأنحيث
.الحياةفيللحقانتهاكذاتهحدبيعتبرالحالة

الكجزءوقعتالتياألحداثفيتحقيقاتإجراءالزاميةحدةمنتزيدالحياةفيللحقاالنتهاكاتهذهطبيعةأنبما24
بموجب،الجزائرفعلى؛العقابمناإلفالتقوامهجونشوءومنعالحقهذاكفالةأجلمنالمساءلة؛مفهوممنيتجزأ
الشباب؛هؤالءحقفيالتعسفياإلعدامانتهاكاتارتكابتزعمالتياالدعاءاتفيالتحقيقواجب،الدوليالقانون
الخاصالدوليللعهدمستقالخرقاأيضايعداالدعاءاتهذهفيبالتحقيقالقيامفي،طرفكدولة،لهاتخلفوأي

.والسياسيةالمدنيةبالحقوق

:التوصيات25

؛تندوفمخيماتذلكفيبماوالجهاتالمناطقجميععلىوسيادتهالقانونإعمالعلىالجزائرحث15.

أجلمن،القضاءنطاقخارجالقتلادعاءاتحولونزيهعاجلتحقيقإجراءإلى،الجزائر،المضيفالبلددعوة16.
فيالسببيكونقدنمطأوممارسةوأي،عنهاالمسؤولوالشخصحدوثهاووقتوطريقةالوفاةسببتحديد
ا؛وقوعه

؛العزلالالجئينمواجهةفيالقوةاستخدامفياإلفراطحاالتلمنعالضروريةالتدابيراتخاذ17.

الدوليوالقانوناالنسانلحقوقالدوليللقانونوفقاالعادلةالمحاكماتالىاالنتهاكاتتلكوداعميمنفذيإحالة18.
؛بالتقادمتسقطالجرائمباعتبارهااإلنساني

ولدحمدهةخطري"تصفيةالىالجزائريالجيشعناصرعمدتفقد،بهاالمتوصلوالملفاتالصحراءمرصدتلقاهاالتيالمعطياتحسب31
عبدواللهحفظ"و2017سنة"الواليعاليمحمدكاري"،2017سنة"إبراهيممحمدبارا"،2014سنة"أبيهعاليينمحمد"،2014سنة"خندود
مدىحول2018سنةاالنسانبحقوقالمعنيةاللجنةالىالمقدمالصحراءلمرصدالموازيالتقريرمن5و4الصفحةأنظر.2017سنة"بيبوطأحمد
:الرابعالدورخاللوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدلبنودالجزائردولةاعمال

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/DZA/INT_CCPR_CSS_DZA_31386_E.docx
عناصرقبلمنخندقفيباردوبدمأحياء"اإلدريسيوعلي"و"سويلمولدحمديولدموحا"الشابينحرقتم،2020أكتوبرمن19في32

.الذهبعنلتنقيبلخندقفيمحاصرتهمابعد،الداخلةمخيمجنوببالبنزينمبللةأغطيةباستخدامجزائريةعسكريةدورية
الشابعلى؛)كلم150بالداخلةمخيمشرقجنوب(يليلةگاتبمنطقة؛الجزائريالجيشمنعناصرأطلقت2019لسنةغشتمنالثانيفي33
)المخيماتشبابمنالعديدرفقةالجزائريةاألمنيةالسلطاتاغتالتهقدكانتالذي"خندودولدحمدها"شقيقوهو("خندودولدةحمدهيسلم"

منعناصرقومتأنقبل،المنطقةهذهفيالنيازكبقاياعنالمخيماتفيالمهمشينالشبابمنمجموعةرفقةالبحثبصددكانعندما
.جثتهرؤيةمنأيضاومنعهاعائلتهإخباردون،ميتابهوجدالذيبالمكانبدفنه،الجزائريالجيشمنباستدعاء،البوليساريو

