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  تقدمي:
أتسيس    ، تروم٢٠١٥أنشئت يف فرباير مستقلة،   هو هيئة ، ’’OSPDH ’‘مرصد الصحراء للسلم والدميقراطية وحقوق اإلنسان 

على مستوى منطقة الصحراء   جتربة عمل مجاعية لبحث جمموعة من القضااي املرتبطة ابلدميقراطية والسلم وحقوق اإلنسان؛
 والساحل يف عالقة هبذه القضااي. 

  ابعتباره آلية تركب بني الرصد امليداين والتفكي  ؛توى املنطقة، يعتمد مرصد الصحراء ومن أجل تتبع ورصد ما جيري على مس
يف ذلك على إعداد التقارير واألوراق   ؛ املسنود ابألحباث والدراسات ذات الصلة بقضااي السلم والدميقراطية وحقوق اإلنسان

على مستوى   ينفذ مشاريع لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كما   ،البحثية والرتافع بشأهنا لدى الدول املعنية وعلى املستوى الدويل
 . الصحراء الغربية

 السياق:
ان مبوجب املراجعة  التقرير الدوري الثالث املقدم إىل جملس حقوق اإلنسكجزء من منتصف املدة   ، استعراض تقرير املتابعة هذا ميثل  -

؛ وهو  ٢٠١٧التوصيات املقدمة يف مايو  على ضوء  ،فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف اجلزائر  ، ’’UPR’‘ةلالدورية الشام
 يهدف إىل توفي حملة سريعة عن تقدم الدولة يف تنفيذ التوصيات املقدمة يف تقرير الفريق العامل املعين ابملراجعة الدورية الشاملة. 

  قبولتوصية ب  ١٧٧حضيت منها   :توصية  ٢٢٩تقريرها، مناقشة مبناسبة  ٢٠١٧ماي  ٨دورة جلزائر خالل تلقت دولة ا لقد -
أهنا   ابعتبار  ، توصية  ١٢ورفضت  ؛ أصالقد مت الشروع يف تنفيذها توصية  ٦٤ هذه األخية أن  بينما اعتربت  احلكومة اجلزائرية؛ 

ت جزءا آخر منها ال يتوافق مع عادات وتقاليد  ، كما اعترب أو كوهنا معلومات خاطئة ال عالقة للواقع اجلزائري هبا ،خمالفة للدستور 
   . اجلزائر

اليت   1وبكونه يشتغل مع ضحااي االنتهاكات اجلسيمة اليت وقعت مبخيمات تندوف ابجلنوب الغريب للجزائر، معتمدا على التقارير  -
دولة اجلزائر، خبصوص  مساءلة  أجنزها والشهادات والبالغات اليت يتلقاها بشأن األوضاع ابملخيمات، سيعمل مرصد الصحراء على

يف إطار  لتعاون مع املكلفني بوالايت اب التوصيات ذات الصلةواليته: وهي التوصيات اليت تشكل موضوع   مدى التزامها إبعمال
ظمات الدولية حلقوق اإلنسان، حرية التجمع وحرية التعبي وتكوين اجلمعيات، إعمال احلقوق االقتصادية  واملن اإلجراءات اخلاصة 

 وشروط اللجوء. 
انطالقا من مبدأ كونية ومشولية حقوق اإلنسان، وعدم قابليتها للتجزئة، وأتسيسًا على قواعد وأحكام القانون الدويل العام اليت  و  -

 االنتهاكات تعترب اليت و  لواليتها القضائية بدون أي متييز؛تلزم الدولة ببسط ومحاية حقوق اإلنسان، جلميع األشخاص اخلاضعني 
 ط ابلتقادم. قتس ال جرائم  اجلسيمة

مالحظاته وتوصياته لدولة اجلزائر خالل مناقشتها لتقريرها الوطين  وهو الذي كان قد قدم ،  ’’OSPDH’‘مرصد الصحراء  فإن  -
كمنسق لتحالف املنظمات غي احلكومية.    2أمام آلية االستعراض الدوري الشامل خالل الدور الثالث، حول وضع حقوق اإلنسان 

يوصي من حيث املبدأ أبن تعلق احلكومة اجلزائرية على التوصيات املشار إليها يف تقرير منتصف املدة لالستعراض الدوري   فإنه
 الشامل املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة. 

