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AFRICA(اإلنسانحقوقلمراقبةاإلفريقيةالمنظمةتقدم WATCH(1،هذا،للجزائرالرابعالشاملالدورياالستعراضبمناسبة
ضدالصحراويةالجمعيةو،2اإلنسانحقوقأجلمنمدافعونمنظمةمعبالتنسيقاإلنسانحقوقمجلسإلىالموازيالتقرير
اإلنسانلحقوقفريقياإلالميثاقوتطبيقالحترامالدوليةواللجنة،ASIMCAT(3(تندوفمخيماتفيالعقابمناإلفالت

غيرالمنظماتتحالف"باسمأعالهالمذكورةالمنظماتإلىسيشارو.MJA(5(وعدالةذاكرةوجمعية4)CIRAC(والشعوب
."الحكومية

مجالفيالدوليةاللتزاماتهاالجزائريةالحكومةالمتثالشامالفحصا،التقريرهذافيالحكوميةغيرالمنظماتتحالفيقدم
بتصفيةعالقةفي،تندوفبمنطقةالصحراويينالالجئينمخيماتيشملبماالوطنيترابهاكاملعلىاإلنسانحقوق
وغيرهاالتعسفيةواالعتقاالتوالتعذيبالقسريةواالختفاءاتالقضاءنطاقخارجكالقتلالجسيمةاالنتهاكاتماضي

.االنسانبحقوقالضارةالممارساتمن

يقوم،الشاملةالدورةالمراجعةآلليةالرابعةالدورةإطارفيالجزائربدولةوالحرياتالحقوقحالةاستعراضوبمناسبة
المذكورةالقضايابخصوصالدوليةبالتزاماتهااالستعراضموضوعالدولةوفاءبتحليلالحكوميةغيرالمنظماتتحالف

المدنيالمجتمعوحيزاالنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسةوعملاللجوءووضعياتالمصيرتقريرقضاياالىباإلضافة
معالمتعاونيناألشخاصضداالنتقاميةاالعمالوكذاوالتعبيرالرأيوحريةالسلميوالتجمعالجمعياتتكوينوحرية
.االنسانحقوقمجالفيالمتحدةاألمم

االستعراضآلليةالثالثةالدورةخالللهاالمقدمةللتوصياتالجزائريةالحكومةتنفيذبتقييميقوم،ذلكمعوبالموازاة
.الصلةذاتالتوصياتمنعددتقديممعالقضايابتلكالمتعلقةالشاملالدوري

وجميعالشاملالدورياالستعراضآلليةالثالثةالدورةضمنالجزائرلدولةالوطنيالتقريرفحصعمليةأفرزتوقد
توصية229،المصلحةأصحابمنالمقدمةوالمعلوماتالمتحدةاألممفياألعضاءالدولقبلمنالمقدمةالتوصيات

16بشأنإضافياتوضيحاوقدمت،االستعراضموضوعالدولةبتأييدمنهاتوصية177حظيت،الجزائريالوفدتلقاها

Africa(اإلنسانحقوقلمراقبةاإلفريقيةالمنظمة1 Watch(،وتسعى.إفريقياشمالفياإلنسانحقوقعنالمدافعينمنثلةتضم،حكوميةغيرمدنيةهيئة
ومنطقةبتندوفالصحراويينالالجئينبمخيماتالجسيمةاالنتهاكاتلضحاياالحمايةتوفيرإلىإفريقياوشمالالصحراءبمنطقةشركاءمنظماتمنبدعم

فياإلنسانحقوقلحمايةالدوليةااللياتمعالترافعمجالفيوتنشط،اإلنسانوحقوقوالديمقراطيةالسلمقضاياعلىالمنظمةتشتغل.الغربيةالصحراء
وتقديم،اإلنسانيالدوليوالقانوناالنسانلحقوقالدوليالقانونمجالفيوالتثقيفالوعيلرفعبأنشطةكذلكالمنظمةتقوم.التعاقديوغيرالتعاقديشقيها

.الشكاويورفعالتظلممساراتوفيالحقوقيةالهيئاتأماموتمثيلهمللضحاياالمساعدةيد
المدنيةالحقوقعنالدفاعإطارفيوتعمل.2015سنةتأسست،اإلنسانبحقوقتعنىحكوميةغيرمنظمةهي،اإلنسانحقوقأجلمنمدافعونمنظمة2

.اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنفيالمحددالنحوعلىوالثقافيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسية
والقانوناإلنسانحقوقاحترامعلىالعملبتلتزم،حكوميةغيرفريقيةإمنظمةهي،والشعوباإلنسانلحقوقفريقياإلالميثاقوتطبيقالحترامالدوليةاللجنة3

.اإلفريقيةبالقارةالسالموتعزيزالدولياإلنساني
االقتصاديالمجلسلدىاستشاريمركزذات،حكوميةغيرأفريقيةمنظمةهي،والشعوباإلنسانلحقوقاألفريقيالميثاقوتطبيقالحترامالدوليةاللجنة4

.األفريقيةالقارةفيالسالموتعزيزالدولياإلنسانيوالقانوناإلنسانحقوقاحترامضمانعلىتعملهيئةوهي،واالجتماعي
تنظيمارتكبهاالتيالصارخةواالنتهاكاتاإلنسانيةضدالجرائمضحاياالموريتانيينالمواطنينبينتجمع،حكوميةغيرمدنيةهيئة،والعدالةالذاكرةجمعية5

.تندوفمخيماتوفيالموريتانيالترابعلىوالمختطفونالبوليساريو
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.6توصية36بعلماوأحاطت،أخرىتوصية

حيثمنال،المرفوضةالتوصياتمنالكبيرالعددهذا،الحكوميةغيرالمنظماتلتحالفجديةقلقبواعثشكلوقد
أساساوالمرتبطةالمقدمةالتوصياتأهميةحيثمنأو،الثانيةالدورةإطارفيالدولةاستعراضعننسبتهازيادة

ومؤشر،الجزائربدولةاإلنسانحقوقوحمايةلتعزيزقصوىأهميةذاتالتحالفيعتبرهادوليةصكوكعلىبالتصديق
.عدمهمناالنسانحقوقمجالفيالدوليةبااللتزاماتالوفاءفيوالرغبةالسياسيةاإلرادةتوفرعلى

العقابمناإلفالتوسياسةوالمصالحةالجسيمةاالنتهاكاتماضيبخصوص1.