ALالمرجعذاتالرسالةفي34 DZA7/2020موقعفيالقضاءنطاقخارجالصحراويينالالجئينمناثنينإعدام"حولالجزائرالىالموجهة
الخاصالمقرروهي،خاصةإجراءاتثالثةعبر،اإلنسانلحقوقالمتحدةاألمممجلسوجههاالتي"الجزائريةبلقراععوينةمدينةجنوبمنجم
؛2021سنةيناير7في،المهاجرينبحقوقالمعنيالخاصوالمقرر،القانونخارجباإلعدامالمعنيالخاصوالمقرر،التعذيببمناهضةالمعني
ضدارتكبتهاتكونقدالجزائريةاألمنقواتأنيزعمالتياالنتهاكاتمنوممنهجعامنمطمنجزءاالنتهاكاتهذه"أنالرسالةاعتبرتحيث

."المهاجرينوالقصرالصحراويينالالجئين
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25805

عنالجزائريالقانونسيادةغيابعنيتحدثالذي2016لسنةبالجزائراإلنسانحقوقحولاألمريكيةالخارجيةلتقريرأدناهالرابطانظر35
:تندوفمخيمات

https://www.state.gov/documents/organization/265702.pdf

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/DZA/INT_CCPR_CSS_DZA_31386_E.docx
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25805
https://www.state.gov/documents/organization/265702.pdf
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.IVواالجتماعيةاالقتصاديةالحقوقإعمال:

والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالتمتعتعزيزأجلمنالجهودزيادةبخصوص،141التوصيةحظيتلقد26
المعلوماتعلىوبناءبالتقريرالمشمولةالفترةمدىعلىأنه،القولويمكنناالجزائر؛بدعم،قطردولقدمتهاالتي

تقدمأيسجلنلم،لجزائرلالغربيالجنوببتندوفبمخيماتواالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاعبشأنينالدالمتوفرة
.الخصوصبهذا

المخططاتخارج،للجزائرالغربيبالجنوبالمتواجدة36،تندوفمخيماتضلت،إنشاءهامنذوأنهإلىاالنتباهنلفت27
السلطاتظلتحيثالئق؛معيشيمستوىفيللحقضمانا،الضروريةبالخدماتربطهاوعدمالمضيفللبلدالتنموية

تدبيرأجلومنالدولية؛والتزاماتهامسؤولياتهاعنخارجكأمر،المخيماتداخليجريمامعتتعاملالجزائرية
األوربيتحادااليخصص1993عامومنذحيث،الدوليةالمساعداتعلىتندوفمخيماتتعتمداليوميالمعيش
.لالزدواجمنعاآخريندوليينمانحينمعبتنسيقسنويمساعدةبرنامج

مستوياتلتحسينالمستدامةالتنميةتعزيزمواصلةبخصوصمنفذتين67و66التوصيتينمنكلالجزائرتعتبر28
كوت(حرمانااألماكنأكثرفياإلنمائيةالجهودزيادةوكذا)الصين(االنسانحقوقبجميعالتمتعقصدالمعيشة
هأنحيث؛معيشتهمبمستوىالصلةذاتعديدةمشكالتٍيعانونزالواال،تندوفمخيماتفيالالجئونلكن؛)ديفوار
،اإلنسانيةالمساعداتعلىتغذيتهمفييعتمدون،إنشائهامنذوالمخيماتسكانف،الغذاءفيالحقبإعماليتعلقفيما
عليهاالسكانحصولجعلالذياألمر،الجزائريةالسلطاتمعبالتعاون،البوليساريوتوزيعهافييتحكمظلوالتي
عملياتسنواتمدىعلىعرفتقدالمساعداتهذهأنكما،البوليساريوقيادةمنبعدهمأوقربهمبمدىمرتبطا
من39المجاورةالدولأوالجزائر38،المخيماتأسواقفيبيعأونهبأوجودةأقلبسلعةتبديلمن37كبرىتحويل
الضروريةالموادذلكفيبما،الضروريةالغذائيةالموادفيشحعنهترتبالذياألمر،البوليساريوقياداتطرف
.الوالدةوحديثيالرضعلألطفال

أنفرغم،بإعمالهالصلةذاتالخدماتعلىحتىبلفقطالغذاءفيالحقإعمالعلىالقائمالمشكليقتصرالكما29
الصحيوالصرفالمياهقطاعفييعمالن،"الدوليللتضامناألندلس"منظمةمعالالجئينلشؤونالساميةالمفوضية

