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 الملخص
   

ألربعة عقود عاش عشرات اآلالف من الالجئين الصحراويين في مخيمات الالجئين النائية في الصحراء قرب مدينة 
تندوف الجزائرية. وبموافقة السلطات الجزائرية، تدير الجبھة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذھب 

اء الغربية غير الخاضع لالحتالل المغربي في (البوليساريو) المخيمات. وتدير أيضا الشريط الضيق من الصحر
، فإن 1991وقف إطالق النار تحت مراقبة األمم المتحدة بين الجانبين منذ بينما تم االتفاق على الوقت الحاضر. 

و  90000ما بين يزال احتمال التوصل إلى تسوية دائمة وعودة الالجئين إلى وطنھم ال يزال بعيد المنال. وال 
ألف الجئ، وفق تقديرات وكاالت األمم المتحدة، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية  125000

للضروريات األساسية. بينما تقول جبھة البوليساريو إنھا ترحب برصد حقوق اإلنسان ولم تضع أي عقبات أمام 
ھو في أحسن األحوال متقطع  زيارات ھيومن رايتس ووتش، فإن رصد المنظمات والوكاالت المحايدة في المخيمات

  وجزئي بسبب بعد المخيمات.
  

، أول تحديث من جانب ھيومن 2013ويعد ھذا التقرير، وھو نتاج لبعثة بحثية لمدة أسبوعين إلى المخيمات في أواخر 
. وبينما لم يتوصل الباحثون إلى أي دليل على أي 2008رايتس ووتش عن وضع حقوق اإلنسان في المخيمات منذ 

  النتھاكات خطيرة، فقد حددوا عدة مجاالت تبعث على القلق. نمط
 

  حرية التنقل
قال معظم الالجئين الذين تحدثوا إلى ھيومن رايتس ووتش إن البوليساريو ال تمنع الالجئين من السفر من وإلى 

لالجئين الذين مخيمات تندوف، بما في ذلك العودة لالستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. وذكر بعض ا
عادوا لالستقرار بأنھم قد أخفوا خططھم مسبقا ألنھم كانوا يخشون أن البوليساريو قد تمنعھم من السفر. ومع ذلك، 
تحدث شخصان فقط عن بعض التدخل من جانب السلطات الصحراوية التي، في ھذه الحالة، لم تمنعھما من إكمال 

الصحراء الغربية التي يسيطر عليھا المغرب، وعادوا إلى المخيمات  السفر. وقال الجئون آخرون إنھم زاروا مؤخرا
دون أن يواجھوا أية عرقلة من البوليساريو أو وصما اجتماعيا من جيرانھم. ووصفوا مثل ھذه الزيارات على أنھا 

  شائعة على نحو متزايد.
  

يھا، ولكن ليس، وفقا لالجئين، بطريقة تتولى البوليساريو تنظيم السفر إلى مناطق الصحراء الغربية التي تسيطر عل
معرقلة. ومع ذلك، قال بعض الالجئين إنھم يواجھون صعوبات للسفر عبر الجزائر خارج تندوف. وتشترط السلطات 

الجزائرية حصول الالجئين الصحراويين على تصاريح للسفر خارج تندوف، وتصادر على نحو مؤقت جوازات 
  لالجئون الصحراويون، لدى وصولھم إلى نقاط الدخول الجزائرية الكبرى.السفر الجزائرية، التي يحملھا ا

  

  حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع
لم تصادف ھيومن رايتس ووتش أية حالة قامت خاللھا جبھة البوليساريو بسجن شخص بسبب آراءه، أو تعبيره، أو 

. وبين ھاتين الزيارتين، كانت الحالة 2013أو في  2007نشاطه السياسي، سواء أثناء الزيارة التي قامت بھا في 
الوحيدة التي انطوت على اعتقال بدوافع سياسية واضحة ھي حالة مصطفى ولد سلمى. باإلضافة إلى ذلك، زعمت 

عائلة الخليل أحمد، وھو مسؤول كبير في البوليساريو، أن السلطات الجزائرية اعتقلته بمعزل عن العالم الخارجي منذ 
  (أنظر أدناه). 2009

 



 

   2  الرادار خارج

يصف الالجئون البوليساريو بأنھا تتسامح عموما مع الالجئين الذين ينتقدون علنا إدارتھا للشؤون اليومية في 
المخيمات. ويقولون إن السلطات الصحراوية نادرا ما تقمع، بعنف أو خالف ذلك، المظاھرات واالعتصامات السلمية 

ھيومن رايتس ووتش إلى أي مثال قمعت فيه البوليساريو تنظيم الجماعات  من قبل الالجئين؛ فلم يشر من قابلتھم
المعارضة، أو انخرطت في اضطھاد شامل ألعضاء ھذه الجماعات. ومع ذلك، يبدو أن بعض الجماعات المعارضة 
ن قد تشكلت في السنوات األخيرة، وسمعت ھيومن رايتس ووتش مزاعم عن جھود السلطات في بعض األحيان للحد م

  النشاط السياسي.
 

تحتكر البوليساريو الخطاب السياسي في المخيمات. ونادرا ما تسمع معارضة لھدفھا األساسي في تقرير المصير 
السياسي للصحراء الغربية. وال تمنح وسائل اإلعالم الرسمية للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية صوتا 

ستحيل قياس تأثير وسائل اإلعالم المستقلة، ولكنه قليل على األرجح بما أن لوجھات النظر المنتقدة أو المعارضة. وي
ھذ اإلعالم يعتمد على وصول محدود إلى شبكة اإلنترنت للوصول إلى الجمھور. ويحظر دستور الجمھورية العربية 

الصحراء الغربية.  الصحراوية الديمقراطية األحزاب السياسية األخرى، غير جبھة البوليساريو، في انتظار استقالل
وتقدم جبھة البوليساريو نفسھا تقليديا على أنھا حركة على شكل خيمة كبيرة تتسع لوجھات النظر المختلفة شريطة أن 
يتبنى الجميع ھدف استقالل الصحراء الغربية. مجموعات المجتمع المدني المستقلة في المخيمات قليلة العدد. ومنظمة 

زة والمھيكلة جيدا، وھي جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، ال تراقب حقوق اإلنسان الوحيدة البار
  حقوق اإلنسان في المخيمات، وإنما تناصر فقط الصحراويين ضحايا االنتھاكات المزعومة التي ارتكبھا المغرب.

 

  استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والتحقيق معھم
الصحراويين الذين يبدو أنھم خضعوا لتحقيقات جنائية، وعدد من تمت محاكمتھم وتلقوا أحكاما قليل ھو عدد الالجئين 

بالسجن أقل من ذلك. فعندما زارت ھيومن رايتس ووتش مخيمات تندوف من أجل إعداد ھذا التقرير، كان إجمالي 
جال. ومن بين ھؤالء ثمانية مدنيين ر 25عدد السجناء، وفقا لسلطات الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ھو 

كانوا قيد التحقيق أو صدرت بحقھم أحكام من قبل المحكمة العسكرية الصحراوية. وقال لنا جميع الرجال الثمانية إن 
السلطات قد أبقتھم رھن الحبس االحتياطي فترة أطول مما يسمح به القانون دون الحصول على أمر المحكمة الالزم 

  ضافة إلى ذلك، احتفظت السلطات على اثنين من الثمانية في السجن بعد انقضاء مدة عقوبتيھما.لتمديدھا. وباإل
 

تتعارض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المقبولة على نطاق واسع. وكقاعدة 
منتخبة مقارنة مع المحاكم المدنية، وتسمح عامة، فإن المحاكم العسكرية ھي عموما أقل مساءلة أمام السلطات ال

للمشتبه بھم بمجال أقل للطعن في إداناتھم، وھي عرضة لإلخفاق في أن تكون محاكم مستقلة ومحايدة، خاصة إذا كان 
القضاة ضمن سلسلة القيادة العسكرية ويخضعون لالنضباط العسكري. ووسعت البوليساريو مؤخرا اختصاص 

ل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وبالتالي زيادة صالحيات السلطات القضائية العسكرية العتقال المحكمة العسكرية ليشم
  المدنيين، والتحقيق معھم والحكم عليھم.

 

  االعتداء الجسدي من قبل قوات األمن
قبل سمعت ھيومن رايتس ووتش مزاعم منفصلة عن تعذيب أو إساءة معاملة الناس جسديا خالل الحراسة النظرية من 

قوت أمن الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية. في حالتين، حصلت ھيومن رايتس ووتش على روايات 
مباشرة عن اعتداء جسدي مزعوم. وفي حالة واحدة، قال ضحية االعتداء المزعوم إنه تعرض للتعذيب من قبل 

ه الكفاية في توضيح وضعه القانوني السلطات العسكرية في مركز اعتقال أخفق المسؤولون الصحراويون بما في
وتاريخه الحديث. في الحالة الثانية، قال ضحية التعذيب المزعوم إنه قدم شكوى مكتوبة عن االعتداء الجسدي إلى 

السلطات القضائية. واعترفت السلطات أنھا تلقت شكوى الرجل، لكنھا قالت إنھا رفضت حتى إجراء تحقيقات أولية 
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المزعوم لم يقدم تقريرا طبيا أو أظھر ما تعتبره السلطات القضائية عالمات واضحة على سوء على أساس أن الضحية 
  المعاملة.

 

  العبودية
تبدو ممارسات الرق، التي كانت قبل قرون سمة أساسية للثقافة البدوية التقليدية في الصحراء الغربية، منعدمة تقريبا 

لجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية المساواة أمام القانون، بين الالجئين الصحراويين اليوم. يضمن دستور ا
تم تعديل قانون الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليجرم العبودية صراحة. ومع ذلك، قدم  2010وفي عام 

في ذلك بعض الالجئين، بمن في ذلك ضحايا مزعومون، روايات موثوقة عن استمرار بعض ممارسات العبودية، بما 
ربما على وجه  - فرض العبودية المنزلية، بين أقلية صغيرة من الالجئين في مخيمات الالجئين في تندوف و 

  في المناطق النائية من الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو. -الخصوص 
 

مستمرة وعلى أرض إن استمرار بعض أشكال العبودية يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة لحقوق اإلنسان تكون 
  الواقع، فضال عن حاجة السلطات الصحراوية إلى مضاعفة الجھود للقضاء على ھذه الظاھرة.

 

  االختفاء القسري
سمعت ھيومن رايتس ووتش بـ ووثقت حالة واحدة من حاالت االختفاء القسري المزعوم لالجئ صحراوي. ووفقا 

 2009يناير/كانون الثاني  6ر في البوليساريو، في أو حوالي لعائلته، اختفى الخليل أحمد محمود، وھو مسؤول كبي
في الجزائر العاصمة، حيث كان يعيش. وقال أحد أبنائه إنه استطاع أن يزور الخليل أحمد محمود في مركز احتجاز 

 . قالت السلطات الجزائرية لـ ھيومن رايتس ووتش ببساطة إنھا ال تتوفر على أية معلومات عن2011جزائري في 
الخليل أحمد محمود، في حين قال مسؤول كبير في البوليساريو إنه كان يعرف الخليل أحمد محمود ولكنه ال يعرف أي 

  شيئ عن اعتقاله المزعوم أو مكان وجوده الحالي.
 

  غياب المساءلة عن انتھاكات الماضي
، ارتكبت كل من 1991لنار عام يركز ھذا التقرير على أوضاع حقوق اإلنسان في الوقت الحاضر. قبل وقف إطالق ا

القوات المغربية والبوليساريو انتھاكات أخطر بكثير من تلك التي ارتكبھا أي من الطرفين خالل اآلونة األخيرة. 
وجمعت منظمات غير حكومية شھادة مقنعة عن ممارسات البوليساريو التي شملت التعذيب، والسجن طويل األمد 

حين أن جبھة البوليساريو صرحت أنھا اتخذت خطوات لالعتراف باالنتھاكات وتقديم دون تھمة، والعمل القسري. في 
التعويض، إال أنھا لم تفعل الكثير خالل السنوات العشرين الماضية إلجراء تحقيقات شاملة والكشف بالتفصيل عن 

  االنتھاكات الجسيمة التي ارتكبھا أعوانھا، وتحديد الجناة ومحاسبتھم.
 

*** 
 

وھي مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية حقوق جميع األشخاص الموجودين على أراضيھا  -الجزائر تنازلت 
عن إدارة المخيمات باألمر الواقع لحركة تحرير ودولة معترف بھا جزئيا، واللتين ليستا مسؤولتين بالكامل في  –

ا كانت الترتيبات التي اتخذتھا السلطات النظام الدولي عن ممارساتھما في مجال حقوق اإلنسان. ومع ذلك، مھم
الجزائرية، إال أنھا تظل، جنبا إلى جنب مع جبھة البوليساريو، مسؤولة عن أي انتھاكات ترتكبھا البوليساريو في 

  األراضي الجزائرية.
 



 

   4  الرادار خارج

ھورية أدارت البوليساريو المخيمات حتى اآلن لما يقرب من جيلين. ويخضع سكان المخيمات لدستور وقوانين الجم
العربية الصحراوية الديمقراطية. تسير المحاكم، والسجون، وقوات شرطة داخلية، وتسيطر على حدود المخيمات، 

وھي السلطة الوحيدة التي لسكان المخيمات اتصال منتظم معھا. وبسبب النزاع الذي طال أمده بين المغرب 
غم من أن الجزائر تبقى مسؤولة في نھاية المطاف، والبوليساريو فقد تطول ھذه الوضعية. ولھذا السبب، وعلى الر

  يتعين على البوليساريو أن تحاسب على معاملتھا للناس تحت إدارتھا.
 

تحتفظ األمم المتحدة بوجود دائم في مخيمات الالجئين في تندوف والصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن آلية األمم المتحدة 
ن أجل االستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، ال تتوفر على والية األبرز ھناك، وھي بعثة األمم المتحدة م

لحقوق اإلنسان، وال ھي تقوم بمراقبة مستمرة لحقوق اإلنسان أو اإلبالغ عنھا. وليس لبعثتھا أي تعاون رسمي مع 
الالجئين، والتي  مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التي مقرھا في جنيف. تتوفر مفوضية األمم المتحدة لشؤون

لھا وجود في المخيمات وفي مدينة العيون، الصحراء الغربية، على تفويض بالحماية فيما يتعلق بالالجئين 
الصحراويين ولكن ليس فيما يتعلق بالسكان الصحراويين غير الالجئين الذين بقوا في الصحراء الغربية تحت 

  السيطرة المغربية.
 

والية البعثة لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا في كل أجزاء الصحراء ينبغي على مجلس األمن توسيع 
الغربية التي يسيطر عليھا المغرب أو التي تسيطر عليھا البوليساريو، وكذلك في المخيمات التي تديرھا البوليساريو 

يدانية لحقوق اإلنسان في تلك في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى توفر األمم المتحدة عن طريقھا مراقبة منتظمة وم
 –تنظيم االستفتاء  -المناطق، واإلبالغ عنھا. وعلى الرغم من أن والية البعثة األصلية والتي استمدت منھا اسمھا 

، إال أن العدد الكبير لموظفيھا الموجودين على األرض، ومواردھا، وخبرتھا 2000توجد في وضع حرج منذ عام 
األقدر على أداء ھذه الوظيفة، بالتشاور مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان. وقد أحبط  الطويلة يجعل منھا اآللية

مجلس األمن في كل مرة اقتراحات أثارتھا دول أعضاء من أجل توسيع الوالية لتشمل إشارة إلى حقوق اإلنسان. 
ن يعارض المغرب ذلك. إن تمكين وتقول جبھة البوليساريو إنھا تفضل منح بعثة المينورسو مثل ھذه الوالية، في حي

  المينورسو من مراقبة حقوق اإلنسان سيوفر آلية لحماية سكان الصحراء الغربية ومخيمات تندوف.
 

  



 

 2014 األول تشرين/أكتوبر | ووتش رايتس ھيومن   5

 التوصيات
  الدولى األمنإلى مجلس 

يجب توسيع والية بعثة األمم المتحدة من أجل االستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان  •
عنھا في كل أجزاء الصحراء الغربية التي يسيطر عليھا المغرب وكذلك التي تسيطر عليھا  واإلبالغ

البوليساريو، وفي المخيمات التي تديرھا البوليساريو في الجزائر؛ أو تأسيس آلية أخرى تمكن األمم المتحدة 
 .من المراقبة المنتظمة والميدانية لحقوق اإلنسان في تلك المناطق، واإلبالغ عنھا

 

  إلى جبھة البوليساريو
 - إذا ما قررت األمم المتحدة توسيع واليتھا  –السماح بآلية مالئمة تابعة لألمم المتحدة مثل المينورسو  •

إلجراء مراقبة ميدانية ألوضاع حقوق اإلنسان في مخيمات الالجئين في تندوف وفي أي جزء من الصحراء 
 ليساريو.الغربية الذي يوجد تحت السيطرة الفعلية للبو

ضمان حق سكان المخيمات غير المقيد في حرية التنقل واتخاذ تدابير استباقية حتى يتسنى لجميع سكان  •
المخيم بأن يعرفوا أنھم أحرار في مغادرة المخيمات، بما في ذلك، إذا رغبوا، االستقرار في الصحراء 

 الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.

 حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير، بما في ذلك عن طريق: ضمان حقوق جميع سكان المخيمات في •

  ضمان أن سكان المخيمات أحرار في الطعن سلميا في قيادة جبھة البوليساريو، والدعوة إلى
 خيارات أخرى للصحراء الغربية غير االستقالل.

  مكرر  52المادة تعزيز الحق في حرية التعبير عن طريق إلغاء، أو الحد بشكل كبير من نطاق
الفضفاض من قانون العقوبات الصحراوي، والتي تنص على أحكام بالسجن لتوزيع منشورات من 
شأنھا "اإلضرار باألمن والنظام العام"، وبتعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي وذلك 

 لضمان أن ال تعاقب المحاكم الناس بالسجن لجرائم التعبير عن الرأي سلميا.

 مان أن يكون تفسير مواد قانون العقوبات في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية ض
 المتعلقة باألمن القومي متفقا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

  تعزيز الحق في التجمع من خالل تعديل مواد قانون العقوبات التي تجرم المشاركة في تجمع عام
خالل بالنظام العمومي"، وھو معيار فضفاض جدا وقد يخضع غير مسلح يعتبر أنه شأنه "اإل

 لتفسير قمعي.
تعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات الصحراوي، وقانون اإلجراءات الجزائية، واألمر قانون لضمان أن  •

الحكم السلطات القضائية العسكرية ال يمكنھا التحقيق مع مدنيين، أو اعتقالھم، أو اتھامھم، أو محاكمتھم، أو 
 عليھم.

ضمان أن المدنيين الذين تحتجزھم السلطات الصحراوية محتجزون في مراكز احتجاز معروفة وتحت  •
سيطرة وزارة العدل، وأن أي وكل تمديد للحبس االحتياطي للمشتبه بھم يكون بأوامر من المحكمة، وفقا 

نه إذا رغب قاضي التحقيق في من قانون اإلجراءات الجزائية الصحراوي. وتنص ھذه المادة أ 86للمادة 
تمديد الحبس االحتياطي للمشتبه به، يجب على القاضي طلب أمر من المحكمة في ھذا الشأن في موعد ال 

 يتجاوز شھرا واحدا قبل انتھاء فترة الحبس االحتياطي الحالي.



 

   6  الرادار خارج

جميع الموظفين إدراك تعھدھا بالقضاء على جميع آثار العبودية في المخيمات من خالل تثقيف الجمھور و •
العموميين، ودعوة الجمھور إلى تقديم شكاوى، والتحقيق فيھا دون تأخير، والتصرف بحزم إلنھاء أية 

حاالت من الممارسات الشبيھة بالرق، واعتماد التدابير الالزمة بحيث يمكن أن تفرض عقوبات شديدة على 
 المخالفات.

 

  إلى حكومة الجزائر
اع حقوق اإلنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية مالئمة تابعة لألمم المتحدة السماح بمراقبة ميدانية ألوض •

 مثل المينورسو، إذا قررت األمم المتحدة توسيع واليتھا.

ضمان أن الالجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر أحرار في التمتع بكافة الحقوق كالجئين في حرية  •
ود الجزائرية، بما في ذلك حقھم في الحصول على وامتالك التنقل داخل األراضي الجزائرية وعبر الحد

جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر الالجئ، واستخدامھا دون عائق للخروج من والدخول إلى األراضي 
 الجزائرية.

تغيير موقفھا الواضح بأنھا تخلت لجبھة البوليساريو عن المسؤولية كاملة في حماية حقوق اإلنسان لسكان  •
الالجئين في تندوف؛ واالعتراف علنا بمسؤوليتھا في ضمان احترام حقوق جميع األشخاص على مخيمات 

األراضي الجزائرية. ويشمل ھذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتھاكات حقوق اإلنسان وضمان محاسبة 
 الجناة.

 

امعة إلى حكومات الدول األخرى والكيانات اإلقليمية، بما في ذلك االتحاد األفريقي، وج
  الدول العربية، واالتحاد األوروبي

ينبغي على حكومات الدول األخرى والمنظمات الحكومية المنخرطة في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، بما 
 فيھا االتحاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، واالتحاد األوروبي:

سواء تحت إدارة المغرب أو البوليساريو ضمان، في انتظار حل النزاع، أن يتمتع الشعب الصحراوي،  •
 بحكم األمر الواقع، بحقوقھم الكاملة في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتعبير.

ولتحقيق ھذه الغاية، دعم توسيع والية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا في المخيمات  •
الصحراء الغربية التي يسيطر عليھا المغرب أو التي تسيطر التي تديرھا البوليساريو، وكذلك في كل أجزاء 

عليھا البوليساريو، أو تأسيس آلية أخرى تمكن األمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق اإلنسان 
 واإلبالغ عنھا.

تشجيع الجزائر على االعتراف وتحمل مسؤوليتھا في ضمان احترام حقوق اإلنسان لالجئين الصحراويين  •
 المقيمين في المخيمات التي تديرھا البوليساريو على األراضي الجزائرية.

 

  توصيات إلى الواليات المتحدة وفرنسا
عبرت الواليات المتحدة وفرنسا عن دعم نوعي لخطة الحكم الذاتي المغربية. ينبغي على ھذين البلدين، جنبا إلى جنب 

مقترح آخر لتسوية نزاع الصحراء الغربية، أن تربط بشكل واضح مع أي دولة أخرى تدعم خطة الحكم الذاتي أو أي 
ھذا الدعم بالتزام السلطات المعنية باالحترام التام لحقوق اإلنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في التحدث 

  والعمل بشكل سلمي لصالح الرؤية التي يفضلونھا للمستقبل السياسي للصحراء الغربية.
ا والواليات المتحدة، كحلفاء لكل من المغرب والجزائر، وكأعضاء دائمين في مجلس األمن التابع ينبغي على فرنس

لألمم المتحدة، أن تقود الجھد في المجلس لتوسيع والية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنھا في كل 
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وليساريو من الصحراء الغربية، وفي مخيمات من الجزء الذي يسيطر عليه المغرب أو الجزء الذي تسيطر عليه الب
الالجئين التي تديرھا البوليساريو، أو إلنشاء آلية أخرى تمكن األمم المتحدة من مراقبة منتظمة وميدانية لحقوق 

اإلنسان. يجب على الواليات المتحدة جمع المعلومات ذات الصلة سواء في المخيمات، وعند االقتضاء، خارجھا، 
عن أوضاع حقوق اإلنسان ھناك، بما في ذلك في التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية األمريكية  والحديث علنا

  حول ممارسات حقوق اإلنسان.
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 منھج التقرير
 

 26قادت ھيومن رايتس ووتش بعثة بحثية إلى مخيمات الالجئين الصحراويين قرب تندوف، بالجزائر من 
، وبعثة بحثية إلى مدينة العيون، في الجزء الذي يسيطر عليه 2013ديسمبر/كانون األول   9نوفمبر/تشرين الثاني إلى 

. وباإلضافة إلى ذلك، أجرى الباحثون 2013نوفمبر/تشرين الثاني  14إلى  8المغرب من الصحراء الغربية، من 
الصحراء الغربية،  بعض المقابالت من أجل ھذا التقرير بشكل شخصي في الرباط، المغرب، وعبر الھاتف إلى

وموريتانيا، ومخيمات الالجئين في تندوف. في المخيمات، التقى الباحثون مع مسؤولي الجمھورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية، والذين قدموا أجوبة كتابية لألسئلة المقدمة إليھم. وأجاب المسؤولون الجزائريون أيضا كتابة 

  الصحراويين والجزائريين بشكل تام في ھذا التقرير.عن أسئلتنا. ونقلت ردود المسؤولين 
 

زار فريق ھيومن رايتس ووتش المتكون من اثنين من الباحثين الناطقين باللغة العربية، بمن في ذلك واحد لغته األم 
لقرب ھي اللھجة الحسانية، مخيمات الالجئين الستة (السمارة، والعيون، وبوجدور، وأوسرد، والداخلة، والرابوني) با

من تندوف، الجزائر. إال أن الباحثين لم يزوروا الجزء الذي يقع تحت سيطرة البوليساريو في الصحراء الغربية، على 
الرغم من أنھم قابلوا صحراويين يزورون بانتظام ھذه المنطقة، القليلة السكان، أو الذين أقاموا ھناك. قابل الباحثون ما 

أجانب يعملون في  8من مسؤولي البوليساريو، و  16خيمات، وعلى األقل الجئا يقيمون في الم 40ال يقل عن 
من الالجئين الصحراويين المقيمين خارج مخيمات تندوف.  12وكاالت األمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، و 

اختارت ھيومن رايتس ووتش الالجئين إلجراء المقابالت من خالل إحاالت الصحراويين الذين يعيشون خارج 
لجزائر، والعمال األجانب الذين يعيشون في المخيمات، والباحثين األجانب الذين زاروا المخيمات، وعن طريق ا

  إحاالت سكان المخيم أنفسھم.
 

عرض الذين تمت مقابلتھم في المخيمات مجموعة من وجھات النظر حول قيادة البوليساريو. ومن بين الصحراويين 
للعيش في  2013و  2009ات تسعة من الذين غادروا المخيمات بين عامي الذين تمت مقابلتھم خارج المخيم

  الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب.
 

قام باحثو ھيومن رايتس ووتش، بينما ھم في مخيمات تندوف، بتحديد جدولھم الزمني الخاص وتنقلوا بحرية. وشملت 
تندوف، وھو سجن الشھيد عبد الرحمن، ومركز بالھي أنشطتھم زيارات إلى مركز االعتقال الرئيسي في مخيمات 

السيد المعطي لرعاية األحداث، وھو مرفق احتجاز ومأوى للقاصرين. لم يجروا مقابالت مع السكان في حضور 
مسؤولين من البوليساريو. ولكن، ونظرا لظروف السكن، كان من المستحيل في كثير من األحيان إجراء مقابالت 

د. وأجرى الباحثون مقابالت مع جميع الالجئين الصحراويين باللغة العربية، باستثناء واحدة باللغة فردية وعلى انفرا
الفرنسية، وواحدة باللغة اإلسبانية. وأجروا مقابالت مع األجانب باللغة العربية، أو الفرنسية، أو اإلنجليزية. وأوضحت 

التي قدموھا، ولم تعرض أية حوافز إلجراء مقابالت  ھيومن رايتس ووتش للذين قابلتھم كيف ستستخدم المعلومات
  معھم.

 
لم تواجھنا أي عوائق إلجراء مقابالت خاصة مع سكان المخيمات الصحراويين، وسكان المخيمات السابقين في 

  المغرب، وفي الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب.
 

ر عدم الكشف عن أسمائھم. في ھذه الحاالت يقدم طلب العديد من األشخاص الذين تمت مقابلتھم من أجل ھذا التقري
  التقرير تاريخ ومكان المقابلة ولكن ليس اسم الشخص الذي تمت مقابلته.
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تم  تقريرمن أجل  2007أجرت ھيومن رايتس ووتش بحثا في مخيمات الالجئين في تندوف في نوفمبر/تشرين الثاني 
نشره في العام التالي. ويستكمل ھذا التقرير القسم الخاص بمخيمات تندوف من ذلك التقرير ووسع نطاق التحقيق. ولكن 

ھذا التقرير ليس رؤية شاملة بشأن قضايا حقوق اإلنسان في المخيمات. يمكن االطالع على تغطية ھيومن رايتس ووتش 
لغربية تحت السيطرة المغربية على صفحة المغرب/الصحراء الغربية المستمرة ألوضاع حقوق اإلنسان في الصحراء ا

  .http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/morocco/western-saharaعلى 
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I .الخلفية 
 

أنشئت مخيمات الالجئين في تندوف، وھي موطن لعشرات اآلالف من الالجئين الصحراويين على مدى ثالثة عقود، 
من قبل الجئين من الصحراء الغربية الذين فروا أمام تقدم القوات المغربية.  السبعينيات الثاني منخالل النصف 

الجمھورية العربية الديمقراطية الصحراوية. وتدير جبھة البوليساريو،  1976أسست جبھة البوليساريو في عام 
عربية الصحراوية الديمقراطية، فضال عن بموافقة ودعم الجزائر، مخيمات الالجئين حول تندوف باسم الجمھورية ال

شريط من الصحراء الغربية قليل عدد سكان يقع جنوب وشرق الجزء من الصحراء الغربية الذي يوجد تحت سيطرة 
المغرب بحكم األمر الواقع. وتعترف بالجمھورية الصحراوية كدولة عشرات من البلدان، وھي عضو في االتحاد 

  األفريقي.
 

للمخيمات ھو الرابوني، وھو موقع وزارات الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والمستشفى  المركز اإلداري
الرئيسي، والمكاتب الميدانية الرئيسية للمنظمات الدولية غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة التي تعمل بانتظام في 

إليھا عبر طريق معبدة من تندوف، ويقع على مسافة  المخيمات. الرابوني ھو أيضا المستوطنة األكثر سھولة للوصول
: أوسرد، والعيون، وبوجدور، والسمارة. أما 5من بين المخيمات السكنية الـ  4كيلومترا من  32و  8تمتد ما بين 

كيلومترا إلى الجنوب  137المخيم الخامس، وھو مخيم الداخلة، فھو بعيد عن المخيمات األخرى، ويقع على بعد 
من الرابوني. يعيش معظم الالجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات الخمسة في خيام أو في أكواخ من الشرقي 

  الطين بدون مياه جارية.
 

كيلومتر مربع من األراضي القاحلة في معظمھا بين الحدود الجنوبية للمغرب  266000تغطي الصحراء الغربية 
، وھم رحل تقليديا يتكونون من مزيج من العرب واألمازيغ الذين وموريتانيا. سكانھا األصليون ھم الصحراويون

  1يتحدثون الحسانية، وھي لھجة من اللغة العربية التي تستعمل أيضا في موريتانيا.
  

، وتحت ضغط األمم المتحدة إلنھاء 1974. وفي عام 18842أعلنت أسبانيا الصحراء الغربية كمحمية في عام 
  .3على إجراء استفتاء بين سكان الصحراء الغربية يشمل خيار االستقاللاالستعمار، وافقت أسبانيا 

قال الملك الحسن الثاني ملك المغرب إن االستعمار األسباني قد عطل الحكم المغربي، والذي ينبغي أن يستأنف بعد 
ة إحالة المسألة على انسحاب أسبانيا. وقبل إجراء أسبانيا لالستفتاء، طلب المغرب من الجمعية العامة لألمم المتحد

  محكمة العدل الدولية.

                                                           
1  Mercer, John, "The Cycle of Invasion and Unification in the Western Sahara", African Affairs, Vol. 75, No. 301 (Oct. 1976), p. 498.  
2 Tony Hodges, Western Sahara: The Roots of a Desert War (New York: Lawrence Hill & Co., 1983), pp. 40-84, 135-46.   
، أكد مجلس األمن صراحة على 1988. في عام 1973لعامة لألمم المتحدة سبعة قرارات أخرى تؤكد ھذا الحق إلى حدود تبنت الجمعية ا 3

  .)1988( 621حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعمه لالستفتاء، قرار مجلس األمن الدولي رقم 
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  2013خاص © . 1976غروب الشمس فوق مخيم السمارة، أكبر الخمسة مخيمات حيث يعيش الالجئون الصحراويون منذ  1الصورة 

 
، أن المغرب (وموريتانيا) كانت له 1975أكتوبر/تشرين األول  16وجاء في الرأي االستشاري للمحكمة، الصادر في 

عالقات سياسية مع بعض سكان الصحراء الغربية قبل االستعمار األسباني، وھذه ال ترقى إلى درجة السيادة، وعليه 
من خالل التعبير الحر  تؤثر على ... تطبيق مبدأ تقرير المصيرلم يثبت لديھا وجود روابط قانونية، من شأنھا أن "... 

  4والحقيقي عن إرادة سكان المنطقة".
 

، 1975نوفمبر/تشرين الثاني  6ومع ذلك، أعلن الملك الحسن الثاني أن المحكمة أثبتت صحة مطالب المغرب. وفي 
ضراء" لمواطنين مغاربة إلى داخل شريط أرسى مطالب المغرب في الصحراء الغربية من خالل إطالق "المسيرة الخ

. وكانت وحدات من الجيش المغربي قد توغلت 5كيلومترات من الصحراء الغربية الذي أخاله الجنود األسبان 10من 
  6أكثر داخل أراضي الصحراء الغربية قبل ذلك بعدة أيام.

 
حياتھا ومسؤولياتھا على الصحراء ، وقعت أسبانيا على اتفاق نقل بعض صال1975نوفمبر/تشرين الثاني  14في 

  الغربية إلى المغرب وموريتانيا. وانسحبت رسميا من اإلقليم في العام التالي، وقسمھا المغرب وموريتانيا فيما بينھما.