 
وكذلك أمام آلية االستعراض ١٢٣و  ١١٨في كل من الدورات بمجموعة من التقارير أمام اللجنة المعنية بحقوق االنسان تقدم مرصد الصحراء   1

 .٢٧في الدورة  الدوري الشامل
، التقرير الصحراء كمنسق لتحالف المنظمات غير الحكومية بتقرير بمناسبة مناقشة دولة الجزائر لتقريرها خالل الدور الثالثتقدم مرصد  2

 بالرابط التالي: 
-info.org/sites/default/files/document/algeria/session_27_-https://www.upr

_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
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 واملنظمات الدولية حلقوق اإلنسان:  ت اخلاصةاإلجراءايف إطار  التعاون مع املكلفني بوالايت  

 : توصية منفذة
 . ااب ودون أتخري على طلبات زايرة اجلزائر اليت يقدمها خرباء وآليات حقوق االنسان التابعني لألمم املتحدة )النرويج(إجيرد ال ٢٩-١٢٩

 توصيات أحيط هبا علما: 
 )األوروغواي(.  اخلاصة التابعة جمللس حقوق االنسانتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات  ٣٠-١٢٩
 ة عن طريق توجيه دعوة دائمة إليها )البريو(. تقوية أواصر التعاون مع اإلجراءات اخلاص ٣١-١٢٩

منفذة أصال وهي التوصية اليت تقدمت هبا دولة النرويج حول الرد إجيااب ودون أتخي على   ٢٩تعترب دولة اجلزائر أن التوصية  ▪
أهنا تتعاون تعاوان اتما مع   ، حيث تعترب اجلزائر دمها خرباء وآليات حقوق االنسان التابعني لألمم املتحدةطلبات الزايرة اليت يق

ابستثناء الزايرة اليت قام هبا املقرر  منذ تقريرها الثالث و ؛ أنه صد الصحراء؛ ويرى مر اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق االنسان 
أن  ؛ 3 واملقرر اخلاص حول احلق يف الرتبية اخلاص املعين حبق كل انسان ابلتمتع أبعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 . من طرف اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق االنساناجلزائر ال زالت تتجاهل طلبات الزايرة اليت قدمت إليها 
  تذكيات الرغم  ،٢٠٠٠ سنة  منذ قق الزايرة اليت طلبها حيمل فال زال الفريق العامل املعين ابالختفاء القسري، حىت اآلن،  ▪

وغيه من ضروب املعاملة أو العقوبة  التعذيب سألة املعين مباخلاص على الطلبات املعلقة لزايرات املقرر اجلزائر كما مل ترد . املتوالية
 . حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات املقرر اخلاص املعين ابحلق يف و القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  

؛ املقدمتني من طرف بلجيكا، أوروغواي، جورجيا، البوسنة  ٣١و ٣٠دعم دولة اجلزائر للتوصيتني لعدم  ءمرصد الصحرا فوأيس ▪
الزالت  حيث واهلرسك والبيو من أجل النضر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة؛ 

 . زايرة ة أي اآلنزائر حىت جل ومل تستقبل ا اإلنسان  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق  هارفضتواصل  السلطات 
حث املقرر اخلاص املعين   ؛ رغم البعثات البحثية و قوق اإلنسان حل بشكل قاطع زايرات املنظمات الدولية  ترفض اجلزائر دولة  كما أن  ▪

احلكومة اجلزائرية على "السماح ألعضاء املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان بدخول اجلزائر للقيام   4ابحلق يف حرية الرأي والتعبي 
رفضت اجلزائر زايرة منظمة العفو الدولية، وزايرة الشبكة  فقد ؛ ارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبي"ممأبنشطتها املشروعة، يف 

 .5متوسطية -األورو
يمات  إىل خماملنظمات الدولية حلماية حقوق اإلنسان لزايرات  لجزائرل االنتباه إىل احلظر املنهجي يعمل مرصد الصحراء للفت  ▪

،  املخيماتالبوليساريو بشدة زايرات املنظمات غي احلكومية اإلقليمية والدولية إىل  بهة يرفض البلد املضيف جلحيث تندوف. 
 . وابلتايل مينع أي حتقيق يف اجلرائم املرتكبة