علىالمرتكبةالعنفأعمالتوقيفإلىتهدف،7والقوانينالتشريعاتمنحزمةبسنالجزائريةالسلطاتقامت1.
العملتقويضومحاولتها،السياسيةالعمليةفيالعسكريةالمؤسسةتدخلإثرسنواتعشرمنذ،الجزائريالتراب

السلطةعلىصراعاأججالذياألمروهو.1992للعاماالنتخاباتنتائجفيوالتأثيربالبلدالسياسيةوالتعدديةالسياسي
المجتمعفئاتمختلفمن،شخص200.000ضحيتهاراحالجزائريالجيشوقواتاإلسالميالتيارمجموعاتبين

.الزمنمنلعقودالبلدمستقبلورهن،الجزائري
نتهاكاتلالالمرتكبينإلفالتضماناتتوفيرحولبالجزائرالمصالحةبمشروعالمتعلقةالقوانينوتتركز2.

ذلكفيبمااالستعراضموضوعالدولةمناطقمنمنطقةأو،االنتهاكاتتلكشكلكانمهما،العقابمنالجسيمة
.8الجزائرغربيجنوب،تندوفبمنطقةالصحراويينالالجئينمخيمات

أوفرديبشكلإنالمتضررينوجبرالحقيقةوكشفالعفويشملبماومصالحةسلممشروعإطالقإن3.
تحويالتيتندوفمنطقةشمولدونديمقراطيمجتمعفيلتمرتكنلم،التكراربعدمضماناتوتقديمجماعي
عبر،المخيماتتللكإنشاءمنذحمايتهمعنالجزائردولةتخلتوالتي،1975منذالصحراويينلالجئينمخيمات
فيهسادت،كبيراحتجازمركزإلىالمنطقةتلكحول،9عسكريتنظيمإلىوالقضائيةالقانونيةواليتهاتفويض

الكرامةمنالحاطةوالمهينةوالمعامالتوالتعذيبالقسريةختفاءاتواالالقانوننطاقخارجالقتلممارسات
منأواألمميةالمراقبةرادارخارجممنهجبشكلترتكبالتيالجسيمةاالنتهاكاتمنوغيرهاالتعسفيةواالعتقاالت

.اإلغالقمحكمسياقفيوتوثيقهارصدهاإلستحالة،االنسانحقوقمجالفيالعاملةالدوليةالمنظماتقبل
الصراعاحتدامأثناءوقعتالتيالجسيمةواالنتهاكاتالعنفبأعمالالجزائريةالدولةاعترافمنوبالرغم4.

مخيماتفيانتهاكاتمنوقعماأنإال،األليمالماضيصفحةلطيوتشريعاتقوانينسنورغمبالبلدالسلطةعلى
بتلكيقععماالطرفوغضت،تجاهلهعلىالجزائريةالحكومةوعملتبل،النسيانطيظلالصحراويينالالجئين

الثانياالختياريالبروتوكولعلىبالتصديقالمتعلقةالتوصياتمنالعديدأن،الشاملالدوريباالستعراضالمعنيالعاملالفريقتقريرخاللمنيظهر6
الملحقبالشكاوىالمعنياالختياريوالبرتوكولالتعذيبمناهضةباتفاقيةالملحقاالختياريوالبرتوكولوالسياسيةالمدنيةللحقوقالدوليبالعهدالمحلق
القانونمجالفيالدولبالتزاماتالوفاءلمدىالمحددةالصكوكمنوغيرهاالدوليةالجنائيةللمحكمةالمنشأاألساسيروماونظام،الطفلحقوقباتفاقية
.اإلنسانيالدوليوالقانوناالنسانلحقوقالدولي

A / HRC/36/13/Add.1
أنغير،السلطةعلىالصراعدوامةإنهاءتحاولالجزائريةوالسلطات،1992سنةبالبلداالنتخابيالمسارإلغاءإثرعلىالجزائربدولةالعنفأعمالإندالعمنذ7

تحكمهديمقراطيمجتمعوبناءالحريةفيالجزائريينلتطلعاتاالستجابةيستطيعالمالرحمةوقانون،زروالليامينالرئيسعهدفيالوطنيكالوفاقمبادرات
مسارفياألولىالخطواتجسدالذيالمدنيالوئامقانونذلكوسيلي.جسيمةانتهاكاتمنجرىماعنللشعبواالعتذارالكريموالعيشالمؤسسات
.عالتهاعلىبالجزائرالوطنيةالمصالحة

ماكلعنومساعديهمواألمنيينالسياسيينالمسؤولينعنالكتابةأومتابعةأوذكرعدم،الجزائريوالمصالحةالسلمقانونوفرهاالتيالحمايةوتشمل8
قضايافييذكرتقدماتحرزولم،الجسيمةاالنتهاكاتالنتقادصريحاتجريماالقوانينتلكوتضمنتبل،وتعذيبقسريةواختفاءاتقتلجرائممناقترفوه
األمينةاألجهزةكلضدشكاويتقديماومتابعةبعدمالميثاقمن46الفصلصريحبشكلعليهينصماوهو،الجسيمةاالنتهاكاتمنوغيرهاالقسرياالختفاء
مخالفيعلىقاسيةعقوباتوأقربل،االنتهاكاتتلكحولإبالغأوشكوىأيقبولبعدمالقضائيةالسلطاتالىصريحأمروتوجيه،جماعيأومفردبشكل
.القانونذلك

بمدينة1973أبريل29تأسس،عسكريتنظيموهي،البوليساريوجبهةطرفمنالجزائرغربيجنوبتندوفبمنطقةالصحراويينالالجئينمخيماتتدار9
.1991عامالنارإطالقوقفحتى،الغربيةالصحراءسيادةعلىعسكرياالمغربيةالمملكةنازعتوقد.موريتانيابشمالازويرات



3

.10اراضيهافوقالمتواجدينالالجئينحمايةمجالفياختصاصاتهابنقل،المخيمات
اوالقاسيةوالمعامالتوالتعذيبالقسريواالختفاءالقانوننطاقخارجالقتلممارسةالىاللجوءوظل5.