                                                           
  .162"، محكمة العدل الدولية، الفقرة 1975ول أكتوبر/تشرين األ 16"الصحراء الغربية، الرأي االستشاري بتاريخ  4
، أمرت الحكومة المغربية المشاركين األصليين في 1976الغربية منذ عام  الصحراءرغم من أن مئات اآلالف من المغاربة استقروا في  5

  .224 ، صHodges, Desert War. 1975نوفمبر/تشرين الثاني  18المسيرة بالعودة إلى الوطن في 
220المصدر السابق، ص   6  
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واجھت القوات المغربية والموريتانية مقاومة مسلحة من قبل حركة االستقالل الصحراوية المعروفة باسم الجبھة 
. وعندما تخلت موريتانيا عن مطالبھا في الصحراء 7ر الساقية الحمراء ووادي الذھب (البوليساريو)الشعبية لتحري

  ، احتلت القوات المغربية بسرعة األراضي التي أخلتھا.1979الغربية في عام 
 

ة ھربا ، بدأ الالجئون الصحراويون يتحركون شرقا نحو الصحراء الجزائري1976بحلول يناير/كانون الثاني من عام 
. بحلول شھر 8من تقدم الجيش المغربي في الصحراء الغربية والھجمات التي يشنھا سالح الجو المغربي

. فر 9الجئ صحراوي يعيشون في إحدى عشر مخيما في الجزائر 50000أكتوبر/تشرين األول من ذلك العام، كان 
ة في الصحراء الغربية بترويع المدنيين المزيد من الالجئين خالل السنوات الالحقة مع قيام القوات المغربي

. في نھاية 10الصحراويين من خالل وسائل مثل االعتقاالت التعسفية، وأعمال االحتجاز السري، و"االختفاء"
المطاف، استقر اآلالف من المواطنين المغاربة في الصحراء الغربية، بتشجيع وحوافز الحكومة، ويعتقد اليوم على 

  ن عدد الصحراويين األصليين في اإلقليم.نطاق واسع أنھم يفوقو
 

، أسس قادة البوليساريو الجمھورية العربية الديمقراطية الصحراوية. اعترفت منظمة 1976فبراير/شباط  27في 
الوحدة األفريقية بالجمھورية الصحراوية كعضو بھا، واعترفت عشرات الدول بھا. وال تعترف األمم المتحدة 

صحراوية الديمقراطية كدولة، ولكنھا تعاملت باستمرار مع البوليساريو باعتبارھا طرفا في بالجمھورية العربية ال
  11نزاع الصحراء الغربية وتشارك في المفاوضات.

 
وفقا لدستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية فإن جبھة البوليساريو سوف تبقى الممثل الوحيد للشعب 

  12الوطنية على الصحراء الغربية.الصحراوي حتى تحقيق السيادة 
 

، توسطت األمم المتحدة لوقف إطالق النار بين المغرب والبوليساريو ووفرت "بعثة األمم المتحدة 1991في عام 
بتاريخ  690لالستفتاء في الصحراء الغربية" (المعروفة باسم المينورسو والمنشأة بموجب قرار مجلس األمن رقم 

كانت البعثة من أجل مراقبة وقف إطالق النار وتنظيم استفتاء يسمح للصحراويين . و13)1991أبريل/نيسان  29

                                                           
الساقية الحمراء، وھي نھر جاف في الغالب قرب مدينة العيون، ووادي الذھب، وھو نھر آخر بالقرب من . تمثل 225المصدر السابق، ص  7

  مدينة الداخلة، المناطق الشمالية والجنوبية، على التوالي، من الصحراء األسبانية.
كل واحد منھما على األقل إلى عشرة  تعداد، "اكتشفت طائرة مغربية تجمعين كبيرين من الالجئين، يصل 1976في منتصف فبراير/شباط  8

آالف شخص، في كلتة زمور، على بعد حوالي خمسة وثالثين كيلومترا غرب الحدود الموريتانية، وفي أم دريكة، بعيدا نحو الجنوب. قتل 
خدام قنابل النابالم، على مدى الشھرين التاليين". بحلول أواخر فبراير/شباط بقي فقط عشرات الالجئين في غارات جوية والتي شملت است

  .233- 232، ص Hodges, Desert Warصحراويا في مدينة العيون.  29000من أصل  6000إلى  5000
، Hodges, Desert Warيھا في ، أشير إل1978أغسطس/آب  A/CR.96/ 534 ،9وثيقة المفوضية السيامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  9

  . 233ص. 
تم توثيق واالعتراف باعتقاالت تعسفية واحتجازات سرية، و"اختطافات" الصحراويين وكذلك من المغاربة من قبل أجھزة أمن الدولة في  10

، 2004مد السادس في عام . درست ھذه الھيئة، التي دشنھا الملك مح2005التقرير النھائي لھيئة اإلنصاف والمصالحة المغربية في عام 
، ووضع آلية لتعويض الضحايا. ملخص استنتاجات الھيئة باللغة الفرنسية: 1999و  1956االنتھاكات التي ارتكبت بين 

www.ier.ma/article.php3?id_article=1496 2014سبتمبر/أيلول  17. (تمت الزيارة في.(  
11 " Report of the United Nations Visiting Mission to Spanish Sahara, 1975 ،" في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعالن

 Report of the Secretary-General on the . و "UN Doc. A/10023/Add.5, Annex (1975)منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، 
situation concerning Western Sahara .5"، ص.  

وتقول جبھة البوليساريو إن نظام الحكم سيتغير حين استقالل ). 2011دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية ( من 32المادة  12
 10الصحراء الغربية. (مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مكلف البوليساريو بالعالقة مع بعثة المينورسو، محمد خداد، مخيم سمارة، 

  .2007نوفمبر/تشرين الثاني 
13 .1991أبريل/نيسان  29، الحالة في الصحراء الغربية، 690جلس األمن الدولي، قرار رقم م   
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. في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، أوقفت البوليساريو 14المؤھلين االختيار بين االستقالل أو االندماج مع المغرب
  والمغرب األعمال العدائية الفعلية.

 
ناخب مقبول. وردت الحكومة  86000ئمة بحوالي مرشح، أصدرت بعثة المينورسو قا 198000بعد فحص 

. جعل ھذا 15طعن، التي اضطرت بعثة المينورسو إلى النظر فيھا 124000المغربية من خالل جمع وتقديم حوالي 
  16األمم المتحدة تتواجه مع "احتمال الحاجة، في الواقع، إلى بدء عملية تحديد ھوية الناخبين مرة أخرى".

 
ريو اإلصرار على إجراء استفتاء يتضمن االستقالل كخيار. ويرفض المغرب ھذا الطلب في تواصل جبھة البوليسا

حين يقترح "حكما ذاتيا" لإلقليم تحت سيادته. ابتعدت األمم المتحدة بھدوء عن فكرة استفتاء تنظمه بعثة المينورسو، 
ين خاصين بإيجاد حل سياسي لنزاع وليس ھناك أي بديل. كلف األمناء العامون لألمم المتحدة المتعاقبون مبعوث

  الصحراء الغربية. ومع ذلك، لم يستطع أحد كسر الجمود.
 

تسيطر البوليساريو فعليا على منطقتين متجاورتين. فباإلضافة إلى مخيمات الالجئين التي تديرھا في الصحراء 
التي تقع شرق "الجدار"، وھو في المئة من الصحراء الغربية القليلة السكان و 15الجزائرية، تسيطر كذلك على 

كيلومتر بني خالل فترة الحرب والذي  1500سلسلة من أعمال ترابية وتحصينات دفاعية مغربية على طول أكثر من 
  يقسم اإلقليم إلى جزئين.

 
لم تالحظ ھيومن رايتس ووتش أي وجود أمني جزائري مباشر في المخيمات؛ وقال عدد من المصادر إنه لم يكن 

  تواجد أمني جزائري. ولدى الجيش الجزائري حضور كبير في نواحي مدينة تندوف.ھناك أي 
. ويقدر برنامج 17الجئ 165000تعداد سكان المخيمات متنازع عليه. تقدر البوليساريو والجزائر أن ھناك حوالي 

و  90000 بينالغذاء العالمي والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين مجموع سكان المخيمات 
  19عم المغرب أن ھذه األرقام مضخمة وحث األمم المتحدة على إجراء إحصاء سكاني جديد.. ويز12500018

                                                           
التنفيذ التي طرحھا األمين العام واعتمدھا مجلس األمن على فترة انتقالية يكون للممثل الخاص  خطةجاء في موقع المينورسو، " نصت  14

ستقالل لألمين العام فيھا المسؤولية المنفردة والخالصة على كل المسائل المتعلقة باالستفتاء، والذي سيختار فيه شعب الصحراء الغربية بين اال
الخاص في مھامه نائب الممثل الخاص ومجموعة متكاملة من موظفي األمم المتحدة المدنيين  واالندماج مع المغرب. ويساعد الممثل

والعسكريين والشرطة المدنية وتعرف باسم مھمة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية"، 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso 2014أبريل/نيسان  20. (تمت الزيارة في.(  

 Seized of the Matter’: The UN and the Western Sahara Dispute”, Mediterranean Quarterly, vol. 15, no. 3‘“جاكوب موندي،  15
 Keeping It Secret: The United Nations Operation in Western . أنظر ھيومن رايتس ووتش "148- 130)، ص.ص. 2004(صيف 
Sahara1995ألول "، أكتوبر/تشرين ا ،http://www.hrw.org/reports/1995/Wsahara.htm 2014سبتمبر/أيلول  10. (تمت الزيارة في.(  

16 International Crisis Group, “Western Sahara: Out of the Impasse,” Middle East/North Africa Report No. 66, June 11, 2007,   .2ص.  
لبرنامجھا "تدابير بناء الثقة "  2013وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  في نوفمبر/تشرين الثاني ھذا التقدير في تقييم المف جاء 17

 Bridge over troubled desert: A review of the UNHCR confidence-building measures programme in بين المغرب والبوليساريو: "
the Western Sahara Territory and in the refugee camps near Tindouf   جسر فوق صحراء مضطربة: استعراض برنامج المفوضية)

 السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تدابير بناء الثقة في إقليم الصحراء الغربية وفي مخيمات الالجئين قرب تندوف)"، نوفمبر/تشرين
  ).2014سبتمبر/أيلول  10(تم الوصول في  http://www.unhcr.org/52861b9b9.pdf .9، ص. 2013الثاني 

 90000وفقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإنھا و برنامج الغذاء العالمي، يعملون على مخطط مبني على عدد  18
 Bridge over troubled desert: A review of the UNHCR إضافية، الذين يوفر لھم برنامج الغذاء العالمي التغذية. " 35000الجئ، زائد 

confidence-building measures programme in the Western Sahara Territory and in the refugee camps near Tindouf   جسر فوق)
اء الغربية وفي صحراء مضطربة: استعراض برنامج المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تدابير بناء الثقة في إقليم الصحر

  .9، ص. 2013مخيمات الالجئين قرب تندوف)"، نوفمبر/تشرين الثاني 
 Le Maroc réitère son appel pour opérer un recensement de la population séquestrée dans les وكالة المغرب العربي لألنباء: " 19

camps de Tindouf ) ،"(2014مارس/آذار  27المغرب يجدد دعوته إلجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف ،
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وتنقسم المخيمات إداريا إلى دوائر وأحياء. تدير جبھة البوليساريو، بصفتھا السلطة الحاكمة الوحيدة في الجمھورية 
نظام محاكم وسجون؛ القضاة المحليون (القضاة الشرعيون) لديھم العربية الصحراوية الديمقراطية، نظام العدالة، مع 

  والية قضائية على قضايا قانون األسرة واألحوال الشخصية.
 

، بعد أن أعيد انتخابه في كل المؤتمرات العامة 1976محمد عبد العزيز ھو األمين العام لجبھة البوليسارية منذ عام 
يضا دور رئيس الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية والقائد العام للبوليساريو. كأمين عام، يشمل منصبه أ

  للقوات المسلحة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.
 

الوصول إلى المخيمات ليس سھال. يجب على الغربيين الحصول على تأشيرات دخول إلى الجزائر، والتي ال تمنحھا 
. ال توجد وسائل إعالم أجنبية في المخيمات أو بالقرب منھا. في حين الحكومة بسھولة ما لم تؤيد البوليساريو الطلب

أن مئات األجانب يزورون المخيمات كل عام أو يعملون ھناك لصالح مختلف المنظمات غير الحكومية اإلنسانية 
سوا متخصصين والتضامنية والتنموية، فإن عددا قليال منھم، إن وجد، يوجد ھناك لمراقبة حقوق اإلنسان، كما أنھم لي

  في ھذا العمل.
 

تحتفظ األمم المتحدة بوجود دائم في مخيمات الالجئين في تندوف وفي الصحراء الغربية. ومع ذلك، فإن كيان األمم 
المتحدة األبرز ھناك، المينورسو، ال تتوفر على والية حقوق اإلنسان، وال تقوم بمراقبة مستمرة لحقوق اإلنسان وال 

ل في مھمتھا التعاون الرسمي مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التي مقرھا في جنيف. أحبط تبلغ عنھا. وال يدخ
. وتقول 20مجلس األمن مقترحات، كلما تم طرحھا، لتوسيع والية بعثة المينورسو لتشمل إشارة إلى حقوق اإلنسان

بشدة، مع ذلك، الفكرة على أساس أن  . يعارض المغرب21جبھة البوليساريو إنھا تفضل إعطاء البعثة مثل ھذه الوالية
 22.ذلك من شأنه أن يمس بـ  "السيادة المغربية" على الصحراء الغربية

 
تتوفر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على مكاتب في كل من األراضي الخاضعة للسيطرة المغربية 

باط الحماية الذين يساعدون بعثة المينورسو في إدارة ومخيمات الالجئين في تيندوف. ومن بين الموظفين عدد من ض
برنامج تبادل الزيارات بين المنطقتين بالنسبة لألسر المشتتة بسبب النزاع، والذين يتجولون في مخيمات الالجئين 

لمراقبة مشاريع المساعدات ويجعلون أنفسھم رھن إشارة أي الجئ قد يرغب في التحدث إليھم. يساعد مكتب 
ة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في تندوف أيضا في التوثيق القانوني لالجئين، ويقدم المشورة المفوضي

القانونية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الجنسي والقائم على النوع، ويدرب شرطة البوليساريو على القانون الدولي 
  23لالجئين والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 
جمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية والسلطات الجزائرية في السنوات األخيرة خطوات لتشديد اتخذت سلطات ال

األمن في مخيمات تندوف والمناطق المجاورة لھا، مشيرة إلى الخطر المتزايد الذي تشكله الجماعات المسلحة 

                                                                                                                                                                             
https://www.maroc.ma/fr/actualites/le-maroc-reitere-son-appel-pour-operer-un-recensement-de-la-population-sequestree-

dans  2014سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في.(  
20 What’s in Blue, “Western Sahara Mission Mandate Renewal”, April 24, 2013, http://www.whatsinblue.org/2013/04/western-

sahara-mission-mandate-renewal.php  2014سبتمبر/أيلول  25(تم الوصول في.(  
 84، الفقرة 2014أبريل/نيسان  10اء الغربية"، مجلس األمن التابع لألمم المتحدة "تقرير األمين العام حول الوضع بشأن الصحر 21

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_258.pdf  تم)
-http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/19/human-rights-western-sahara)، انظر أيضا 2014سبتمبر/أيلول  25الوصول في 

and-tindouf-refugee-camps-0/ 31 . ص  
في نقرير ھيومن  2أعيد طبعه كملحق  ووتش، على خطاب من ھيومن رايتس 2008مايو/أيار  30المغرب، بتاريخ  حكومةانظر، رد من  22

  .159في مخيمات الالجئين في تندوف"، ص.  الغربيةفي الصحراء  اإلنسانرايتس ووتش "حقوق 
23 .2014، أبريل:نيسان الغربيةلعام لألمم المتحدة بشأن الحالة في الصحراء تقرير األمين ا   
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الخصوص، السلطات في ھذا . شجع حدثان، على وجه 24وشبكات التھريب في مناطق الصحراء والساحل العميقة
، على يد مسلحين مجھولين 2011أكتوبر/تشرين األول  13الصدد: األول كان اختطاف ثالثة متعاونين أجانب، في 

في الرابوني، والذين أطلق سراحھم في يوليو/تموز التالي من طرف متشددين إسالميين كانوا يحتجزونھم في شمال 
  25من قبل متشددين إسالميين. 2012ال مالي خالل معظم مالي؛ والثاني ھو االستيالء على شم

 
، بنت السلطات الصحراوية جدرانا رملية بعلو حوالي متر حول كل مخيم وحول مستوطنات أخرى 2011منذ اختطافات 

مثل الرابوني، والتي تھدف إلى إجبار حركة السيارات من المرور عبر نقاط تفتيش. ووضعت السلطات الجزائرية 
وية أيضا مرافقة مسلحة إجبارية للزوار، ومنظمات المساعدة الدولية، وموظفي األمم المتحدة أثناء السفر نحو والصحرا

أماكن معينة، مثل الطرق المؤدية من منطقة المخيم الرئيسي نحو مدينة تندوف، وإلى مخيم الرابوني، فضال عن الطريق 
ات الجزائرية بتمديد الطرق المعبدة المؤدية إلى الجنوب الشرقي من . وقامت السلط26بين مخيم الرابوني نحو مخيم الداخلة

 تندوف، والتي تربط اآلن كال من مخيم الداخلة ومنشآت عسكرية جزائرية بالقرب منھا.
 

، وسع أمر قانون أصدره الرئيس عبد العزيز من اختصاص المحكمة العسكرية في الجمھورية 2012فبراير/شباط  19في 
الصحراوية الديمقراطية ليشمل حيازة، وبيع، ونقل، واستخدام المخدرات غير المشروعة. وبرر مسؤولون العربية 

  27صحراويون ھذا على أساس أن تھريب المخدرات يشكل تھديدا أمنيا ألنه يساعد على تمويل الجماعات المسلحة.
 

* ** 
 

  الغربية.ليس لـ ھيومن رايتس ووتش أي موقف حول الوضع النھائي للصحراء 
 

الوضع في الصحراء الغربية ھو احتالل بموجب قوانين النزاع المسلح. ومع ذلك، فإن إطارنا الرئيسي في مخيمات 
الالجئين الصحراويين ھو القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتشمل اھتماماتنا الرئيسية انتھاكات حقوق حرية التعبير، 

  ات قانون حقوق اإلنسان، وليست مسألة قانون االحتالل.كلھا انتھاك –وتكوين الجمعيات، والتجمع 
 

تصنف األمم المتحدة الصحراء الغربية على أنھا إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وال تعترف بالسيادة المغربية عليه. 
المتحدة.  كما أنھا ال تعترف بالجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة ولم تمنحھا صفة رسمية لدى األمم

الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالتالي ليست طرفا في معاھدات األمم المتحدة األساسية لحقوق اإلنسان. 

                                                           
 4(مقتبسة عن وكالة األنباء الفرنسية)،  Algeria beefs up army presence on Mali border” (citing Agence France Presse“الجزيرة، 24

 11، (تمت الزيارة في http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/02/201324152820629866.html  ،2013فبراير/شباط 
  ).2014سبتمبر/أيلول 

مجھولين. وقد انتھى بھم األمر في يد حركة  مسلحينمن قبل  2011أكتوبر/تشرين األول  23، أسبانيان وإيطالي، في اختطف المتعاونون 25
. أفرجت المجموعة 2012التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا، والتي شاركت في سيطرة اإلسالميين المسلحين على شمال مالي خالل معظم 

  .2012/تموز يوليوعن الثالثة في 
 Bridge over troubled desert: A review of the UNHCR confidence building“المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، " 26

measures programme in the Western Sahara Territory and in the refugee camps near Tindouf  :جسر فوق صحراء مضطربة)
لصحراء الغربية وفي مخيمات الالجئين بالقرب استعراض برنامج تدابير بناء الثقة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشون الالجئين في إقليم ا

. تضطرت السلطات الجزائرية والصحراوية ھيومن رايتس ووتش للسفر مع مرافقة مسلحة بين 2013من تندوف)"، نوفمبر/تشرين الثاني 
مسلحة الصحراوية أيضا ؛ وكانت الحراسة ال2013مطار تندوف ومنطقة المخيم الرئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول 

والتي انضمت  2013ديسمبر/كانون األول  9واجبة على قافلة تابعة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى مخيم الداخلة في 
  إليھا ھيومن رايتس ووتش.

27 . رسالة من وزير العدل بالجمھورية 2013ديسمبر/كانون األول  6مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤولين في وزارة العدل، الرابوني،  
2014أبريل/نيسان  5العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، إلى ھيومن رايتس ووتش،  . 
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ومع ذلك، فإن البوليساريو، التي تمارس السلطة الفعلية الحكومية داخل المخيمات، صدقت على العديد من المعاھدات 
الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وھي عضو في االتحاد  اإلقليمية لحقوق اإلنسان باسم حكومة

وفرض حظر على استخدام األلغام األرضية  29، وأعلنت رسميا التزامھا كجبھة تحرير باتفاقيات جنيف28األفريقي
  30المضادة لألفراد.

 
الالجئين الصحراويين على تساعد الحكومة الجزائرية البوليساريو ماليا ودبلوماسيا، وسمحت لھا بإدارة عدد من 

أراضيھا ألكثر من ثالثة عقود. وقالت الجزائر إن البوليساريو وحدھا ھي المسؤولة عن ضمان حقوق اإلنسان 
. مثل ھذا الموقف من قبل دولة ذات سيادة ال يتوافق مع القانون 31للصحراويين في مخيمات الالجئين في تندوف

لسلطة للبوليساريو، فإن الحكومة الجزائرية ال تزال مسؤولة في نھاية الدولي. على الرغم من تفويض الجزائر ا
، بما في ذلك في 32المطاف وفقا اللتزاماتھا القانونية الدولية عن حقوق اإلنسان لجميع األشخاص في أراضيھا

التي تنتھك . وبشأن مسؤولية الدولة، فإن أفعال البوليساريو داخل الجزائر و33مخيمات الالجئين بالقرب من تندوف

                                                           
 27والشعوب، اعتمد في  اإلنسانوقعت الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو صدقت على: الميثاق األفريقي [بانجول] لحقوق  28

أكتوبر/تشرين  21دخلت حيز التنفيذ في ، CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) ، وثيقة منظمة الوحدة األفريقية1981يونيو/حزيران 
)؛ والميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وثيقة منظمة الوحدة األفريقية 1986مايو/أيار  2(تم التصديق عليھا في  1986األول 

CAB/LEG/24.9/49 )1990أكتوبر/تشرين األول  23(تم الوقيع عليھا في  1999نوفمبر/تشرين الثاني  29ت حيز التنفيذ في )، دخل
ة )؛ والبروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي اعتمدته الدورة العادية الثاني1992

(تم  2005نوفمبر/تشرين الثاني  25، دخلت حيز التنفيذ في CAB/LEG/66.6، 2000مبر/أيلول سبت 13للجمعية العامة لالتحاد، مابوتو، 
  ).2006يونيو/حزيران  20التوقيع عليھا في 

،  France Libertés. 1949، أرسلت جبھة البوليساريو إلى المجلس الفيدرالي السويسري إعالن تنفيذ اتفاقيات جنيف لعام 1975في عام  29
خدماتھا على كل من ملك  األحمر، عرضت اللجنة الدولية للصليب 1981نوفمبر/شرين الثاني  24. كذلك، "في 10، ص. 2003تقرير بعثة 

ال المغرب، الحسن الثاني، واألمين العام للبوليساريو، محمد عبد العزيز، لزيارة المعتقلين المحتجزين من قبل قوات البوليساريو. وتم إرس
 6لجنة منظمة الوحدة األفريقية بشأن الصحراء الغربية برئاسة الرئيس دانيال أراب موي من كينيا. في  إلى 1982العرض في عام 

، قبلت البوليساريو عرض اللجن الدولية للصليب األحمر كدليل على رغبتھا في احترام القانون الدولي اإلنساني وأنشطة 1982مارس/آذار 
 Churchill Ewumbue-Monono" :Respect for international humanitarian law by armed non-state actors in Africaاللجنة الدولية". 

 ,International Review of the Red Cross, vol.88 (احترام القانون اإلنساني الدولي من جانب فاعلين مسلحين غير حكوميين في أفريقيا)"،
no.86 2006، ديسمبر/كانون الثاني.  

البوليساريو على صك االلتزام بموجب نداء جنيف بالحظر الشامل على األلغام المضادة لألفراد والتعاون في األعمال المتعلقة وقعت  30
 Polisario ، رويترز، "2006للجمھورية العربية الصحراوية الديمقاطية في  30لغما مضادا لألفراد في الذكرى الـ  3321باأللغام، ودمرت 

destroys mines in Western Sahara – group   2006مارس/آذار  3مجموعة)"،  –(البوليساريو تدمر األلغام في الصحراء الغربية.  
31 "While the refugees are present in the territory of Algeria, the authorities reiterated during meetings with the Head of the 

delegation that despite this presence, the responsibility for human rights and other related matters lies with the Government 
of the SADR ) في حين أن الالجئين يوجدون على التراب الجزائري، كررت السلطات أثناء اجتماعات مع رئيس الوفد أنه وبالرغم من ھذا

مسائل أخرى ذات صلة تقع على عاتق حكومة الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية)"  الوجود، فإن مسؤولية حقوق اإلنسان وأية
  .39المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الفقرة  منشورلبعثةغير  2006تقرير 

لى الدول األطراف، يجب ع، أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه "2العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة رقم 32
تحترم وتكفل الحقوق المشمولة بالعھد لجميع األشخاص الذين قد يوَجدون في إقليمھا وكذلك لجميع  أن، 2من المادة  1بموجب الفقرة 

على الدول : طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض 31األشخاص الخاضعين لواليتھا"، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 
  .10)، الفققرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004األطراف في العھد، وثيقة األمم المتحدة 

 The Government of Algeria is obliged to ensure: "... 40و  39تقرير غير منشور لبعثة المفوضية السماية لحقوق اإلنسان، الفقرات  33
that all rights stipulated in these [human rights and refugee treaties to which it is party] are upheld for all persons on 
Algerian territory. It should be underlined that UNHCR works directly with the Government of Algeria as the country of 

asylum/host government on all matters related to the Sahrawi refugee programme  حكومة الجزائر ملزمة بضمان أن جميع)
الحقوق المنصوص عليھا في [معاھدات حقوق اإلنسان ومعاھدات الالجئين التي ھي طرف فيھا] ھي مكفولة لجميع األشخاص على 

حكومة الجزائر باعتبارھا بلد اللجوء/حكومة األراضي الجزائرية. ينبغي التأكيد على أن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تعمل مباشرة مع 
، صدقت الجزائر على العھد الدولي 1989سبتمبر/أيلول  12مضيفة بشأن جميع المسائل المتعلقة ببرنامج الالجئين الصحراويين)"، في 

قت الجزائر أيضا أو انضمت، في الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. صد
اقية جملة أمور، على االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين (اتفاقية الالجئين)؛ البروتوكول الخاص بوضع الالجئين، واتفاقية حقوق الطفل، واتف

واتفاقية القضاء على جميع أشكال  مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة (اتفاقية مناھضة التعذيب)،
، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضال عن آليات إقليمية لحقوق اإلنسان. وفقا (CEDAW)التمييز ضد المرأة 

يجب على الدول إلنسان أنه "أوضحت اللجنة المعنية بحقوق امن العھد الدولي الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد  2للمادة 



 

 2014 األول تشرين/أكتوبر | ووتش رايتس ھيومن   17

التزامات الجزائر بشأن حقوق اإلنسان تعزى إلى الجزائر نفسھا، بغض النظر عما إذا كانت الجزائر قد فوضت 
  34للبوليساريو ممارسة السلطة.

 
، فإن الجزائر ملزمة باحترام حقوق الالجئين 1967وبروتوكولھا لعام  1951باعتبارھا طرفا في اتفاقية الالجئين لعام 

تنقل داخل الجزائر بنفس درجة األجانب اآلخرين، وإصدار وثائق سفر لالجئين الصحراويين بغرض في حرية ال
ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قاھرة تتصل باألمن الوطني وھو إلتزام ال يمكنھا الحد منه " –السفر خارج الجزائر 

ة سوق العمل الوطنية، فرض تدابير تقييدية على . وبالمثل، فإنه ال ينبغي على الجزائر، بدوافع حماي35أو النظام العام"
. الحماية التي توفرھا التزامات الجزائر 36توظيف الصحراويين الذين يقيمون في الجزائر لمدة ثالث سنوات أو أكثر

بموجب معاھدات حقوق اإلنسان ھي مكملة اللتزاماتھا بموجب قانون الالجئين، وال سيما حيث يوفر قانون حقوق 
. وبالتالي، فإن الجزائر ھي المسؤولة عن كفالة، من جملة أمور، حرية 37ماية أقوى من قانون الالجئيناإلنسان ح

التعبير، والتجمع لالجئين الصحراويين، كجزء من التزاماتھا كطرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
  والسياسية.

 
على مكاتب في مدينة العيون وفي مخيمات الالجئين التي تتوفر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

تديرھا البوليساريو. لم تسجل أبدا الصحراويين في الجزائر بشكل فردي، ولم تتخذ قرارا عن كل واحد بشأن ما إذا 
كان ينبغي اعتبارھم الجئين. بدال من ذلك، اعترفت المفوضية بالصحراويين المقيمين في المخيمات، على أساس 

  اعي وظاھري، كالجئين.جم
   

                                                                                                                                                                             
، أن تحترم وتكفل الحقوق المشمولة بالعھد لجميع األشخاص الذين قد يوَجدون في إقليمھا وكذلك 2من المادة  1األطراف، بموجب الفقرة 

فروض على : طبيعة االلتزام القانوني العام الم31لجميع األشخاص الخاضعين لواليتھا"، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 
  .10)، الفققرة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004الدول األطراف في العھد، وثيقة األمم المتحدة 

  ).2011، مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا، لجنة القانون الدولي (4و  9مشروع المادتين  34
  .28، 26، المواد الالجئيناالتفاقية الخاصة بوضع  35
  (أ). 2، الفقرة 17المادة نفس المصدر،  36
ال يحل قانون الالجئين محل قانون حقوق اإلنسان والقانون الخاص إذا كان معيار حقوق اإلنسان يوفر المزيد من الحماية [...]. تنص " 37

نحھا دولة متعاقدة لالجئين ال يعتبر أي حكم في ھذه االتفاقية مخال بأية حقوق أو مزايا تم[...] على ما يلي: " 1951من اتفاقية عام  5المادة 
للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض األمم المتحدة السامي بـ  95، اعترف صراحة االستنتاج رقم 2003في عام بمعزل عن ھذه االتفاقية". 

ر بدرجة احترام "الروابط المتعددة الجوانب بين قضايا الالجئين وحقوق اإلنسان"، وأشار إلى "أن تجربة الالجئين، في كل مراحلھا، تتأث
  .(No. 95 (LIV) – 2003)الدول لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية": 
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 .II انتھاكات الماضي والمساءلة  
 

إن البعد الھام للحالة الراھنة لحقوق اإلنسان في مخيمات الالجئين في تندوف ھو نقص اإلرادة السياسية الواضح لدى 
الصراع في عام البوليساريو في محاسبة المسؤولين عن االنتھاكات المزعومة التي ارتكبتھا البوليساريو. منذ بداية 

، ارتكبت قوات البوليساريو والقوات المغربية على حد سواء انتھاكات 1991وحتى وقف إطالق النار عام  1975
كانت عموما أخطر بكثير من أي مما ارتكبه الطرفان منذ ذلك الحين. قام كال الطرفان بتعذيب المعارضين المشتبه 

مة أو محاكمة. توفي معتقلون من الجانبين تحت وطأة التعذيب أو أثناء بھم واحتجازتھم رھن االعتقال لسنوات دون تھ
  38سنوات االحتجاز السري.

 
، حثت منظمة العفو الدولية 1996ھناك توثيق مفصل قليل النتھاكات البوليساريو في زمن الحرب. في تقرير عام 

يو بأن انتھاكات قد وقعت، فإن منظمة . بينما اعترفت سلطات البوليسار39على التحقيق في مزاعم انتھاكات الماضي
العفو الدولية قالت إن البوليساريو "أخفقت في تقديم أية معلومات محددة حول االعتقاالت والتعذيب وسوء المعاملة 

  40والوفيات في الحجز" أو تنحية األفراد المسؤولين عن ھذه االنتھاكات من مواقع السلطة.
 

مويال جيدا، مقرھا في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، وبقيادة صحراويين وعلى ما يبدو تسعى منظمات ممولة ت
ممن غادروا مخيمات تندوف، إلى توثيق ونشر انتھاكات البوليساريو في الماضي. تنشر المجموعات تقارير بلغات 

عالم رئيسية في مختلفة وتجول العواصم الدولية، وتتلقى تغطية قوية من قبل وسائل اإلعالم الرسمية وووسائل إ
. بغض النظر عن مصادر دعمھم، فقد جمعت ھذه المنظمات أدلة مقنعة مباشرة عن انتھاكات البوليساريو 41المغرب

في زمن الحرب، بما في ذلك التعذيب، والسجن الطويل األمد بدون محاكمة أو تھمة، والعمل القسري. وقد سمعت 
من ضحايا وشھود عيان  1991-1975البوليساريو خالل حرب ھيومن رايتس ووتش روايات مماثلة عن انتھاكات 

  اتصلت بھم من خالل قنوات مستقلة عن ھذه المنظمات.
 