 ليات. الصادرة عن هذه اآلقرارات ال على تنفيذ سلبا  يؤثر ليات الرقابة الدولية آمع   التعاون ر ئدولة اجلزارفض   ن أكما  ▪
 : توصياتال

 
بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة العقلية حول الحق في التربية والمقرر الخاص  الخاص المعني رالمقركل من قام   3

 .على التوالي ٢٠١٦و ٢٠١٥ دولة الجزائر في سنةوالبدنية بزيارة الى 
 2011سنة  لجزائردولة ال الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير بها المقررالزيارة التي قام أثناء   4
سنوات األخيرة. في المرة متوسطية لحقوق اإلنسان لدولة الجزائر ثالث مرات خالل األربع  -عرقلة زيارة الشبكة األورو، تمت 2016منذ سنة  5

المرة  األولى، تلقت طلبات التأشيرة ردوًدا متأخرة، بينما في المرة الثانية، تم رفض طلب التأشيرة لعضو واحد على األقل من أعضاء الوفد. في

في بروكسل بإلغاء جميع التأشيرات. أيام من الزيارة، عبر السفارة الجزائرية  10الثالثة، تمكن الوفد من الحصول على تأشيرة، فقط للتعلم، قبل 

 التزمت السلطات الجزائرية بإرسال خطاب توضيحي، لم يتم استالمه حتى اآلن.
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 ؛ التعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان .1
 الدعوات الدائمة خلرباء األمم املتحدة وفرق العمل املعنية حبقوق اإلنسان، وعلى وجه السرعة تنفيذ توصياهتم ؛  قدي ت .2
 ؛ الدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان  اتاملنظمالفرق البحثية و إصدار أتشيات ملمثلي  .3
للتقصي والتواصل مع الساكنة مما خيدم احرتام حقوق   واجملموعات البحثية يف وجه اجلمعيات احلقوقية  ، فتح ابب زايرة املخيمات  .4

 . ابملخيمات  اإلنسان
 

 :وتكوين اجلمعيات  التعبري  وحريةالتجمع حرية  
 توصيات مقبولة: 

والتظاهر السلمي مبا يتفق مع العهد الدويل اخلاص احلقوق املدنية  عمال حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع إ ٩٥-١٢٩
 والسياسية )كينيا(؛ 

 ؛ اختاذ تدابري أخرى لضمان احلق يف التعبري واحلق يف التجمع واحلق يف تكوين اجلمعيات واحلق يف املعتقد )اسرتاليا( ٩٦-١٢٩
ق تعديل األنظمة واملمارسات اإلدارية وغريها من اجل تنفيذ احكام الدستور فيما يتعلق حبرية الصحافة وتوضيح القانون املتعل ٩٩-١٢٩

 ابلتشهري وتطبيقه ضماان حلرية الرأي والتعبري )السويد(. 
رغم ترحيب املفوضية السامية بتشجيع اجلزائر على جعل تشريعاهتا الوطنية منسجمة مع التزاماهتا يف جمال حقوق االنسان، ال   ▪

تعمل على التقليص من  ة ال زالت سيما ما يتعلق منها حبرية التجمع وحرية التعبي وحرية تشكيل مجعيات، لكن السلطات اجلزائري
التجمع غي املرخص،   على هذه احلرايت، فاعتقلت نشطاء حقوقيني ومدونني وقامت مبحاكمتهم بتهم متنوعة مثل التحريض

 . والتخابر مع دولة اجنبية، والتشهي مبوضفني عموميني
، اال ان املمارسة العملية وقوانني التطبيق جتعل هذا احلكم غي  احلق يف حرية التجمع  ٢٠١٦من دستور  ٤٩بينما تضمن املادة ف ▪

حيث يعاقب قانون العقوابت تنظيم او املشاركة يف مظاهرة غي مصرح هبا يف  تنتهك هذا احلق فعال، فالسلطات اجلزائرية ال زالت 
 . 6مكان عام 

انشطني حقوقيني وسياسيني الحتجاجهم امام مبىن   ٦هتما خمتلفة ضد  ٢٠١٧فقد أصدرت حمكمة يف مدينة غرداية يف أكتوبر 
 .7هتم من مجيع التهم أ يونيو بر  ٢٦احملكمة على حماكمة حقوقي، ويف  