وترويعبالسلطةلالستفرادالبوليساريوبتنظيماألمنيةاألجهزةقبلمنمتبعامنهجا،االعترافاتالنتزاعالمهينة
المضيفةالدولةوحمايةالقانونلسيادةتامغيابفي،والمدنييناالنسانحقوقعنوالمدافعينوالصحفيينالمعارضين
العاملةالدوليةالمنظماتمنأواإلنسانلحقوقالمتحدةاألممالياتمندوليةمراقبةأيوجهفيوإغالقها،للمخيمات

مراكزفيالمرتكبةلالنتهاكاترصدهاودقةلنوعيتهاباالستثنائيةوصفتاختراقاتعدىما،اإلنسانحقوقمجالفي
.11النظاميةغيراليوليساريواحتجاز

أليةخضوعهالعدم،البوليساريولتنظيماألمنيةاألجهزةقبضةتحتوقعمنكلنجاةبعدماالعتقادوساد6.
.الواقعبحكمالمخيماتشؤونفيوتحكمهااألمميةالهيئاتقبلمنأوالجزائريةالسلطاتطرفمنمراقبة
الالجئينتجمعاتكافةفياألمنبعدمعاماشعورا،إنشائهامنذتندوفبمخيمات12القتلىمنالثقيلةالحصيلةخلفت

بهدفظالمةأمنيةتدابيروفرض،والمدنيينبالمعارضينالبوليساريوأمنقواتنكلتأنبعد،13بتندوفالصحراويين
.والحريةبالتغييرالمناديةاألصواتوكتمالمخيماتعلىالسيطرة

يتمولم،بالجزائروالمصالحالسلمميثاقتدابيرخارجالصحراويينالالجئينمخيماتظلتذلكعلىوتأسيسا7.
جرىماحقيقةمعرفةفيبحقهمللضحاياالتنكرزالوما،االنالىبالمخيماتالجسيمةاالنتهاكاتماضيصفحةطي

.العقابمنالجسيمةاالنتهاكاتارتكابعنالمسؤولينإلفالتممنهجةسياسيةبجانب،سارياضررهموجبر

توصية
،ضرروجبرحمايةدونوتركهم،الجزائريةالوطنيةالمصالحةمسارفيالصحراويينالضحاياإدراجعدمنسجل

جرىماحقيقةكشفتضمنانتقاليةعدالةمسارفتحفيالبدءإلىالجزائريةالسلطاتندعو،ذلكعلىوتأسيسا
وطنيةمصالحةإطارفيلهمجرىماتكراربعدمضماناتوتقديمضررهموجبربالمخيماتالصحراويينلالجئين
.االنتهاكاتعنالمسؤولينإفالتوعدم،شاملة

المصيرتقريربخصوص2.

تتلمستزالاللمنظمةكحالةاألمرمعالتعامليفرض،دولتيةغيرفاعلةكجهة،البوليساريوجبهةوضعيةإن8.
االتحادفنظرة.المستعمرةوالشعوبللبلداناالستقاللمنحإعالنبشأن1514للقرارسليمتطبيقنحولطريقها
هذاألن،المصيرتقريرمبدألتطبيقوطلبهايستقيمال،اإلقليميةالهيأةبهذهعضوكدولةالبوليساريولجبهةاإلفريقي
جبهةوضعيةفيالفهميعقدماوهو،دولياأوإقليمياكانسواءتكتلبأيالعضويةلوضعسابقااختيارايعداألخير

بل،انتهاكاالوطنيترابهاعلىالمتواجدينالصحراويينالالجئينبحمايةعالقةفيالدوليالقانونبموجباختصاصاتهانقلالجزائريةالسلطاتتعتبرال10
تاماحترامفيالصحراويينقبلمنيتمانيجبالمخيماتتدبيربأنقناعتهاعلىبناءاتمالعسكريالبوليساريولتنظيمالقانونيةواليتهاتفويضانتؤكد

.الدوليالقانونلقواعدصريحةمخالفةفي،وعاداتهملتقاليدهم
الجسيمةاالنتهاكاتيرتكبعسكريتنظيمالىاختصاصاتهانقلقانونيةعدمالىالجزائردولةانتباهاثارتاالنسانلحقوقالمعنيةاللجنةانالىاالشارةوتجدر

.الالجئينهؤالءووقايةحمايةفيمسؤولياتهاوتحملفوريبشكلالتفويضذلكانهاءالىالختاميةمالحظاتهافيوأوصت،المخيماتانشاءمنذ
.اللجنةأمامالرابعالجزائردولةتقريراستعراضاثناءاالنسانبحقوقالمعنيةاللجنةتقريرأنظر

CCPR/C/DZA/CO/4
شتىمنقاسوهوما،البوليساريوتنظيمبمعتقالتالمغاربةاألسرىضدالمرتكبةالجسيمةاالنتهاكاتعنمفصالتقريراللحرياتفرنسامنظمةنشرت11

ذلكنشرساهموقد.المستعملةاألساليبمنوغيرهاالقسريوالعملاألطرافواجتثاثبالجثثوالتمثيلواإلعداماتالقتلالىالمفضيالتعذيبصنوف
.الدولياألحمرالصليبمنظمةطريقعنعنهمواإلفراجاألسرىأزمةحلفيالتقرير

https://www.arso.org/flrapport_tindouf.pdf
االنحتىلوائحهمحصريتمولم،التعذيبوضحاياقسرياوالمختفينالقتلىمئاتالصحراويينالالجئينبمخيماتالمرتكبةالجسيمةاالنتهاكاتخلفت12