                                                           
منظمة العفو الدولية، "المغرب/الصحراء الغربية: انتھاكات حقوق اإلنسان في بخصوص االنتھاكات المغربية، أنظر على سبيل المثال:  38

، 1996ن أبريل/نيسا AI Index: MDE 29/04/96 ،18الصحراء الغربية"، 
http://archive.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290041996?open&of=ENG-2D3  ديسمبر/كانون األول   3(تمت الزيارة في

 France Libertés, “The Conditions of Detentions of the Moroccan)؛ وبخصوص انتھاكات البوليساريو، أنظر على سبيا المثال: 2008
POWs Detained in Tindouf (Algeria) ترجمة النص األصلي باللغة 2003أبريل/نيسان  25-11، تقرير لجنة التحقيق الدولية بتايخ ،"

  ).2008جيسمبر/كانون األول  3(تمت الزيارة في  www.arso.org/flreport_tindouf.pdfالفرنسية إلى اللغة اإلنجليزية على: 
، ص.ص. 1996أبريل/نيسان  AI Index: MDE 29/04/96 ،18نسان في الصحراء الغربية" منظمة العفو الدولية، "انتھاكات حقوق اإل 39

ديسمبر/كانون  1(تمت الزيارة في  http://archive.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290041996?open&of=ENG-MAR؛ 16- 15
احتجزوا في أواخر الثمانينيات الخليفة العروصي زوغاي، والذي ). ويشير تقري منظمة العفو الدولية إلى أمثلة: "من بين الذين 2008األول 

، ثالثة أشھر بعد وصوله إلى المخيمات. وورد 1989حين وصوله إلى المخيمات، وسالمة خباو، والذي اعتقل في أواخر  1987اعتقل عام 
جة للتعذيب وسوء المعاملة. من بينھم كان . وورد أن بعض بعض المعتقلين توفوا في الحجز كنتي1991أنھما احتجزا إلى غاية منتصف 

، ومحمد موسى ولد المختار الذي ورد أنه اعتقل في أوائل 1977وتوفي في أواخر  1976المھدي عثمان السويح، والذي ورد أنه اعتقل في 
  وأنه توفي في الحجز في السنوات الالحقة". 1983

شل في التحقيق مع "شخصيات البوليساريو السابقين الذين تولوا مناصب نفس المصدر. ويشير التقرير كذلك إلى أن المغرب قد ف 40
، والذين يزعم أنھم مسؤولون عن انتھاكات حقوق اإلنسان في مخيمات الالجئين" والذين يقيمون للبوليساريوالمسؤولية في األجھزة األمنية 

  المغرب بعد أن غادروا المخيمات. فيحاليا 
المثال، لجنة جمع العائالت الصحراوية، وجمعية أولياء الصحراويين ضحايا القمع داخل مخيمات تندوف، وجمعية  سبيلأنظر على  41

المحتجزين والمعتقلين المغاربة داخل المخيمات من تندوف، لجنة الحقيقة حول سجون البوليساريو في  األشخاصعن حقوق  للدفاعالمسيرة 
  تاريخجنوب الجزائر، سال (المغرب)، بدون 
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وقال وزير العدل بالجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، لـ ھيومن رايتس ووتش في عام 
البوليساريو يتقاتلون في حرب شاملة شملت ، كان المغرب وجبھة 1991، بأنه قبل وقف إطالق النار عام 2008

عمالء أجانب يتسللون إلى المخيمات وينفذون اغتياالت. واعترف بأن البوليساريو ارتكبت انتھاكات في ھذا السياق. 
، تبنى قرارات تطالب نفسھا باالعتراف باالنتھاكات، 1989عام  صائفة وبحسبه، فإن مؤتمر البوليساريو السابع، في

وتعويض الضحايا، وإطالق سراح المعتقلين، وبإقالة قائد أمن البوليساريو وإغالق السجون، وسن قوانين جديدة 
لتيسير مراقبة السجون، ومسائلة المسؤولين عن االنتھاكات، وإنشاء لجنة مراقبة حقوق اإلنسان برآسة رئيس 

  42الوزراء. وقال سلمى إن الجھاز التنفيذي للبوليساريو اتخذ خطوات لتنفيذ ھذه القرارات.
 

ليست ھيومن رايتس ووتش في وضع يمكنھا من التحقق من مدى تنفيذ التدابير المذكورة أعاله. من خالل عدم وجود 
ابالت األخيرة مع ضحايا انتھاكات وثائق متاحة للجمھور بشأن تحقيقات أجرتھا جبھة البوليساريو، ومن خالل المق

الماضي، فمن الواضح أن قادة البوليساريو لم يقوموا بشيء يذكر على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية للتحقيق 
الشامل والكشف بالتفصيل عن االنتھاكات الجسيمة التي ارتكبھا وكالئھا، بما في ذلك االنتھاكات الخطيرة والموثقة 

عاما بعد وقف إطالق النار،  14الحرب المغاربة الذي احتجزوا في ظروف قاسية لما يقرب من جيدا في حق أسرى 
  أو لتحديد ھوية الجناة ومحاسبتھم.

 
، وقع رئيس الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد عبد العزيز، مرسوما 2014مارس/آذار  8في 

واضح ما ھي تركيبة ووالية اللجنة بالضبط، وما إذا كان سيكون لھا . ومن غير ال43إلنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان
سلطة التحقيق في االنتھاكات المزعومة لحقوق اإلنسان أم ال؛ أو إحالة أدلة إلى القضاء لمحاكمة محتملة. وقال 

سيس الوعي أعضاء في اللجنة التحضيرية للجنة الجديدة لـ ھيومن رايتس ووتش إن الھدف األساسي للمبادرة ھو تأ
. 44بحقوق اإلنسان واحترامھا داخل المجتمع الصحراوي ومؤسسات الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية

ويريد أعضاء اللجنة أيضا مالئمة قوانين الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية مع االتفاقيات الدولية لحقوق 
لتحضيرية تدابير مثل إنشاء مكتب وطني لفحص الشكاوى المتعلقة اإلنسان. تقترح ورقة عمل التي وضعتھا اللجنة ا

  45بحقوق اإلنسان من طرف المواطنين، وتدريب الموظفي العموميين، وقوات األمن، والمسؤولين القضائيين.
   

                                                           
أعيد طبعھا  2008أبريل/نيسان  1ووتش بتاريخ  ، على رسالة من ھيومن رايتس2008مايو/أيار  6رد جبھة البوليساريو، بتاريخ  42

  كمرفق لتقرير ھيومن رايتس ووتش، "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات الالجئين في تندوف"
 9(إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان)"،  Establishment of National Commission for Human Rights وكالة األنباء الصحراوية، " 43

(تمت الزيارة في  http://www.spsrasd.info/en/content/establishment-national-commission-human-rights، 2014مارس/آذار 
  ).2014سيبتمبر/أيلول  11
، رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس برلمان الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مبنى مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع خطري أدوه 44

؛ مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد السالم 2013ديسمبر/أبلول  9برلمان الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بالقرب الرابوني، 
  .2013ديسمبر/كانون األول  3اويين، عضو اللجنة التحضيرية، الرابوني، عمر، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحر

  عمل. ورقةتتوفر ھيومن رايتس ووتش على نسخة من  45
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III .حرية التنقل 
 

ين بالمحتجزين عادة ما يصف المسؤولون المغاربة ووسائل إعالم ومنظمات مؤيدة للمغرب، الالجئين الصحراوي
. ويصر مسؤولو البوليساريو على أن الالجئين 46الذين تحتجزھم جبھة البوليساريو في مخيمات تندوف ضدإرادتھم

أحرار في القدوم والذھاب كما يشاؤون، بما في ذلك من وإلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. وبالفعل، قامت 
، غادروا المخيمات على مر السنين لالستقرار ھناك. لم ھذا التقرير ألجل تتم مقابلة البعض منھم ،أقلية من الالجئين، 

تجد ھيومن رايتس ووتش دليال، في مقابالتھا مع العشرات من الالجئين أن السلطات الصحراوية أو الجزائرية تفرض 
ا، أو الصحراء قيودا كبيرة أو تعسفية على الالجئين الصحراويين المسافرين بين مخيمات تندوف، أو موريتاني

  الغربية.
 

وقال بعض ھؤالء الالجئين الذين غادروا المخيمات في السنوات األخيرة لالستقرار في الصحراء الغربية الخاضعة 
للمغرب إنھم قد أخفوا خطط سفرھم ألنھم كانوا يخشون أن تمنعھم السلطات الصحراوية من المغادرة، ولكنھم في 

ة. وقال بعض الالجئين المقيمين في مخيمات تندوف أيضا لـ ھيومن رايتس ووتش النھاية، سافروا دون عقبات خطير
إنھم  قاموا مؤخرا بزيارات لمدة قد تصل إلى عدة أشھر إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، وعادوا إلى 

  47المخيمات دون وقوع حوادث.
 

كم بضمان حرية التنقل. ومع ذلك، فإن حرية ال يحتوي دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ح
النقل يضمنھا الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الذي تعد الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرفا 

. 48فيه، والذي تعھد دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ديباجته بـ "التزام" الشعب الصحراوي به
وزير العدل في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، ھيومن رايتس ووتش أنه ليست ھناك  أبلغ

  49"أي قيود على تنقل المواطنين [الصحراويين] سواء من قبل السلطات الصحراوية أو السلطات الجزائرية".
 

لمنطقة التي تضم الرابوني، والمخيمات وفقا الجئين صحراويين مقيمين في مخيمات تندوف، فإن السفر داخل ا
السكنية الخمسة الرئيسية، ومستوطنات تابعة مثل مدارس داخلية، يتم أساسا دون عوائق، على الرغم من أنه منظم 

                                                           
أحد األمثلة األخيرة على ھذا الخطاب ھو التصريحات التي أدلى بھا عمر ھالل، سفير المغرب أنذاك لدى األمم المتحدة في جنيف، في  46

ب في مجال حقوق اإلنسان الذي نظمته وكالة االنباء الرسمية، وكالة المغرب العربي لألنباء، في أبريل/نيسان منتدى عن انخراط المغر
 تندوف"، في إشارة إلى الالجئين الصحراويين. " محتجزي. وذكر أن السيد ھالل قال إن الجزائر قد "فشلت في مسؤوليتھا في حماية 2014

L’expérience marocaine fruit d’un longue processus de réformes   ،"(التجربة المغربية نتيجة مسار طويل من اإلصالحات)Le 
Matin ،8  2014أبريل/نيسان ) www.lematin.ma/express/2014/droits-de-l-homme-_l-experience-marocaine-fruit-d-un-long-

processus-de-reformes/200077.html.(  
بينما ال تظھر عادة السلطات الصحراوية والجزائرية على انھا تمنع الالجئين الصحراويين من العودة إلى مخيمات تندوف سفر قصير أو  47

سيدي مولود، وھو مسؤول أمن سابق في  سلمىفترات إقامة في أماكن أخرى، فإن االستثناء الملحوظ في اآلونة األخيرة ھو مصطفى ولد 
، ودعم علنا مقترح المغرب 2010ة الصحراوية الديمقراطية الذي سافر إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب في عام الجمھورية العربي

، وقال لـ ھيومن 2010بمنح حكم ذاتي تحت السيادة المغربية لإلقليم. رفضت السلطات الصحراوية السماح له بالعودة إلى المخيمات في عام 
زائرية تواصل منعه من دخول الجزائر. يتم تناول قضية سلمى في قسم من ھذا التقرير عن حرية التعبير، رايتس ووتش، إن السلطات الج

  وتكوين الجمعيات، والتجمع.
لكل شخص الحق فى . 1من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، حرية التنقل في خمسة أقسام فرعية: " 12المادة تنص وتضمن  48

. لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له 2ار إقامته داخل دولة ما شريطة االلتزام بأحكام القانون. التنقل بحرية واختي
الحق في العودة إلى بلده وال يخضع ھذا الحق ألية قيود إال إذا نص عليھا القانون وكانت ضرورية لحماية األمن القومي، النظام العام، 

. لكل شخص الحق عند اضطھاده فى أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد 3العامة.  الصحة، أو األخالق
. وال يجوز طرد األجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما طرف فى ھذا الميثاق إال بقرار مطابق للقانون. 4ولالتفاقيات الدولية. 

  نب. والطرد الجماعي ھو الذي يستھدف مجموعات عنصرية، عرقية ودينية". . يحرم الطرد الجماعى لألجا5
  .2014أبريل/نيسان  5العربية الصحراوية الديمقراطية،  الجمھوريةالعدل، حمادة سلمى، في  وزيررايتس ووتش من  ھيومنرسالة إلى  49
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. والحظ باحثو ھيومن رايتس ووتش نقاط تفتيش عند 50عن طريق نقاط تفتيش أمنية صحراوية وحظر تجوال ليلي
كون عادة من مركز حراسة صغير يحرسه عدة رجال درك على ما يبدو غير مسلحين، مداخل المخيمات والتي تت

وأحيانا، حواجز مادية متنقلة توضع في الطريق. وعموما، كان الحراس يلوحون للسيارات للمرور من خالل 
ن خارج المراكز. ومع ذلك، تفرض السلطات الصحراوية والجزائرية بعض القوانين على سفر الالجئين الصحراويي

  منطقة مخيمات تندوف والتي، في بعض الحاالت، تعقد قدرتھم على التنقل بحرية.
 

  السفر داخل الجزائر خارج تندوف
قال الجئون لـ ھيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية تشترط عليھم الحصول على تصريح سفر، صالح عادة 

المخيمات. وقال الالجئون إنھم يطلبون عادة تصاريح سفر عن لمدة ثالثة أشھر، للسفر داخل الجزائر خارج منطقة 
طريق مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف، ويتوضلون بھا بعد يومين. ووفقا للسلطات الجزائرية إن مكتب 

االتصاالت العسكرية الجزائرية في تندوف يوافق على تصاريح سفر لالجئين الصحراويين، وبطبيعة الحال بناء على 
وزارة الداخلية في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن طريق مكتب التنسيق الصحراوية في  طلب من
  51تندوف.

 

  مصادرة مؤقتة لجوازات السفر الجزائرية
بينما تصدر الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية جوازات سفر للصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، 

الخارج إال من طرف أقلية من الدول التي تعترف بالجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية غير معترف بھا في 
. ومع ذلك، 52نفسھا؛ فإن معظم الالجئين الصحراويين يعتمدون في السفر خارج منطقتھم على جوازات سفر جزائرية

جئون يحملون جوازات سفر قال الجئون إنھم انتظروا ألشھر أو سنوات للحصول على ھذه الجوازات. وقال ال
جزائرية أيضا إن السلطات الجزائرية عادة ما تصادر عند نقاط دخول رئيسية مثل الجزائر العاصمة ووھران ھذه 

الجوازات مؤقتا عندما يدخل حاملوھا الجزائر من الخارج؛ ويُلزم حاملوا الجوازات على استردادھا شخصيا من 
   53الديمقراطية في الجزائر العاصمة، وغالبا بعد انتظار لعدة أسابيع على األقل.سفارة الجمھورية العربية الصحراوية 

 
وقالت السلطات الجزائرية إن مصادرة شرطة الحدود الجزائرية مؤقتا لجوازات السفر الجزائرية التي يحملھا 

نھا لم توضح أسباب الصحراويون حين عودة األخيرين من الخارج إلى الجزائر ھو إجراء قائم منذ أمد طويل، ولك

                                                           
صباحا،  7صباحا، ومن منتصف الليل إلى  6ليال إلى  11قال الجئون لـ ھيومن رايتس ووتش إن حظر التجول الليلي ساري المفعول من  50

دينار  1000وأن السلطات قد تحجز سيارات األشخاص الذين قبض عليھم وھم يقودون خالل ساعات حظر التجول وتفرض عليھم غرامة 
العربية الصحراوية دوالر أمريكي). لم تتح للباحثين فرصة التحقق من ھذه التفاصيل لدى سلطات الجمھورية  12.42جزائري (

  الديمقراطية، ولم يلتقوا بأي شخص قال إنه أو إنھا عوقب أو عوقبت لخرق قواعد حظر التجول.
  .2014أبريل/نيسان  7رسالة إلى ھيومن رايتس ووتش من سفير الجزائر في واشنطن، عبد هللا بعلي،  51
حامليھا الصحراويين، فإن جوازات السفر ھي جوازات سفر جزائرية الجوازات الجزائرية. وفقا ل ھذهرأت ھيومن رايتس ووتش أمثلة عن  52

  صالحة، وليست وثائق سفر خاصة، والھدف منھا أن تستعمل على ھذا النحو.
جوازات السفر، واحتجازھا الطويل، من حملتھا الصحراويين عواقب خطيرة. وفقا  الجزائريةفي بعض الحاالت، يكون لمصادرة السلطات  53

عبد الحي جولي، فقد أسفر فقدانه لجواز سفره الجزائري لمدة خمسة أشھر إلى خسارته أيضا إقامته األسبانية التي كان يتوفر لـ المحجوب 
، في ميناء الغزوات (وھران) جواز سفره الجزائري لدى وصوله 2008مايو/أيار  20عليھا في السابق. صادرت السلطات الجزائرية، في 

ادرة لـ جولي من قبل الشرطة في ميناء الغزوات، والتي تتوفر ھيومن رايتس ووتش على نسخة منھا، على من أسبانيا. تشھد وثيقة ص
، حسب قوله، عن طريق السفارة 2008المصادرة. لم يستطع جولي يسمح لـ جولي باسترداد جواز سفره إال في أواخر أكتوبر/تشرين األول 

قت، كانت رخصة إقامته في أسبانيا قد انتھت النه لم يتمكن من السفر إلى ھناك للقيام الصحراوية في الجزائر العاصمة. بحلول ذلك الو
 24باإلجراءات الالزمة لتجديدھا. رأت ھيومن رايتس ووتش معظم بطاقة إلقامته األسبانية األخيرة، التي كان تاريخ انتھاء صالحيتھا في 

تش إنه ال يزال غير قادر على تجديد إقامته اإلسبانية. مقابلة ھيومن رايتس . قال جولي لـ ھيومن رايتس وو2008أكتوبر/تشرين األول 
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  29ووتش مع المحجوب عبد الحي جولي، مخيم السمارة، 
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. وصرح وزير العدل في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سلمى، أن إجراء مصادرة جوازات 54ذلك
  55السفر الجزائرية ھو "إداري بحت وال يشكل أي عائق لحرية التنقل".

 

  السفر إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو، وموريتانيا
خارج تندوف في الجزائر، وفي بعض الحاالت، عبر الموانئ والمطارات الجزائرية، يزور باإلضافة إلى السفر 

الالجئون الصحراويون أيضا المناطق التي تسيطر عليھا البوليساريو في الصحراء الغربية. يبدو أن الالجئين، الذين 
الغربية، يسافرون في الغالب  يغادرون المخيمات لالستقرار في المناطق التي يسيطر عليھا المغرب من الصحراء

برا. يدخل بعضھم الصحراء الغربية التي تسيطر عليھا البوليساريو ويسافرون غربا لعبور الجدار مباشرة نحو 
األراضي التي يسطير عليھا المغرب؛ ويتبع البعض اآلخر الطرق المنشأة جنوبا عبر الصحراء الغربية التي تسيطر 

. يسخدم 56انيا، ومنھا يسافرون شماال نحو الصحراء الغربية التي يسيطر عليھا المغربعليھا البوليساريو نحو موريت
البعض أيضا برنامج األمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية عن طريق رحالت األمم المتحدة الجوية بين المخيمات 

  والصحراء الغربية الخاضعة للمغرب.
 

لالجئين في تندوف إلى الصحراء الغربية. بدال من ذلك، ھناك ليست ھناك أي طرق معبدة تؤدي من مخيمات ا
مسارات معقدة مطروقة من قبل سيارات والتي تميز الطريق عبر الصحراء. ويبدو أن الطريق تقطع نحو الجنوب 
ات الغربي عبر القمة العلوية من ركن األراضي الموريتانية لتفادي قسم من الجدار المغربي الذي يمتد بضعة كيلومتر

كيلومترا من الرابوني على طول ھذه  50داخل األراضي المتاخمة للصحراء الغربية. فھو يقع على بعد حوالي 
كيلومترا إلى أول مستوطنة، بئر لحلو. وجنوبا، تمر الطريق الرئيسية  193الطريق إلى الحدود الجزائرية، وحوالي 

  57يث يسجل المسافرون وجودھم لدى السلطات الموريتانية.نحو موريتانيا عبر البلدة الموريتانية، بير أم كرين، ح
 

الحصول  -وليس الركاب - قبل مغادرة مخيمات تندوف نحو الصحراء الغربية وخارجھا، يشترط على سائقي العربات 
. وقال 58على تصريح من السلطات الصحراوية تثبت أن لديھم ما يكفي من الوقود وإمدادات أخرى لسفرھم المزمع

إن السلطات تصدر عادة مثل ھذه التصاريح على الفور بعد فحص سريع لمحتويات السيارة. وفقا لبعض الجئون 
  لتر من الوقود كإجراء لمكافحة االتجار في الوقود. 200الالجئين، فإن السلطات تمنع السائقين من حمل أكثر من 

  
ر نقطتي تفتيش عند خروجھم من المنطقة وقال الجئون إن المسافرين المتجھين نحو الصحراء الغربية يمرون عب

المجاورة للمخيمات: األولى يحرسھا جنود الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والثانية من قبل جنود 
جزائريين. وقال لنا الجئون إن المسافرين يمرون أيضا عبر نقطة تفتيش يعمل بھا موظفو الجمارك الجزائريين 

دود الجزائر، وموريتانيا، والصحراء الغربية. كما أنھم يمرون عبر نقاط تفتيش تابعة بالقرب من حيث تلتقي ح
  للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل الصحراء الغربية في مستوطنات مثل بئر لحلو.

 

                                                           
  .2014أبريل/نيسان  7المتحدة األمريكية، عبد هللا بعلي،  الوالياترسالة إلى ھيومن رايتس ووتش من سفير الجزائر إلى  54
  .2014أبريل/نيسان  5رسالة إلى ھيومن رايتس ووتش من وزير العدل في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى،  55
. موريتانيا، على النقيض من ذلك، لديھا معابر 1994أحد أسباب ذلك ھو أن الحدود الجزائرية البرية مع المغرب مغلقة منذ قد تكون  56

  مع كل من الصحراء الغربية التي تسيطر عليھا البوليساريو والتي يسيطر عليھا المغرب.حدودية مفتوحة 
ھيومن رايتس ووتش على نسخة من وثيقةدخول األراضي الموريتانية، الني تسجل دخول حامليھا إلى موريتانيا وتحمل أختام الدرك  تتوفر 57

ومن رايتس ووتش إنھم عادة قادرون على دخول موريتانيا دون عقبات والتنقل الموريتاني في بير أم كرين. وقال الجئون صحراويون لـ ھي
  بحرية.

، وتحمل خاتما 2013سبتمبر/أيلول  5. صدرت من أجل السفر في التصاريحھيومن رايتس ووتش على نسخة من واحدة من ھذه تتوفر  58
  لترا من الوقود، باإلضافة إلى الغذاء. 70ويحمل رسميا، وتنص على أن حاملھا مأذون له بالسفر إلى مستوطنة تيفاريتي 
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الة أسرھم، مما يبدو أن الالجئين الصحراويين يتحولون بشكل متزايد نحو التجارة وتربية المواشي للمساعدة في إع
يجعل السفر خارج منطقة مخيمات تندوف مھما أكثر لقدرة الالجئين على المحافظة على مستويات التغذية والمعيشة 
األساسية. توفر التجارة وتربية المواشي الدخل، والسلع المنزلية، واللحوم، والحليب، والخضار، والفواكه، والتي ال 

. يجلب رعاة الماشية في منطقة تندوف ماشيتھم للرعي في أراض أقل 59الدولية تدرج عادة في المساعدات الغذائية
قاحال في الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو. ويزور التجار تندوف وموريتانيا لشراء السلع الغذائية 

يساريو وموريتانيا والمستلزمات المنزلية. وينقل التجار البنزين الجزائري إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة البول
  بھدف البيع.

 

ال تدرج عادة في  والتيمحالت في سوق مخيم السمارة حيث يقوم السكان بشراء السلع المنزلية، وكذلك األطعمة مثل الفواكه، والخضار، واللحوم،  2صور 

  2013خاص © المساعدات الغذائية من األمم المتحدة. 

 

                                                           
م وفقا لتقييم مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج الغذاء العالمي، لم تكن المساعدات الغذائية الشھرية لألم 59

كافية لتغطية احتياجات األسرة العادية لمدة شھر المتحدة والتي تتألف من المواد الغذائية األساسية مثل الطحين، واألرز، وزيت الطعام، 
 كامل. ويجبر الالجئون على شراء مواد غذائية من التجار لتعويض الفرق، وكذلك الستكمال المساعدات الغذائية التي يقدمھا برنامج الغذاء

 UNHCR /WFP, “Joint needs assessment of Sahrawiالعالمي بمواد مثل اللحوم، والحليب، والفواكه، والخضراوات، وفقا للتقييم. (
refugees in Algeria, 4 – 14 October 2011”, p. 8) ،(http://www.unhcr.org/50221e236.html  .( وقال الجئون لـ ھيومن رايتس ووتش

  إن ھذا الوضع لم يتغير أساسا. 2013ديسمبر/كانون األول  -في نوفمبر/تشرين الثاني
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ات، التوتر بين الالجئين الصحراويين من جھة وسلطات الجمھورية رفع السفر ألغراض التجارة، في بعض اللحظ
 31. على سبيل المثال، في 60العربية الصحراوية الديمقراطية أوالجزائرية من جھة أخرى، وفقا لبعض الالجئين

، وفي الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو، حاول عشرات من الالجئين منع 2013أكتوبر/تشرين األول 
ط أمن الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية من مصادرة شاحنة محملة بالوقود، مما أثار مشاجرة انتھت ضبا

  61شخصا، وفقا ألحد الالجئين المعنيين. 25باعتقال 
 

، ُزعم أن شرطة الحدود الجزائرية فتحت النار على سيارة كانت تقل الجئين 2014يناير/كانون الثاني  5في 
قرب من الحدود الموريتانية. ووفقا للسلطات الجزائرية، فقد اعترض جنود، بالقرب من الحدود صحراويين بال

الموريتانية، السيارات جنبا إلى جنب مع غيرھا من العربات قافلة تھريب مزعوم وأطلقوا طلقات تحذيرية؛ وعندما 
ن من شاغليھا. وقالت السلطات الجزائرية رفصت السيارات التوقف، أطلق الجنود النار عليھا، مما أسفر عن مقتل اثني

  62لتر من الوقود. 31000إن الجنود استولوا على أربع شاحنات من بين المركبات والتي تحمل 
 

وقال أقارب القتيلين، الذين قالوا إنھم تحدثوا إلى شھود عيان على الحادث، لـ ھيومن رايتس ووتش إن الذين قتلوا 
أحدھم. ووفقا ألقاربھم، لم يتمكنوا من الحصول على تصريح سفر من السلطات كانوا في طريقھم لزيارة والد 

الصحراوية في الوقت المناسب لرحلتھم، فانضموا إلى مجموعة من العربات األخرى على أمل الدخول إلى موريتانيا 
  63غير واضحة. معھم. وقال األقارب، إن السلطات الجزائرية أطلقت النار على السيارات وذلك ألسباب ال تزال

 

  السفر إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب من أجل الزيارة أو االستقرار
كجزء من أبحاثنا عن حرية التنقل، قابلت ھيومن رايتس ووتش في العيون، العاصمة الفعلية للصحراء الغربية تحت 

بعد مغادرة مخيمات الالجئين في تندوف السيطرة المغربية، تسعة رجال صحراويين والذين قالوا إنھم استقروا ھناك 
  .2013و  2009بين عامي 

 
وأعرب كل التسعة عن اإلحباط من الحياة في المخيمات، واتھم بعضھم السلطات الصحراوية بالفساد، أو الشطط في 

يمات تندوف السلطة، أو المحسوبية القبلية. وقال ثالثة من الرجال على األقل إنھم قد أخفوا عمدا خططھم بمغادرة مخ
خوفا من أن تمنعھم السلطات الصحراوية. ومع ذلك، فإن كل الرجال وصفوا كيف أنھم لم يواجھوا أية عقبات خطيرة 
عندما خططوا للرحيل من مخيمات الالجئين في اتجاه موريتانيا أو الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. بعضھم عاد 

  استقر في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. في وقت الحق لزيارة مخيمات الالجئين بعد أن
 

قال مصطفى محمد علي الركيبي، وھو جندي سابق في الجيش الصحراوي، إنه سافر إلى الصحراء الغربية الخاضعة 
عبر برنامج األمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية ليكون مع جدته، التي كانت  2009لسيطرة المغرب في عام 

                                                           
السلطات لمكافحة تھريب الوقود، أدت أحيانا إلى مواجھات بين الالجئين  بجھودوجه الخصوص، إن ما وصفوه  وقال تجار بنزين، على 60

وقوات األمن. مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع بالھي المختار لحسن، ومحمد الناه محمد، ومحمد حمادة الطيب، ومحمد حمادة بالھي، 
  . 2013كانون األول ديسمبر/ 5وعابدين موالي أحمد، مخيم السمارة، 

  .2013ديسمبر/كانون األول  5محمد، مخيم السمارة،  الناهمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد  61
. وتسمي الرسالة الرجلين الصحراويين اللذين قتال في 2014أبريل /نيسان  7رسالة من السلطات الجزائرية لـ ھيومن رايتس ووتش في  62

  أبيه المحفوظ وخطري حمادة خندود. ويبدو أن ھناك خطأ في اسم األخير: خندود بدل خندور. الحادث على أنھما: أحمد عليين 
. يحجبو حمادة خندور ھو 2014فبراير/شباط  18سالمي ويحجبو حمادة خندور، الرباط،  يربامقابلة ھيومن رايتس ووتش اإلنسان مع  63

  تلوا.شقيق خطاري حمادة خندور، واحد من اثنين من الرجال الذين ق
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عاد المشاركون اآلخرون ضمن مجموعته إلى مخيمات الالجئين، بقي في الصحراء الغربية. في  . وعندما64مريضة
، زار المخيمات لرؤية والده. وتزامنت الزيارة مع جدل حول مصطفى سلمى ولد سيدي 2010وقت الحق، وفي عام 

ن أعلن عن نيته في بعد أ 2010مولود، وھو معارض صحراوي اعتقلته السلطات الصحراوية في سبتمبر/أيلول 
العربية الصحراوية  لجمھوريةتابعين ل. وجاء ثالثة جنود 65الدعاية لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية

الديمقراطية إلى حيث كان الركيبي يزور فيه والده حوالي نفس اليوم واحتجزوه طيلة الليل. سأله ضباط األمن إن كان 
وقال الركيبي إنه لم يفعل ذلك. وقال إنھم أفرجوا عنه في صباح اليوم التالي ولم ينوي مساعدة مصطفى سلمى؛ 

  يتدخلوا ضده عندما عاد الحقا إلى الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب.
 

وقال المھدي ماء العينين عبد هللا اإلدريسي إن سلسلة من الخالفات مع السلطات الجزائرية والصحراوية على مدى 
   2011.66دفعته إلى االستقرار مع عائلته في الصحراء الغربية تحت سيطرة المغرب في يونيو/حزيران عدة سنوات 

 
استقر اإلدريسي عبر برنامج األمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية من أجل إحضار أسرته معه بسھولة نسبية. لقد 

افر ھو، ووالدته، وشقيقتيه، وزوج شقيقته، السلطات الصحراوية من السفر. س مھتمنعأخفوا خططھم خوفا من أن 
وزوجته، وثالثة من أبنائھما األربعة إلى الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب ضمن برنامج تبادل الزيارات 

  . ومع ذلك، قال إنه لم يسجل ابنه األصغر، والذي اضطر إلى البقاء في المخيمات.2011العائلية في يونيو/حزيران 
 

، عاد إلى تندوف مع زوجته وأطفاله الثالثة عبر موريتانيا السترداد طفلھما. وقال إن 2012ر/تشرين الثاني في نوفمب
قوات األمن الصحراوية، عند نقطة تفتيش في الصحراء الغربية تحت سيطرة البوليساريو، أھانوه واتھموه بخيانة 

ارك الصحراوية الذي قال إن اسمه حماھو، جواز شعبه و "الشھداء". صادر قائد نقطة التفتيش، وھو مسؤول الجم
سفره المغربي قبل السماح له وألسرته بمواصلة رحلتھم نحو المخيمات. سافرت زوجة اإلدريسي وأبنائه األربعة إلى 
الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب عبر موريتانيا. ومع ذلك، وبما أنه ال يتوفر على جواز سفر، قال اإلدريسي إنه 

  .2013عبور الجدار المغربي. فعل ذلك في مارس/آذار  اختار
 

تبدو ھذه الحاالت على أنھا استثنائية. معظم الالجئين الذين تحدثت إليھم ھيومن رايتس ووتش قالوا إن السفر بين 
  الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب ومخيمات الالجئين في تندوف شائع وخال من المتاعب على نحو متزايد.

 
، 2013أيضا اثنين من الالجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف واللذين قاال إنھما سافرا في عام  قابلنا

خارج إطار برنامج األمم المتحدة لتبادل الزيارات العائلية، إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب من أجل زيارة 
ھناك. ھدفنا من إجراء ھاتين المقابلتين ھو تكوين فكرة عن العائلة ھناك، وعادا إلى المخيمات بعد إقامة لعدة أشھر 

  كيفية سفر الالجئين الصحراويين ذھابا وإيابا بين المخيمات والصحراء الغربية الخاضعة للمغرب.
 