حتتكر البوليساريو اخلطاب السياسي يف املخيمات وانذرا ما نسمع معارضة هلدفها   ، مبخيمات تندوف ابجلنوب الغريب للجزائر ▪
انتهج تنظيم البوليساريو  فقد  8، كما أن األحزاب السياسية حمظورة دستوراي   ،ء الغربية األساسي يف تقرير املصي السياسي للصحرا

عدم السماح بتأسيس منظمات غي حكومية ال تتبىن فكره،  ب منذ نشأته سياسة هجومية غي مسبوقة على احلق يف التنظيم والتأطي 
، ببسط أفكارها حىت اآلن كتيار  ٢٠٠٣إال يف حالة املنظمات املوازية له؛ فحركة خط الشهيد، الزالت حتاول جاهدة منذ 

سؤولني وبسيادة  مارس، املطالبة إبجراء إصالحات على مستوى اإلدارة وامل ٥إصالحي داخل تنظيم البوليساريو، كما أن حركة 
   . القانون الوطين، ووجهت بقمع تنظيم جبهة البوليساريو واعتقال أعضائها

 
منه بالسجن لمدة تصل الى سنة واحدة على تنظيم او المشاركة ف في مظاهرة  ٣٥، الصفحة ٨٩يعاقب قانون العقوبات الجزائري في المادة  6

  https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz027ar.pdfالي: ؛ انظر الرابط التغير مصرح بها
report/2019/country-https://www.hrw.org/ar/world- ٢٠١٩عن دولة الجزائر لسنة  HRW انظر تقرير هيومن رايتس ووتش  7

chapters/326018  
 : دوف"حول "حقوق اإلنسان في مخيمات تن ٢٠١٣تندوف سنة  مخيمات عقب الزيارة التي قامت بها HRWلهيومن رايتس ووتش  تقريرعن  8

https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz027ar.pdf
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/326018
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/326018
https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/18/267930


 5 اجلزائر تقرير مرصد الصحراء للسلم والدميقراطية وحقوق االنسان / آلية االستعراض الدوري الشامل / استعراض منتصف املدة لدولة 

 
 

 

 

عن حقوق اإلنسان،   حيث يسعى إىل مضايقة  املدافعنيكما أن تنظيم البوليساريو يفرض قيودا صارمة على حرية التعبي  ▪
 . لتكميم أفواههم تقويضا هلامش حرية التعبي ابلبلد  11وأصحاب الرأي،  10لنشطاء، ا 9الصحفيني، 

يفرض تنظيم البوليساريو حالة من الطوارئ يف املخيمات وحميطها وتشديد املراقبة، وقد أبلغت قيادة التنظيم غي ما مرة احملتجني   ▪
املشاركني   12ساريو إىل اعتقال كما تلجأ البولي، أبن االحتجاجات واالعتصامات ممنوعة ابلكامل وأن كل أشكال التظاهر مرفوضة

والداعني لالحتجاجات السلمية وحماكمتهم حماكمات جائرة مبدد سجنية ترتاوح بني ستة أشهر وسنة، إىل اعتقاالت عشوائية مع  
 . 14أو إىل القيام حبمالت التخوين والتشويه ضد احملتجني  13التعذيب 

 : توصياتال
 املخالفة حلرية التعبي وتكوين اجلمعيات وحرية التجمع ؛ القانون اجلزائري تشريعات أو مراجعة مجيع  إلغاء  .5
وقف املالحقات القضائية املستندة إىل مواد قمعية يف  ، مع وقف االضطهاد القانوين للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني .6

 ؛ التشريع تقيد حرية التعبي تعسفاً 
 ؛  مبخيمات تندوف  كوميةاحلنظمات غي وامل تأسيس األحزاب السياسية ب السماح  .7
 محالت التخوين والتشويه ضد احملتجني؛ ومتتيع الساكنة ابحلق يف التظاهر السلمي بعيدا عن  طوارئ يف املخيمات، الحالة  رفع .8
 البوليساريو؛  املدافعني عن حقوق اإلنسان املخالفني لرؤية تنظيم و ضطهاد على كل أشكال املعارضة  الواالتضييق   إيقاف مجيع أنواع .9