القيامتتغيىمستقلةهيئةأوجهةأيعلىالمخيماتوإغالق،بالمخيماتالقاطنينبالصحراويينالتنكيلفيالبوليساريوتنظيمالستمرارنظرا،األمرالستحالة
.مستقلبشكلالمنطقةبتلكاإلنسانحقوقلحالةبرصد
الصحراويينالالجئينبمخيماتوغيرهمالصحراويينمنالقانوننطاقخارجالقتللضحاياحصريةغيرالئحةبخصوص،1رقمالملحقأنظر

.والسمارةوأوسردوالعيونوالداخلةبوجدور:وهيالغربيةالصحراءفيمدناسمعلىسميتمراكزخمسعلىالصحراويينالالجئينمخيماتتتوزع13

https://www.arso.org/flrapport_tindouf.pdf
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إقليميباتحادعضوهيأمالمصيرتقريرمبدأتطبيقفيبحقهاالتمتعالىتطمحمنظمةهيهل،القانونيةالبوليساريو
دولي؟

تقريرفيالشعوبحقبتطبيقالمطالبةفيالبوليساريوجبهةحقعندولياالترافعالجزائريةالسلطاتوتتولى9.
علىلطرفاالنحيازمسألةيطرحماوهو،اإلفريقياالتحادهيئاتداخلكدولةتموقعهافرضتحاولبينما،المصير
المغربيةالمملكةبينالخالفتسويةمسلسلفيالجزائريةللحكومةتدخلكلويعدالغربيةالصحراءنزاعفياالخر
.ككلالتفاوضيةبالعمليةبليغاوإضرارالسلميةبالوسائلالصراعإلنهاءاألمميةللجهودتقويضاالبوليساريووجبهة

وفتح،14القبايلشعبتطلعاتالىاالستجابةإلىالجزائردولةدعوةالمنطقيمنسيكونذلكالىوبالنظر10.
العادلةمطالبهبشأنقناعاتهبناءمنلتمكينهالحريةمنحيزومنحمصيرهلتقريرالشرعيينممثليهمعجديحوار

الرسميواالعترافالتنميةفيالقبايلمنطقةساكنةمطالبوتلبيةوالتهميشالوحشيالقمعمنالحمايةفيالمتمثلة
.األمازيغيةوالثقافةباللغة

:توصية
تقريرفيحقهبممارسةالقبايلشعببتمتيعستعراضاالموضوعالدولةالحكوميةغيرالمنظماتتحالفيوصي
المرتكبةالجسيمةاالنتهاكاتمنالمنطقةسكانوحماية،والتنميةوالكرامةالحريةفيتطلعاتهواحترام،المصير

.للدولةواألمنيةالعسكريةاألجهزةطرفمن

اإلنسانحقوقلحمايةاألمميةااللياتمعالتعاونبخصوص3.

والترددأحياناالمزاجيةتطبعهاإلنسانحقوقلحمايةالمتحدةاالممالياتمعالجزائريةالسلطاتتفاعلزالما11.
السياسياتكلمحوروجعلهااالنسانحقوقترقيةفيعلياسياسيةإرادةلغيابراجعوذلكأخرىأحيانا

.بالبلدوالحرياتالحقوقحالةتحسينالىالهادفةالوطنيةواالستراتيجيات

إلى،فيهاطرفاتعدالتياالتفاقياتفيالواردةالجزائريةالسلطاتبالتزاماتالوفاءفيالوضوحعدمويرجع12.
.15الوطنيةالتشريعاتمنأسمىمكانةاإلنسانحقوقلحمايةالدوليةاالتفاقياتإيالءعدم

حقوقمجلسإجراءاتلطلباتالجزائريةالحكومةاستجابةفيشديدابطئاالحكوميةغيرالمنظماتتحالفويسجل
منالمقدمةللطلباتبالنسبةالحالهوكما،الزمنمنعقدينالىتمتدقد،البلدالىزياراتلتنظيمالخاصةاإلنسان
.17التعسفيباالعتقالالمعنيالعاملوالفريق16الطوعيغيرأوالقسريختفاءاالبحاالتالمعنيالعاملالفريقطرف

العسكريةاألجهزةتالوينمختلفطرفمنقمعوموجاتتمييزمنلهتعرضماإثر،الجزائرعنوانفصالهمصيرهبتقريرعقودمنذالقبايلشعبيطالب14
بإشعاللإلقليمالمنتميناحدقيامبدعوى،القبايلشعبمنواسعةبفئاتاالمنيةاالجهزةنكلتحيث،2021غشتشهرفي،اخرهاكان،الجزائريةواألمنية
.نسمةماليين5إلىالقبايلسكانتعدادويصل.األحداثتلكإثرعلىشابوقتلالغاباتفيحرائق

القبايلزعماءطالب،الجزائريةاألمنيةاألجهزةقبلمنالقبايلمنطقةفيالحرياتعلىوالتضييقوالتعذيبوالقتلالقمعمنالطويلالسجلالىواستنادا
.الجزائرجمهوريةعنباإلنفصالالمطالبة،)MAK(القبايلمنطقةاستقاللأجلمنحركةميالدعناإلعالنوتم،المصيرتقريرلحقالسليمبالتطبيق

الالدستورنصمعمقتضياتهاتتعارضاتفاقيةأيأنكما،الدستورنصوليسالقانونعلىتسموالدوليةاالتفاقياتالجزائريالدستورمن154المادةتنص15
.198المادةحسبالجزائريةالسلطاتطرفمنبالمصادقةتحظى

مناسباتفيالطلبتجديدوتم،2000غشت25منذالجزائريةللسلطاتزيارةطلبالطوعيغيرأوالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريققدم16
.ستعراضاالموضوعللدولةنهائيةبموافقةتحظىاندون،2022يناير07بتاريخاخرهاكان،عديدة

https://spinternet.ohchr.org/Search.aspx?Lang=en&MandateRefID=46
يتنافىالأمروهو،يرددون،2009يناير16منذللبلدزيارتهلطلبالجزائريةالحكومةاستجابةينتظرالتعسفيباالعتقالالمعنيالعاملالفريقظل17