بشكل منفصل عن طريق موريتانيا. لم يقل أي منھما إنه خبأ أو إنھا خبأت خطط  -رجل وامرأة  -سافر كال الالجئين 
سبقا، أو واجه تشكيكا أو تدخال من قبل الصحراويين اآلخرين، أو من قبل المسولين الصحراويين، أو السفر م

                                                           
  .2013مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصطفى محمد علي الركيبي، العيون، سبتمبر/أيلول  64
  قضية السيد مصطفى سلمى في قسم عن حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع. يتم تناول 65
 1، وبالھاتف في 2013شرين الثاني نوفبمر/ت 12مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المھدي ماء العينين عبد هللا اإلدريسي، العيون،  66

  .2014أبريل/نيسان 
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الموريتانيين، أو المغاربة. ومع ذلك، طلب كالھما عدم ذكرھما باالسم ألنھما يخططان لزيارة الصحراء الغربية 
  67دى المسؤولين المغاربة.الخاضعة للمغرب مرة أخرى وال يريدان المخاطرة بأن يصبحا معروفين ل

 
بجواز سفره الموريتاني، وسافر رفقة والده وشقيقه إلى بير  2013قال لنا الرجل إنه زار مدينة العيون في مطلع عام 

أم كرين بالسيارة، وواصلوا بالقطار وسيارة أجرة مشتركة. وقال إنه عندما تقدم للحصول على تأشيرة مغربية من 
. وقالت لنا المرأة إنھا 68دينة نواذيبو، أشار المسؤولون أنھم تعرفوا عليه كالجئ صحراويالقنصلية المغربية في م

رفقة أربعة من أفراد أسرتھا. واستعملت ھي وثالثة آخرين  2013سافرت إلى مدينة العيون في منتصف عام 
وية وحصل على جواز جوازات سفرھم الجزائرية، بينما دخل الشخص الخامس موريتانيا ببطاقة ھوية وطنية صحرا

سفر موريتاني في نواذيبو. ومن ھناك أخذوا سيارة أجرة إلى مدينة العيون. وقاموا برحلة العودة ثالثة أشھر بعد ذلك، 
    69والتي كان خاللھا سائق سيارة األجرة الجئا صحراويا أيضا عائدا إلى مخيمات تندوف.

                                                           
أعربت أيضا المرأة عن قلقھا العام إن ورد اسمھا في ھذا التقرير أن يسبب ذلك مشاكل ألقاربھا في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب.  67

  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  30رة، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع امرأة صحراوية، تم حجب االسم بناء على طلبھا، مخيم السما
. قال لنا الرجل 2013ديسمبر/كانون األول  4، الرابوني، طلبهمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع رجل صحراوي، تم حجب االسم بناء على  68

  إن عائلته قد تم تسجيلھا كموريتانيين قبل سنوات، في الوقت الذي كانوا فيه يتنقلون كثيرا في الصحراء.
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  30مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع امرأة صحراوية، تم حجب االسم بناء على طلبھا، مخيم السمارة،  69
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IV .عحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجم 
 

ھيومن رايتس ووتش من خالل مقابالتھا مع الالجئين أي نمط إلسكات المعارضة من طرف السلطات  لم تجد
الصحراوية في المناطق الخاضعة لسيطرتھا. وقال صحراويون مقيمون في مخيمات الالجئين في تندوف إنھم قادرون 

وات األخيرة، وعموما، دون أن على انتقاد السلطات علنا عبر وسائل إعالم خاصة وفي تجمعات عامة خالل السن
يواجھوا أي تدخل أو انتقام. واستطاع الصحراويون أيضا تكوين مجموعات المجتمع المدني ولم تقم السلطات بمنعھا. 

ومع ذلك، كانت ھناك حاالت حيث يُزعم أن السلطات حاولت قمع انتقادات علنية لقادة الجمھورية العربية الصحراوية 
  شة العمومية لمواضيع حساسة سياسيا.الديمقراطية والمناق

 
من دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أن حرية التعبير مكفولة ولكن ممارستھا  30تنص المادة 

تخضع للقانون. باإلضافة إلى ذلك، تؤكد ديباجة دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية "التزام" الشعب 
ديسمبر/كانون األول  10"مبادئ العدالة والديمقراطية الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (الصحراوي بـ 

من األخير  9)". وتلزم المادة 1981يونيو/حزيران  28)، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (1948
من حق كل فرد أن يحصل . 1ضمان أنه "الدول األطراف، ومن بينھا الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ب

  . يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرھا فى إطار القوانين واللوائح".2على المعلومات. 
  

ومع ذلك، فإن تشريعات الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تنظم حرية التعبير ھي واسعة ومفتوحة 
مكرر من قانون العقوبات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  52على تفسيرات مختلفة. وتعاقب المادة 

دوالر أمريكي) لكل من ثبت أنه يوزع أو يضع للبيع أو  627إلى  251دينار جزائري ( 50000إلى  20000
يعرض ألنظار الجمھور أو يحوز لغرض البيع أو التوزيع منشورات أو أوراق أو أجھزة سمعية أو سمعية بصرية 

توي صور أو بيانات أو أفالم أو أغاني أو يتسعمل وسائط إلكترونية، أو ما شابه ذلك من كل ما من شأنه اإلضرار تح
  باألمن والنظام العام، واستقرار المواطنين أو التقليل اعتبار ھيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة".

 
أن "الممارسة الصحافية ال زالت مفتوحة وأبلغ وزير العدل في الجمھورية الصحراوية، سلمى، ھيومن رايتس ووتش 

[في المخيمات] وغير مقيدة حتى اآلن إال ببعض الضوابط واإلجرائية اإلدارية التي تحكم شرف المھنة أو تلك 
النصوص الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بالوشاية الكاذبة والمس من األشخاص أو المؤسسات". واستشھد 

بجرائم تصنف على أنھا "اعتداء  153- 148ون العقوبات الصحراوي كأمثلة. (تتعلق المواد من قان 151- 148بالمواد 
على الشرف أو إفشاء األسرار"). توفر العديد من ھذه المواد، والتي قال وزير العدل، سلمى، يمكن تطبيقھا على 

  70لقذف.وسائل اإلعالم، عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشھر لمخالفات مثل التشھير وا
 

  االتصاالت في مخيمات تندوف
تحسنت البنية التحتية لالتصاالت في مخيمات الالجئين في تندوف خالل السنوات األخيرة، ولكنھا ال تزال محدودة 
بشكل عام. تكاد الھواتف الثابتة أن تكون منعدمة تماما في المخيمات وتبدو منعدمة تماما في المنازل الخاصة. وفي 

                                                           
على عقوبة بالسجن تتراوح بين شھرين وستة أشھر و/أو غرامة  الصحراويمن قانون العقوبات  148على سبيل المثال، تنص المادة  70

دوالر أمريكي على التوالي) بتھمة "القذف" الذي يشكل إھانة شخصية أو  246و  123نار جزائري (دي 20000و  1000تتراوح بين 
  ھجوم على الكرامة الشخصية لشخص ما.
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غم ذلك، زادت نسبة انتشار الھاتف المحمول. يمكن لالجئين الصحراويين شراء الھواتف، فضال عن الوقت نفسه، ر
وبطاقات التعبئة المدفوعة مسبقا للھاتف المحمول الجزائري، من المتاجر في المخيمات. وتملك بعض  SIMبطاقات 

نوات الفضائية الدولية. وتبدو شبكة األسر أيضا أطباق األقمار االصطناعية الصغيرة التي توفر الوصول إلى الق
اإلنترنت العمومية حصرية على عدد قليل من مقاھي اإلنترنت التي قال الجئون إنھا موجودة في جميع المخيمات 

  71السكنية الخمسة.
 

  اإلعالم العمومي في مخيمات تندوف
تندوف ھي مؤسسات الدولة تحت  معظم وسائل اإلعالم التي يديرھا الصحراويون المقيمون في مخيمات الالجئين في

إشراف وزارة اإلعالم الصحراوية. وتشمل ھذه التلفزيون واإلذاعة، وصحيفة أسبوعية، ووكالة األنباء. باإلضافة إلى 
توفير أخبار عن األحداث الجارية، تسعى تغطية وسائل اإلعالم الحكومية إلى "إطالع العالم بما يحدث بشأن القضية 

. تركز 72قول سالمة الناجم، مدير األخبار السابق باإلذاعة الحكومية والذي يعيش في مخيم العيونالصحراوية"، كما ي
تغطية الشؤون الدولية على كيفية ارتباطھا بنزاع الصحراء الغربية، من التطورات في األمم المتحدة إلى نشاط 

م عادة ما تتجنب وسائل اإلعالم الرسمية الصحراويين المؤيدين لالستقالل في الصحراء الغربية. يقول سالمة الناج
إعطاء صوت النتقادات جبھة البوليساريو أو لمعارضة أھدافھا السياسية. على سبيل المثال، كما يقول، عندما تحدث 
احتجاجات في مخيمات تندوف والتي تنتقد القيادة الصحراوية، فإن وسائل اإلعالم الرسمية "ستتحدث بعبارات عامة 

  73من الناس ينظمون اعتصاما".حول مجموعة 
 

، يبدو أن سالمة الناجم، الذي كان آنذاك مديرا لألخبار في اإلذاعة الحكومية، وزميله الصحافي 2012في صيف عام 
في اإلذاعة الحكومية، البشير محمد لحسن، قد تخطيا حدود تسامح السلطات الصحراوية مع الكتابة النقدية من خالل 

إعالم خاصة. ونتيجة لذلك، يقول سالمة الناجم، نقلته السلطات، ھو والبشير محمد لحسن من  مقاالت كتباھا لوسائل
  وظائفھما في اإلذاعة الحكومية إلى وظائف إدارية في وزارة اإلعالم.

 
ووفقا لـ سالمة الناجم، كتب كال الرجلبن مؤخرا مقاالت لـ "المستقبل الصحراوي"، وھو موقع إخباري صحراوي 

عن استقالة وزير التعاون، الحاج أحمد بريك هللا. في غضون  –وفي ذلك الوقت، مثيرة للجدل  -ن إشاعة مستقل، ع
أيام من نشر مقاالت سالمة الناجم على اإلنترنت، استدعاه وزير اإلعالم، ھو والبشير محمد لحسن، لتوبيخھما على ما 

  كتباه على موقع "المستقبل الصحراوي".
 

الناجم عن حوارھم، قال وزير اإلعالم: "أنتما صحفيي إذاعة حكومية، من المفترض فيكما الحديث وفقا لرواية سالمة 
  74عن الخطوط العريضة لألخبار، وليس الدخول في تفاصيل مثل استقاالت محتملة".

 
شھر على ثم قال وزير اإلعالم لكل من سالمة الناجم والبشير محمد لحسن أن ال يعودا إلى العمل في اإلذاعة لمدة 

، عين كال الرجلين في ديوانه. ويواصل سالمة الناجم الحصول على راتبه. وإلى 2012أغسطس/آب  1األقل، وفي 

                                                           
مقاھي اإلنترنت ھذه باإلنترنت عبر الخطوط ثابتة لمقدمي خدمات االنترنت الجزائريين. وزارت ھيومن رايتس ووتش أحد مقاھي تتصل  71

قبل المفوضية السامية لألمم  من 2011مخيم بوجدور، فضال عن مقھى اإلنترنت في مخيم الداخلة الذي أنشئت في عام  اإلنترنت ھذه في
عالمي المتحدة لشؤون الالجئين والذي يرتبط باإلنترنت عبر واألقمار الصناعية. المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، التقرير ال

  .149، ص. 2011
  .2013/كانون األول ديسمبر 2لة ھيومن رايتس ووتش مع سالم الناجم، مخيم العيون، مقاب 72
  .المصدرنفس  73
  .2013ديسمبر/كانون األول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالمة الناجم، مخيم العيون،  74
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ال يزال معينا رسميا في ديوان الوزير لكنه ال يسمح له عموما بالقيام سوى بعمل رمزي  2014حدود سبتمبر/أيلول 
  75ھناك.

نقال من وظائفھما انتقاما منھما بسبب المقاالت التي كتباھا لـ "المستقبل  يعتقد سالمة الناجم أنه والبشير محمد لحسن
.76الصحراوي"، وقال إنه، ھو والبشير محمد لحسن، قدما شكاية شفوية إلى لجنة المظالم الداخلية في وزارة اإلعالم  

نقل سالمة الناجم والبشير وقال وزير العدل بالجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حمادة سلمى، إن قرارات 
محمد لحسن من وظائفھما كصحفيين إلى وظائف إدارية يسمح به القانون الداخلي لوزارة اإلعالم، لم يقدم أي من 

  77الرجلين بعد ذلك شكاية خطية حول ھذه المسألة إلى لجنة المظالم. ومع ذلك، لم يقدم سببا للتنقيل.
 

  اإلعالم الخاص في مخيمات تندوف
الصحراويون المقيمون في مخيمات الالجئين في تندوف مواقع إنترنت إعالمية خاصة، وتغطي األخبار الدولية يدير 

وكذلك الشؤون الداخلية في مخيمات الالجئين. يمكن القول إن أبرزھا الموقع المذكور أعاله، "المستقبل الصحراوي"، 
في  78قبل إنشاء الطبعة اإللكترونية 1999مات في عام والذي أطلق صيغته الورقية أربعة شبان صحراويين في المخي

. وقال السالك صلوح، وھو من مؤسسي "المستقبل الصحراوي" والذي ال www.futurosahara.net، 2001عام 
، ظھرت النسخة الورقية بشكل متقطع بسبب قيود مالية. وقال 2004يزال في ھيئة تحريرھا، إنه قبل زوالھا في عام 

قع كسب القراء في مخيمات الالجئين في تندوف مع انتشار الوصول إلى اإلنترنت. ومع ذلك، وفقا صلوح إن المو
لصلوح، تظل نسبة الولوج إلى اإلنترنت منخفضة عموما، وأكثر قراء الموقع الصحراوي على شبكة االنترنت 

غطيته لما ما يصفه صلوح يقيمون في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب وفي أسبانيا. ويسجل الموقع نقطة بت
بحاالت فساد مزعومة في مخيمات تندوف. ويقول: "عندما نرى فسادا، سواء على مستوى القيادة أو المواطنين، فإننا 

  79نكتب عن ذلك".
 

، سخر من المؤسسات الصحراوية. واعتقل 2013وقال صلوح إن عمل "المستقبل الصحراوي"، في صيف وخريف 
، واستجوبه المسؤولون عن مقاالت نشرت على موقع "المستقبل الصحراوي" كانت تنتقد الدرك صلوح لفترة وجيزة

  القيادة العسكرية.
 

، كان في مكتب اتحاد الشبيبة الصحراوية، الذي ھو 2013أكتوبر/تشرين األول  2مساء من يوم  5حوالي الساعة 
رجل عرف نفسه بأنه مسؤول في المحكمة  مسؤول فيه، في الرابوني، عندما تلقى مكالمة على ھاتفه المحمول من

العسكرية يطلب لقاء. وافق صلوح، وبعد نحو ساعة وصل المسؤول القضائي العسكري إلى مكتب اتحاد الشبيبة وھو 
يحمل أمرا من النيابة العامة العسكرية باعتقال أعضاء ھيئة تحرير "المستقبل الصحراوي". وبناء على اقتراح من 

إلى مكتب المدعي العام العسكري. وذھب المسؤول إلى الداخل، ورجع بأمر باعتقاله مكتوب  المسؤول، ذھب صلوح
  بخط اليد وموقع من طرف المدعي العام العسكري.

 

                                                           
  .20144سبتمبر/أيلول  11، الھاتفمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالمة الناجم عبر  75
  .2013ديسمبر/كانون األول  2لة ھيومن رايتس ووتش مع سالمة الناجم، مخيم العيون، مقاب 76
  .2014أبريل/نيسان  5الصحراوية الديمقراطية،  العربيةرسالة إلى ھيومن رايتس ووتش من وزير العدل لدى الجمھورية  77
  . www.tgheir.netو  www.masir.netو  www.adamir.netوفقا لسالمة الناجم، ھناك أيضا:  78
. رواية ھذا الحادث أتت من صلوح، باستثناء 2013/تشرين الثاني نوفمبر 28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع السالك صلوح، الرابوني،  79

  حيث تتم اإلشارة إلى ذلك.
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أخذ المسؤول القضائي العسكري صلوح إلى مقر الدرك في الرابوني. وھناك، استجوبه ضابط في الدرك حول 
والتي كانت تنتقد قادة جيش الجمھورية  2013رھا الموقع خالل صيف "المستقبل الصحراوي" وسلسلة مقاالت نش

العربية الصحراوية الديمقراطية. رفض صلوح أن يخبر الضابط عمن كتب المقاالت، والتي نشرت دون توقيع 
  باإلسم. وقال إن الجو كان مريحا.

 
ح زيارات من المحامي، الذي كان معه احتجز ضباط الدرك صلوح طيلة الليل في مقرھم. وفي اليوم التالي تلقى صلو

  في اليوم السابق، ومن األصدقاء وأفراد األسرة. وظل محتجزا في مقر الدرك طيلة اليوم.
 

، وصل المدعي العام العسكري إلى مقر الدرك. 2013أكتوبر/تشرين األول  3مساء من يوم  6حوالي الساعة 
وي" وبعض المقاالت التي نشرت فيه. رفض صلوح اإلجابة استجوبه المدعي العام حول موقع "المستقبل الصحرا

عن األسئلة، بحجة أنه كمدني ال ينبغي التحقيق معه من قبل السلطات العسكرية. ثم حث المدعي العام العسكري 
  صلوح على وقف نشر مقاالت حول مواضيع حساسة.

 
ك والصحفيين اآلخرين، من فضلكم، توقفوا قال المدعي العام العسكري لـ صلوح: "رجاء، أطلب من أصدقائك وزمالئ

  عن الكتابة عن الشؤون العسكرية".
  

أكتوبر/تشرين األول، أفرجت السلطات عن صلوح من مقر الدرك. منذ ذلك الحين، لم يعتقل  3في وقت الحق من يوم 
  مرة أخرى، ولم توجه له أي اتھامات.

 
ديمقراطية، حمادة سلمى، ادعاء صلوح بأن قوات الدرك وأكد وزير العدل في الجمھورية العربية الصحراوية ال

. إنه لمصدر قلق 80ساعة 24احتجزته وأن المدعي العام العسكري استجوبه، مؤكدا على أنه أفرج عن صلوح خالل 
خطير بشأن حقوق اإلنسان أن يتم اعتقال صلوح بسبب عمله الصحفي، على ما يبدو، وخاصة من قبل السلطات 

  ية التي تبدو، في ھذه الحالة، على أنھا اغتصبت دور المحاكم المدنية.القضائية العسكر
 

بشكل عام، يقول صلوح، ال تسعى السلطات الصحراوية إلى التدخل في عمل المواقع مثل "المستقبل الصحراوي" ولم 
لصحافة يترك تقم، على ما يبدو، بأي محاولة لمنع الوصول إليھا. ومع ذلك، يقول صلوح، فإن عدم وجود قانون ا

  81وسائل اإلعالم دون تعريفات واضحة وضمانات قانونية لحقوقھم.
  

  المدني المجتمعمنظمات 
ھيمنت منظمات شبه سياسية تحت مظلة جبھة البوليساريو، مثل اتحاد الشبيبة الصحراوية واتحاد المرأة الصحراوية، 

. يوجد عدد قليل من جماعات المجتمع المدني لفترة طويلة على مجاالت حيث يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورا
المستقلة التي تعمل في مخيمات الالجئين، وأنشطتھا مقيدة بسبب مشاكل لوجستية وعدم وجود المال. ومع ذلك، لم تجد 

  82ھيومن رايتس ووتش أي دليل على أن السلطات الصحراوية أعاقت تشكيل أو عمل منظمات المجتمع المدني.

                                                           
. 2014أبريل/نيسان  5الديمقراطية، حمادة سلمى،  الصحراويةرسالة إلى ھيومن رايتس ووتش من وزير العدل في الجمھورية العربية  80

ساعة  72من دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية أنه ال يمكن للسلطات اعتقال األشخاص لفترة أطول من  27.2تنص لمادة 
  دون أمر يجيز ذلك من القاضي.

  .2013/تشرين الثاني فمبرنو 28مقابلة ھيومن ؤايتس ووتش مع السلك صلوح، مخيم الرابوني،  81
المھيكلة والمستقلة سياسيا والتي تكون طبيعة انشغاالتھا اجتماعية أكثر  المنظماتيشير ھذا التقرير إلى "منطمات المجتمع المدني" ليصف  82

  منھا سياسية.
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أوليا المعتقلين والمفقودين الصحراويين، التي تأسست في عام جميعة  ھيجيدة التأسيس منظمة حقوق اإلنسان 

، والتي تعمل على توثيق حاالت االختفاء القسري المزعومة والتعذيب المزعوم في حق صحراويين في 1989
خرى التي التقينا بھا الجمعية الصحراوي الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، والتحسيس بھا. وتشمل المجموعات األ

لضحايا األلغام، التي توثق وتترافع نيابة عن الصحراويين ضحايا األلغام األرضية، وجمعية حرية وتقدم، التي تسعى 
  إلى توثيق والتحسيس بالعبودية المزعومة في المناطق الخاضعة للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

م عمر رئيس جميعة أوليا المعتقلين والمفقودين الصحراويين، ال تتوفر الجمھورية العربية الصحراوية وفقا لعبد السال
. 83الديمقراطية على إطار قانوني يحدد ويضمن حقوق جماعات المجتمع المدني التي تعمل تحت واليتھا القضائية

ضمانات صريحة للحق في حرية تكوين  وبالمثل، ال يتضمن دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية
، على التوالي، من الميثاق األفريقي لحقوق 11و  10.1الجمعيات والتجمع. ومع ذلك، تضمن ھذه الحقوق المادتان 

  84اإلنسان والشعوب، والذي تعتبر الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرفا فيه.
 

  المعارضة السياسية في مخيمات تندوف
ن قوانين الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية للصحراويين الذين يعيشون تحت واليتھا القضائية الحق ال تضم

من دستور  31في تشكيل مجموعات ذات طابع سياسي أو التي ھدفھا ھو العمل نحو أھداف سياسية. تنص المادة 
فيما بعد السياسية معترف به ومضمون  الجمھورية الصحراوية تنص على أن "حق في تأسيس الجمعيات واألحزاب

المادة السابقة، مبينة أنه "إلى غاية استكمال السيادة الوطنية، تبقى  32[التشديد مضاف]. وتوسع المادة  االستقالل".
[جبھة البوليساريو] اإلطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالھم وطموحاتھم وحقھم 

  تقرير المصير و االستقالل والدفاع عن وحدتھم الوطنية استكمال من بناء دولتھم المستقلة". المشروع في
 

يمكن لسكان المخيم انتقاد تسيير البوليساريو والقيادة علنا. ويقومون بذلك عن طريق وسائل اإلعالم اإللكترونية 
. عادة ما يتھم المنتقدون 85العام كل ثالث سنواتالمستقلة، وكذلك في اجتماعات الواليات التي تسبق المؤتمر الشعبي 

مسؤولي الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالفساد  - مثل بعض نشطاء المجتمع المدني الذين قابلناھم  -
والمحسوبية وتفضيل مجموعة قبلية على أخرى، وإساءة استخدام السلطة. ويقول البعض أيضا إن النظام السياسي في 

  رية العربية الصحراوية الديمقراطية ليس ديمقراطيا بشكل كاف.الجمھو
 

ومع ذلك، فإنه من النادر أن يعارض سكان المخيم جھارا ھدف جبھة البوليساريو في استقالل الصحراء الغربية. وفقا 
مات أكثر منه لالجئين قابلتھم ھيومن رايتس ووتش، فإن ذلك يعود إلى عدم وجود دعم للحكم المغربي بين سكان المخي

  إلى قمع قيادة البوليساريو للذين يريدون تحدي الھدف السياسي المركزي للجبھة.
 

                                                           
  .2013ر/كانون األول بديسم 3مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد السالم عمر، مخيم الرابوني،  83
يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أنه: " 10.1المادة نص ت 84

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين وال يحد من نفس الميثاق على أنه: " 11".  وتنص المادة أن يلتزم باألحكام التى حددھا القانون
لحق إال شرط واحد أال وھو القيود الضرورية التي تحددھا القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منھا بمصلحة األمن القومي ممارسة ھذا ا

  وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحرياتھم".
جل ھذا التقرير. ومع ذلك، حضرت لم يتم عقد مثل ھذه االجتماعات أثناء زيارة ھيومن رايتس ووتش إلى مخيمات الالجئين البحثية من أ 85

وأجرت مقابالت مع المشاركين في  2007ھيومن رايتس ووتش مثل ھذا االجتماع أثناء زيارة المخيمات في نوفمبر/تشرين الثاني 
األدوية والمياه،  االجتماعية واالقتصادية، مثل نقص للمشاكلاجتماعات أخرى مماثلة. في تلك الجلسات، وانتقد المشاركون "تدبير البوليساريو 

وغياب فرص عمل للشباب حاملي الشھادات، والرواتب المتدنية لألساتذة. وانتقد البعض البوليساريو لكونھا لم تحقق سياسيا أي شيء 
 ، ودعوا إلى استئناف الحرب العسكرية". ھيومن رايتس ووتش، "حقوق اإلنسان1991بالموافقة على وقف إطالق النار مع المغرب في عام 

  .134في الصحراء الغربية ومخيمات الالجئين في تندوف"، (ديسمبر/كانون األول)، ص. 
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في محادثات خاصة مع الجئين، وكذلك مع منظمات دولية تشتغل داخل المخيمات، ومع الجئين غادروا المخيمات 
وا استقالل الصحراء الغربية، نھائيا، لم تلتق أو تسمع ھيومن رايتس ووتش عن أي الجئين في المخيمات يعارض

باستثناء مصطفى سلمى سيدي مولود (انظر أدناه). ولم يتسن قياس عدد سكان المخيمات الذين قد يحملون ھذا الرأي. 
وقال بعض الالجئين أيضا لـ ھيومن رايتس ووتش إن وصمة العار االجتماعية المرتبطة بوجھة النظر المؤيدة 

شكيك في فكرة استقالل الصحراء الغربية، علنا أو بشكل خاص. وقال الصحفي السالك للمغرب قد تردع الناس عن الت
صلوح، الذي يؤيد استقالل الصحراء الغربية، إن السلطات الصحراوية تستبعد وجھات النظر المؤيدة للمغرب من 

يقول لسائق سيارة وسائل اإلعالم العمومية، ولكن "على مستوى المجتمع، يمكنك الحديث ... يمكن لشخص ما أن 
  86أجرة، على سبيل المثال، إنه يؤيد الحكم الذاتي، وقد يتجادلون حول ھذا الموضوع".

 
في حالة واحدة على األقل، سعت السلطات إلى إسكات مدافع عن الموقف المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء 

ورية الصحراوية، الدخول إلى الغربية. حاول مصطفى سلمى سيدي مولود، وھو ضابط أمن سابق في الجمھ
، بعد زيارة إلى الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب حيث أعلن على المأل نيته في 2010المخيمات في سبتمبر/أيلول 
. اعتقلته السلطات الصحراوية في جزء من الصحراء الغربية الذي تسيطر عليه، 87الدعاية إلى موقف المغرب

قالت إنھا ستحاكمه بتھمة التجسس، والخيانة، وھي جرائم تستوجب عقوبة واتھمته بالتجسس لصالح المغرب، و
. ويصنف كال  النشاطين على أنھما جرائم أمن الدولة من قبل قانون العقوبات 88السجن مدى الحياة أو اإلعدام

  89الصحراوي، وبالتالي يندرج تحت الوالية القضائية للمحاكم العسكرية.
 

، أفرجت السلطات الصحراوية عن مصطفى سلمى، بعد احتجازه ألكثر من شھرين، 2010في ديسمبر/كانون األول 
. وھو يقيم حاليا في 90وسلمته لممثلي المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والذين رافقوه إلى موريتانيا

بته في العودة إلى ، عن رغ2014موريتانيا، ولكنه عبر لـ ھيومن رايتس ووتش عبر الھاتف في فبراير/شباط 
مخيمات تندوف ليكون مع زوجته وأطفاله، الذين ما يزالون يعيشون ھناك. وفقا لـ مصطفى سلمى، فقد أبلغته 

. 91المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤن الالجئين أن السلطات الجزائرية تمنعه حاليا من دخول األراضي الجزائرية
ئرية عما إذا كانت تمنع مصطفى سلمى من الدخول إلى الجزائر، وإن كان سألت ھيومن رايتس ووتش السلطات الجزا

  92األمر كذلك، فعلى أي أساس. لم ترد السلطات الجزائرية.
 

سواء كانت الجزائر أو جبھة البوليساريو، أو كليھما، ھي التي منعت مصطفى سلمى من العودة إلى المخيمات، حيث 
وافع سياسية. ذھب الجئون آخرون، على النقيض من ذلك، إلى الصحراء تعيش أسرته، فإن ذلك الرفض يبدو ذا د

الغربية الخاضعة للمغرب وعادوا بحرية إلى المخيمات. وادعى محمد خداد، منسق جبھة البوليساريو مع المينورسو، 
ين قد يسافرون أن اإلبعاد الحالي لـ مصطفى سلمى ال يرقى إلى التمييز السياسي، موضحا أنه في حين أن الجئين آخر

إلى الصحراء الغربية التي يسيطر عليھا المغرب، سرا ودون علم السلطات الصحراوية، فقد نشر مصطفى سلمى 

                                                           
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع السالك صلوح،  86
تقل منشقا"، تفاصيل اعتقال مصطفى سلمى سيدي مولود في ھيومن رايتس ووتش، "الصحراء الغربية: البوليساريو تعيمكن االطالع لى  87

  . www.hrw.org/news/2010/09/22/algeria-polisario-arrests-rare-dissenter-refugee-camps، 2010سبتمبر/أيلول  23
  .الصحراويمن قانون العقوبات  41-36المواد  88
  على أن المحاكم العسكرية تيث في القضايا المتعلقة بجرائم أمن الدولة. الصحراويمن قانون اإلجراءات الجزاءات  399المادة تنص  89
(البوليساريو تفرج عن شرطي اعتقل بتھمة التجسس:  Polisario releases policeman held for spying: UNHCR وكالة فرانس برس، " 90

-http://www.unhcr.org/cgi، 2010ديسمبر/كانون األول  5المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" 
bin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=4cfc8e975   2014يونيو/حزيران  12(تمت الزيارة في.(  

. ورفضت المفوضية السامية 2014فبراير/شباط  12، في اتصال ھاتفي، مولودمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصطفى سلمى سيدي  91
  الجئين التعليق على ھذه النقطة علنا.لألمم المتحدة لشؤون ال

  .2014أبريل/نيسان  7لدى الواليات المتحدة، عبد هللا بعلي،  الجزائررسالة إلى ھيومن رايتس ووتش من سفير  92
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. وفقا لطريقة التفكير ھاته، فإن أنشطة مصطفى سلمى لم يعد في حاجة للحماية التي تقدم 93وجوده حين كان ھناك
  للمقيمين في مخيمات الالجئين.

 
ألقل في السنوات األخيرة، شكلت مجموعات من الصحراويين في المخيمات، ذوي مظالم، جماعات في حالتين على ا

  معارضة للمطالبة بالتغيير من قبل قادة الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
 

خط  من قبل الصحراوي المدعو المحجوب السالك. ويقدم خط الشھيد نفسه على أنه 2003تأسس خط الشھيد في عام 
، حث 2006إصالحي داخل جبھة البوليساريو يسعى إلى إعادتھا إلى ھدفھا الحقيقي. في مقابلة مع مجلة في عام 

السالك على "القطع النھائي مع الفساد السائد، والسياسات غير المسؤولة، والقرارات التعسفية ... ووضع حد لخالفة 
. وقال السالك لـ ھيومن رايتس ووتش في 94مة الفساد والتعسف"[الرئيس] محمد عبد العزيز لنفسه، الالمنتھية في ق

إن خط الشھيد ألغى مؤتمره االفتتاحي المزمع عقده في المخيمات في  2008مكالمة ھاتفية في يناير/كانون الثاني 
أنھا قد ، وأنه غادر إلى موريتانيا، بعد استشعاره المراقبة من قبل السلطات الصحراوية. أنكرت البوليساريو 2006

وضعت خط الشھيد تحت المراقبة لتخويفھم ومنعھم من عقد المؤتمر الذي كان مقررا. وقال السالك ومحمد مولود ولد 
، لـ ھيومن رايتس ووتش إن 2007محمد سيد أحمد، الناطقين باسم خط الشھيد في المخيمات اعتبارا من عام 

. وعندما زارت ھيومن رايتس 95عاطفا مع الجماعةالسلطات الصحراوية لم تعتقل أي شخص لكونه عضوا أو مت
ووتش المخيمات من أجل ھذا التقرير، بدا أن خط الشھيد قد تالشى عن األنظار. (قال صلوح، على سبيل المثال، من 

). لم تسعى ھيومن رايتس ووتش إلى االتصال 96"المستقبل الصحراوي" إنه لم ير قط أعضاء الجماعة في المخيمات
  سياق البحث بشأن ھذا التقرير. بالجماعة في

 
مارس/آذار، وھي  5ويبدو أن الجماعة المعارضة األبرز التي تعمل حاليا في مخيمات الالجئين في تندوف ھي حركة 

صحراويين مقيمين في المخيمات. وقابلت ھيومن رايتس  من قبل 2011مارس/آذار  5وم حركة شعبية تأسست ي
مارس/آذار، موالي بو زيد، خالل زيارتھا للمخيمات بشأن  5لك الناشط في حركة ووتش مربيه أحمد محمود أدا، وكذ

ھذا التقرير. وقال لنا الرجال إن الحركة ال تتوفر على قيادة رسمية، وأن عدد أعضاءھا الفاعلين بانتظام يتراوح بين 
حركة إلى إجراء . ووفقا لـ بو زيد، دعت ال2013في أواخر عام  60و حوالي  2011في عام  100حوالي 

إصالحات في تدبير الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بما في ذلك تغييرات جذرية في القيادة، مع دعم 
. وقال بو زيد: "نحن لسنا ضد الجبھة. نحن ضد 97أساسي لھدف جبھة البوليساريو في استقالل الصحراء الغربية

  98أشخاص في الجبھة. نريد رحيل بعض األشخاص".
 