 آاب بوزيد، فاضل بريكة وحممود زيدان، معتقلي الرأي على خلفية أحداث خيمات تندوف األخية؛  واليم  إطالق سراح .10
التعجيل بتحريك متابعات قضائية حول تعرض بعض املعتقلني للعنف والتعذيب على خلفية اآلحداث األخية مبخيمات تندوف،   .11

 معاقبتهم.  وضمان 
 

 إعمال احلقوق االقتصادية: 
 : منفذةتوصيات 

مواصلة تعزيز التنمية املستدامة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وحتسني مستوايت معيشة السكان تدرجييا بقصد إرساء أساس  ٦٦-١٢٩
 (؛الصني) متني للتمتع جبميع حقوق االنسان

 
بالشهيد الحافظ الصحفي موالي آبا بوزيد وذلك خالل مشاركته في وقفة أمام  ٢٠١٩يونيو  ١٧القوات األمنية لتنظيم البوليساريو االثنين  أوقفت  9

 .مفوضية غوث الالجئين بالرابوني
في  ٢٠١٩يونيو  ١٨اء ثتم اعتقال فاضل بريكا، وهو أحد نشطاء المبادرة الصحراوية للتغيير في مخيمات الالجئين الصحراويين، يوم الثال  10

 https://futurosahara.net/?p=50651التفاصيل بالمقال بالرابط التالي:  ، الرابوني
، تم اختطاف مخيمات تندوففي إطار حملة االختطافات التي يقوم بها تنظيم البوليساريو ضد بعض األصوات المعروفة بانتقادها للفساد ب  11

 https://futurosahara.net/?p=50657 ، التفاصيل بالرابط التالي:٢٠١٩يونيو  ١٩المدون محمود زيدان يوم األربعاء 
الموازي لمرصد الصحراء للسلم  التقريرمن الفقرة الثانية  ١٣أنظر الصفحة ، ٢٠١٥ ٢٠١٤أثناء مظاهرات اعتقال عدد كبير من المحتجين  12

 بمناسبة تقديمها لتقريرها الرابعوالديمقراطية وحقوق اإلنسان حول إعمال دولة الجزائر لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
، أنظر رابط التقرير أدناه على موقع المفوضية السامية – ١٢٣ خالل الدورة ٢٠١٨يونيو  ٦جنيف /  / موجه للجنة المعنية بحقوق اإلنسانال

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

ابريل  ٢٩أثناء أحداث تفكيك الحراك السلمي المنادي بحرية التنقل يوم وتعريضهم للتعذيب يا لعينين السويد، عشوائء االشهيد ما أبناءتم اعتقال  13

٢٠١٩ . 
قرار  ضد بالمخيمات،  سمارة بوالية ، ٢٠١٩ابريل   ١٠ األربعاءمظاهرة سلمية يوم  التنقل بحرية المساس ضد السلمينظم نشطاء الحراك  14

ً مع قائمة تسلم لمركز العبور الجزائري لتوجيه  كلمة للرأي العام  ؛ وزير الداخلية القاضي بتحديد عدد السيارات المسموح لها بالترخيص يوميا
 الفيديو التالي: عن حمالت التشويه والتخوين التي سوقتها القيادة؛ الكلمة عبر رابط الصحراوي يوضحون فيها األهداف الحقيقية لهذا الحراك بعيداً 

 https://www.youtube.com/watch?v=uO8InSTp9UM 

https://futurosahara.net/?p=50651
https://futurosahara.net/?p=50657
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/DZA/INT_CCPR_CSS_DZA_31386_E.docx
https://www.youtube.com/watch?v=uO8InSTp9UM
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 زايدة جهودها اإلمنائية يف أكثر املناطق حرماان )كوت ديفوار(. ٦٧-١٢٩
ضلت   ،منذ إنشاءها ، لكن مرصد الصحراء يريد لفت االنتباه إىل أنه و منفذتني  ٦٧و ٦٦التوصيتني تعترب دولة اجلزائر كل من  ▪