بشكلتتعاونالسلطاتأكدحيث،االنسانحقوقلحمايةالمتحدةاالمميةالياتمعالتعاونبشأنمقدمةتوصياتحولبجنيفالجزائريالوفدوتصريحات
.ذلكعكستثبتاألفرقةتلكأنغير،األمميةااللياتمعفعال

https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=DZA&Lang=en

https://spinternet.ohchr.org/Search.aspx?Lang=en&MandateRefID=46
https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=DZA&Lang=en
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:توصية
القسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملللفريقتسهيالتالجزائردلةتقدمأنالحكوميةغيرالمنظماتتحالفيود

بهاالمتوصلالمزاعمعلىللوقوفوقتألقربفيللبلدزياراتلتنظيمالتعسفيعتقالباالالمعنيالعاملوالفريق
.األمميةواليتهماتنفيذإطارفي

الليةالثالثةالدورةبرسمبالجزائراالنسانحقوقحالةاستعراضإطارفيالدولمنالعديدأوصتوقد13.
المدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقاالختيارالبرتوكولعلىالمصادقةبضرورةالشاملالدورياالستعراض
لالليةالمنشأالتعذيبمناهضةباتفاقيةالمحلقاالختياريوالبرتوكول،اإلعدامعقوبةبإلغاءالمتعلق،والسياسية
.بالشكاويالمتعلقالطفلحقوقباتفاقيةالملحقاالختياريوالبروتوكول،التعذيبمنللوقايةالوطنية

توصية
:التاليةالصكوكعلىبالتصديق،الجزائردولةالحكوميةغيرالمنظماتتحالفيوصي

القسرياالختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقية1.

عقوبةبإلغاءالمتعلق،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقاالختياريالبرتوكول2.
،اإلعدام

،التعذيبمنللوقايةالوطنيةلالليةالمنشأالتعذيبمناهضةباتفاقيةالمحلقاالختياريالبرتوكول3.

.بالشكاويالمتعلقالطفلحقوقباتفاقيةالملحقاالختياريالبروتوكول4.

الدوليةالجنائيةللمحكمةالمنشأاألساسيرومانظام5.

العقابمناإلفالت4.

،تندوفمخيماتفيالمرتكبةالعديدةالجسيمةاالنتهاكاتفيالتحقيقنحوتقدمأيالجزائردولةتحرزلم14.
إنشاءمنذالعسكريالبوليساريوتنظيمارتكبهاالتي،والتعذيبالقسريواالختفاءواالختطافالقتلذلكفيبما

حقوقمجالفيالدوليةوالتزاماتهامسؤولياتهامنالتملصفيالجزائريةالحكومةاستمرتوقد.1975سنةالمخيمات
.المخيماتساكنحقفيلجرائمالبوليساريوارتكابعنالناجماإلنسانحقوقإرثمعالجةتدرجلمحيث،االنسان

الوطنيةالمصالحةتشريعاتمعالجةعدمخاللمنأكبربشكلالعقابمناإلفالتسياسةترسختوقد15.
وبقاء،18للدولةالوطنيالترابيبالمجالالمتواجدةالصحراويينالالجئينبمخيماتالجسيمةاالنتهاكاتلحاالت

.19مناصبهمفياالنتهاكاتتلكارتكابعنالمسؤولين

قتلمنلحقهمماجراءالجزائريةالوطنيةالمحاكمأمامانتصافبسبلالصحراويونالضحايايتمتعوال16.
البوليساريولتنظيم20للمخيماتالمضيفالبلداختصاصاتلنقلراجعلكذو،قسريواختفاءواختطافوتعذيب
جهةأيالىتصللنجسيمةانتهاكاتبارتكابادعاءاتفأي.المخيماتلتلكلتدبيرهمراقبةأدنىدونالعسكري
أفعالمنالالجئينلهيتعرضبماالجهريمكنوالاإلغالقمحكمةالمخيماتألندوليةأووطنيةكانتسواءحمائية
المخيماتإنشاءمنذارتكبتالتياإلنسانحقوقالنتهاكاتشاملةحصانةفعليايمنحماوهوالضحاياحقفيشنيعة

الالجئينمخيماتفيوقعمااستثنتالجزائريةالسلطاتأنغير،2005منذمصالحةمساروفتح،بالجزائرالعنفدوامةإليقافتشريعاتالحكومةسنت18
ضماناتوتقديم،والجماعيالفرديالضحاياوجبر،جرىماحقيقةبكشفالضحايامطالباتعنالطرفبغض،المصالحةتدابيرمنانتهاكاتمنالصحراويين

.المرتكبينومعاقبةالتكرارعدم
،الرادارخارج"تقريرهافيتندوفبمخيماتالماضيانتهاكاتعنالمساءلةغيابللشكمجااليدعالبما،ووتشرايتسهيومنمنظمةتقريريوضح19

2012لسنةالدوليةالعفومنظمةوتقرير،2014لسنة"تندوففيالالجئينمخيماتفياإلنسانحقوق
https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/pol100012012en.pdf

https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930
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نطاقخارجاإلعدامعملياتمنومئاتالنطاقواسعةتعذيبعملياتالبوليساريوأمنقواتنفذتحيث،بتندوف
،االنتهاكاتتلكعنالمسؤولينمعاقبةوعدم.الدوليالقانونبموجبجرائموجميعها،القسريواالختفاءالقضاء
منوعائالتهمالضحايايحرموبالتالي،الجناةومحاسبةالجرائمهذهفيبالتحقيقالدوليالجزائرالتزاممعيتعارض
.لهاتعرضواالتيلألخطاءالفعالاإلنصاف

:توصية
إلىوالقضائيةالقانونيةواليتهاتفويضبإلغاءاالستعراضموضوعالدولة،الحكوميةغيرالمنظماتتحالفيشجع
منذالصحراويينالالجئينبمخيماتاإلنسانلحقوقالجسيمةاالنتهاكاتمرتكبيومساءلة،البوليساريوتنظيم
.الوطنيةمحاكمأمامإنشائها

القسرياالختفاء5.