في تونس، ومصر، وليبيا، ودول عربية  2011مارس/آذار، على األقل جزئيا، من انتفاضات  5استلھمت حركة 
، نظمت الحركة مظاھرات في 2011مارس/آذار  5. ابتداء من 2011أخرى، ويبدو أنھا كانت أكثر نشاطا خالل 

                                                           
  .2014أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد خداد، نيويورك،  93
أكتوبر/  TelQuel  ،14 -20(لم يفھم المغرب في الصحراء)  Le Maroc n’a rien compris au Saharaمقابلة مع المحجوب السالك، " 94

  .135ھيومن رايتس ووتش في "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين"، ص. . (أشارت إليه 2006تشرين األول 
  .136ين"، ص. لالجئ تندوفھيومن رايتس ووتش، "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات  95
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع السالك صلوح،  96
، بدال من روح الرفض، من خالل إحياء ذكرى تأسيس الحركة في عام إصالحيةمارس/آذار على روح  5وفقا لـ بو زيد، يحيل اسم حركة  97

  ، على حد سواء.1976مارس/آذار  5الديمقراطية في وإنشاء أول حكومة للجمھورية العربية الصحراوية  2011
  .2013/تشرين الثاني نوفمبر 29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع موالي بو زيد، مخيم السمارة،  98
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. بلغت المظاھرات ذروتھا في 99قراطيةالخامس من كل شھر أمام مكتب رئيس الجمھورية العربية الصحراوية الديم
، لتتزامن مع المؤتمر الشعبي العام 2012يناير/كانون الثاني  9إلى  2011نوفمبر/تشرين الثاني  19اعتصام من 

لجبھة البوليساريو. قال بو زيد: "كنا نطلب من الناخبين التصويت ضد قيادة [الجمھورية العربية الصحراوية 
ؤتمر، كان مطلبنا ھو رحيل القيادة. كانت الحكومة المنتخبة ھي الحكومة نفسھا، ونفس الديمقراطية]. وبعد الم

  100األشخاص كما ھو الحال من قبل".
 

مارس/آذار لجان مكلفة بمھام مثل تنظيم  5في حين تقدم حركة نفسھا على أنھا بال قيادة، فقد شكل نشطاء حركة 
. وتضمنت مطالبھم إنھاء الفساد، وجعل السياسة أكثر شموال. 101اإلعالممظاھرات، وإعداد منشورات، والعالقات مع 

مارس/آذاؤ تظھر رجاال  5الصور وأشرطة الفيديو التي قدمھا بو زيد لـ ھيومن رايتس ووتش لما يقول أنھم نشطاء 
مسار يلوحون بأعالم البوليساريو، ويصطفون وراء الفتات تحمل شعارات مثل: "شباب الثورة يريدون تصحيح 

، على 2011يوليو/تموز  5مارس/آذار، بتاريخ  5. ويتضمن بيان حركة 102التحرير" و "الشعب يريد إصالح النظام"
مقال يدعو إلى إصالح سياسي للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بعنوان "العالم من حولنا يتغير 

تمرات الشعبية العمة للجمھورية العربية الصحراوية ويرسم المقال مقارنات بين المؤ 103والبوليساريو لم تتغير!!"
الديمقراطية وبنية اللجان الشعبية في ليبيا في عھد معمر القذافي، مشيرا إلى أن ھذا األخير قد أثبت إخفاء العقلية 

  في ليبيا. 2011القبلية التي أججت العنف خالل حرب 
 

مارس/آذار أو القريبين منھا، ال تحاول السلطات  5 ووفقا لـ بو زيد وغيره من الالجئين الناشطين في حركة
الصحراوية عادة منع الحركة من تنظيم نفسھا، تنظيم مظاھرات، وتوزيع منشورات والبيانات. ومع ذلك، يقول بو 

زيد، منعه الدرك، رفقة أمربيه، من إعطاء رسالة إلى مبعوث األمم المتحدة كريستوفر روس عندما زار األخير 
. وعالوة على ذلك، امتنعت وسائل اإلعالم الرسمية عادة عن تغطية 2013104دوف في مارس/آذار مخيمات تن

  105أنشطة الحركة.
 

ويبدو أن السلطات الصحراوية أيضا قد سمحت باعتصام لالجئين صحراويين أمام مكتب المفوضية السامية لألمم 
اه المالح الذي شارك في االعتصام منذ بدايته في المتحدة لشؤون الالجئين في الرابوني. ووفقا لـ معروف حمدي داد

. 106، فإن المتظاھرين أرادوا من المفوضية ضمان ما يعتقدون أنھا حقوقھم كالجئين2014يناير/كانون الثاني  19
وتشمل ھذه مزيدا من فرص العمل، والمزيد من المساعدات الدولية، والمزيد من الحماية من االتجار بالمخدرات 

شخصا، ولكن بسبب التوقيت وسوء األحوال  30. في البداية، استقطب االعتصام حوالي 107امية أخرىوأنشطة إجر

                                                           
  .المصدرنفس  99

  .المصدرنفس  100
  .المصدرنفس  101
 2011عام  في المناھضين للحكومةھرين متظاصيحة لل الذي أصبح، "إسقاط النظامشعب يريد واضح لشعار "ال تحريف ھي ھذه العبارة 102

  الربيع العربي. المعروفة باسم العربي العالم انتفاضاتخالل 
  رايتس ووتش. ھيومنوفر بوزيد نسخة من البيان لـ  103
  باالعتداء الجسدي من قبل قوات األمن في ھذا التقرير ھذه المطالب بمزيد من التفصيل.  المتعلقناقش الفصل ي 104
االدعاء مع ادعاء سالمة الناجم، صحفي سابق في قناة التلفزيون الرسمية للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بأن ھذا يتسق  105

وسائل اإلعالم الحكومي يتعمد تجنب إعطاء منصة لالنتقاد العلني لسلطات الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وتتم مناقشة حالة 
  ية ھذا الفصل من ھذا التقرير، بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.سالمة الناجم في بدا

  .2014مارس/آذار  26مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع معروف حمدي داداه المالح، في اتصال ھاتفي،  106
  .المصدرنفس  107



 

 2014 األول تشرين/أكتوبر | ووتش رايتس ھيومن   35

، حافظ حمدي 2014الجوية تطور ليصبح تجمعا مرة واحدة في األسبوع كل يوم أحد. واعتبارا من مارس/آذار 
المتحدة لشؤون الالجئين، على  ورجل آخر يدعى عبد الحي على التواجد المستمر أمام مكتب المفوضية السامية لألمم

. راقب الدرك 108صحراويا آخرين يدعمون مطالبھما، تنخفضت من وقت آلخر 69الرغم من أنه لديھما قائمة من 
باستمرار االعتصام ومنع المتظاھرين من إقامة خيام، ولكنه لم يستخدم العنف ضدھم ولم يحاول تفريقھم. وليس 

  109سلطات مضايقة أو الضغط على أسر المحتجين.حمدي على علم بأية حالة محاولة ال
   

                                                           
  .المصدرنفس  108
  .المصدرنفس  109
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 .V استخدام المحاكم العسكرية للتحقيق مع المدنيين ومحاكمتھم  
 

من بين الحقوق التي يكفلھا دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمواطنين المتھمين بارتكاب جرائم، 
وافتراض البراءة، والحق في الحصول على دفاع لدى المحاكم، والحماية المساواة أمام القانون، والحق في المحاكمة 

 110من التعذيب واالحتجاز غير القانوني.
 

استنادا إلى مقابالت أجريت مع محتجزين ومحامين وقضاة، واعتمادا على دراسة وثائق بعض القضايا، لم تخلص 
خاص لفترات مطولة بشكل تعسفي، أو منعھم من ھيومن رايتس ووتش إلى وجود أنماط من التعذيب، أو احتجاز ألش

االتصال بمحام. ولكن ھيومن رايتس ووتش قامت أيضا بتوثيق عديد الحاالت التي تم فيھا مؤخًرا اعتقال مدنيين من 
قبل السلطات العسكرية، وتم احتجازھم اعتماًدا على أوامر من مسؤولين في القضاء العسكري، وھو على ما يبدو 

ير القانونية، وتعرضوا أحيانًا إلى المحاكمة في محاكم عسكرية. ويُعتبر ذلك مثيًرا للقلق ألن معايير خرقا للمعاي
القانون الدولي تنص على أن ال يُحاكم المدنيون في محاكم عسكرية. ورغم أن ھذه الحاالت قليلة من حيث العدد، إال 

 قضاء العسكري بالقانون.أنھا توحي بوجود نمط من عدم المحاسبة، وتبرز عدم تقيد ال
 

ورغم أن مخيمات تندوف تقع على األراضي الجزائرية، إال أنھا تخضع، مثل مناطق الصحراء الغربية التابعة لجبھة 
البوليساريو، بحكم األمر الواقع، إلى المنظومة القضائية للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ويتم تطبيق 

وية داخل المخيمات، بينما يُحاكم الصحراويون المتھمون بارتكاب جرائم في أماكن قوانين الجمھورية الصحرا
جزائرية أخرى طبقا للقانون الجزائري. أما إذا اتھم مواطن جزائري بارتكاب جريمة في مخيمات تندوف، فإنه يُسلّم 

 111إلى السلطات الجزائرية.
 

الديمقراطية على وجود تركيبة ثالثية للمحاكم المدنية:  من دستور الجمھورية العربية الصحراوية 127تنص المادة 
محاكم ابتدائية، ومحاكم استئناف، ومحاكم عليا. وتنظر المحاكم االبتدائية في القضايا المدنية التي يُمكن استئنافھا لدى 

ا المتعلقة محكمة استئناف وحيدة موجودة في المنطقة. كما تعمل محكمة االستئناف كمحكمة ابتدائية في القضاي
  112بالجرائم الخطيرة، ويُمكن استئناف ھذه القضايا لدى المحكمة العليا.

 

                                                           
: الحرية 27ھذه كل المواد الواردة في دستور الجمھورية الصحراوية والمتعلقة بالحقوق األساسية للمواطنين في المحاكم: المادة   110

): حق 2( 27): كل مواطن بريء ما لم تثبت إدانته، 1( 27الشخصية مصانة، وال يمكن أن يمنع أحد من ممارسة حقوقه إال وفقا للقانون، 
): ال جريمة وال عقوبة إال بمقتضى 4( 27): ال يمكن أن يحجز أحد أو يسجن إال وفقا للقانون، 3( 27لك اختيار مدافع عنه، الدفاع بما في ذ

ساعة وال يمكن تمديدھا إال بأمر من السلطة القضائية المختصة وطبقا  72): ال يمكن أن تتجاوز مدة الحجز تحت النظر 5( 27القانون، 
ع انتھاك حرمة اإلنسان أو المس بعرضه أو شرفه أو ممارسة عليه التعذيب أو أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس ): يمن1( 28للقانون،  
: يحق لكل مواطن الدفاع عن 29): يمنع انتھاك حرمة مسكن أي مواطن إال بأمر كتابي من السلطة القضائية المختصة، 2( 28بكرامته، 

  حقوقه أمام الجھات القضائية المختصة.
، قاضي مستشار وعبدي ابّاه القايدمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد سالم عمر، قاضي تحقيق وقاضي طفولة في محكمة االستئناف،   111

  .  2013نوفمبر/تشرين الثاني  30في دائرة الجنايات في المحكمة العليا، ومحمد مبارك محمد أحمد، رئيس المحكمة العليا، الرابوني، 
، قاضي مستشار وعبدي ابّاه القايدمن رايتس ووتش مع محمد سالم عمر، قاضي تحقيق وقاضي طفولة في محكمة االستئناف، مقابلة ھيو  112

. مقابلة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  30العليا، ومحمد مبارك محمد أحمد، رئيس المحكمة العليا، الرابوني،  المحكمةفي دائرة الجنايات في 
من قانون  5. تقدم المادة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  28امي صحراوي، تم حجب االسم بطلب من المحامي، ھيومن رايتس ووتش مع مح

ي العقوبات في الجمھورية الصحراوية تعريفًا خاًصا لما يُعتبر جريمة خطيرة. وتنص المادة على أن "العقوبات األصلية في مواد الجنايات ھ
 1236دينار جزائري ( 100000لمدة تتراوح بين خمس سنات وعشرين سنة، الغرامة التي تتجاوز  اإلعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت

  دوالر أمريكي) ما لم ينص القانون على خالف ذلك".  
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ال يُحدد دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية تركيبة معينة للمحاكم العسكرية التي تقع تحت إشراف 
المدنية العليا تستطيع إسقاط وزارة الدفاع. وال توجد مرحلة استئناف في المحاكم العسكرية. ورغم أن المحكمة 

قرارات المحاكم العسكرية، إال أنھا ال تأخذ صفة محاكم االستئناف ألنھا ال تنظر في محتوى القضايا وال في 
كما ال ينص دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أن ال يُحاكم المدنيون في القضاء  113اإلجراءات.
 114العسكري.

 
لت صالحيات المحاكم العسكرية التحقيق مع األشخاص المتھمين بارتكاب جرائم أمن دولة وتقليديا، شم
، أصدر الرئيس عبد العزيز مرسوًما ينص على نقل الجرائم المتعلقة 2012وفي فبراير/شباط  115ومحاكمتھم.

ولة الصحراوية وعلى أرض الواقع، بدأت سلطات الد 116بالمخدرات من المحاكم المدنية غلى المحاكم العسكرية.
وتعتمد ھذه الرؤية على العالقة بين  117تعتبر الجرائم المتعلقة بالمخدرات كجرائم خطيرة من شأنھا تھديد أمن الدولة.

  118المتاجرة في المخدرات والعنف المسلّح في منطقة الصحراء والساحل.
 

ھا القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، يوجد اعتقاد سائد لدى الحكومات ولدى محللين أمنيين أن مجموعات مقاتلة، من
ھي التي تقوم بتمويل عمليات االختطاف، والھجمات اإلرھابية، والھجمات المسلحة ضّد حكومات المنطقة، من خالل 

جاء نتيجة  2012واستناًدا إلى وزير العدل حمادة سلمى، فإن مرسوم فبراير/شباط  119ما تجنيه من شبكات التھريب.

                                                           
استناًدا إلى محمد مبارك محمد أحمد، رئيس المحكمة، تنظر المحكمة العليا في ما إذا تم تطبيق القانون بشكل جيد فقط، مقابلة ھيومن   113

  . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  30رايتس ووتش مع محمد مبارك محمد أحمد، الرابوني، 
) التي تحدد واليتھا بطبيعة القضايا التي تستطيع النظر فيھا 1( 127لمادة توجد إشارة وحيدة في الدستور إلى المحاكم العسكرية في ا  114

وليس بفئات األشخاص الذين تقوم بمحاكمتھم. وتنص المادة على: "تختص المحاكم العسكرية في معالجة القضايا الخاصة بالمؤسسة 
  قانون". ينظمھاالعسكرية. تنظيمھا واختصاصاتھا 

العقوبات في الجمھورية الصحراوية على أن المحاكم العسكرية مختصة في النظر في القضايا المتعلقة  من قانون 399تنص المادة   115
مواد بجرائم تمس من أمن الدولة، وكما يضبطھا القانون الجنائي. ينظم القانون الجنائي جرائم أمن الدولة تحت عناوين "الخيانة والتجسس" (ال

  ).  53ـ  42الدولة وسالمة المواطنين" (المواد  لطةس)، و"الجرائم المرتكبة ضّد 41ـ  36
. تنص المادة األولى من المرسوم، الذي حصلت ھيومن رايتس ووتش على 2012فبراير/شباط  19، نشر في 1/2012مرسوم عدد   116

منظمة، ولتسھيل مالحقة ھذه نسخة منه، على أنه يھدف إلى مكافحة الجرائم التي تخدم مصلحة العدو، واإلرھاب، والمخدرات، والجريمة ال
من الباب الثالث من القانون الجنائي الذي ينص على عدد من الجرائم  4الجرائم. وتنص المادة على أن جرائم المخدرات مذكورة في القسم 

المخدرات أو المواد  المتعلقة بالمخدرات، ومنھا امتالك أو إدخال مخدرات أو كحول [إلى المخيمات] بنية ترويجھا، أو حيازة وتخزين ونقل
أو المواد المذھبة للعقل، أو استھالك أو ترويج األدوية لغايات ترفيھية. إال أن القانون  المخدراتالمسببة للھلوسة، أو محاولة بيعھا، أو استخدام 

ايا المرتبطة بالجرائم من المرسوم على أن القض 13ال يحدد كميات المخدرات والكحول والمواد المھلوسة المذكورة. كما تنص المادة 
من قانون العقوبات. وال يترتب على ذلك  399المذكورة في المادة األولى من المرسوم تخضع لنفس االختصاص المنصوص عليه في المادة 

رات من اختصاص إسقاط القضية المدنية أو التوفيق في المسألة قبل بداية النشر في أي مرحلة. وبعبارة أخرى، تكون الجرائم المتعلقة بالمخد
  المحاكم العسكرية. 

من القانون الجنائي للجمھورية الصحراوية، وتشمل األنشطة المتعلقة  4من الباب  3ھذه الجرائم المتعلقة بالمخدرات مذكورة في القسم   117
كذلك استخدام األدوية لغايات غير محددة من المخدرات أو الكحول أو غيرھا من المواد المذھبة للعقل، و كمياتبنقل وتخزين وحيازة وبيع 

  ترفيھية.
. وكما قال أحد 2014أبريل/نيسان  5رسالة من حمادة سلمى، وزير العدل في الجمھورية الصحراوية، إلى ھيومن رايتس ووتش بتاريخ   118

ديسمبر/كانون األول  6المسؤولين في الجمھورية الصحراوية، طلب عدم ذكر اسمه، في مقابلة مع ھيومن رايتس ووتش في الرابوني في 
، إن وجھة النظر الصحراوية تتلخص في ما يلي: "اإلرھابيون يوفرون الحماية... ومھربو المخدرات يوفرون التمويل... ال يوجد فرق 2013

  بين تھريب المخدرات واإلرھاب".
ساحل لدى المعھد األلماني للشؤون الدولية لـ وولفرام الشر، محلل مختص في شؤون ال 2013استناًدا إلى تقرير صدر في سبتمبر/أيلول   119

واألمن، لصالح لجنة غرب أفريقيا المعنية بالمخدرات، يتم تھريب المخدرات لتمويل بعض الجماعات المتشددة في منطقة الساحل 
لخطف والمطالبة والصحراء. ولكن التقرير يذكر عوامل أخرى مساھمة في تھريب المخدرات ألن المسلحين يجنون ماال أكثر من خالل ا

-www.wacommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2013/08/Challengingبفدية وليس من خالل العمل مع شبكات التھريب: 
the-Myth-of-the-Drug-Terror-Nexus-in-the-Sahel-2013-08-19.pdf  2014سبتمبر/أيلول  11(تمت الزيارة في .(  
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وينّص ھذا المرسوم على أن  120ر مسبوقة نفذھا رجال مسلحون لعمال إغاثة أجانب في الرابوني.لعملية اختطاف غي
 121، أي يوم واحد قبل حدوث عملية االختطاف.2011أكتوبر/تشرين األول  22أحكامه لھا مفعول رجعي إلى حدود 

محاكمة األشخاص في محاكم  ،2014أبريل/نيسان  12وقال الوزير لـ ھيومن رايتس ووتش إنه كانت تتم، إلى حدود 
عسكرية عمال بأحكام المرسوم، وإنه توجد "استعدادات جارية للسماح للمحاكم العادية بالتحقيق في الجرائم [المتعلقة 

 122بالمخدرات]، وإصدار أحكام فيھا".
 

كرية. ويبدو قمنا بتوثيق ثماني قضايا يخضع فيھا أشخاص مدنيون للتحقيق، أو صدرت في حقھم أحكام من محاكم عس
في حالتين، يبدو البعض أنه تم  أن بعضھم مازال في السجن رغم أنھم أنھوا العقوبات التي فرضتھا عليھم المحكمة،

وتنص قوانين الجمھورية  االحتفاظ بالبعض في السجن بعد أن أنھوا عقوباتھم التي فرضتھا عليھم المحكمة
 12محاكمة أربعة أشھر، وأن ال تتجاوز في أقصى الحاالت الصحراوية على أن تكون فترة االحتجاز السابق لل

 123شھًرا.
 

يمكن لقضاة التحقيق أن يطلبوا من دائرة االتھام تمديد فترة االحتجاز السابق للمحاكمة على أن يتم ذلك قبل نھاية 
وقالت لنا سلطات الجمھورية الصحراوية إن األشخاص الثمانية الذين نتطرق غلى  124الفترة بشھر واحد على األقل.

قضاياھم أسفل ھذا ھم محتجزون طبق القانون. ولكن السلطات لم تقدم أدلة ـ مثل األوامر الكتابية الصادرة عن 
تمديد فترات االحتجاز السابق المحاكم ـ إلثبات أن المسؤولين القضائيين قاموا بإتباع اإلجراءات القانونية الالزمة ل

  125للمحاكمة أو تجديدھا.
 

وفي الحاالت التي سنعرضھا أسفل ھذا، ال يمكن لـ ھيومن رايتس ووتش أن تتخذ موقفًا مما إذا كان المتھمون فعال 
قوا رھن مدانين بالتھم الموجھة إليھم. ويبدو أن ھذه الحاالت تبرز انتھاك السلطات لحقوق جميع المتھمين في أن ال يب

 االحتجاز إال في إطار ما ينص عليه لقانون.
 

  بادياسالمة لمھابة  قضايا مختار محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، و
، قامت قوات األمن التابعة للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتقال مختار 2013يوليو/تموز  19في 

ووجه لھم المدعي  126بادي في الصحراء قرب بلدة أسا المغربية.اسالمة لمھابة  محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، و

                                                           
، إسبانيين وإيطالي. تعرض عمال إغاثة، 2014أبريل/نيسان  5لعدل، إلى ھيومن رايتس ووتش في رسالة من حمادة سلمى، وزير ا 120

. ثم أفرجت ن مسلحين على شمال ماليفي سيطرة إسالميي ساھمتوانتھى بھم األمر بين يدي حركة التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا، التي 
  .    2012المجموعة عن عمال اإلغاثة في يوليو/تموز 

قانون العقوبات على أنه "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابھا، ومع ھذا إذا صدر بعد  من 219تنص المادة   121
من المرسوم تنص على استثناء  16وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نھائيًا قانون أصلح للمتھم، فھو الذي يُتبع دون غيره". ومع ذلك فإن المادة 

من قانون العقوبات ال تنطبق على الجرائم التي تحددھا المادة  219لمادة حيث أنه ينص على أن األحكام القانونية الواردة في المادة ھذه ا
  . 2011أكتوبر/تشرين األول  22األولى من المرسوم، وألحكامه صبغة رجعية إلى 

  أبريل/نيسان 5ووتش في رسالة وزارة العدل في الجمھورية الصحراوية، إلى ھيومن رايتس   122
من قانون العقوبات للجمھورية الصحراوية على أن الحد القانوني لالحتجاز السابق للمحاكمة في الظروف العادية ھو  85تنص المادة   123

ة لالحتجاز ال أربعة أشھر. كما تنص نفس المادة على أن فترة التمديد القصوى لالحتجاز ال تتجاوز ثمانية أشھر، ولذلك فإن المدة الجملي
  شھًرا. 12تتجاوز 

من الدستور، تحت باب حقوق المواطنين، على أنه "ال يمكن أن  27.5من قانون العقوبات. إضافة إلى ذلك، تنص المادة  86المادة   124
  ساعة، وال يمكن تمديدھا إال بأمر من السلطة القضائية المختصة وطبقا لقانون". 72تتجاوز مدة الحجز تحت النظر 

  .2014أبريل/نيسان  5، و2013نوفمبر/تشرين الثاني  5الصحراوية إلى ھيومن رايتس ووتش في  الجمھوريةرسالة من وزارة العدل في  125
بلة يعتقد الرجال الثالثة أنھم كانوا في مناطق مغربية أثناء اعتقالھم ألن ھواتفھم الخلوية كانت تستطيع التقاط شبكات اتصال مغربية. مقا  126

  . 2013ديسمبر/كانون األول  1، الرحمانايتس ووتش مع مختار محمد مبارك، سجن الشھيد عبد ھيومن ر
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العام العسكري تھمة تھريب المخدرات، ولكنھم نفوا ذلك. ويبدو أن السلطات العسكرية قامت باحتجاز الرجال الثالثة 
 127لفترة تجاوزت المدة التي ينص عليھا القانون بأشھر.

 
ن في رحلة في الصحراء من جھة الشمال الغربي لمخيمات تندوف. وفي اليوم وكان مبارك وسعيد وبادي مسافري

مساًء، بينما كان  6السابق العتقالھم، قاموا بشراء معزة من رعاة محليين وقاموا بذبحھا وأكلھا. وحوالي الساعة 
رشاشة، وعلى متن كل الرجال يقودون سيارتھم، توقفت إلى جانبھم أربع سيارة أخرى، كانت ثالثة منھا تحمل أسلحة 

 واحدة منھا أربعة أو خمسة رجال مسلحين ببنادق كالشنيكوف.
 

قال مبارك إن الرجال كانوا ينتمون إلى قوات األمن التابعة للجمھورية الصحراوية، ولكنه ال يعرف إلى أي جھاز 
 128ينتمون. واستناًدا إلى رواية مبارك، قال لھم أحد الرجال: "نحن من حكومتكم".

 
ت قوات األمن باعتقال مبارك ورفاقه، واقتادتھم وسيارتھم إلى مقر الشرطة في الرابوني، واحتجزتھم ھناك لمدة قام

أربعة أيام. وبعد ذلك، قام أعوان أمن بنقلھم إلى مدرسة الشھيد الوالي العسكرية، جنوب الرابوني، وھناك قام المدعي 
وأثناء احتجازھم في كال المكانيين، لم يُسمح للرجال الثالثة  العام العسكري ومحققان عسكريان باستجواب مبارك.

 129باالتصال بعائالتھم أو محامييھم.
 

، أعاد أعوان األمن كل من مبارك وسعيد إلى مكان االحتجاز، 2013وفي أواخر يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب 
 3ا كي يعترفوا بتھريب المخدرات. وفي وقاموا بالتقاط صور لھما، وتصويرھما بالفيديو، ومارسوا عليھما ضغوطً 

  130أغسطس/آب، قام أعوان األمن بنقل الرجال الثالثة إلى سجن الشھيد عبد الرحمن.
 

، وجه المدعي العسكري إلى مبارك وسعيد وبادي تھمة تھريب المخدرات، وقام قاض 2013أغسطس/آب  12وفي 
أربعة أشھر من االحتجاز السابق للمحاكمة في ديسمبر/كانون  بفتح تحقيق ضّدھم. ويبدو أن الرجال الثالثة انھوا مدة

. ولكن السالطات استمرت في احتجازھم في السجن دون أن تشرع في محاكمتھم أو تطلب من المحاكم 2013األول 
، رفضت دائرة االتھام التابعة للمحكمة العسكرية طلبًا 2014فبراير/شباط  24وفي  131التمديد في فترة احتجازھم.

قدم به محامو الرجال الثالثة لإلفراج عنھم بعد انقضاء فترة االحتجاز القانونية. وفي نفس اليوم، قامت دائرة االتھام ت
 132بإحالة ملفات الرجال للمحاكمة، وأذنت بتمديد فترات احتجازھم.

 
كانوا محتجزين على  يقول وزير العدل في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن مبارك وسعيد وبادي إنھم

ذمة المحاكمة بشكل قانوني، ولكنه لم يقدم أي قاعدة قانونية تبرر احتجازھم منذ اعتقالھم في يوليو/تموز أو 
، 2014مايو/أيار  17وفي  133حتى صدور القرار عن دائرة االتھام بعد ذلك بسبعة أشھر. 2013أغسطس/آب 
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ولذلك فإن  134انية أشھر، وثالث سنوات مع وقف التنفيذ.حكمت المحكمة العسكرية على بادي بالسجن لمدة ثم
المحكمة العسكرية قامت في ھذه القضية ليس فقط بالتحقيق مع مدنيين، وإنما حاكمت أحدھم، وأصدرت في حقه 

ولكن يبدو أيضا أن السلطات العسكرية قد احتجزت الرجال الثالث في السجن بشكل حكًما، وتنوي محاكمة اآلخرين، 
. كما يبدو أن السلطات .2014و فبراير/شباط  2013وني لمدة شھرين، في الفترة بين ديسمبر/كانون األول غير قان

 16في العسكرية قامت باحتجاز مبارك وسعيد وبادي بطريقة غير شرعية في السجن لمّدة عشرة أشھر. 
 135متھما.، منحت المحكمة أمبارك وسعيد السراح المؤقت في انتظار محاك201يونيو/حزيران 

 

  قضايا صالح محمد سالم ومحمد لمين سعيد لعروسي
، قامت قوات األمن التابعة للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتقال صالح 2012يوليو/تموز  24في 

محمد سالم وابن أخيه محمد لمين سعيد لعروسي بعد أن تعرض الرجالن إلى ھجوم وعملية نھب من قبل رجال 
وجه المدعي العام  136الصحراء، وذھبا لطلب مساعدة شرطة الجمھورية الصحراوية في الرابوني. مسلحين في

للرجلين تھم تھريب المخدرات، وتكوين مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة بطريقة غير شرعية. ويبدو أن السلطات 
 137قامت باحتجاز الرجلين لمدة تجاوزت الفترة القانونية بسنة كاملة تقريبًا.

 
ت السلطات باحتجاز سالم ولعروسي في سجن الشھيد عبد الرحمن، بينما قام المدعي العام العسكري وقاضي قام

تحقيق باستجوابھما عديد المرات، ثم وجھا لھما تھما، بشكل غير رسمي، بتھريب المخدرات، وتكوين مجموعة 
 138ن ھذه التھم.مسلحة، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية. يُذكر أن كال الرجلين ينفيا

 
أعّدت سلطات القضاء العسكري وثيقة تحدد التھم الموجھة إلى سالم ولعروسي، وھي تھريب المخدرات، وتكوين 

مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة دون ترخيص. ولكن سالم رفض التوقيع على ھذه الوثيقة ألنه يخشى أن يتم اعتبارھا 
 139أن قامت السلطات بقراءته له.اعتراف منه، ثم وقع على محضر استجوابه بعد 

 

، قام قاضي تحقيق باستجواب الرجلين بحضور محامييھما، فوقعا على 2012ديسمبر/كانون األول  6في 
، فتح أحد القضاة تحقيقا رسميًا ضّدھم بتھم تھريب المخدرات، 2012ديسمبر/كانون األول  26وفي  140المحضر.

 141غير شرعية، وأمر باحتجازھما على ذمة المحاكمة. وتكوين مجموعة مسلحة، وحيازة أسلحة بطريقة
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 السابق. المصدر 135
ان برفقته مع لعروسي. ، قام المسلحون بقتل ابن أخ سالم اآلخر، أحمد حنا معطى هللا، الذي ك2012يوليو/ 24أثناء الھجوم الذي وقع في   136

برصاصة في رقبته أطلع ھيومن رايتس وووتش على آثارھا. وقال إن رجال الدرك قاموا باعتقاله ثم نقلوه إلى  إصابةتعرض سالم إلى 
جن الشھيد المستشفى لتلقي العالج. تعتمد الرواية المقدمة ھنا العتقال سالم ولعروسي على مقابلة اجرتھا ھيومن رايتس ووتش مع سالم في س

  .2013ديسمبر/كانون األول  1عبد الرحمن، 
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. 2013أبريل/نيسان  26انتھت فترة االحتجاز السابق للمحاكمة، ومدته أربعة أشھر، الخاصة بـ سالم ولعروسي في 
مايو/أيار  26وأعلمت وزارة العدل ھيومن رايتس ووتش إن المحكمة العليا قامت بمراجعة قضية الرجلين في 

ھا أرجأت اتخاذ قرار في ما إذا كان يتعين إحالة القضية على المحاكمة كما أمرت بذلك دائرة االتھام في ، ولكن2013
، كان 2013نوفمبر/تشرين الثاني  5المحكمة العسكرية. وقالت الوزارة إن االستمرار في احتجاز الرجلين، إلى غاية 

 142الخلفية القانونية لذلك.من قانون العقوبات، دون أن تشرح  85قانونيًا طبق المادة 
 

، بإحالة سالم 2014مارس/آذار  11وبحسب وزارة العدل، أمرت دائرة االتھام التابعة إلى المحكمة العسكرية، في 
 كما أذنت دائرة االتھام بما سمته الوزارة تمديًدا الحتجاز الرجلين على ذمة المحاكمة. 143ولعروسي إلى المحاكمة.

 

من القانون الجنائي للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ال يجب أن تتجاوز فترة  85استناًدا إلى المادة 
شھًرا. وفي قضية سالم ولعروسي، فإن ھذه الفترة انتھت في  12احتجاز أي مشتبه فيه على ذمة المحاكمة 

تحقيقًا مع مدنيين وھي . وفي ھذه الحالة، يبدو أن المحكمة العسكرية ليس فقط فتحت 2013ديسمبر/كانون األول 
 تنوي محاكمتھم، وإنما قامت باحتجاز سالم ولعروسي في السجن بطريقة غير شرعية لمدة عشرة أشھر أو ربما أكثر.