ضماان للحق يف مستوى معيشي   املخططات التنموية للبلد املضيف وعدم ربطها ابخلدمات الضرورية،  خارج  15خميمات تندوف 
ومن   حيث ظلت السلطات اجلزائرية تتعامل مع ما جيري داخل املخيمات، كأمر خارج عن مسؤولياهتا والتزاماهتا الدولية؛ الئق؛ 
حتاد األوريب  خيصص اال ١٩٩٣تدبي املعيش اليومي تعتمد خميمات تندوف على املساعدات الدولية، حيث ومنذ عام أجل 

 . دوليني آخرين منعا لالزدواج برانمج مساعدة سنوي بتنسيق مع ماحنني 
يعاين الالجئون يف خميمات تندوف، مشكالٍت عديدة فيما يتعلق إبعمال احلق يف الغذاء، حيث أن سكان املخيمات منذ   ▪

إنشائها، يعتمدون يف تغذيتهم، على املساعدات اإلنسانية، واليت ظل يتحكم يف توزيعها تنظيم البوليساريو، ابلتعاون مع السلطات  
ائرية، األمر الذي جعل حصول السكان عليها يرتبط مبدى قرهبم أو بعدهم من التنظيم، كما أن هذه املساعدات قد عرفت  اجلز 

اجلزائر أو الدول   17  ،من تبديل بسلعة أقل جودة أو هنب أو البيع يف أسواق املخيمات 16على مدى سنوات عمليات حتويل كربى
الذي ترتب عنه شح يف املواد الغذائية الضرورية، مبا يف ذلك املواد الضرورية لألطفال   من طرف قيادات التنظيم، األمر 18اجملاورة

 . الرضع وحديثي الوالدة 
فرغم أن املفوضية السامية  ال يقتصر املشكل القائم على إعمال احلق يف الغذاء فقط بل حىت على اخلدمات ذات الصلة إبعماله،  ▪

بناء وصيانة شبكة  على  "األندلس للتضامن الدويل"، يعمالن يف قطاع املياه والصرف الصحي لشؤون الالجئني مع منظمة 
اليت  احلصول على مياه الشرب ال زال مسألة صعبة، بسبب نوعية املياه  إمدادات املياه يف كل خميم من املخيمات األربعة، لكن 

شح املياه مقارنة ابلطلب عليها؛ فغالبا ما تقوم ساكنة   أو بسبب ،تبقى يف جزء كبي منها دون املستوى املطلوب أو ملوثة 
اجلهات  متهمة  19املخيمات ابملطالبة بتوفي املياه الصاحلة للشرب عرب احتجاجات سلمية واليت تواجه يف أحيان كثية ابلقمع؛ 

 .ببيع املياه إىل أهل املشاريع فيما املواطن يعيش أزمة عطش  وبقيامها املسية ابلتقصي 
 : توصياتال

 للبلد املضيف اجلزائر؛  املخططات التنموية  يف خميمات تندوف دماج إ .12
 ضمان احلق يف مستوى معيشي الئق لساكنة خميمات تندوف؛  .13
وحماربة مجيع أشكال التحويل والنهب، مع العمل على حتسني اخلدمات  لساكنة خميمات تندوف إيصال املساعدات اإلنسانية  .14

 . األساسية 
 

 
درجة  ٥٠حيث تفوق درجات الحرارة  جد مخيمات تندوف بأقصى الجنوب الغربي للجزائر حيث الظروف المناخية القاسية للصحراء، تتوا  15

 ندرة المياه، مما يصنفها في خانة المناطق األكثر حرماناصيفا مع 
، حيث يحمل هذا ٢٠٠٣على أساس نتائج التحقيق المنجز سنة  ٢٠٠٧سنة تقريرا  OLAFتحاد األوروبي لمحاربة الغشأصدر مكتب اال  16

المقدمة من االتحاد تحويل المساعدات اإلنسانية  عمليةمنظمي  مسؤولي الجزائر وقيادة البوليساريو منالتقرير اتهامات ثقيلة وباالسم لبعض 
 الجزائري: من ميناء وهران انطالقاالموجهة لساكنة مخيمات تندوف، وذلك األوروبي و

gate01.pdf-conversion-150203082157-ws24.files.wordpress.com/2015/02/jk45as912wshttps://saharane  
 :إنسانية لخيام مقدمة على شكل مساعدات غير شرعية بيعغاضبات عملية المحيمات وهن  نساءفيه مجموعة وثق تفيديو   17