تتعلقمعلومات،موثوقةمصادرمنالطوعيغيرأوالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريقتلقى17.
.21الجزائرفيالقسرياالختفاءمناألشخاصجميعحمايةإعالنأحكامتطبيقفيواجهتهاالتيبالعقبات

مدينةقربالصحراويينالالجئينمخيماتفياإلنسانلحقوقجسيمةانتهاكاتبارتكابالمصادرأفادت18.
أشكالعدةاالنتهاكاتهذهاتخذتوقد.منهجيةبطريقةوهذاالبوليساريوجبهةقواتقبلمن،بالجزائرتندوف

.والتعذيبالقضاءنطاقخارجواإلعدامالطوعيغيرأوالقسريواالختفاءكاالختطاف

منلمئاتاألحيانمنكثيرفيوقسريجماعينزوحعملياتتنظيمعلىالبوليساريوجبهةعملتوقد19.
.22الجواروبلدانالغربيةالصحراءمناطقمختلفمنواألطفالالنساءذلكفيبماالمخيماتلملءالصحراويين

بشاعةفيالكبيراألثرلهكان،البوليساريولتنظيمالالجئينمخيماتلحمايةالقانونيةواليتهاعنالجزائردولةتنازلإن
فيالطوعيغيرأوالقسريلالختفاءضحايااألشخاصمنكبيراعددااإلجراءهذاخلفحيث،االنتهاكاتتلكوتنوع

.الصحراويينالالجئينمخيمات

األطروحاتعنمختلفةاراءعنيعبرصحراويالجئأيضدالقسرياالختفاءالبوليساريومسؤولوويمارس20.
.سريةمقابرفيويدفنونذلكبعدإعدامهمليتم،23سريةمراكزفيبالضحاياالزجويتم،التنظيملهايروجالتي
،حركتهملشلواليدينواألرجلاألعينمعصوبي،األرضفيمثقوبةزنازينفيوالرجالاألطفالمنالمعتقلينرمييتم
فتراتقضواالذينخاصة،أجسادهمعلىالوحشيالتعذيبعنناجمةندوبايحملونالضحاياهؤالءمنالكثيرزالوما

بتلكالتعذيبممارساتلوحشيةالمعتقلينمنالقليلنجىحيث،اذهيبيةوسجنالرهيبالرشيدبسجناعتقالهم
الشمسألشعةوالتعريضالنظافةوانعدامالتغذيةسوءمثلالصحيةغيراالحتجازظروفالىباإلضافة،المراكز
،بالعالجلهمالسماحدونالمحتجزينبيناألمراضوانتشار،الشتاءفصلفيالقارسوالبردالصيففصلخاللالحارقة
.عائالتهممعالتواصلمنوحرمانهمالخارجيالعالمعنالمعتقلينوعزل،المطولةاالنفراديالحبسفتراتعنناهيك

أن،الزمنمنعقدمنذالصحراويينالالجئينبمخيماتالجسيمةاالنتهاكاتوتوثيقرصدخاللمنيظهر21.
وقد.لهاالمعارضةاألصواتوقمعالتضييقمنتمكنهاالقسرياالختفاءالىاللجوءعنتتوقفلمالبوليساريوسلطات
البوليساريولجبهةالعاملألمينالسابقالمستشارتعرضكما،قضائيةرقابةدونالقسريختفاءلالماليونتعرض

.القسرياالختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيةعلىالجزائريةالسلطاتبعدتصادقلم21
عملياتبدءوخالل.والزاكوالمحبس;ولبيراتواساوطانطانوالسمارةوالعيون،الذهبكوادالغربيةالصحراءمدنمناألشخاصمنالمئاتجلبتم22

االختطافطريقعنإما،والنيجروماليالموريتانييناألشخاصمنالمئاتإرسالالىبموريتانياوسطاءالىالبوليساريومسؤولوالتجأ،المخيماتإعمار
.أسرهممنافرادباختطافابتزازهماواقتصاديةامتيازاتعلىالحصولفيالترغيبطريقعنأوالجماعي

منللعديدمكاناباعتباره،النظاميغيرالرشيدسجنوصفحول،تندوفبمخيماتالسرياالحتجازمراكزجحيممنللناجينكثيرةشهاداتتواترت23
المعنيللفريقالسريالمركزهذاداخلقسرياختفاءحالة130عناإلبالغتموقد،الضحاياوفاةالىالحاالتمنالغالبفيالمفضيةالتعذيبممارسات
.الطوعيغيرأوالقسرياالختفاءبحاالت
،الداخلة،لهدادالشهيد،الغزواني،برهيسعيد،الشيخاباحمدي،الريحعظم،اذهيبيةسجين:مثلنظاميةغيراخرىاعتقالأماكن،المركزذلكالىويضاف
،ميجك،أغوينيت،الدوكجمناطقالبوليساريولتنظيمالتابعةالعسكريةبالنواحيأخرىسريةاعتقالمراكزوتتواجد.أكتوبر12ومركز،الهالل،5مركز

.زوكومنطقةلحلوبير،اتفاريتي،امهيريز
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البليدةبسجنواعتقالهالجزائريةاألمنيةللسلطاتوتسليمه،2009منذقسرياواالختفاءختطافلالابريهأحمدالخليل
.24العسكري

اإلجراءإطارفي،2016لسنةالحاالتبشأنالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريقتقريرتضمنوقد22.
.200925منذالجزائرفيابريهاحمدالخليلاختفاءعنمعلومات،العادي

االحتجاجامتدكلما،بتندوفالصحراويينالالجئينبمخيمات،القسريواالختفاءاالختطافعملياتوتتواصل23.
هداوفي.األليمالجسيمةاالنتهاكاتماضيصفحاتبفتحوالمطالبةبالمخيماتالحرياتعلىبالتضييقالمنددالسلمي
بمخيمات2019يونيوفياالثنينيومصحراوييننشطاءثالثةاختطافعلىالبوليساريوأمنعناصرأقدمت،السياق
فسادوتحاربالتغييرتنشدشبابيةلحركاتواالنضمامبالتدوينواشتغالهمالحقوقينشاطهمخلفيةعلىتندوف
العصيانعلىوالتحريضباألعراضوالمساسوالقذفالسبقبيلمنفضفاضةتهملهمووجهت،البوليساريومسؤولي
.26واإلهانة

القتلحاالتومالبساتظروففيمحايدتحقيقبإجراءبالتسريعالحكوميةغيرالمنظماتتحالفطالبوقد24.
والرابعةالثالثةالدورةبينالممتدةالقترةفيبتندوفالالجئينمخيماتمنشبابلهاتعرضالذيالقانوننطاقخارج

:وهمالجزائرلدولةالشاملالدوريلالستعراض

2017مارسمطلع،الواليولدخطريولدمحمدالشاب1.