زالالالشربمياهعلىالحصوللكن،األربعةالمخيماتمنمخيمكلفيالمياهإمداداتشبكةوصيانةبناءعلى
المياهشحبسببأو،المطلوبالمستوىدونأوملوثةمنهاكبيرجزءفيتبقىالتيالمياهنوعيةبسبب،صعبةمسألة
سلميةاحتجاجاتعبرللشربالصالحةالمياهبتوفيربالمطالبةالمخيماتساكنةتقوممافغالباعليها؛بالطلبمقارنة
فيماالمشاريعأهلإلىالمياهببيعوبقيامهابالتقصيرالمسيرةالجهاتمتهمة40بالقمع؛كثيرةأحيانفيتواجهالتي

.عطشأزمةيعيشالبسيطالمواطن

:التوصيات30

ندرةمعصيفادرجة50تفوقالحرارةفدرجات،القاسيةالمناخيةالظروفحيثللجزائرالغربيالجنوببأقصىتندوفمخيماتتتواجد36
.حرمانااألكثرالمناطقخانةفييصنفهامما،المياه

التقريرهذايحملحيث،2003سنةالمنجزالتحقيقنتائجأساسعلى2007سنةتقريراOLAFالغشلمحاربةاألوروبيتحاداالمكتبأصدر37
االتحادمنالمقدمةاإلنسانيةالمساعداتتحويلبخصوصمنظمينالمنالبوليساريووقيادةالجزائرمسؤوليلبعضوباالسمثقيلةاتهامات
:الجزائريوهرانميناءمنانطالقاوذلك،تندوفمخيماتلساكنةالموجهةواألوروبي

https://saharanews24.files.wordpress.com/2015/02/jk45as912ws-150203082157-conversion-gate01.pdf
:إنسانيةمساعداتشكلعلىمقدمةلخيامشرعيةغيربيععملية،غاضباتوهن،المخيماتنساءمجموعةفيهوثقتفيديو38

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=q3zIKGOUGmE
بالتقسيطالباعةمستوىعلى،تندوفلمخيماتإنسانيةكمساعدات،األوروبياإلتحادطرفمنالمقدمة،البضائعبيعلعمليةيوثقفيديو39

https://youtu.be/NAPRetuINYE:الموريتانيةباألسواق
:التاليالرابطأنضر،للشربالصالحبالماءيطالبون،الرابونيبمخيم،متظاهرينضدالبوليساريوقواتتدخل40

https://www.facebook.com/SAHARAUI100/videos/pcb.2279287402131458/2279287332131465/?type=3&theater

https://saharanews24.files.wordpress.com/2015/02/jk45as912ws-150203082157-conversion-gate01.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=q3zIKGOUGmE
https://youtu.be/NAPRetuINYE
https://www.facebook.com/SAHARAUI100/videos/pcb.2279287402131458/2279287332131465/?type=3&theater
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مخيماتفيهابماحرمانااألكثربالمناطقواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالتمتعتعزيزأجلمنتدابيراتخاذ19.
؛تندوفبواليةالصحراويينالالجئين

؛الجزائرالمضيفللبلدالتنمويةالمخططاتفيتندوفمخيماتدماجإ20.

تندوف؛مخيماتلساكنةالئقمعيشيمستوىفيالحقضمان21.

؛والنهبالتحويلأشكالجميعومحاربةتندوفمخيماتلساكنةاإلنسانيةالمساعداتإيصال22.

.األساسيةالخدماتتحسينعلىالعمل23.

.Vاالستغاللمناألطفالحماية:

علىالطفلحقوقمجالفيالجزائراتخذتهاالتيبالتدابيرOSPDHوPDESالحكوميتينغيرالمنظمتينمنكلتنوه31
فيالصلةذاتوخصوصاالتشريعاتترقيةعبر41الطفولةلحمايةوطنيمندوبمنصببخلقالمؤسساتيالمستوى
15-12القانونخاللمنالحمايةمجال حقوقاتفاقيةمنرئيسيةمبادئيتضمنالذي2015يوليو15فيالمؤرخ42
جميعمن،القانونهذاخاللمن،بالحمايةالمعنيةالطفل43تعريفاتمنجزءا"الالجئالطفل"يعتبروحيث،الطفل
أوالبدنياالعتدادأنواعمننوعأيأواالستغاللسوءأوالمعاملةسوءأوالعنفأواإلهمالأوالتمييزاشكال