 

وإبراھيم محمد سعيد رابح ومحمد لبيه المحجوب أحمد  الدحميقضايا محمد أحمدو 
  محمود لمھيدي

منفصل، وتمت إدانتھم في وقت واحد من قبل محكمة عسكرية في  تتعلق القضية األخيرة بثالثة اشخاص اعتقلوا بشكل
مايو/أيار  26، بتھريب المخدرات، وفي إحدى الحاالت بتھمة تتعلق باألسلحة. وفي 2013يناير/كانون الثاني  30

، أعلمت وزارة العدل ھيومن رايتس ووتش أن المحكمة العليا أسقطت اإلدانات التي صدرت عن المحكمة 2013
ولكن السلطات أبقت عليھم في السجن. وقال اثنان منھما إنھما بقيا في السجن  144كرية في حق الرجال الثالثة،العس

وفي  145حتى بعد انتھاء العقوبة األولى، بينما قال آخر إن أعوان األمن قاموا باالعتداء عليه لما كان رھن االحتجاز.
 واالحتجاز التي تعرضوا لھا.ما يلي روايات الرجال الثالثة حول عمليات االعتقال 

 
، لـ ھيومن رايتس ووتش إنه تعرض إلى االعتقال في أوسردقال محمد أحمدو داھمي، وھو ميكانيكي يعيش في مخيم 

، وأدانته محكمة عسكرية بتھريب المخدرات. وبعد ذلك، تم احتجازه في السجن رغم أن 2012بداية مارس/آذار 
أن أدين مرة ثانية وصدرت في حقه عقوبة بالسجن. وقال إنه بريء وتم إجباره على  المحكمة العليا أسقطت إدانته إلى

 146االعتراف بارتكاب الجريمة.
 

                                                           
  . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  5أباه الديه الشيخ محمد إلى ھيومن رايتس ووتش،  الصحراويةرسالة من وزير العدل في الجمھورية   142
  .2014 نيسانأبريل/ 5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش في   143
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  5تس ووتش، رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية أباه الديه الشيخ محمد إلى ھيومن راي  144
بالسجن. وفقا لقانون اإلجراءات  قضياھافي كلتا الحالتين، قال الرجالن إن العقوبات التي سلطت عليھم كانت ترمي إلى إدماج الفترة التي   145

  . اكمةللمح، تحتسب في عقوبة السجن الفترة التي قضاھا المشتبه فيه رھن االحتجاز السابق 186العسكرية 
مطلع على القضية رفض  مصدرتعتمد الرواية المقدمة الحتجاز محمد أحمد داھمي على مقابلة أجرتھا معه ھيومن رايتس ووتش، ومع   146

  الكشف عن اسمه. 
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في منزله في مخيم العيون عندما جاءته مجموعة من أعوان األمن وطلبوا منه  الدحمي، كان 2012وفي فبراير/شباط 
اف في عائلته، ولكنه وعدھم بالتحدث إليھم في وقت ذلك، ألن الوقت تزامن مع حفل زف الدحميمرافقتھم. رفض 

 147الحق. وفي بداية مارس/آذار، سلّم نفسه إلى السلطات األمنية كما وعد، فتم اعتقاله على الفور.
 

رھن االحتجاز الفردي في مركز احتجاز قال إن اسمه  الدحميوعلى امتداد األشھر األربعة التالية، وضعت السلطات 
مت باستجوابه بشكل متكرر. وفي إحدى المرات، اتھمه أربعة محققين في مالبس مدنية بالضلوع سجن الرشيد، وقا

، وھددوا بتسليمه إلى السلطات 2011في عملية اختطاف ثالثة عمال إغاثة في الرابوني في أكتوبر/تشرين األول 
إلى السلطات الجزائرية إذا رفض  الجزائرية إذا لم يتعاون معھم. كما ھدد المدعي العسكري في وقت الحق بتسليمه

  149على أي قاض. الدحميوخالل كامل فترة االحتجاز، لم يتم عرض  148التوقيع على أحد المحاضر.
 

: "وقعت على محضر المدعي العسكري ألنه قال لي إنه سيتھمني بخطف األجانب ويسلمني إلى الجزائر الدحميقال 
 2011.150الذين اختطفوا في أكتوبر/تشرين األول إذا رفضت التوقيع"، وكان يعني عمال اإلغاثة 

 
إنه وقع على المحضر الذي عرضه عليه المدعي العسكري دون قراءته ألنه كان يعتقد أنه سيواجه  الدحميكما قال 

 151تھمة تھريب المخدرات فقط.
 

وتم ھناك  152ة.إلى مركز احتجاز قال إن اسمه مركز بوحرّ  الدحمي، قامت السلطات بنقل 2012في يونيو/حزيران 
استجوابه من قبل قاضي تحقيق عسكري عّرف نفسه بـ حمودي ولد المحجوب، بحضور محامين، ثم قرأ المحضر 

 16تھمة تھريب المخدرات، وفي  الدحمي، وجه المدعي العسكري لـ 2012يونيو/حزيران  26وفي  153ووقع عليه.
 154الرحمن. ، قامت السلطات بنقله إلى سجن الشھيد عبد2012يوليو/تموز 

 

بتھريب المخدرات، وقضت بسجنه لمدة  الدحمي، قامت محكمة عسكرية بإدانة 2013يناير/كانون الثاني  30وفي 
  2013.155مايو/أيار  26سنتين. ولكن وزارة العدل قالت إن المحكمة العسكرية ألغت ھذه اإلدانة في 

  

                                                           
  . 2013/كانون األول ديسمبر 1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد أحمد داھمي، سجن الشھيد عبد الرحمن،   147
  السابق.  148
  بلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه.مقا  149
  .2013ديسمبر/كانون األول  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد أحمد داھمي، سجن الشھيد عبد الرحمن،   150
  السابق.   151
ھناك. وكانت البوليساريو قد أفرجت عن قال داھمي إن ھذا المركز موجود غرب الرابوني، وإن أسرى الحرب المغاربة كان يُحتجزون   152

. ولما سألت ھيومن رايتس ووتش منسق البوليساريو لدى بعثة مينورسو، محمد خداد، حول سجن بوحرة في 2005آخر أسير مغربي في 
راج عنھم سنة أسير مغربي تم اإلف 200، سماه سجن "بوقرفة"، وقال إنه كان يأوي حوالي 2014أبريل/نيسان  28مقابلة أجريت معه في 

، ولكن المغرب رفض قبولھم خالل السنوات الست الموالية. وكانت ھيومن رايتس ووتش قد زارت المركز الذي كان يأوي أسرى 1989
، وعرفته على أنه "مركز أبراھام سرفاتي" في تقرير حول الصحراء الغربية ومخيمات تندوف. وبحسب ما 1995مغاربة في أغسطس/آب 

اآلن توجد حديقة ھناك. وبحسب معلوماتنا، فإن سجن بوحرة تابع إلى وزارة الدفاع الصحراوية، وھو لم يعد يُستخدم كمكان  قال خداد، أصبح
  احتجاز.   

  .2013ديسمبر/كانون األول  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد أحمد داھمي، سجن الشھيد عبد الرحمن،   153
  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه.  154
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية أباه الديه الشيخ محمد إلى ھيومن رايتس ووتش،   155
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في السجن دون أن تطلب من المحاكم تجديد أو تمديد فترة احتجازه السابق  الدحمياستمرت السلطات في احتجاز 
وقال وزير العدل في الجمھورية الصحراوية لـ ھيومن رايتس ووتش إن السلطات استمرت في احتجاز  156للمحاكمة.
ون أن توضح حتى بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته ألنه كان ال يزال يواجه تھمة تھريب المخدرات، د الدحمي

، قضت 2014مايو/أيار  17وفي  157في السجن في انتظار المحاكمة. الدحميالوزارة القاعدة التي اعتمدتھا لترك 
وفي ھذه الحالة،  158لمدة سنتين، إضافة إلى ثالث سنوات أخرى مع وقف التنفيذ. الدحميمحكمة عسكرية بسجن 

بشكل غير قانوني لمدة  الدحميات العسكرية باحتجاز قامت محكمة عسكرية بمحاكمة شخص مدني، كما قامت السلط
  تجتوزتت السنة بعد إسقاط اإلدانة الموجھة إليه.

 
، وأدانته محكمة 2012قال إبراھيم محمد سعيد رابح لـ ھيومن رايتس ووتش إنه تعرض إلى االعتقال في مارس/آذار 

لسجن بعد انقضاء عقوبته، رغم إسقاط اإلدانة عسكرية بتھريب المخدرات. وبعد ذلك قامت السلطات باحتجازه في ا
الموجھة إليه من قبل المحكمة العليا. وفي وقت الحق، أدانته محكمة عسكرية غيابيًا، وفرضت عليه عقوبة جديدة 

 159بالسجن.
 

كما قال رابح إن قوات األمن التابعة للجمھورية الصحراوية أصابھا اليأس عقب عملية اختطاف عمال اإلغاثة في 
، فبدأت تلتمس المعلومات من الصحراويين الذين يعرفون الصحراء 2011الرابوني في أكتوبر/تشرين األول 

 160المجاورة.
 

وقال أيًضا: "قامت قوات األمن باستدعاء كل األشخاص الذين يعيشون في الصحراء بحثًا عن المعلومات، وألنني 
ي سأساعد في تقديم المعلومة، كنت سأعلمھم بأنني ال أعلم راع معروف، ذھبت إليھم من تلقاء نفسي. كنت أعتقد أنن

 161شيئًا".
 

، رافق رابح أعوان أمن إلى اجتماع مع مسؤول أمني قال إن اسمه إبراھيم أحمد محمود، فتم 2012وفي مارس 
الحبس اعتقاله ھناك. وقامت السلطات األمنية بنقله إلى مركز احتجاز قال إن اسمه سجن الرشيد، ووضع ھناك رھن 

وقال رابح إنه لم يتحدث إلى أي قاض على امتداد فترة احتجازه في سجن الرشيد لمدة ثالثة أشھر  162االنفرادي.
 163تقريبًا.

 

، وجه له 2012يونيو/حزيران  26، قامت السلطات بنقل رابح إلى مركز بوحّرة. وفي 2012وفي يونيو/حزيران 
يوليو/تموز قامت السلطات بنقله إلى سجن الشھيد عبد  16المدعي العسكري تھمة تھريب المخدرات،  ثم في 

شھًرا. وقال  18يوليو/تموز، أدانته المحكمة العسكرية بتھريب المخدرات، وقضت بسجنه لمدة  30وفي  164الرحمن.

                                                           
  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه.  156
  .2014أبريل/نيسان  5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش في   157
  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه.  158
 1جن الشھيد عبد الرحمن، تعتمد رواية احتجاز إبراھيم محمد سعيد رابح على مقابلة أجرتھا معه ھيومن رايتس ووتش في س  159

  ، ومصدر مطلع على القضية رفض الكشف عن اسمه.2013ديسمبر/كانون األول 
  .2013ديسمبر/كانون األول  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع إبراھيم محمد سعيد رابح، سجن الشھيد عبد الرحمن،   160
  السابق.  161
  السابق.  162
  على القضية طلب عدم ذكر اسمه.مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع   163
  السابق. 164
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ب ، فإنه كان يج2012رابح إنه إذا أخذنا بعين االعتبار الوقت الذي قضاه رھن االحتجاز منذ اعتقاله في مارس/آذار 
 2013.165أن يُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين األول 

 
التي وجھتھا المحكمة العسكرية إلى رابح، يا حكم المحكمة العسكرية لألغت المحكمة الع، 2013مايو/أيار  26وفي 

 166ولكن السلطات استمرت في احتجازه.
 

مكتوبة تنص على أمر من وزير  ومع اقتراب تاريخ إطالق سراح رابح، قدم المدعي العسكري لمسؤولي السجن وثيقة
ولم تطلب السلطات من المحاكم تجديد فترة احتجاز رابح على ذمة  167الدفاع باإلبقاء عليه في السجن إلى إعالم آخر.

واستناًدا إلى وزير العدل، بقي رابح في السجن بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته ألنه كان ال  168التحقيق أو تمديدھا.
 169ھمة تھريب المخدرات. ولكن الوزارة لم تشرح القاعدة القانونية المعتمدة في استمرار احتجازه.يزال يواجه ت

 

، أعادت المحكمة 2014مايو/أيار  17، فّر رابح من سجن الشھيد عبد الرحمان. وفي 2014فبراير/شباط  14في 
  170نتين إضافيتين لفراره من السجن.سنة، مع س 15العسكرية إدانته غيابيًا بالتھمة األصلية، وقضت بسجنه لمدة 

 
في حالة رابح، وإضافة إلى أن محكمة عسكرية قامت بمحاكمة شخص مدني، ثم حاولت إعادة محاكمته، فإن 

السلطات العسكرية أيضا قامت على ما يبدو باحتجاز الرجل بشكل غير قانوني لمدة تسعة أشھر بعد أن أسقطت 
، وبعد أربعة أشھر من انقضاء العقوبة األصلية، وربما كانت ستستمر في احتجازه المحكمة العليا التھمة الموجھة إليه

 لوال أنه فّر من السجن.
 

، وإنه 2011قال محمد لبيه المحجوب أحمد محمود لمھيدي إنه تعرض إلى االعتقال في بداية ديسمبر/كانون األول 
وأدانته محكمة عسكرية بتھريب المخدرات  171ز.تعرض إلى التعذيب على يد أعوان األمن بينما كان رھن االحتجا

وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية. واستمرت السلطات في احتجازه بعد انقضاء عقوبته، رغم أن المحكمة العليا 
  قامت بإلغاء إدانته. وفي وقت الحق، قامت المحكمة العسكرية بإدانته مجدًدا، وأصدرت في حقه حكما غيابيًا بالسجن.

، بعد اختطاف ثالثة محمد لعكيكا إلى لمھيدي، طلب منه مسؤول أمني في الدولة الصحراوية، قال إن اسمه واستنادً 
، المساعدة في البحث عن الرجال المختطفين في الصحراء 2011عمال إغاثة في الرابوني في أكتوبر/تشرين األول 

   172جنوب مخيمات تندوف.
 

ساعة، قامت سلطات الدولة الصحراوية باعتقاله مع ستة  48لمدة وبعد أن شارك في البحث عن عمال اإلغاثة 
 173أشخاص آخرين، وقامت بشد أيديھم وعصب أعينھم، ثم نقلتھم إلى مركز احتجاز قال إنه يُسمى سجن الرشيد.

                                                           
  السابق.  165

  . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية أباه الديه الشيخ محمد إلى ھيومن رايتس ووتش،   166 
  ، ويحمل ختم المدعي العسكري. 2013سبتمبر/أيلول  23حصلت ھيومن رايتس ووتش على ما بدا أنه نسخة من ھذا األمر، المؤرخ في   167
  طلب عدم ذكر اسمه. القضيةمقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع على   168
  .2014أبريل/نيسان  5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش في   169
  رايتس ووتش مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه. ھيومنمقابلة   170
 1محمود لمھيدي على مقابلة أجرتھا معه ھيومن رايتس ووتش في سجن الشھيد عبد الرحمن،  المحجوبتعتمد رواية احتجاز لبيه   171

  ، ومصدر مطلع على القضية رفض الكشف عن اسمه.2013ديسمبر/كانون األول 
  . 2013ديسمبر/كانون األول  1محمود لمھيدي، سجن الشھيد عبد الرحمن،  المحجوبووتش مع لبيه  مقابلة ھيومن رايتس  172
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وھناك قامت السلطات باحتجاز لمھيدي رھن الحبس االنفرادي، وقامت باستجوابه بشكل متكرر. وقال لمھيدي إن 
  174طات قامت بتعذيبه في جلستي استجواب، وتعرض ذات مرة إلى الضرب بكابل وإلى التعليق من الرجلين.السل

 
وبحسب ما توفر من معلومات  175إعترف لمھيدي كذبًا بتھريب المخدرات، ثم وقع على محضر دون أن يقرأ محتواه.
اوية في مزاعم سوء المعاملة التي لـ ھيومن رايتس ووتش، لم يرفع لمھيدي شكوى ضّد سلطات الجمھورية الصحر

  .تعرض على لھا على يد أعوان األمن
 

ولم يتحدث لمھيدي إلى قاض في في أي وقت خالل تقريبا الستة أشھر التي قال إنه احتجز خاللھا في سجن 
، 2012يونيو/حزيران  20، و في 2012نقلت السلطات لمھيدي إلى مركز بوھرة في شھر يونيو/حزيران  176الرشيد.

يوليو/تموز  16اتھمه المدعي العام العسكري باالتجار في المخدرات والحيازة غير المشروعة لألسلحة. في يوم 
، أدانته محكمة عسكرية 2013يناير/كانون الثاني  30، نقلته السلطات إلى سجن الشھيد عبد الرحمن، وفي 2012

  177بكلتا التھمتين وحكمت عليه بعامين في السجن.
 

، كان من المقرر أن يفرج 2011فترة التي قضاھا في الحجز منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر/كانون األول احتسابا لل
. وعالوة على ذلك، ووفقا لوزارة العدل، فإن المحكمة العليا أسقطت في 2013عن لمھيدي في ديسمبر/كانون األول 

  178العسكرية.، االتھامات الموجھة لـ لمھيدي من المحكمة 2013مايو/أيار  26
 

ومع ذلك، واصلت السلطات احتجازه في السجن. وقالت وزارة العدل إن السلطات احتجزت لمھيدي في السجن بعد أن 
ألغت المحكمة العليا إدانته ألنه مازال يواجه التھم األصلية المتعلقة باالتجار في المخدرات والحيازة غير المشروعة 

 179لحبسه االحتياطي. –أي وجود أمر من المحكمة  -وضح األساس القانوني لألسلحة. ومع ذلك، فإن الوزارة لم ت
، أدانت المحكمة 2014مايو/أيار  17في  2014.180فبراير/شباط  14ھرب لمھيدي من سجن الشھيد عبد الرحمن في 

لھروبه من عاما في السجن، زيادة على سنتين إضافيتين  15العسكرية لمھيدي غيابيا بتھمه األصلية وحكمت عليه بـ 
  181سجن الشھيد عبد الرحمن.

 
في ھذه الحالة حاكمت محكمة عسكرية مدنيا وسعت إلى إعادة محاكمته، ويبدو أن السلطات العسكرية احتفظت بـ 

،  ألغت المحكمة العليا حكم المحكمة العسكرية األصليةلمھيدي في السجن بشكل غير قانوني طيلة تسعة أشھر بعد 
  .في احتجازه إذا لم يفّر من السجنالمسلطة عليه بشھرين اثنين، وربما كانت ستستمر  وتجاوزت فترة العقوبة

  
تعتبر المعايير القانونية الدولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، من حيث المبدأ، أنھا تتعارض مع الحق في 
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  كل واضح.  السكان، وأحيانا تكون الحدود الوطنية غير مرسومة بش
  السابق.  174

  السابق.   175
 مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه. ووتشمقابلة ھيومن رايتس  176
 السابق. 177
 .2013نوفمبر/تشرين الثاني  5رايتس ووتش،  ھيومنرسالة من وزارة العدل إلى  178
 .2014أبريل/نيسان  5رسالة من وزارة العدل إلى ھيومن رايتس ووتش،  179
 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه. 180
 .السابق 181
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ومحايدة. إن المحاكمات أمام المحاكم محاكمة عادلة، وعلى وجه الخصوص الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة 
العسكرية غالبا ما تكون غير متوافقة مع المعايير الدولية نظرا لعدم استقالل القضاة، الذين يميلون إلى البقاء في 
سلسلة القيادة العسكرية، وغالبا ما توفر ضمانات قليلة في محاكمة عادلة. إن حظر محاكمة المدنيين أمام محاكم 

حظرت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، في  182بشكل خاص في النظام اإلقليمي األفريقي. عسكرية قوي
ويكفل الميثاق، الذي  183تفسير الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ي المساواة أمام القانون، والحماية المتساوية أمام تعتبر الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرفا فيه، الحق ف
ال يعترف الميثاق بأي استثناءات لھذه القاعدة ضد استخدام المحاكم  184القانون، والمحاكمة العادلة، واستقالل القضاء.

  العسكرية لمحاكمة المدنيين، مثل حاالت الطوارئ.
 

ل االستخدام المحدود للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في بينما ال تزال ھيئات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تقب
أوقات النزاع المسلح، فإن لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان، وھي ھيئة الخبراء التي تراقب التزام الدول 

ة يكفلھا بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رأت أن "بما أن بعض عناصر الحق في محاكمة عادل
صراحة القانون اإلنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة، ال ترى اللجنة أي مبرر لعدم التقيد بھذه الضمانات في 

 185حاالت الطوارئ األخرى".

                                                           
وقد قضت أيضا محاكم إقليمية أخرى، بشكل ال لبس فيه، بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كانت محكمة البلدان األمريكية  182

و، لحقوق اإلنسان أيضا متسقة في رفضھا استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين في العديد من الحاالت. في حالة وايزا تامايو ضد البير
المحكمة أن تشكيل المحاكم العسكرية، من موظفين عسكريين معينين من قبل السلطة التنفيذية وخاضعين لالنضباط العسكري، ال يلبي وجدت 

 ,Inter-American Court of Human Rights, Loayza Tamayo v. Peru, Judgment of September 17معايير االستقالل والحسيادالمطلوبة. أنظر 
1997, Series C No. 33 ،بالمثل، عندما تمت محاكمة عضو متقاعد في القوات المسلحة أمام محكمة عسكرية في سيستي ھورتادو ضد بيرو .

نظر خلصت محكمة البلدان األمريكية أنه ال ينبغي محاكمته أمام المحاكم العسكرية وأن محاكمته انتھكت الحق في المثول أمام محكمة مختصة. أ
Inter-American Court of Human Rights, Cesti Hurtado v. Peru, Judgment of September 29, 1999, Series C No. 56 . في كاستيلو

ضد البيرو، و التي تمت خاللھا محاكمة وإدانة العديد من المدنيين من قبل محكمة عسكرية بتھمة الخيانة في البيرو، الحظت  .بيتروزي وآخرون
يعني أن مالحكمة المختصة والمستقلة والمحادية، المنشأة سابقا بحكم  ...ص من المحاكم المدنية إلى المحاكم العسكرية، المحكمة أن "نقل االختصا

ات تنتھك القانون ممنوعة من البث في ھذه القضايا. ... بما أنه ليس لديھم أي مھام أو واجبات عسكرية، فال يمكن للمدنيين االنخراط في في سلوكي
عسكرية. عندما تأخذ محكمة عسكرية اختصاص النظر في مسألة ينبغي للمحاكم العادية النظر فيھا،فإن  حق الفرد في محاكمة أمام الواجبات ال

 Inter-American Court of محكمة مختصة، ومستقلة، ومحايدة، ومنشأة سابقا بحكم القانون، من باب أولى، تنتھك حقه في محاكمة عادلة. "أنظر
Human Rights, Castrillo Petruzzi et al. v. Peru, Judgment of May 30, 1999, Series C No. 52 في كانتورال بينافيدس ضد البيرو، أكدت .

المحكمة على أن "اختصاص القضاء العسكري أدخل في العديد من القوانين، من أجل الحفاظ على النظام واالنضباط داخل القوات المسلحة. 
 Inter-American Court of ”.يقه األفراد العسكريين الذين ارتكبوا جرائم أو جنح في أداء واجباتھم وتحت ظروف معينةلذلك، يتم حصر تطب

Human Rights, Cantoral Benavides v. Peru, judgment of August 18, 2000, Series C No. 69. 
183 Law Office of Ghazi Suleiman v. Sudan, Comm. Nos. 222/98 and 229/99, para. 64  اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب)

 ).2000اإلنسان والشعوب  لحقوق(اللجنة اإلفريقية  Media Rights Agenda v. Nigeria, Comm. No. 224/98, paras. 60-66)؛ 2003
 .26و  7و  3و  2اإلنسان والشعوب، المواد  لحقوقالميثاق اإلفريقي  184
 .UN Doc)، 4، عدم التقيد بأحكام العھد أثناء حاالت الطوارئ (المادة 29، التعليق العام  رقم اإلنساننية بحقوق اللجنة المع 185

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001), para. 16 :لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، مسودة المبادئ المنظمة إلقامة العدل عن ؛ أنظر أيضا
، (في فترات 3،، رقم 2006يناير/كانون الثاني  UN Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (2006) ،13ادئ ديكو")، طريق المحاكم العسكرية ("مب

تي األزمات، يجب أال يؤدي تطبيق القانون العرفي أو نظم استثنائية  إلى إعادة النظر في ضمانت المحاكمة المنصفة. وتدابير عدم التقيد ال
 يتطلبھا الوضع" يجب أن تندرج في إطار احترام مبادئ حسن إقامة العدل).يمكن اتخاذھا "في أضيق الحدود التي 



 

 2014 األول تشرين/أكتوبر | ووتش رايتس ھيومن   47

 

 .IVاالعتداء الجسدي من قبل قوات األمن 
 

الصحراوية للتعذيب في شكل لم يتلقى باحثو ھيومن رايتس ووتش أي مزاعم حول ممارسة سلطات الجمھورية 
سياسة ممنھجة أو بطريقة روتينية. ولم يستمع الباحثون إلى روايات حول تورط قوات األمن التابعة للجمھورية 
الصحراوية في استخدام القوة المفرطة بشكل ممنھج أو اعتيادي عند التعامل مع المظاھرات، أو عند استجواب 

  186مع السجناء. المشتبه فيھم، أو في طريقة تعاملھا
 

ولكن الجئين اثنين تقابلت معھما ھيومن رايتس ووتش قاال إن قوات األمن التابعة للجمھورية الصحراوية قامت 
بضربھما واعتدت عليھما جسديًا بينما كانا رھن االحتجاز. وبينما تم التطرق إلى واحد من ھؤالء الشاھدين في القسم 

  سيتم التطرق إلى الثاني في القسم التالي. 187لمحاكمة المدنيين،المتعلق باستخدام المحاكم العسكرية 
 

قال موالي أبو زيد لـ ھيومن رايتس ووتش إن الشرطة قامت باعتقاله صحبة شخص آخر، اسمه مرابيح أحمد محمود 
س، ، بنية تسليم رسالة إلى كريستوفر رو2013مارس/آذار  26عدا، عندما ذھبا إلى مقر الوالية في السمارة في 

المبعوث األممي الخاص إلى الصحراء الغربية، الذي كان حاضًرا في اجتماع عام مع الجئين ومسؤولين في 
مارس"، التي تنتقد ما يوصف بالفساد،  5وقال الرجالن إنھما من العناصر الھامة في "مجموعة  188البوليساريو.

  189ية الصحراوية الديمقراطية.والمحسوبية، وسوء استخدام السلطة من قبل سلطات الجمھورية العرب
 

وكانت الرسالة التي ينوي أبو زيد ورفيقه تسليمھا إلى روس تتضمن انتقاًدا الذًعا لبعثة األمم المتحدة للصحراء 
   190الغربية (مينورسو).

 
ولما وصال إلى بوابة مبنى الوالية، رفض الحراس دخول أبو زيد وعّدا على خلفية أن كليھما لم يكن يحمل شارة 

دخول إلى االجتماع. ولكن أبو زيد قال إنه ُسح ألشخاص آخرين ال يحملون شارات بالدخول، بينما ُمنع ھو عّدا بسبب 
  191نشاطھما.

 
انتظر أبو زيد وعّدا إلى أن انتھى االجتماع، ثم وقف عّدا أمام السيارة التي كان على متنھا روس، وبدأ يومئ بالرسالة 

ليال، ثم ابتعدت عنه وواصلت سيرھا. وكان أبو زيد أيًضا يحمل نسخة من الرسالة، في يده، ولكن السيارة توقفت ق
  192فاقترب من السيارة، ولكن الحراس قاموا باعتقاله مع عّدا بمجرد ابتعاد سيارة روس.

 

                                                           
لالطالع على نقاش دقيق لكيفية تعامل سلطات الجمھورية الصحراوية مع المظاھرات، أنظر القسم المتعلق بحرية التعبير وتكوين   186

تعامل السلطات مع السجناء في القسم المتعلق بأماكن الجمعيات والتجمع في ھذا التقرير. ويُمكن االطالع على معلومات إضافية حول 
  االحتجاز، والقسم المتعلق باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.  

  المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في ھذا التقرير.  باستخدامأنظر القسم المتعلق   187
  . 2013ديسمبر/كانون األول  5ارة، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع موالي أبو زيد، مخيم السم  188
  مارس" بأكثر دقة في القسم المتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. 5السابق. تم التطرق إلى "مجموعة   189
  .السابق  190
  .السابق  191
  . السابق  192



 

   48  الرادار خارج

وفي ما يلي رواية أبو زيد حول ما حصل لھما بعد ذلك: فقد وضعت الشرطة أبو زيد وعدا في سيارة، وصعد معھما 
تة أعوان. وبينما كانت السيارة في طريقھا إلى مركز شرطة السمارة، كان األعوان يصفعان الرجلين ويوجھان لھما س

  اللكمات.
وفي فناء مركز الشرطة، أجبر األعوان أبو زيد وعّدا على السير عراة، وقاموا بمصادرة ھواتفھما الخلوية ونسختين 

سمح لھم أعوان الشرطة بارتداء مالبسھما، بعد أن أمر رئيس المركز من الرسالة الموجھة إلى روس. وبعد ذلك، 
  بذلك، ولكن أجبراھما على الوقوف لمدة نصف ساعة في الفناء.

  
وبعد ذلك نقل األعوان الرجلين إلى داخل المركز، وقدموا لھما الشاي والغذاء، ثم قاموا باستجوابھما على انفراد. وقال 

ضابط اسمه محمود، وكان كل منھما يتھم اآلخر بالكذب، وفي األخير توقف محمود عن أبو زيد إنه استجوب من قبل 
االستجواب، ودعا ضابط آخر ليحل محله. وقال محمود لـ أبو زيد إنه كان ينوي رفع دعوى ضّده ألنه اعتدى عليه، 

  وإن رئيس مركز مخيم السمارة سيفعل األمر نفسه.
 

ما صالحية استجواب المشتبه فيھم لصالح السلطات القضائية وواصال وبعد ذلك، جاء ضابطان من الشرطة لھ
استجواب أبو زيد. وقال أبو زيد إنھما بابا المكي ومحمد سالم عودة. وقاال له إنه متھم باالعتداء على محمود ورئيس 

  مركز شرطة مخيم السمارة، ولكنه نفى أنه اعتدى على أّي كان.
 

ي زنزانة انفرادية، وأجبر على خلع مالبسه مرة أخرى. ولمدة عشر دقائق تقريبًا، وبعد ذلك، وضع محمود أبو زيد ف
قام محمود ثم عون شرطة آخر بصفع أبو زيد على وجھه ولكمه على صدره بحضور المحققين الذين جاؤوا من 

  الرابوني. ثم بقي أبو زيد عاريًا في الزنزانة لمدة ساعات.
 

يد وعّدا في غرفة أخرى لليلة واحدة، وفي الصباح قاموا بنقلھما إلى الرابوني، ثم كما قام أعوان الشرطة بحبس أبو ز
، حرمة، رفع أبو زيد شكوى لدى المدعي المدني سالمة 2013مارس/آذار  28أطلقوا سراحھما. وفي اليوم التالي، 

م تبذل أي جھد للتحقيق وزعم تعرضه إلى الضرب على يد أعوان الشرطة. ولكنه قال إن سلطات الدولة الصحراوية ل
  في مزاعمه. يُذكر أن ھيومن رايتس ووتش لم تعلم بأي تھم وجھتھا السلطات إلى أبو زيد.

 
قال حمادة سلمى، وزير العدل، لـ ھيومن رايتس ووتش إن السلطات قامت باحتجاز أبو زيد لوجود مزاعم بأنه حاول 

. ورفض الوزير أن يؤكد أو ينفي مزاعم أبو زيد تعطيل موكب رسمي، ولكن تم إطالق سراحه في اليوم نفسه
بتعرضه على العنف الجسدي من قبل السلطات. ولكنه أيضا قال إن السلطات لم تحقق في دعوى أبو زيد ألنه لم يكن 

  193يحمل عالمات واضحة بالتعرض إلى االعتداء، ولم يقدم أدلة تدعم كالمه، مثل تقرير طبي.
 

االعتداء الجسدي انتھاًكا خطيًرا لحقوق اإلنسان، ويجب التحقيق في المزاعم المتعلقة تُعتبر جميع أشكال التعذيب و
بذلك بغض النظر عن المالبسات التي وقعت فيھا. يكّرس القانون الدولي، وكذلك قوانين عديد البلدان، حظر التعذيب. 

أنه " يمنع انتھاك حرمة اإلنسان أو  من دستور الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية على 28كما تنص المادة 
المس بعرضه أو شرفه أو ممارسة عليه التعذيب أو أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته". كما ينص 

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرف فيه، وديباجة 
  194عب الصحراوي فيه، على حظر التعذيب بشكل صريح.دستورھا تنص على "انخراط" الش

                                                           
  .2014أبريل/نيسان  5حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش في  الصحراويةرسالة من وزير العدل في الجمھورية   193
من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أن "لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية،  5تنص المادة   194

أنواعه، والعقوبات والمعاملة الوحشية والإلنسانية أو وحظر كافة أشكال استغالله وامتھانه واستعباده، خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة 
  المذلة". 
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 .IIVاالسترقاق  
 

على نطاق واسع في مخيمات الالجئين  سترقاقلم تتوصل ھيومن رايتس ووتش إلى أي أدلة تثبت انتشار ممارسات اال
في تندوف ومناطق الصحراء الغربية التابعة للجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية. كما لم تتوصل ھيومن 

رايتس ووتش إلى أي أدلة، ولم تتلقى أي مزاعم متعلقة بممارسة االسترقاق، أو جني األرباح منه، أو التشجيع عليه، 
مھورية الصحراوية. ولكن عناصر من المجتمع المدني وضحايا مزعومين قالوا إن ممارسات من قبل سلطات الج

االسترقاق مازالت منتشرة إلى حّد ما لدى الالجئين الصحراويين. وقال نشطاء تقابلت معه ھيومن رايتس ووتش إنھم 
حسب ضحايا مزعومين، تجاھلت حالة قاموا بتوثيق حاالت عديدة فيھا مزاعم تتعلق باالسترقاق. ويبدو أن السلطات، ب

  استرقاق مزعومة لمدة سنوات قبل أن تتدخل.
 