2017مايو04األربعاءيوم،بيبوطأحمدعبدواللهحفظالصحراويالشاب2.

بالريفالجزائريالجيشمنعناصرطرفمن،2018يونيو22يوم،الرحمانعبديحظيهالرباسالشاب3.
.للجزائرالغربيبالجنوبالصحراوي

أثناء،الجزائريللجيشتابعةوحدةطرفمنحرقهماتمالذين،ادريسيوعلينسويلمحمديامحاالشابين4.
.2020اكتوبر19ليلة،عميقةبئرفيالذهبعنتنقيبهما

.2021نونبر20يومالجزائريللجيشناريطلقجراءقتل،المرخيولداحمدسيديولدمحمدولدلكبير5.

.2021نونبر20يومقتيالالجزائريالجيشأرداه،شغيبينولدلمامولدالفاضلمحمد6.

عنتنقيبهماأثناء،2021دجنبرفي،بركةولدفاليالشاببجروحوأصيبباللوالدعبيداتالشابقتل7.
.الداخلةلمخيممجاورةبمنطقةالذهب

:توصية
الصحراويينالالجئينحمايةضمانفيورغبة،القانوننطاقخارجوالقتلالقسرياالختفاءعملياتاستمرارأمام
وشفافمستقلتحقيقفتحعلىالجزائريةالسلطاتالحكوميةغيرالمنظماتتحالفيشجع،االنتهاكاتتلكمن
والواردةقسرياالمختفينمصيروكشف،إليهاالمشارتندوفبمخيماتالقانوننطاقخارجالقتلحاالتفي

.الطوعيغيرأوالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريقتقاريرفيأسماءهم

بتندوفالصحراويينالالجئينبمخيماتالجنسيةانعدامحاالتبخصوص6.

منيعانونوالصحراويون،1975سنةالجزائريةتندوفبمنطقةالصحراويينالالجئينمخيماتإنشاءمنذ25.
،1951للعامالالجئينوضعاتفاقيةتوفرهاالتيبالحقوقوالتمتع،القانونيمركزهميضمنقانونإطارغياب

كما،االنالىردايتلقىولم،2014منذابريهأحمدالخليلاختفاءحالةبخصوصالجزائريةالسلطاتالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعاملالفريقراسل24
..باختفاءهالجزائريةللسلطاتعلمأينفىالوفدرئيسأنغير،ابريهأحمدالخليلاختفاءحالةحولالجزائريالوفداإلنسانبحقوقالمعنيةاللجنةخبراءسأل

https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nko6h2hn
.2016لسنةالقسرياالختفاءبحاالتالمعنيالعملالفريقتقريرانظر25

A/HRC/WGEID/108/1
الزجليتم،بالمخيماتعارمةاحتجاجاتبعدإالاختفاءهممكانيحددولم،2019فيالصحراويينالالجئينبمخيماتالثالثةالصحراويونالنشطاءاختطف26

.زيدانمحمودوالمدونابريكةالمهديوالفاضلبوزيدأبامواليبالناشطاألمرويتعلق،الذكرالسيءاذهيبيةبسجنبهم

https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nko6h2hn
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.الالجئينبوضعالخاصوالبروتوكول

،27الالجئلبطاقةوافتقارهمالالجئينهؤالءوإحصاءتسجيلعدمالحكوميةغيرالمنظماتتحالفويسجل26.
لقواعدبالمخالفة،الشخصيةواألحوالوالقضاءاألمنيشملبماالمخيماتشؤونبتدبيرالبوليساريوسلطاتوقيام

المفوضيةمعبالتعاونواالشرافالحمايةبمهامباالضطالعالالجئينلمخيماتالمضيفةالدولتلزمالتيالدوليالقانون
.والقضائيةالقانونيةواليتهابموجبكاملةمسؤولياتهاوتحمل،الالجئينلغوثالسامية

هويةبطاقاتالصحراويينلالجئينتسلم،البوليساريولتنظيمالقانونيةالجزائردولةاختصاصاتتفويضوإثر27.
الالجئينمخيماتهوالرئيسيإقامتهممكانأنتثبت،البوليساريوسلطاتعنصادرةالجنسيةأوالميالدشهاداتمثل
.الكيانبهذاتعترفالبلدانمنقليلعددفيالمفعولساريةوتعتبر،الجزائرفي

بجبهةتعترفالالتيالبلدانإلىالسفرمنليتمكنواالمخيماتلالجئيسفرجوازاتالجزائروتصدر28.
جوازحيازةأنإال،السفربجوازالتعريفصفحةفيبوضوحمذكورةالجزائريةالجنسيةأنورغم،كدولةالبوليساريو

أنحيث،جزائريمواطنأنهتلقائيايعنيالصحراويشخصطرفمنقصيرةصالحيةفترةمعجزائريسفر
جوازاتبخالف،09برقممميزةتكون،البوليساريوتنظيمإداراتعبرالجزائريةالسلطاتمنالمسلمةالسفرجوازات

.نسانيةالدواعيعادةالوثائقتلكوتسلم.الجزائريينالمواطنينسفر

و،سنواتتكنلمإن،شهوراالجزائريةالسفرجوازاتعلىالحصوليستغرق،الالجئينلتصريحاتووفقا29.
.الحقاأخرىمرةاستالمهاويمكنسفرهمجوازاتتصادر،الجزائرإلىعودتهمبمجرد