.الجنسيأوالمعنوي

هذهأثرلكن،واإليذاءالعنفمناألطفاللحمايةالجهودمواصلةأجلمن203و44202التوصياتالجزائردعمتلقد32
األطفالالىيصللماألطفالحمايةيخصفيماوالمؤسساتيالتشريعيالمستوىعلىالمتخذةالتدابيركماالتوصيات
:االستغاللمنتعانيالطفولةظلتحيث،تندوفبمخيمات

خاللمن،البيداغوجيةأهدافهالغير،لألطفالالموجهةالدراسيةلمقرراتايستغلالبوليساريوتنظيمزالفال33
رقابةدونالممارساتهذهوتتم،السالححملعلىتشجعومضامينالكراهيةوبخطاببالعنفإشادةفيهامحتويات

أهمهيالنبيلةللقيمالمجسدةالتعليمأهدافأنأساسعلى،بالجزائروالتعليمبالتربيةالمعنيةالسلطاتطرفمن
.الطوارئأوالنزاعحاالتفييعيشونالذينلألطفالبالنسبةبكثير

للتوصيةالجزائردعموكذلك45مسـلحةنـزاعاتضحـيةالطفلحقوقحمايةعلـىأكدقد15-12القانونأنورغم34
التيالجرائممنعسيماالوفلطالحقوقتعزيزإلىالراميةودهالجمواصلةحولسريالنكاطرفمنمةالمقد204

عمدحيثالطفولة؛حقفيجرائممنتندوفمخيماتفييقعماخارجالجزائردولةزالتفال؛حقهفيترتكب
والشحنللتنظيمااليديولوجيةالعقيدةاألطفالبتلقينقليمياإلنزاعالفياالطفالاستغاللالىالبوليساريومسؤولو
البوليساريوعملتكما.والتسامحوالمساواةالحريةوقيممبادئعلىالتربيةبدلكراهيةوالعنفللالداعيةباألفكار
منمجموعةشهاداتوحسب،العسكريالعملعلىوإكراههمالدراسةاستكمالمناألطفالمناتفئحرمانعلى

عنيترتبوماالشاقالعسكريبالعملمبكروقتفيويلتحقون،الطفولةسنمنيحرموناألطفالفإن،األمهات
.نفسيةمضاعفاتمنذلك

انتهاكوهوتندوفمخيماتداخلاألطفالآالفحقفيوعسكريسياسياستغاللهواليومالبوليساريوبهقومتما35
الطفلحقوقالتفاقيةاالختياريالبروتوكولمنالرابعةالمادةوخصوصاالطفلحقوقاتفاقيةلمقتضياتمباشر
،للبوليساريوالحربيةالبروباغونداأعمالفيباألطفالالزجتمحيثالمسلحةالنزاعاتفياألطفالاشراكبشأن

الطفولةحمايةيخصماكلفيالتنسيقبمهاممكلف2015يوليو15المؤرخ15-12بالقانونالطفولةلحمايةالوطنيالمندوبمنصبانشاء41
.واليتهانطاقفيتدخلالتيالمواضيعمنعددالىالحكومةانتباهوتوجيه

.12-15رقمالقانوناصدارحول2015سنةيوليو19يومالصادرة4الصفحة34رقمالجزائريةللجمهوريةالرسميةالجريدةأنظر42
.12-15مرقالقانونفيالطفلتعريفحول34رقمالجزائريةالجمهوريةلجريدةاألولالبابمنالثانيةالمادةأنظر43
.واألردناإلسالميةإيرانجمهوريةمنكلالتواليعلىقدمتهاالتيالتوصياتوهي44
.34رقمالجزائريةالجمهوريةجريدةمن6رقمالصفحة45
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مشتلبوجودمؤخراالبوليساريوتباهىوت؛بشريةكذروعاستعمالهمكذاو46العسكريةالتداريبفيواشراكهم
لعودتهاترويجهابعدخصوصاالعسكريةاالستعراضاتفياألطفالمشاركةخاللمنأفكارهاحملةمن47احتياطي
.السالحلحمل

:التوصيات36

الجزائري؛الترابعلىالواقعةتندوفمخيماتأطفاللفائدة12-15القانونيوفرهاالتيالحمايةببسطالتعجيل24.