تعود جذور االسترقاق المزعوم لدى الالجئين الصحراويين إلى العصور الوسطى، لما كانت الثقافة الحسانية البدوية 
ألفارقة من جنوب الصحراء تتشكل في الصحراء الغربية. وكان البدو يعيشون في مجتمع فيه طبقات متباينة، ويوجد ا

ومع مرور الوقت، تمكنت بعض عائالت الرق من استخدام لغة البدو، وانخرطت في عاداتھم،  195أسفل ھذا السلّم.
ثم منع المستعمر األسباني االسترقاق بشكل رسمي، لكنه لم يبذل جھوًدا كبيرة للقضاء عليه. وكانت  196فقاموا بعتقھا.

  197، وخلصت إلى وجود االسترقاق.1975زارت ما كان يُعرف بالصحراء االسبانية سنة  بعثة تابعة لألمم المتحدة قد
  

ويضمن دستور الجمھورية العربية  198دعت جبھة البوليساريو منذ أيامھا األولى إلى القضاء على االسترقاق.
خص من حريته وفق الصحراوية الديمقراطية المساواة بين المواطنين أمام القانون، وينص على أن ال يُحرم أي ش

كما أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية طرف  199القانون.
، تم تعديل 2010وفي  200فيه، وديباجة دستورھا تنص على "انخراط" الشعب الصحراوي فيه، يحظر االسترقاق.

  201ر االسترقاق بشكل علني.قانون العقوبات للجمھورية الصحراوية، فصار يحظ
 

                                                           
االسبانية"، وھو مرجع يُستشھد به كثيًرا في الصحراء الغربية، إن المجتمع  الصحراءقال المؤرخ البريطاني جون مرسر، في كتابه "  195

بقة منھا وظيفة اجتماعية معينة: قبائل محاربة، وھي البدوي التقليدي في الصحراء الغربية كان يتألف من أربع طبقات رئيسية، ولكل ط
المھيمنة، ثم قبائل مختصة في التعليم والمسائل الدينية، ثم قبائل ضعيفة تعرف بـ الزناقة، ولھا إرث أمازيغي (مخالف لإلرث العربي)، 

 ,Mercerن، وحالته االجتماعية متدنية أيًضا. أنظر وأخيًرا الرقيق السود. إضافة إلى ذلك، كانت توجد طبقات مستقلة من الحرفيين والموسيقيي
John, Spanish Sahara, (George Allen & Unwin Ltd., London 1976) 127ـ125، الصفحات  .  

196  Mercer, John, Spanish Sahara, (George Allen & Unwin Ltd., London 1976) 130، الصفحة .  
197  Hodges, T and A Pazzanita, Historical Dictionary of the Western Sahara, Second edition, (Scarecrow, Metuchen, N.J. 

  . 410ـ408، الصفحات (1994
198  Hodges, T and A Pazzanita, Historical Dictionary of the Western Sahara, Second edition, (Scarecrow, Metuchen, N.J. 

، San Martín, P., Western Sahara: The Refugee Nation, (University of Wales Press, Cardiff: 2010) ، و410، الصفحة (1994
  . 120الصفحة 

من دستور الجمھورية الصحراوية على ما يلي: "المواطنون متساوون جميعا أمام القانون سواء بالنسبة للحماية أو  26تنص المادة   199
  الفردية مصانة، وال يمكن أن يمنع أحد من ممارسة حريته إال وفقا للقانون".  الحريةلى أن: "ع 27بالنسبة للعقاب"، بينما تنص المادة 

والشعوب على أن "لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية،  اإلنسانمن الميثاق األفريقي لحقوق  5تنص المادة   200
خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه، والعقوبات والمعاملة الوحشية والإلنسانية أو  وحظر كافة أشكال استغالله وامتھانه واستعباده،

  المذلة".
مكرر من قانون العقوبات قي الجمھورية الصحراوية على أن "كل من يمارس االستعباد على شخص بسبب لونه أو  147تنص المادة   201

عرقه أو جنسه أو مكانته االجتماعية أو ألي سبب آخر، أو يرغمه على ممارسة عمل دون مقابل، من قبيل ممارسة العبودية عليه، يُعاقب 
دينار جزائري. ال تحرك الدعوى العمومية إال بناء على  10000إلى  5000من  بغرامةلى عشر سنوات، بالحبس من خمس سنوات ع

  شكوى من الشخص المتضرر، وتسحب بمجرد التنازل عنھا عند القاضي المختص". 
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ورغم ذلك، استمرت بعض ممارسات االسترقاق بين الصحراويين، وھم يجمعون أن الضحايا المزعومين ينحدرون 
من األقلية الصحراوية ذات البشرة الداكنة. وقال صحراويون من ذوي البشرة الداكنة لـ ھيومن رايتس ووتش، أثناء 

، إن عالقة االسترقاق بين "السيد" األبيض و"العبد" من 2007بر/تشرين الثاني زيارة أدتھا إلى المخيمات في نوفم
  202ذوي البشرة الداكنة تكاد تتلخص في قدرة "السيد" على رفض زواج "العبد" من امرأة.

  
قامت جمعية حرية وتقدم، وھي جمعية مدنية تتكون أساًسا من صحراويين من ذوي البشرة الداكنة تأسست في 

، بتوثيق حاالت استرقاق مزعومة، وھي تضغط على سلطات الجمھورية 2008مخيمات تندوف في يونيو/حزيران 
س الجمعية، نظمت ھذه المنظمة مسيرات الصحراوية للقضاء على ھذه الظاھرة. واستناًدا إلى أبنو بالل مبارك، رئي

لحث السلطات على  2013قرب مكتب رئيس الجمھورية الصحراوية في الرابوني بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 
التطرق إلى حاالت استرقاق مزعومة وحاالت تمييز عرقي في القطاع العام. وقدم مبارك لـ ھيومن رايتس ووتش 

حالة استرقاق فردية مزعومة كانت قائمة أو جديدة في ذلك  15تتضمن أكثر من  2013ن أبريل/نيسا 17قائمة بتاريخ 
الوقت قامت جمعية حرية وتقدم بتوثيقھا. يُذكر أنه لم يتسنى لـ ھيومن رايتس ووتش التأكد من صحة الحاالت 

ت حرية عدة ذكر أمبارك في وقت الحق أن التعاون بين جمعيته وسلطات البوليساريو قد ضمنالمذكورة. 
   203أشخاص.

 
استناًدا إلى مبارك، تبدو ممارسات االسترقاق في مخيمات الالجئين مختلفة عن مفھوم االسترقاق التقليدي الذي يكون 

فيه السيد قويا جًدا، وقادر على أن يطلب أي شيء من العبد، ومعاقبته جسديا متى شاء. كما قال مبارك: "في 
يبًا في األعمال المنزلية، مثل تنظيف المنازل وغسل المالبس. لم تعترضنا أي المخيمات، يتلخص االسترقاق تقر

  204حاالت للجنس القسري، أو حاالت لنساء أجبرن على الحصول على موافقة "المالك" قبل الزواج".
 

ز بكثافة ولعل مناطق الصحراء الغربية الخاضعة لجبھة البوليساريو تكون مثيرة للقلق بشكل أكبر، فھي بعيدة، وتتمي
ويقتصر اھتمام القوات العسكرية التابعة  205سكانية خفيفة، وھو ما يجعل مراقبتھا من قبل الشرطة أمًرا صعبًا.

للجمھورية الصحراوية المنتشرة في المنطقة تقريبًا على مراقبة الجدار الرملي مع المغرب. ورغم وجود مراكز تابعة 
المعروفة بـ مينورسو، إال أنھا ال تتمتع بصالحية مراقبة حقوق اإلنسان.  لبعثة األمم المتحدة إلى الصحراء الغربية،

  وتقتصر أنشطة المنظمات الدولية على مخيمات الالجئين في تندوف.
 

توجد حالة استرقاق مزعومة في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة لرقابة البوليساريو ألخ وأخته قال والداھما إنھما 
ن قبل عائلة رعاة صحراويين من مخيمات تندوف، وأجبرا على العمل في الرعي دون مقابل تعرضا إلى االختطاف م
  ألكثر من عشر سنوات.

 

                                                           
: "قالت امرأة 2007لثاني قامت ھيومن رايتس ووتش بتوثيق إحدى ھذه الحاالت أثناء زيارتھا لمخيمات الالجئين في نوفمبر/تشرين ا  202

م تدعى حليمة أبالل لـ ھيومن رايتس ووتش إنھا وأخواتھا الثالث انتقلن من مخيمات الالجئين قادمات من الصحراء الغربية برفقة مالكھن عا
نزلي بال مقابل... ، وأن في ذلك الحين نجحت البوليساريو في الضغط على المالك لكي يوقف إجبار شقيقاتھا على إسداء خدمات عمل م1978

رفض منح موافقته على زواجھا  2006لكن واحدة من بنات حليمة الثالث، كلثوم محمود، قالت إن "مالك" أسرتھا منذ أكتوبر/تشرين األول 
  . 112ـ111من ابن الجيران"، "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية"، الصفحات 

  .2014أكتوبر/تشرين األول  1، رايتس ووتشھيومن  إلكترونية إلى رسالة، مباركأ باللأبنو  203
  .  2013نوفمبر/تشرين الثاني  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أبنو بالل مبارك، مخيم لعيون،   204
، وقد يستغرق الوصول إليه بالسيارة أغلب اليوم النعدام الرابونيكلم من  193يقع أقرب مخيم لالجئين، ويُسمى بير الحلو، على مسافة   205
كلم. وتقع ھذه التجمعات الثالثة في القطاع الشمالي من "المناطق  340 زھيريمأكلم، ومخيم  290لطرقات المعبدة، بينما يبعد مخيم تيفاريتي ا

  المحررة"، بينما يعتبر القطاع الجنوبي أكثر بُعًدا ويتميز بكثافة سكانية متدنية. 
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واستناًدا إلى والد الطفلين بالل محمد سالم عمر، اّدعت العائلة أنھا استعبدتھما ألن أباھا كان في الماضي قد استعبد 
لما تزوجته. وفي  1987ق. كما قال عمر إن والدتھما أعتقت في أمھما، التي لھا بشرة سوداء وولدت زمن االسترقا

، تدخلت سلطات الدولة الصحراوية إلنقاذ الطفلين، بعد سنوات لم تستجب فيھا 2013مايو/أيار أو يونيو/حزيران 
موا لمطالب المساعدة التي أطلقاھا. وطلب والد الطفلين من ھيومن رايتس ووتش عدم ذكر أسماء األشخاص الذين قا

وفي ما يلي  206بذلك خوفا من االنتقام. وأجرت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع الطفلين ووالدتھما ووالدھما.
  روايتھم لما حدث:

 
قالت والدة الطفلين، التي طلبت عدم ذكر اسمھا، 

إنھا كانت شاھدة على عمليات االختطاف 
المزعومة في حق ابنيھا. فقد جّدت العملية األولى 

بينما كان  1995البنھا سالم بالل محمد سالم في 
في خيمتھم في الصحراء جنوب مخيم معھا 

العيون، وعمره آنذاك أربع سنوات، فجاءت سيارة 
من نوع الند روفر خضراء اللون، ونزل منھا 
رجالن اثنان، وطلبا منھا ابنھا سالم، ووعدوھا 

  207بإرجاعه لھا في وقت الحق.
 

وقالت والدة الطفلين: "رفضت تسليمه لھما، 
بي، وأخذا مني وحاولت الفرار... ولكنھما لحقا 

سالم، ثم انصرفا في السيارة. بدأت أبكي، ولم أجد 
  208من يساعدني".

 
قامت العائلة التي اختطفت سالم من والديه 

األصليين بإجباره على العمل في الرعي بشكل 
يومي من الصباح إلى المساء، وكانت تضربه كلما 
أخطأ، وال توفر له إال مالبس قليلة، ولم تسعى أبدا 

 209ليمه.إلى تع
 

، قامت نفس العائلة باختطاف شقيقة 2001وفي 
سالم الصغرى، اسمھا ياقوت، وكان عمرھا آنذاك 

سنتين أو ثالث سنوات. وكانت األم مرة أخرى 
شاھدة على عملية االختطاف، قبينما كانت جالسة 

  210يتحدثان إليھا. خارج منزلھا مع ياقوت، جاء أب العائلة التي قامت باالختطاف ومعه احد أبنائه، وشرعا

                                                           
ل محمد سالم على المقابالت التي أجرتھا ھيومن رايتس ووتش مع بالل محمد سالم تعتمد الرواية الخاصة باسترقاق سالم وياقوت بال  206

، وسالم بالل محمد 2013ديسمبر/كانون األول  2، ووالدة سالم وياقوت، مخيم العيون، 2013ديسمبر/كانون األول  2عمر، مخيم العيون، 
  . 2013ديسمبر/كانون األول  2مد سالم، مخيم العيون، ، وياقوت بالل مح2013نوفمبر/تشرين الثاني  28سالم، مخيم العيون، 

  . 2013/كانون األول ديسمبر 2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع والدة سالم وياقوت بالل محمد سالم، مخيم العيون،   207
  .السابق  208
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالم بالل محمد سالم، مخيم العيون،   209
  .2013ديسمبر/كانون األول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع والدة سالم وياقوت بالل محمد سالم، مخيم العيون،   210

بالل سالم محمد سالم، الذي يقول إن عائلة أخذته من والديه في سن  3صور 

ة وأجبرته على رعي مواشيهم. أمنت السلطات الصحراوي 1995الرابعة، في عام 

 بعد سنوات من الشكاوى من قبل والده البيولوجي.  2013حريته في عام 

 2013خاص ©
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وقالت: "وبعد ذلك افتك الرجل ابنتي من بين يدي، وصعد بھا إلى السيارة، ثم سار به ابنه مسرًعا. حاولت التشبث 

  211بباب السيارة، ولكن ابنه قام بدفعي، فسقطت على األرض، وكادت السيارة أن تدھسني".
 

وھا" يجبرونھا على رعي األغنام، ويضربونھا باأليدي أثناء السنوات التي أمضتھا ياقوت في االختطاف، كان "مالك
والحبال، وأحيانا يخنقونھا إذا ارتكبت أخطاء، ويوفرون لھا مالبس قليلة، وحرموھا من التعليم. وبينما مازال سالم 

   212يذكر عائلته األصلية، قالت ياقوت إن مختطفيھا قالوا لھا إنھم عائلتھا الحقيقية، وكانت تعتقد ذلك صحيًحا.
 

قالت ياقوت: "أذكر أن والدي جاء ذات مرة إلى الخيام، ولكنني لم أكن أعلم في ذلك الوقت انه والدي، ولم يخبرني 
أحد بذلك. كانت العائلة [التي اختطفتني] تحذرني من السيارات، ويقولون لي إن السيارات تختطف األطفال وتقتلھم. 

  213فكنت كلما أرى سيارة، أھرب خائفة".
 

، طلب 1995الوقت، كان عمر، والد سالم وياقوت، يسعى إلى استرجاع ابنيه. وبعد اختطاف سالم في  في نفس
المساعدة من سالم لبصير، وزير الداخلية آنذاك، ولكنه قال له إنه ال يستطيع التدخل. وقال عمر إن رفض الوزير 

راوية في شكواه، ولذلك لم يحاول، إلى تقديم المساعدة جعله ييأس من إمكانية أن تنظر سلطات الجمھورية الصح
حدود سنوات قليلة مضت، الحصول إلى مساعدة من السلطات. ولكنه ذھب في نفس الفترة ثالث مرات إلى مناطق 

لما سافر  1999الصحراء الغربية الخاضعة لسلطة البوليساريو للمطالبة باإلفراج عن ابنيه. وكانت الرحلة األولى في 
  214وھناك واجه والد العائلة التي قامت باالختطاف. إلى منطقة ثرايكة،

 
قال عمر: "قلت له إنني جئت آلخذ سالم، ولكنني لم أكن أجرأ على أخذه بالقوة ألن جميع أبناء الرجل كانوا 

  215سيھاجمونني على الفور".
 

دعوى  2010بالفشل. ثم رفع في  2007و 2005كما انتھت محاولتان أخريان لـ عمر من أجل تحرير ابنيه في 
شفوية لدى محكمة في مخيم بوجدور مختصة في القضايا الجنائية، ولكن دون جدوى. فقرر االتصال بوزير العدل 

، وجمعية حرية وتقدم، بيلةتماًدا على مساعدة . واعابراھيم بيلةحمادة سلمى، الذي أحاله إلى المدعي العام المدني 
 216وأحد المحامين الصحراويين، قدم عمر دعوى مكتوبة ضّد مختطف أبنائه لدى الشرطة.

 
، جاء رجال قال سالم وياقوت إنھم من السلطات الصحراوية، وبعضھم في أزياء عسكرية، 2013وفي مايو/أيار 

وروت ياقوت لـ ھيومن رايتس ووتش  217ما األصلية في مخيم العيون.وقاموا بتحريرھما ونقلھما إلى منزل عائلتھ
  كيف تم تضليلھا كي ال تتعرف إلى عائلتھا األصلية.

 

                                                           
  . السابق  211
  .2013ديسمبر/كانون األول  2م، مخيم العيون، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ياقوت بالل محمد سال  212
  .السابق  213
  . 2013ديسمبر/كانون األول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالم بالل محمد سالم، مخيم العيون،   214
  .السابق  215
، وتحمل ختم 2011ي يناير/كانون الثان 10السابق. حصلت ھيومن رايتس ووتش على ما بدت أنھا نسخة من ھذه الدعوى المؤرخة في   216

  الدرك. 
 مخيم، و ياقوت بالل محمد سالم، 2013نوفمبر/تشرين الثاني  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع بالل محمد سالم، مخيم العيون،   217

  . 2013ديسمبر/كانون األول  2العيون، 
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وقالت: "عندما وصلنا، وجدت عديد النساء في منزل عائلتي، ولم أتعرف إلى والدتي. كان الجيران يقدمون لي والدتي 
  218ظ أسماءھم".وإخوتي وأخواتي. مضت أسابيع عديدة قبل أن أحف

قال عمر إنه لم يضغط على سلطات الدولة الصحراوية كي تقاضي مختطفي أبنائه المزعومين، ولم تفعل السلطات 
، قال المدعي المدني سالمة لـ ھيومن رايتس ووتش إنه 2013ديسمبر/كانون األول  6وفي  219ذلك من تلقاء نفسھا.

 2011.220ال علم له بالدعوى التي قدمھا عمر في 
 
كثر ما يحّز في سالم وياقوت وعائلتھم البيولوجية ھو أن خاطفيھم المزعومين منعوھم من التعليم. وقال سالم لـ أ

 ھيومن رايتس ووتش إن حرمانه من التعليم جعله اآلن غير قادر على االنخراط في المجتمع ومساعدة عائلته.
يوًما. ثم تركت  17[لصالح رجل آخر] لمدة شھر وكما قال سالم: "بعد أن عدت إلى عائلتي، عملت في رعي اإلبل 

ھذا العمل واشتغلت مع شركة لبناء الطرقات، فمرضت وانقطعت عن العمل مجدًدا. واآلن أنا أريد حقوقي، لقد 
سنة. من حقي المطالبة  19سنة. لم أذھب إلى المدرسة، ولم أجن أي أموال طيلة  19حرمت من عائلتي لمدة 

 221بتعويض".
 

 2011يناير/كانون الثاني  10ة سلمى، وزير العدل، إن سلطات الدولة الصحراوية استلمت شكوى عمر في قال حماد
لكنھا لم تفتح تحقيقا ولم تتخذ أي إجراءات ضّد الخاطفين ألن سالم، بصفته بالغ قانونيًا، لم يرفع أي دعوى ضّدھم، 

ة كانت تعيش في منطقة غير خاضعة لسلطة وألن عمر لم يؤكد شكواه. كما قال الوزير إن العائلة المتھم
   222البوليساريو.

 
يُعتبر حظر االسترقاق واحد من أوكد مبادئ حقوق اإلنسان التي ينص عليھا القانون الدولي. وإذا كان االسترقاق 

ي منتشًرا أو ممنھًجا، أو يتم في إطار سياسة دولة، فيمكن اعتباره جريمة ضّد اإلنسانية بموجب النظام األساس
، وھي إحدى ركائز القانون 1926كما تُعّرف االتفاقية الخاصة بالرق لسنة  1998.223للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 

الدولي، االسترقاق على أنه "حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلھا أو 
لمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص على أنه كما يُعرف االتجار بالبشر في بروتوكول األمم ا 224بعضھا".

  225"تجنيد أشخاص أو نقلھم أو تنقيلھم أو إيواؤھم أو استقبالھم... لغرض االستغالل".

                                                           
  .2013 األولون ديسمبر/كان 2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ياقوت بالل محمد سالم، مخيم العيون،   218
  .2013ديسمبر/كانون األول  2مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالم بالل محمد سالم، مخيم العيون،   219
  . 2013/كانون األول ديسمبر 6مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع المدعي المدني سالمة حرمة، الرابوني،   220
  .2013الثاني  تشريننوفمبر/ 28العيون، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سالم بالل محمد سالم، مخيم   221
  . 2014أبريل/نيسان  5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش في   222
، 2002يوليو/حزيران  1، حيز التنفيذ في 1998يوليو/تموز  A/CONF.183/9 ،17 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رومادخل نظام    223

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf  تمت الزيارة في)
  ).2014سبتمبر/أيلول  12
 LNTS 253/ [1927] ATS 11/ [1927] UKTS No. 16 60، 1926سبتمبر/أيلول  25، اعتمدت في الرق ذ بمنعاتفاقية عصبة األمم الخاصة   224

(Cmd. 2910) 1927مارس/آذار  9حيز التنفيذ في  ، دخلت ،http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/slavery.pdf 
  ).2014سبتمبر/أيلول  12(تمت الزيارة في 

األمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر  التفاقيةء واألطفال، المكمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النسا  225
 .G.A. Res. 55/25, annex II, 55 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 60, U.N. Doc، 2000نوفمبر/تشرين الثاني  15الوطنية، اعتمد في 

A/45/49 (Vol.I) (2001)3المادة  ،2003ديسمبر/كانون األول  25خل حيز التنفيذ في ، د ،
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf  تمت الزيارة في)

 ).2014سبتمبر/أيلول  12
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 .IIIVأماكن االحتجاز 
 

استنادا إلى حمادة سلمى، وزير العدل، يوجد حاليًا سجن واحد خاضع إلشراف وزارته في مخيمات الالجئين في 
ھو سجن الشھيد عبد الرحمن، المخصص للرجال فقط. كما يوجد مركز احتجاز للشباب اسمه مركز  226تندوف،

 1بوالھي سيد المعطي. وبدعوة من وزارة العدل، قام باحثو ھيومن رايتس ووتش بزيارتين ھذين المكانين في 
بد الرحمن سابقًا في نوفمبر . وكانت ھيومن رايتس ووتش قد زارت سجن الشھيد ع2013ديسمبر/كانون األول 

2007.  
  

 سجن الشھيد عبد الرحمن
استناًدا إلى مسؤولي سجن الشھيد عبد الرحمن، الذي يقع على مسافة ستة كيلومترات شرق الرابوني، تبلغ طاقة 

سجينًا. وتتراوح فترات العقوبة بين أربعة أشھر وست  25وأثناء زيارتنا، قالوا إن فيه  227استيعابه خمسين شخًصا.
سنوات، بحسب مسؤولي السجن. وإضافة إلى موظفي اإلدارة، يعمل في السجن ثمانية حّراس. ويقوم السجناء بطبخ 

  األكل وتنظيف المكان بأنفسھم في غياب عمال للتنظيف والطبخ.
 

رايتس ووتش بالتجول في السجن دون مرافق، والتحدث إلى السجناء، أحيانًا في شكل مجموعات  ُسمح لباحثي ھيومن
صغيرة، وأحيانًا بشكل انفرادي داخل الزنزانات. ولكن صغر حجم السجن لم يسمح للباحثين بالتحدث مع السجناء في 

تقاد إدارة السجن دون أن تُكشف ھوياتھم. سرية مطلقة. وليس معلوًما ما إذا كان السجناء قد فھموا أنھم يستطيعون ان
  إضافة إلى ذلك، لم يسمح مسؤولو السجن للباحثين بأخذ صور أو تصوير مقاطع فيديو.

 
توجد الزنزانات في مبنيين من طابق واحد داخل مركز االحتجاز، لكل واحد منھما باب خارجي يُمكن إقفاله. يحتوي 

ة تأوي السجناء الذين صدرت في حقھم أحكام أو الذين مازالوا قيد التحقيق المبنى األصغر على زنزانات جماعية كبير
لدى المحاكم العسكرية. ويوجد في الجزء الخلفي من كل زنزانة مكان منفصل مساحته متر مربع واحد، وفيه 
المكان. مرحاض ومكان لالستحمام. وتوجد حنفية على الجدار المجاور للمرحاض، ولكنھا كانت معطبة عندما زرنا 

ولكن السجناء قاموا بشّد خرطوم إلى حنفية أخرى في فناء صغير بالخارج، ما ساعدھم على ضمان تدفق الماء. وقال 
السجناء إنھم قاموا بتأثيث الزنزانات بأنفسھم، وكان توجد حشايا، وأغطية، ووسائد، وجھاز تلفزيون، وبّراد صغير، 

تف خلوية، وسكينين كبيرين يستخدمونھما للطبخ. وقال السجناء إن ومعّدات للشاي، وآلة لتسخين الصحون، وھوا
الكھرباء متوفرة كامل الوقت من داخل زنزاناتھم، وإن مسؤولي السجن سمحوا لھم باستخدام السكاكين ألن السجناء 

  كانوا يعرفون بعضھم البعض، ولم يكن يوجد أي سبب لالعتقاد في إمكانية اندالع عنف.
 

 228بير فكان مخصًصا للسجناء الذين صدرت في حقھم أحكام أو الذين ھم قيد التحقيق لدى محاكم مدنية.أما المبنى الك
وتُستخدم معظم الغرف كزنزانات، ويوجد مطبخ مشترك، وعديد المراحيض وأماكن االستحمام، إضافة إلى أربع 

بعضھم في زنزانات فردية، وھم من طالب  زنزانات انفرادية. وبينما يتقاسم بعض السجناء نفس الزنزانة الكبيرة، كان

                                                           
  .2014أبريل/نيسان  5حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش في  الصحراويةرسالة من وزير العدل في الجمھورية   226
، أجرت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع خمسة من 2013ديسمبر/كانون األول  1أثناء زيارتھا لسجن الشھيد عبد الرحمن في   227

ونائب مدير سجن الشھيد  ومديرمسؤولي السجن طلبوا عدم الكشف عن أسمائھم، وقالوا إنه بإمكاننا الكشف عن وظائفھم: مدير إدارة السجن، 
  دارة السجن، ومدير الشؤون الصحية. عبد الرحمن، وموظف في إ

، وقاال إنه لم تكن توجد الرحمنكان يوجد في السجن رجالن رھن التحقيق العسكري لما زارت ھيومن رايتس ووتش سجن الشھيد عبد   228
  .العسكريةأماكن شاغرة في المبنى المخصص للزنزانات 
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بذلك، ألنھم ال يشعرون بالراحة مع سجناء آخرين، بحسب مسؤولي السجن. ومثلما ھو الحال في المبنى المخصص 
لزنزانات المحاكم العسكرية، فإن سجناء المبنى الرئيسي ھم من قام بتأثيث الزنزانات على حسابھم الخاص، بما في 

  زة تلفزيون، وھواتف خلوية.ذلك ھوائيات، وأجھ
 

قال مسؤولو السجن إن سلطات الدولة الصحراوية ھي التي توفر غذاء السجناء، وتمد السجن بالمؤونة مرة في الشھر، 
وال تتغير كميتھا مھما كان عدد السجناء. كما قال مسؤولو السجن إن المؤونة تتكون أساًسا من سبعة كلغ من الحبوب 

كلغ من الحليب المجفف  1يوم، وتتغير المواد األخرى بحسب ما ھو متوفر. ويتسلم كل سجين  تقدم إلى السجناء كلّ 
شھريًا. وبينما ال تقدم إدارة السجن لحًما أو خضًرا، قال مسؤولو السجن إنھم يحاولون بيع مواد أخرى بمقابل ليتمكنوا 

  كلغ من اللحم شھريًا. وال يُقّدم السجن أي غالل. 32من شراء 
 
ل السجناء إنھم يحاولون تعويض طعام السجن بالطعام الذي تأتي به عائالتھم. وقال رجل في إحدى الزنزانات قا

الخاصة بالمحكمة العسكرية إن األكل الذي يتحصل عليه مع سجين آخر في زنزانة ھو رغيفي خبز كل يوم، وعلبتي 
  229سمك كل يومين، إضافة إلى الفصوليا والعدس كّل يوم.

 
ولون أن أيام الخميس مخصصة لزيارة األصدقاء والعائلة، ويحق لكل سجين أن يمضي ليلتين اثنتين مع قال مسؤ

عائلته في الشھر في مبنى خاص بذلك. كما قال مسؤولون إن المحامين يستطيعون زيارة موكليھم في أي وقت، ولكن 
ولم يتحدث  230ص من النائب العام.جميع الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، تتطلب الحصول على ترخي

المحامون الصحراويون الذين تحدثت معھم ھيومن رايتس ووتش حول اتصال المحامين بموكليھم عن أي عراقيل 
تواجھھم عند االتصال بموكليھم في سجن الشھيد عبد الرحمن. كما قال سجناء إنه رغم أن الزيارات تتم أيام الخميس، 

  يع على ارض الواقع زيارتھم متى شاءت ذلك.إال أن عائالتھم كانت تستط
 

وقال مسؤولو السجن إن الجمھورية الصحراوية ال تفرض أنشطة روتينية على السجناء، كما أن السجن ال يفرض أي 
إجراءات باستثناء تحديد الساعات التي تكون فيھا أبواب الزنزانات غير مقفلة، ويتمتع خاللھا السجناء بحرية الحركة 

كما قال المسؤولون إنه ال توجد أماكن للعبادة داخل سجن الشھيد عبد الرحمن، ولكن   231كز االحتجاز.داخل مر
  للسجناء حرية أداء الصالة متى وحيث يشاؤون.

 
استناًدا إلى مسؤولي السجن، توجد في السجن عيادة صغيرة يعمل فيھا موظف واحد ھو مدير الصحة في السجن. 

السجن يبذلون جھًدا لتلبية حاجياتھم الصحية. وقال مختار محمد مبارك، وھو سجين  وبحسب السجناء، فإن موظفي
في المبنى الذي فيه زنزانات المحكمة العسكرية، إنه يعاني من التھاب الكبد من صنف "ب"، وأطلع السجن على 

طباء نادًرا ما ، وإن عليه االتصال بطبيب كل أسبوع. ورغم أن األ2013أغسطس/آب  6شھادة الطبيب بذلك في 
  يزورون السجن، إال أن الشرطة تقوم بنقل مبارك إلى المستشفى في الرابوني كلما طلب منھم ذلك.

 

                                                           
  . 2013ديسمبر/كانون األول  1ھيد عبد الرحمن، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مختار محمد مبارك، سجن الش  229
على ترخيص  شرح محام صحراوي في مخيمات تندوف طلب عدم الكشف عن اسمه ھذا القانون بطريقة مختلفة بعض الشيء. وقال إنه يتعين على المحامين الحصول  230

  م في السجن. من الجھة القضائية التي ھي بصدد النظر في القضية حتى يتسنى لھم زيارة موكليھ
ن بعض السجناء قدموا روايات استناًدا إلى موظفي السجن، تبقى الزنزانات مفتوحة من الثامنة صباًحا إلى منتصف النھار، ومن الخامسة إلى السادسة والنصف مساًء، ولك  231

حون أبواب الزنزانات من التاسعة صباًحا إلى منتصف النھار، ومن مختلفة بعض الشيء. وقال مختار محمد مبارك، في مبنى الزنزانات العسكرية، إن مسؤولي السجن يفت
ب عدم الكشف عن اسمه، إن السادسة على السابعة والنصف مساًء في فصل الصيف، ومن الخامسة إلى السادسة والنصف في الشتاء. بينما قال سجين في المبنى الرئيسي، طل

لزنزانات غير مقفلة طيلة الوقت، ولكنه أيضا قال إن الباب الرئيسي للمبنى كان يُفتح فقط من التاسعة صباحا إلى تترك أبواب ا 2013إدارة السجن صارت منذ أغسطس/آب 
   منتصف النھار ومن الخامسة إلى السادسة والنصف مساًء. 
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أحيانًا يأمر مسؤولو السجن بمعاقبة بعض السجناء بسبب سلوكھم العنيف، أو ألنھم حاولوا الھروب، بوضعھم رھن 
متر، وطولھا بين  1.5نات صغيرة غير مفروشة (عرضھا الحبس االنفرادي. وتوجد في المبنى الرئيسي أربع زنزا

مترين وأربعة أمتار) تُستخدم للحبس االنفرادي. وقال مسؤولو السجن إن فترات الحبس االنفرادي التي ترمي إلى 
معاقبة السلوك العنيف ال تتجاوز في غالب األحيان أسبوًعا واحًدا. إال أن أطول فترات الحبس االنفرادي بلغت ستة 

أشھر، لمساجين حاولوا الھروب. لما زارت ھيومن رايتس ووتش سجن الشھيد عبد الرحمن في نوفمبر/تشرين الثاني 
بسبب الرطوبة والجدران  232، الحظ الباحثون أن الزنزانات االنفرادية "لم تكن مالئمة ليسكنھا البشر"،2007

ن اثنين، كان أحدھما يعاني من "وضع صحي المتداعية. وكان في الزنزانات االنفرادية في ذلك الوقت سجيني
ولما زار باحثو ھيومن رايتس ووتش سجن الشھيد عبد الرحمن إلعداد ھذا التقرير، كانت الزنزانات  233سيء".