اختصاصاتهالتفويضتبعا،ترابهاعلىللصحراويينقانونيوضعأيمنحتريدالالجزائريةفالسلطات،ذلكمنوانطالقا
.البوليساريولتنظيم

الجزائريةالسلطاتمنسفرتصريحعلىيحصلواأنالصحراويينالالجئينيلزم،التنقلفيحريتهمولممارسة30.
االتصاالتمكتبقبلمنقبليةلموافقةالتصاريحتلكوتخضع،المخيماتمنطقةخارجللسفرأشهرثالثةلمدةساريا

.تندوفبمدينةالبوليساريوتنسيقيةمكتبمنطلبعلىبناءتندوففيالجزائريالعسكرية

العلياالمحكمةاعترفت،خارجهاأوالمخيماتفيقانونيلوضعالصحراويينالالجئينغالبيةالفتقارونظرا31.
ضدقضائيةدعوىرفعإثر،الجنسيةعديمي،الجزائريالترابعلىبمخيماتالمتواجدينالصحراويينبأناإلسبانية

تستطعولم،الجزائريسفرهاجوازصالحيةمدةانتهت،صحراويةالجئةطرفمناإلسبانيةالداخليةلوزارةقرار
.االسرشمللمأوللعالجقصيرةلفترةللتنقلفقطتصلحجوازاتتسلمالجزائريةالسلطاتأنجلياويظهر.تجديده

إسبانياإلىعامكلبالسفرالصحراوييناألطفالآلالفجماعيةتصاريحالبوليساريوتستصدر،السياقنفسوفي
.معهمللتضامنكتعبير،مضيفةعائالتوسطوالدراسةللعالج،أخرىودولوإيطالياوكوباوفنزويال

:توصية
وفقاباحصاءهمالسماحعبر،القانونيةالصحراويينالالجئينأوضاعتسويةضرورةالىالجزائردولةانتباهنثير

الساميةالمتحدةاألمممفوضيةمعبتعاونالقانونيمركزهمعلىواإلشراف،الصلةذاتاألمنمجلسلقرارات
.الملحقوبروتوكولهاالالجئينوضعاتفاقيةفيالواردةبالحقوقتمتعهملضمان،الالجئينلغوث

الجزائربدولةاإلنسانحقوقمجلسوواليةعملبخصوص7.

االخريناالشخاصمن،الغربيةالصحراءقليمإلالمنتمينالصحراويينومعرفةفرزمنتمكنالفرديالحواراليةعبرإلحصاءالمخيماتساكنةتخضعلم27
الالجئينبإحصاءالسماحضرورةعلىالقراراتمنالعديدفياألمنمجلسشددوقد.األماكنمنوغيرهاوماليالجزائرلتحديدوجنوبموريتانيامنالقادمين

.لهاالسريعةواالستجابةاالنسانيةحاجياتهمالصحراويين



9

مزاعمبخصوصالجزائريةالتنفيذيةللسلطاتمتحيزابياناالجزائربدولةاإلنسانلحقوقالوطنيالمجلسأصدر32.
ضدعدائيةبأعمالالمغربيالملكيالجيشقواتقيامبدعوىالبوليساريوبتنظيممسؤولةوجهاتجزائريةرسميةوادعاءات
.وموريتانياالجزائربينللسلعالدوليللنقلمخصصتينمدنيتينشاحنتين

منالجنائيالتحقيقاكتمالوانتظارالوقائعبشأنمؤكدةمعلوماتعلىالحصولدونباإلرهابيالحادثتصنيفوتم33.
العازلةالمنطقةفيالجارينوفمبر01يومجريماحقيقةعلىللوقوفالمينورسوبعثةوخبراءالجزائريةالسلطاتطرف
.لحلوببئر

نزاعفيطرفلدولةاتهامجهةنفسهالجزائرياإلنسانلحقوقالوطنيالمجلستنصيبفإنالمنطلقهذاومن34.
ضماناتتوفيرعلىبالعملأساساالمتعلقة،باريسمبادئوفقالختصاصاتهمخالفأمرفيهرئيسياطرفاالجزائرتعدإقليمي
،وحلهاالنزاعاتنشوبمنعفيالتفانيفياالنسانلحقوقالوطنيةالمؤسساتلدوراحتراما،وحمايتهااالنسانحقوقلتعزيز
ضدالجزائريةللحكومةالعدائيةالمواقفمعانسجاماجاربلدضدوالتحريضالحربوتمجيدالكراهيةخطاباتنشرعوض
.الغربيةالصحراءنزاعبتطوراتأساساوالمرتبطةالمغرب

لمؤسسةخطوة،االعتداءعلىقاسيردتوجيهبضرورةالرئاسيللبياناإلنسانلحقوقالوطنيالمجلستثمينإن35.
ومبادئ،المذكورةالمؤسسةتتكلمهاانيجبالتياالنسانحقوقللغةالصارخةلمخالفتها،تبريرهايمكنالرسميةحقوقية

.الجزائريةالحكومةمعوالتعاونمستقلةكمؤسسةالمجلسعملبينوخلطالسلطةعناالستقاللية

:توصية
لحقوقالوطنيالمجلسانتباهإثارةالىالجزائريةالسلطاتالحكوميةغيرالمنظماتتحالفيدعو،سبقماعلىوتأسيسا
والكفاءةوالتعدديةباالستقالليةعالقةفيلمقتضياتهاالكاملواالمتثالباريسمبادئاحترامضرورةالىبالجزائراالنسان
معفعالبشكلوالتعاونالجزائريالترابفوقاالنسانحقوقواحترامتعزيزعلىالعملفيوالفعاليةوالشفافيةوالحياد
بمخيماتالموجوديناألشخاصسيماال،األفرادوتظلماتالتقاريراليةبخصوصاالنسانحقوقلحمايةالدوليةاالليات
.رقابتهرادارعنالخارجينالجزائرغربيجنوبتندوف
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