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=q3zIKGOUGmE 
يط فيديو يوثق لعملية بيع البضائع، المقدمة من طرف اإلتحاد األوروبي كمساعدات إنسانية لمخيمات تندوف، على مستوى الباعة بالتقس 18

 https://youtu.be/NAPRetuINYE باألسواق الموريتانية
 ، أنضر الفيديو بالرابط التالي:تدخل قوات البوليساريو ضد متظاهرين بمخيم الرابوني يطالبون بالماء الصالح للشرب  19

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

er 

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

وظيفته يف معاجلة من أجل إنشاء نظام يؤدي  ١٩٦٧عتماد تشريع وطين لتنفيذ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام ا ٢٢٢-١٢٩
السامية لشؤون  طلبات الالجئني مبا يتفق مع القانون الدويل ومحاية الالجئني الذين مت حتديدهم واعرتفت بصفتهم تلك مفوضية األمم املتحدة 

 (؛ السويد )الالجئني 
منح وضع الالجئ واالعرتاف به جلميع األشخاص الذين تسري عليهم والية مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، ال  ٢٢٦-١٢٩

 (. الربتغال) سيما عن طريق منحهم الواثئق الوطنية الضرورية لذلك الغرض
خاصة على مستوى التمايز مابني الساكنة وقيادة   ،إن تصنيف خميمات تندوف كمخيمات لالجئني يعرف الكثي من التعقيد 

وأعضاء تنظيم جبهة البوليساريو؛ فرغم كون هذه املخيمات هي األطول أمدا؛ إال أهنا مل ختضع يوما إلحصاء ساكنتها رغم كون  
 املوضوع وأيضا  يف  21قد قدمت طلبها هبذا الشأن مرارا للبلد املضيف و رغم  قرارات جملس األمن 20املفوضية السامية لالجئني 

هلذا املطلب ِمؤخرا. فبالرغم من كون البلد املضيف يروج خلطاب الالجئني الصحراويني دوليا، فإن دولة   22تقدي اإلحتاد األورويب 
ترفض اإلقرار لساكنة خميمات تندوف بصفة الجئ، وإعمال احلقوق املرتتبة عن ذلك، وفاء ابلتزاماهتا املرتتبة عن  ال زالت اجلزائر 

أن احلرمان من صفة الجئ ملن استقر   صديقها على االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، والربتوكول اخلاص بوضع الالجئني.كمات
سنة، هو حرمان مباشر من التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية   ٤٠ابملخيمات ملدة أكثر من 

 . يف التنمية مبا فيها احلق  والثقافية والبيئية 
 : توصياتال

 ؛ االقرار لساكنة خميمات تندوف بصفة الجئ .15
إعمال احلقوق املرتتبة عن اإلقرار بصفة الجئ لساكنة املخيمات، من طرف دولة اجلزائر وفاء ابلتزاانهتا ااملرتتبة عن تصديقها على   .16

 ؛ االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، والربتوكول اخلاص بوضع الالجئني 
جبميع احلقوق املدنية   املتواجدة على تراهبا واخلاضعة لواليتها القضائية،  ، تمتع ساكنة خميمات تندوفل ،دولة اجلزائر ضمان  .17

 . والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية مبا فيها احلق يف التنمية
 
  

 
، من أجل إحصاء ساكنة مخيمات ٢٠٠٥-٢٠٠٣-٢٠٠١-١٩٧٧الجزائر، سنة -لبلد المضيفقدمت المفوضية السامية لالجئين طلبها مرارا ل  20

 .تندوف
على  ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٠،  لسنة ٢٢٨٥، ٢٢١٨، ١٩٢٠ذكر مجلس األمن، دولة الجزائر كبلد مضيف لمخيمات تندوف، في التقارير   21

 ٢٤٨٦ ٢٤١٤، ٢٣٥١التوالي، بأهمية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف التي تتواجد فوق أراضيها؛ وبذل جهود في هذا االتجاه من خالل القرار 
 على التوالي. ٢٠١٩ ٢٠١٨، ٢٠١٧لسنة 

ام المفوضية السامية لشؤون الالجئين ، عن دعمه لقي٢٠١٧أعرب اإلتحاد األوروبي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة سنة   22

 بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.