كلمنتندوفمخيماتأطفالحمايةأجلمن،الطفولةلحمايةالجزائريالوطنيالمندوبآليةزيارةضرورة25.
الجزائرية؛للحكومةالصلةذاتتوصياتهورفعوالتمييزاالستغاللأشكال

المدرسيةوالكتبوالبرامجالمناهجعلىخاصةرقابةآلياتوضعفيمسؤوليتهالالجزائرتحملضرورة26.
؛تندوفبمخيمات

؛والنزاعالعنفمنععلىوتساعدوالتسامحوالسلمالتفاهمتعززبطريقةالتعليميةالبرامجتنفذعلىالعمل27.

؛السالمعلىوالتربيةاإلنسانحقوققيمعلىاألطفالوتثقيفتدريبإلىالراميةالجهودتكثيف28.

؛النزاعاتتسويةفيالعنفلنبذالسالمحركاتفيتندوفمخيماتمناليافعينمشاركةفرصدعم29.

.الصلةذاتالمضيفالبلداللتزاماتوفقاتندوفمخيماتداخلاألطفالتجنيدظاهرةبوقفالتسريعضرورة30.

.VIالمضيفللبلدالقانونوسيادةاللجوءشروط:

ينتالمنظممنكلتالحظالخصوصوبهذا،الجزائردولةبدعمبالالجئينالصلةذات48التوصياتمجملحظيت37
PDESوOSPDHاللجوءبشأنتشريعيإطارغيابوفي،بالتقريرالمشمولةسنواتالخمسقرابةامتدادعلىأنه
الساميةالمفوضيةوالزالتتقدمأييعرفلمتندوفبمخيماتالصحراويينالالجئينفوضع،الدوليةلالتفاقياتوفقا

خالل،بهاتعهدالتيااللتزاماترغم،المضيفالبلدانخراطبدونالالجئينبخصوصالمسؤوليةكلتتحمللالجئين
:اآلنلحدتنفذلموالتيالخصوصبهذا،لالستعراضالثالثالدور

تخضعلمأنهاإالأمدا؛األطولهيهاكونرغم،التعقيدمنالكثيريعرفالجئينكمخيماتتندوفمخيماتتصنيفف38
رغموالمضيفللبلدمراراالشأنبهذاطلبهاقدمتقد49لالجئينالساميةالمفوضيةكونمرغساكنتهاإلحصاءيوما

.مِؤخراالمطلبلهذا51األوروبياإلتحادتقديموأيضاالموضوعفي50األمنمجلسقرارات

الوثائقمنحمعبهواالعترافالجئوضعمنحبخصوصالبرتغالطرفمنالمقدمة،226التوصيةأنرغم39
أنهااال،دولياالصحراويينالالجئينلخطابهاجيروترغم،أنهاإالالجزائرطرفمنقبلتقد،الضروريةالوطنية

منهاتقويضفي،ذلكعنالمترتبةالحقوقوإعمال،الجئبمركزتندوفمخيماتلساكنةاإلقراررفضتزالتال
فبدون.الالجئينبوضعالخاصوالبرتوكولالالجئينبوضعالخاصةاالتفاقيةعلىاتصديقهعنالمترتبةاتزاماتهإلل

بتقريرعالقةوقناعاتهاخياراتهاتكوينمنالحدوبالتاليالتنقلفيحقهامنالمخيماتساكنةتحرمالجئبطاقة

:الرابطأنظر،تندوفمخيماتفيلألطفالالعسكرياالستغالليوضحمقال46
https://www.algeriatimes.net/algerianews55657.html

:التاليبالرابطالوثيقة،البرلمانلدىمساءلةموضوعشكلممااألطفالمئاتبتجنيدالبوليساريوتقوم47
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004803_FR.pdf

،البرتغال،المكسيك،ألمانيا،بلجيكا،السويددولةمنكلالتواليعلىقدمتهاالتي229و222،223،224،225،226،227التوصياتوهي48
.والموزامبيقالسودانجنوب

.تندوفمخيماتساكنةإحصاءأجلمن،2005-2003-2001-1977سنة،الجزائر-المضيفللبلدمراراطلبهالالجئينالساميةالمفوضيةقدمت49
مخيماتساكنةإحصاءبأهمية،التواليعلى2010،2015،2016لسنة،1920،2218،2285التقاريرفي،الجزائردولة،األمنمجلسذكر50

.التواليعلى2019و2017،2018لسنة2482و2351،2414القرارخاللمناالتجاههذافيجهودوبذلأراضيها؛فوقتتواجدالتيتندوف
الالجئينلشؤونالساميةالمفوضيةلقيامدعمهعن،2017سنةالمتحدةلألممالعامةللجمعيةالرابعةاللجنةأماماألوروبياإلتحادأعرب51

.الجزائريالترابفوقتندوفمخيماتساكنةبإحصاء

https://www.algeriatimes.net/algerianews55657.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004803_FR.pdf
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52.عدمهمنالمخيماتفيبالبقاءالفرديالمصير

مخيماتعنالكاملةالمسؤوليةالجزائرتحملضرورةحولإسرائيلبهاتقدمتالتي228التوصيةيخصوفيما40
بعدأنهالشاملالدوريباالستعراضالمعنيالعاملالفريقانتباهنثيرحقوقهم؛جميعوحمايةالصحراويينالالجئين

،البوليساريولتنظيمعرضةهمتوتركالصحراويينهؤالءحمايةعلىالجزائردولةبعدتعمللم،سنة47منأكثر
وااللتزاماتالوطنيةالقوانينسيادةمنوساكنتهاالمنطقةهذهوإقصاءوالعدالة،االنتصاففيحقهمإعمالدون

.الصلةذاتالدولية

في،البوليساريوجبهةإلى،القانونيةاختصاصاتهافيهابما،الطرفةلالدواختصاصاتنقلإزاءناقلقعننعربكما41
غيروالتصرفاتاألفعالعنمسؤولةتبقى،مضيفكبلدالجزائرفدولة.الطرفالدولةوالتزاماتتامتعارض

الحصانةوتوفيرالالزمالتفويضبمنحه،دولةداخل"دولة"مقوماتيملكككيانالبوليساريولجبهةالمشروعة
.لهالكاملة

:التوصيات42

االختياري؛وبروتوكولهاالالجئينبوضعالخاصةاالتفاقيةلتنزيلتشريعياطاراعتماد31.

المساعدة؛مخططاتاعدادأجلمنانسانيكمطلبتندوفمخيماتساكنةبإحصاءالتعجيل32.

تندوفمخيماتذلكفيبمابالجزائروالجهاتالمناطقجميععلىوسيادتهالقانونبإعمالالتسريع33.
؛الصلةذاتالدوليةالجزائروالتزاماتالوطنيةالقوانينبواسطةمخيماتالساكنةوحماية،الغربيبالجنوب

؛للجزائرالغربيبالجنوبتندوفمخيماتلالجئيالجئبمركزقراراإلبالتعجيل34.

المتعلقةبالتزاماتهاوفاء،الجئبمركزاإلقرارعنالمترتبةالحقوقجميعإعمالعلىالجزائردولةحث35.
الالجئين؛بوضعالخاصوالبرتوكولالالجئينبوضعالخاصةاالتفاقيةعلىبتصديقها

الممنوحالقانونيغيرللتفويضتعطيلهاخاللمن،الالزمةبالحمايةتندوفمخيماتالجئيالجزائرتمتيع36.
الصلة؛ذاتالدوليةالتزاماتهاوفقتندوفمخيماتوإدارةتسييرأمورزماموتسلمها،البوليساريولجبهة

المواطنبهايتمتعالتيالمعاملةبنفسوالمحاكمأمامالحرالتقاضيفيبحقهمالمخيماتالجئيتمتيع37.
؛المحاكمأمامالتقاضيحقحيثمنالجزائري

يحاولونمنتندوفبواليةالمخيماتبمحيطيتنقلونالذين،تندوفمخيماتساكنةحقفيالتعسفيواالعتقالالنارإطالقحاالتعديدتواتر52
.الجزائريةاألمنيةطرفمنالرمليالجدارعبرالفرار