، مع القضاء على الرطوبة التي الحظھا الباحثون في الزيارة 2007االنفرادية خالية، وبدت الظروف أفضل من 
  السابقة.

 
الحظوا أن زنزانات المبنى الرئيسي تعاني من نظام تھوية سيئ، مع وجود عدد قليل من الشبابيك أو ولكن الباحثين 

من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أن     "توفر لجميع  10مراوح الھواء. يُذكر أن القاعدة 
ميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الغرف المعدة الستخدام المسجونين، وال سيما حجرات النوم ليال، ج

الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الھواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضاءة والتدفئة 
  234والتھوية".

 
لم يتلقى باحثو ھيومن رايتس ووتش، أثناء المحادثات الخاصة التي أجروھا مع السجناء في سجن الشھيد عبد 

لك مع محامين صحراويين في مخيمات الالجئين في تندوف، روايات واضحة حول تورط مسؤولي الرحمن، وكذ
السجن في تعذيب السجناء، أو معاملتھم بشكل سيء. ولكن أحد السجناء قال إنه لم يتعرض أبًدا إلى سوء المعاملة، 

الظروف التي تم فيھا غير  ولكنه شاھد أعوان السجن يضربون سجينًا آخر. ويبقى توقيت ھذا الحادث المزعوم
معلومة. وقال سجين آخر، وھو في سجن الشھيد عبد الرحمن منذ ثالث سنوات، إنه لم يتعرض أبًدا إلى سوء معاملة 

جسدية من موظفي السجن، ولم يسمع بحادثة من ھذا النوع في السجن. وقال بعض السجناء إن موظفي السجن 
  ية.يقومون أحيانًا بمصادرة ھواتفھم الخلو

 

  مركز األمھات العازبات
حصلت ھيومن رايتس ووتش على تصريحات متضاربة من سلطات الجمھورية العربية  2008و 2007في 

الصحراوية الديمقراطية حول المركز التابع لوزارة العدل الخاص باألمھات العازبات في مخيمات الالجئين في 
ولم توضح تصريحات سلطات  235لم يتمكنوا من زيارته. تندوف الذي سمع به باحثو ھيومن رايتس ووتش ولكنھم

ما إذا كان ھذا المركز ملجأ تشرف عليه الدولة ويأوي األمھات العازبات  2008الجمھورية الصحراوية سنة 
واألمھات الحوامل الالتي يواجھن مشاكل اجتماعية، أو ھو مركز تحتجز فيه السلطات األمھات العازبات واألمھات 

                                                           
  .138، الصفحة 2008ھيومن رايتس ووتش، "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين"، ديسمبر/كانون األول   232
  .139، الصفحة 2008ھيومن رايتس ووتش، "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين"، ديسمبر/كانون األول   233
في جنيف سنة  المنعقدلمعاملة السجناء، التي اعتمدھا مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين القواعد النموذجية الدنيا   234

الصادر في  (LXII)، والقرار 1957يوليو/تموز  31الصادر في  C (XXIV) 663، وأقرھا المجلس االقتصادي واالجتماعي في القرار رقم 1955
  . www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp34.htm، 2013مايو/أيار  13

 2007الصحراوية حول ھذه المسألة في  الجمھوريةيُمكن اإلطالع على المراسالت التي دارت بين ھيومن رايتس ووتش وسلطات   235
  . 141ـ139في تقرير ھيومن رايتس ووتش "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية وخيمات تندوف لالجئين"، الصفحات  2008و
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وأثناء زيارة ھيومن رايتس  236اب على الزنا الذي يعتبر جريمة قي قانون الجمھورية الصحراوية.الحوامل كعق
إلعداد ھذا التقرير، قال مسؤولون في الجمھورية الصحراوية إنه لم تكن توجد أي  2013ووتش إلى المخيمات في 

يُذكر  237خدام المركز كمكان احتجاز.امرأة في المركز، كما أن الباحثين لم يستلموا أي شكاوى أو روايات حول است
  انه لم يتسنى لـ ھيومن رايتس ووتش التأكد من ذلك.

 

  سجن الرشيد
قال سجناء في سجن الشھيد عبد الرحمن ممن حققت معھم وقضت بسجنھم محاكم عسكرية إن السلطات العسكرية 

وا إن اسمه سجن الرشيد. وزعم باحتجازھم ألشھر في الحبس االنفرادي في سجن آخر، قال 2012و 2011قامت في 
وقدم السجين إبراھيم محمد سعيد رابح وصفًا للسجن وقال إنه مبني من  238أحد السجناء أنه تعرض إلى التعذيب ھناك.

جدران، ويقع على مسافة كيلومترات  شرق مخيم السمارة، ورسم له مجسًما سريًعا ظھرت فيه مجموعة من الغرف 
 239اء.المنعزلة، وزنزانات جماعية داخل ساحة رئيسية، وكذلك مباني يعيش فيھا الحراس، وغرف لالستجواب، وفن

وبدا الوصف الذي قدمه رابح للسجن الذي سماه سجن الرشيد مطابقًا لواحدة من المباني الموجودة على مسافة عشرة 
وفي  240كيلومترات شرق مخيم السمارة، والتي يمكن رؤيتھا عبر صور األقمار الصناعية لبرنامج غوغل األرض.

   241ا إن ذلك المكان ھو سجن الرشيد.، ذكرت منظمة فرانس ليبرتي في تقرير لھ2013يوليو/تموز 
 

لم تزر ھيومن رايتس ووتش تلك المنطقة، ولكنھا طلبت من سلطات الجمھورية الصحراوية توضيح ووضع سجن 
وقالت وزارة العدل في رّدھا على ذلك إن سجن الشھيد عبد الرحمن ھو السجن الوحيد المستخدم في  242الرشيد.

ؤكد لكم أنه ال يوجد أي سجن بھذا االسم، والسجن الوحيد التابع لرقابة وزارة المخيمات في الوقت الحالي: "نحن ن
كما قال محمد خداد، منسق البوليساريو لدى بعثة مينورسو إنه  243العدل الصحراوية ھو سجن الشھيد عبد الرحمن".

ن االحتجاز الوحيد ال يوجد أي سجن في مخيمات تندوف يُسمى سجن الرشيد، وإن سجن الشھيد عبد الرحمان ھو مكا
   244في المخيمات.

 
يُذكر أن الردود التي وردت من سلمى وخداد لم تتطرق إلى سؤال محدد كنا قد سألناه حول ما إذا كان المركز الذي 

سماه السجناء مؤخًرا بسجن الرشيد كان قيد االستخدام، وإذا كان األمر كذلك، فألي غاية؟ قال السجناء إن مركز 
م كان خاضًعا لرقابة السلطات العسكرية. وبعثت ھيومن رايتس بمطالب متكررة للسلطات االحتجاز المزعو

  الصحراوية أثناء زيارة المخيمات إلعداد ھذا التقرير إلجراء مقابلة مع وزير الدفاع، لكن دون جدوى.
   

                                                           
خمس سنوات، وتطبق  إلىمن قانون العقوبات الصحراوي على أنه "يُعاقب مرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة  170تنص المادة   236

  حمال غير شرعي".  حامالالعقوبة ذاتھا على كل امرأة ثبت أنھا 
  . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  27بوني، مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول من وزارة العدل طلب عدم الكشف عن اسمه، الرا  237
  تم التطرق إلى ھذه القضايا بتفصيل أكبر في القسم المتعلق باستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.   238
  . 2013ديسمبر/كانون األول  1مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع إبراھيم محمد سعيد رابح، الرابوني، سجن الشھيد عبد الرحمن،   239
240  27°30'27.05"N, 7°43'39.29"W  يعود تاريخ التقاط الصور إلى موفى 2014أبريل/نيسان  17ـ تمت الزيارة عبر غوغل أرض في .

  بدت ظاھرة في الصور.  2011تندوف أواخر  مخيمات، أو بعد ذلك، ألن الحواجز الرملية التي أنشأتھا السلطات الصحراوية حول 2011
241  France Libertés ،Les conditions de détention des prisonniers de guerre marocains détenus à Tindouf (Algérie),” ،

  . 43 الصفحة، 2003يوليو/تموز 
  . 2014مارس/آذار  14رسالة ھيومن رايتس ووتش إلى رئيس الجمھورية الصحراوية،   242
  . 2014أبريل/نيسان  5رسالة من وزير العدل في الجمھورية الصحراوية حمادة سلمى إلى ھيومن رايتس ووتش،   243
  . 2014 نيسانأبريل/ 28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد خداد، نيويورك،   244
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.XIحالة اختفاء قسري مزعومة: الخليل أحمد محمود  
 

ھو مسؤول كبير في البوليساريو سابقًا، تعرض إلى االختفاء القسري. وإذا توجد مزاعم بأن الخليل أحمد محمود، و
صح ذلك، فإن ھذه ھي حالة االختفاء القسري الوحيدة التي تعلم بھا ھيومن رايتس ووتش، والتي جدت حديثًا في حق 

  الجئ صحراوي في الجزائر. يُذكر أن ھذه المزاعم تورط السلطات الجزائرية.
 

س ووتش مقابلة مع البشير الخليل احمد، ابن الضحية، ومع أفراد آخرين من عائلته يعيشون في أجرت ھيومن رايت
في الجزائر  2009يناير/كانون الثاني  6وقالوا إنھم فقدوا االتصال بـ الخليل أحمد محمود يوم  245مخيمات تندوف.

ل حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية العاصمة، حيث كان يعيش. وكان آنذاك مستشاًرا للرئيس محمد عبد العزيز حو
  الخاضعة لسيطرة المغرب. ولذلك كان كثير االتصال بوسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان.

 
وقالت العائلة إن بعد أسبوعين من اختفائه المزعوم، أعلمھم مسؤولون في الجمھورية الصحراوية أن السلطات 

ديد المرات االتصال به، وتقدمت بطلب رسمي لزيارة مسؤولين في الجزائرية أكدت احتجازه. وحاولت العائلة ع
محاكم عسكرية جزائرية، عبر سفارة الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر العاصمة في 

  2009.246يونيو/حزيران 
 

صير الالجؤون واستناًدا إلى قضاة تابعين للجمھورية الصحراوية أجرت معھم ھيومن رايتس ووتش مقابالت، ي
  247الصحراويون خاضعين إلى والية المحاكم الجزائرية عند ارتكاب جرائم خارج المخيمات.

 
عبر اتصاالت غير رسمية في الوصول إلى مركز احتجاز  2011وقال البشير، ابن أحمد، إنه نجح في أبريل/نيسان 

ؤية والده والتحدث إليه. ولكن السلطات تابع للمحكمة العسكرية في الجزائر العاصمة، حيث سمحت له السلطات بر
  248الجزائرية لم تعترف أبًدا باعتقال أحمد، ولم تشرح لعائلته سبب احتجازه المزعوم.

 
ولم تقدم السلطات الجزائرية أي وثائق رسمية يمكن اعتمادھا كأدلة على أنھا تحتجز أحمد. وقال البشير إنه قام بثالث 

  249للحصول على تصريح لزيارة والده، ولكن دون جدوى. 2011محاوالت أخرى في أبريل/نيسان 
 

توجھت ھيومن رايتس ووتش بأسئلة إلى كّل من جبھة البوليساريو والسلطات الصحراوية حول احتجاز أحمد ووضعه 
  250القضائي.

 

                                                           
،/ مقابلة ھيومن رايتس ووتش البشير الخليل أحمد، وعدنان الخليل 2013نوفمبر/تشرين األول  29ھيومن رايتس ووتش مع البشير الخليل أحمد، مخيم السمارة، مقابلة   245

  .2013ديسمبر/كانون األول  2احمد، ومحمد الخليل أحمد، وبيره نافع بلقاسم، مخيم العيون، 
  السابق.  246
دي أيت القايد، قاضي مستشار في دائرة االتھام في المحكمة مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد سالم عمر، قاضي التحقيق وقاضي الطفولة في محكمة االستئناف، وعبي  247

  . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  30العليا، وحمدي خليل لحبيب، رئيس محكمة االستئناف، ومحمد مبارك محمد أحمد، رئيس المحكمة العليا، الرابوني، 
،/ مقابلة ھيومن رايتس ووتش البشير الخليل أحمد، وعدنان الخليل 2013فمبر/تشرين األول نو 29مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع البشير الخليل أحمد، مخيم السمارة،   248

  .2013ديسمبر/كانون األول  2احمد، ومحمد الخليل أحمد، وبيره نافع بلقاسم، مخيم العيون، 
  السابق.   249
  . 2014مارس/آذار  14األمريكية،  المتحدة رسالة ھيومن رايتس ووتش إلى عبدهللا باعلي، سفير الجزائر لدى الواليات  250
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كما قال محمد  251وقالت السلطات الجزائرية لـ ھيومن رايتس ووتش إنه "ال توجد أي معلومات حول ھذا المواطن".
خداد، منسق البوليساريو لدى بعثة مينورسو، لـ ھيومن رايتس ووتش إنه يعرف أحمد، وعمل معه، ولكن ليس لديه 

  252أي معلومات عن احتجازه المزعوم وعن مكان تواجده حاليًا.
 

   

                                                           
  . 2014أبريل/نيسان  7المتحدة األمريكية،  الوالياترسالة ھيومن رايتس ووتش إلى عبدهللا باعلي، سفير الجزائر لدى   251
  . 2014أبريل/نيسان  28مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد خداد، منسق البوليساريو لدى بعثة مينورسو، نيويورك،   252
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 شكر وتنويه
 

ووتش ، بحثا وكتبا ھذا  مستشار في ھيومن رايتس ووتش و براھيم االنصاري، مساعد باحث في ھيومن رايتس
التقرير. حرر التقرير إريك غولدستين، مدير البحوث بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا. راجع التقرير أيضاً كل من 
كاليف بالدوين، استشاري قانوني أول، وتوم بورتيوس نائب مدير قسم البرامج و بيل فريليك، مدير قسم الالجئين في 

قدما خدمات س بلخيان و ساندي الخوري، منسقا قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ھيومن رايتس ووتش. سركي
  اإلنتاج و التحرير. 

 
وساعد في اإلنتاج كل من غريس تشوي مديرة المطبوعات، وكاثي ميلز، أخصائية المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز، 

  المدير اإلداري. 
 

تتقدم ھيومن رايتس ووتش بالشكر لكل الصحراويين الذين وافقوا على إجراء مقابالت لصالح ھذا التقرير، إما كأفراد 
 زارواأو كمسؤولين في والحكومة الصحراوية في المنفى. كما نتقدم بالشكر لغيرالصحراويين الذين يعيشون في أو قد 

  المخيمات على مالحظاتھم.
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 لرسائل إلى اللغة اإلنجليزية من قبل ھيومن رايتس ووتش، والتي قامت بحذف طفيف فيھا.مالحظة: ترجمت ھذه ا
 

رّد وزارة العدل في الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية : 1ملحق عدد 

  على رسالة ھيومن رايتس ووتش 2013تشرين الثاني /نوفمبر 5بتاريخ 
 

، والمتعلقة بالتماس 2013نوفمبر/تشرين الثاني  2التي وردت علينا في  يُسعدنا أن نبعث لكم بھذا الرّد على رسالتكم
  توضيح حول قضيتين تتعلقان بالمواطنين الصحراويين:

 إبراھيم محمد سعيد رابح .1
 صالح محمد سالم (صلوح) .2
 محمد لمين سعيد لعروسي .3

  
 قضية إبراھيم محمد سعيد رابح: .1

 
مجموعة من األشخاص اآلخرين، وكلھم مدانون بجرائم تتعلق بنقل أحيل ھذا المواطن على المحكمة العليا مع 

. وقضت المحكمة العليا في 01/2012من القانون رقم  09وتھريب المخدرات، التي تستوجب العقاب بموجب المادة 
ئية جلسة االستئناف بإسقاط جميع اإلدانات، وأحالت قضايا جميع األطراف إلى نفس المحكمة المتكونة من لجنة قضا

  من قانون اإلجراءات الجزائية. 209جديدة للبت فيھا، عمال بمقتضيات المادة 
 

ولذلك فإن إبراھيم محمد سعيد رابح وجميع األطراف األخرى تمتعوا بنفس الوضع الذي كانوا يتمتعون به قبل إصدار 
تصدر المحكمة حكمھا، انطالقا إدانة االستئناف، وھم حاليا بانتظار محاكمة جديدة بنفس التھم، ومحتجزون إلى أن 

  .2013مايو/أيار  26من تاريخ حكم المحكمة العليا في 
 

 قضية صالح محمد سالم (صلوح) ومحمد لمين سعيد لعروسي .2
 

من قانون  85أحيلت قضية الرجلين إلى قاضي تحقيق في اآلجال القانونية (األشھر األربعة األولى)، طبق المادة 
. وھذا 2013أبريل/نيسان  10ن دائرة االتھام بإحالة المتھمين إلى المحاكمة الجنائية في العقوبات. وصدر آخر أمر ع

مايو/أيار،  26لدى المحكمة العليا. وفي  2010أبريل/نيسان  10الحكم ھو الذي قام باستئنافه دفاع المتھمين في 
من قانون العقوبات. وكان  303ة أصدرت المحكمة حكمھا، واحترمت في ذلك اآلجال القانونية التي تحددھا الماد

  الحكم بتأجيل القضية.
 

من الناحية القانونية، ھذا يعني أن النظر في مسألة االحتجاز على ذمة المحاكمة يبقى من اختصاص آخر محكمة 
 من قانون العقوبات، وھو متناسب مع رأي المحكمة العليا في تأويلھا 93أصدرت حكًما بذلك، عمال بمقتضيات المادة 

  .2012ديسمبر/كانون األول  21لھذه المادة، كما صدر بتاريخ 
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ولذلك فإن فترة االحتجاز السابق للمحاكمة التي قضاھا المتھمون لم تتجاوز آجال االحتجاز التي ينص عليھا قانون 
  .85من المادة  03و 02العقوبات، وفق الفقرتين 

 
دت في رسالتكم ال تنطبق على الجرائم العامة. والمصطلح مالحظة: إن اإلشارة إلى "اعتقال" المتھمين التي ور

المستخدم في تشريعات الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية ھو "التوقيف تحت النظر" و"الحبس" أثناء 
التحقيق القضائي. وعند إصدار األحكام، يُحكم على األشخاص المدانين بارتكاب جنح بالحبس، واألشخاص المدانين 

  كاب جنايات بالسجن.بارت
 

  [التوقيع]
  محمد مبارك محمد أحمد

  رئيس المحكمة العليا
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رسالة من الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى : 2ملحق عدد 

  2014نيسان /أبريل 5ھيومن رايتس ووتش بتاريخ 
 

  الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية
  وزارة العدل والشؤون الدينية

  الوزيرمكتب 
  

  2014أبريل/نيسان  14
  

  إلى السيدة سارة ليا ويتسن
  المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ھيومن رايتس ووتش

  
في البداية، أوّد أن اشكر منظمتكم المحترمة على اھتمامھا بمسائل حقوق اإلنسان حول العالم، وخاصة في الصحراء 

تقاريركم حول ھذا الموضوع، ومتابعتكم لما يجري في بالدنا. ويُسعدني أن أقدم لكم في الغربية. كما نشكركم على 
ھذه الرسالة الرّد الرسمي للسلطات الصحراوية على الرسالة التي بعثتم بھا إلى فخامة الرئيس محمد عبد العزيز 

  .2014مارس/آذار  14بتاريخ 
 

تمام، على مستوى الحكومة وقيادة جبھة البوليساريو، وكذلك استلمت السلطات الصحراوية رسالتكم بكثير من االھ
على مستوى المؤسسات الصحراوية التي تُعنى بحقوق اإلنسان، بما في ذلك اللجنة الصحراوية الوطنية لحقوق 
رّد اإلنسان، التي بدأت أعمالھا مؤخًرا. وكالعادة، أجرينا تحقيقا معمقا في بواعث القلق التي وردت في رسالتكم، ون

  على ذلك بالقول:
 

إن منطقة الصحراء الغربية ھي آخر مستعمرة في أفريقيا مسجلة لدى األمم المتحدة في عملية إنھاء استعمار غير 
، وقامت باحتالل 1975مكتمل منذ أن صادرت المملكة المغربية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره سنة 

، تاريخ إعالن الھدنة، مع 1991واجد األمم المتحدة في المنطقة منذ مساحات شاسعة من أراضيھا إلى اليوم، رغم ت
تبني خطة تسوية تنص على إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف األمم المتحدة. ومازال الشعب الصحراوي 

جراء استفتاء في انتظار ھذا االستفتاء إلى اليوم. أما المغرب، وإضافة على أنه يرفض الحل الديمقراطي المتمثل في إ
لتقرير المصير، كما نصت على ذلك قرارات األمم المتحدة، فھو متورط في ممارسات قمتم أنتم بتوثيقھا، ومنھا 

االنتھاك الممنھج لحقوق اإلنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، ورفض والية األمم المتحدة التي سيُسمح 
سان في المنطقة. وفي المقابل، ورغم صعوبة الظروف وانعدام الموارد، بموجبھا لبعثة مينورسو بمراقبة حقوق اإلن

أطلقت جبھة البوليساريو والحكومة الصحراوية في المنفى برامج للتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وتمكين 
م إرساء ركائز المرأة لضمان مشاركتھا السياسية، ومشاركة جميع أفراد المجتمع في تعزيز التجربة الديمقراطية. وت

لمنظومة عدالة وطنية تضمن الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، وتعمل بشكل يومي لالستجابة إلى حاجيات 
المجتمع، في إطار نموذج فريد من حركات التحرر. ويدّل ذلك على رغبة الدولة الصحراوية في اتخاذ جميع التدابير 

  دة على جميع المناطق الوطنية.التي تكفل سيادة القانون، قبل استكمال السيا
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وكانت جبھة البوليساريو والحكومة الصحراوية أول من رحب بالتوصية الواردة في تقريركم حول الصحراء الغربية 
والتي دعت، مع منظمات حقوقية ومؤسسات تشريعية حول العالم، إلى  2008ديسمبر/كانون األول  19الصادر في 

لألمم المتحدة بمراقبة حقوق اإلنسان في المنطقة. وأعلنت كل من الجبھة والحكومة عن  السماح لبعثة مينورسو التابعة
مساندتھما غير المشروطة لھذا المطلب، واستعدادھما للتعاون الكامل مع األمم المتحدة في مراقبة حقوق اإلنسان 

من خاللھا ھيئات حقوق اإلنسان والمناطق المحررة. ونحن نعتقد أن والية األمم المتحدة ھي أفضل طريقة تستطيع 
الدولية، ومنھا منظمتكم المحترمة، الحصول على معلومات تتعلق بوضع حقوق اإلنسان في المنطقة، بطريقة واقعية 

  ودقيقة ومستقلة عن أي مزاعم قد تكون صدرت عن أي شخص.
 

في القانون الدولي ينص على عدم  ، وھو أمر يتعلق بمبدأ مكفولبمحاكمة مدنيين في محاكم عسكريةأما في ما يتعلق 
محاكمة أي مدنيين في محاكم عسكرية مھما كانت الظروف، أود إعالمكم أن ھذا المبدأ ھو واحد من المبادئ العامة 

 18، الذي تم تبنيه في 01/12التي ينص عليھا القانون الصحراوي. أما االستثناء الذي ينص عليه القانون رقم 
مرتبط فقط بجرائم اإلرھاب، وحيازة األسلحة، وتھريب المخدرات. وتم اعتماد ھذا القانون ، فھو 2012فبراير/شباط 

 22خصيصا للتعامل مع وضع أمني خاص تمثل في اختطاف عديد عمال اإلغاثة من مخيمات الالجئين في 
. وكانت ھذه من قبل عصابات لتھريب المخدرات مرتبطة بجماعات إرھابية شمال مالي 2011أكتوبر/تشرين األول 

العصابات تسيطر على مناطق واسعة من مالي، وخلقت وضًعا أمنيا غير معتاد في المنطقة، ما انجر عنه تدخل دولي 
في مالي. كما تزامن ھذا الوضع مع تطور ارتفاع الجرائم المنظمة... وأنا أؤكد لكم بشكل رسمي أن الحكومة 

قانون االستثنائي، أو تمديد فترة استخدامه. بل على العكس من ذلك، الصحراوية ال تنوي االستمرار في العمل بھذا ال
فقد انطلقنا في تحضيرات لتمكين المحاكم العادية من التحقيق في ھذه الجرائم، وإصدار أحكام في شأنھا. وفي جميع 

 12لم يتجاوز األحوال، فإن عدد المتھمين الذين تمت محاكمتھم في محاكم عسكرية بھذا القانون كان محدوًدا، و
  شخًصا في الجملة.

 
في منظومة القضاء العسكري، فإن ھذا األمر  بعدم وجود محاكم درجة ثانية في (محاكم استئناف)أما في ما يتعلق 

معمول به في النظام القضائي الصحراوي، عسكريًا كان أو مدنيًا. ويعود ھذا االختيار باألساس إلى قلّة الوسائل، 
لين، خاصة بالنظر إلى تجربتنا القصيرة. فقد تم وضع القوانين وتأسيس المحاكم فقط سنة وعدم وجود قضاة مؤھ

. ولكن نحن بصدد العمل على تبني نظام قضائي من درجتين، في المنظومتين العسكرية والمدنية، كما نص 1997
سم المتعلق بالقضاء في برنامج للجبھة (يُرجى االطالع على الق 13على ذلك برنامج العمل الوطني التي أعده المؤتمر 

). وتعتبر ھذه الوثيقة مرجًعا لجميع البرامج التي تنفذھا 2011ديسمبر/كانون األول  22إلى  15العمل الوطني، من 
  الحكومة الصحراوية على امتداد السنوات األربع الفاصلة بين كل مؤتمر والمؤتمر الذي يليه.

 
اسالمة لمھابة  مختار محمد مبارك، وأحمد سالم سعيد، و لتي تسمح باحتجازبالقاعدة القانونية اأما في ما يتعلق 

بادي، وصالح محمد سالم، ومحمد لمين سعيد لعروسي، فإن ھؤالء األشخاص قدموا مطلب استئناف لدى المحكمة 
 24ي ، واعترضوا على قرار إحالتھم على المحاكمة الصادر عن دائرة االتھام ف2014مارس/آذار  6العليا في 

. وأصدرت المحكمة أحكاًما في بعض مطالبھم، ولكنھا مازالت بصدد دراسة 2011مارس/آذار  11فبراير/شباط و
بعضھا اآلخر. وفي ھذه القضية، تم تمديد فترة االحتجاز السابق للمحاكمة بقرار من دائرة االتھام، في نفس الجلسة 

مون. وھذا إجراء سليم من الناحية القانونية، وكنا قد بعثنا لكم التي تم فيھا إحالة القضايا التي اعترض عليھا المتھ
  .2013نوفمبر/تشرين الثاني  5بتوضيحات أخرى في الرسالة التي أرسلھا لكم وزير العدل بتاريخ 
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أما في ما يتعلق بالقاعدة القانونية التي سمحت بترك كل من إبراھيم محمد سعيد رابح، ومحمد لبيه المحجوب أحمد 
 2013مايو/أيار  26، رھن االحتجاز رغم القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ الدحميلمھيدي، ومحمد أحمدو 

مد على قرار المحكمة العليا بعدم تبرئة الرجال المذكورين من والقاضي بإسقاط اإلدانات الموجھة إليھم، فإن ذلك اعت
التھم الموجھة إليھم، واكتفت بالنظر في األخطاء التي رافقت تطبيق القانون، والتي فرضت إعادة المحاكمة في 
ألنھم لم  المحكمة التي أصدرت األحكام، مع تغيير تركيبتھا. ھذا األمر استوجب اإلبقاء على المتھمين رھن االحتجاز

  يكملوا العقوبات المفروضة عليھم.
 

أما في ما يتعلق بالتأكد من بقاء السيد رابح والسيد المحجوب في السجن بعد انقضاء عقوبتيھما، فإننا نؤكد أن ھذين 
  الشخصين ليسا في السجن في الوقت الحالي.

 
بھذا االسم، وأن السجن الوحيد التابع ، نؤكد انه ال يوجد أي سجن وضعية سجن الرشيدأما في ما يتعلق بتوضيح 

  لوزارة العدل الصحراوية ھو سجن الشھيد عبد الرحمن.
 

، فإن الشخص المذكور بمزاعم موالي أبو زيد بالتعرض إلى اعتداء جسدي من قبل قوات األمنأما في ما يتعلق 
مة المعروفة لحماية المسؤولين حاول اعتراض موكب رسمي وإجباره على التوقف بالقوة، في انتھاك إلجراءات السال

األمنيين والضيوف رفيعي المستوى. واستوجب ذلك اعتقاله للتثبت من ھويته، ثم أطلق سراحه في اليوم نفسه، وال 
توجد أدلة تدعم مزاعمه. وھو أيًضا لم يقدم أي أدلة، مثل تقرير طبي أو إظھار عالمات بالتعرض إلى اعتداء أمام 

مطلبه بفتح تحقيق للمتابعة. إضافة إلى ذلك، يؤكد قانون العقوبات الصحراوي بشكل واضح على  النائب العام، لتبرير
االعتداءات التي تستھدف األشخاص والتدابير التي يجب إتباعھا، سواء كانت شكاوى صادرة عن أجھزة األمن أو 

  اإلدعاء، أو شكاوى مدنية عرضت على قاضي التحقيق.
 

، فإنتم تعلمون جيًدا الجھود الكبيرة التي تبذلھا الحكومة الصحراوية للقضاء على االسترقاقبمزاعم أما في ما يتعلق 
ھذه الظاھرة، واألحكام القانونية والدستورية التي يتم تطبيقھا لتجريم جميع أنواع االنتھاك وضمان المساواة بين جميع 

الدعوى التي رفعھا السيد بالل محمد سالم عمر لدى المواطنين الصحراويين في الحقوق والواجبات. أما في ما يتعلق ب
، وزعم أن ابنيه تعرضا إلى االسترقاق، فقد تم فتح تحقيق على الفور. وخلصنا على أن 2011القضاء الصحراوي في 

، كانا خارج المناطق الصحراوية. ولكن في 1999، وياقوت بالل، من مواليد 1990سالم بالل، من مواليد 
، عاد ھذان الشخصان مع العائلة التي كانا يعيشان معھا إلى المناطق الصحراوية، فتمكنت 2013يونيو/حزيران 

السلطات الصحراوية من االتصال بھم، وأعلمتھم برغبة والدھم في العودة إليه، وحصل ذلك فعال. ولم يرفع سالم 
معھا، ولم يطلع السلطات المختصة على  بالل، وھو مؤھل من الناحية القانونية، أي دعوى ضّد العائلة التي كان يعيش

أي من المزاعم التي ربما أطلعكم عليھا، وھو ما يمنعنا من اتخاذ أي إجراءات قانونية. كما أن السيد بالل سالم، والد 
. إضافة إلى ذلك، تعيش ھذه 2011ياقوت، لم يعاود االتصال بالمحاكم الصحراوية للتأكيد على القضية التي رفعھا في 

  ئلة خارج المنطقة الصحراوية، وھو ما يعتبر عائقا أمام متابعة القضية.العا
 

وفي موضوع االسترقاق بشكل عام، نؤكد لكم أننا لم نعد نسمع بمثل ھذه الحالة، وأن المحاكم الصحراوية لم تستلم أي 
  شكاوى في ھذا الغرض.

 
فعال استدعاء الشخص المذكور من قبل الدرك  . لقد تمحرية التعبير، وحادثة السيد سالك صالح على وجه التحديد

الستجوابه حول القدح في الجيش الصحراوي واألجھزة التابعة له عبر  2013أكتوبر/تشرين األول  1الوطني في 
موقع الكتروني تابع له يحمل اسم "المستقبل الصحراوي"، ولكن لم يتعرض أبًدا إلى االحتجاز، بل وضع في مكان 
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الصحراوي، ولم يتعرض إلى أي سوء معاملة. ثم عرض على النائب العسكري فأطلق سراحه في  ضيافة تابع للدرك
  ساعة. 24أقل من 

 
تتمتع الصحافة ھنا بالحرية واالنفتاح، وھي محكومة فقط بإجراءات إدارية قليلة تتعلق بمدونة سلوك المھنة أو 

، 150، 149، 148لى األفراد والمؤسسات (مثل المواد أحكام قانون العقوبات التي تجرم االفتراء وتوجيه الشتائم إ
  ، الخ).151

 
من وظائف في اإلذاعة الحكومية إلى مواقع إدارية،  بنقل الصحفيين سالمة ناجم وبشير محمد لحسنأما في ما يتعلق 

ارة، لم تكن تلك فإن ذلك يندرج ضمن صالحيات وزير اإلعالم ألن اإلذاعة تابعة إلى ھذه الوزارة. واستناًدا إلى الوز
  المرة األولى التي يُنقل فيھا صحفي إلى وظيفة إدارية أو العكس.

 
إضافة إلى ذلك، يسمح قانون الوظيفة العمومية الصحراوي لكل من تم نقله أو طرده، أو تعرض إلى مضايقات تعسفية 

  المذكورون.بأن يرفع دعاوى لدى لجان المظالم المحلية والوطنية، وھو ما لم يقم به األشخاص 
  

أما في ما يتعلق بـ ناجم عالل، فإنه لم يتعرض أبًدا إلى االعتقال من قبل أي وحدة أمنية، ناھيك عن تعرضه إلى 
  التعذيب وحرمانه من حرية التعبير.

 
ة ، يجب التأكيد على أن ھذه الحرية ليست مقيدة بالمّرة، ال من قبل السلطات الصحراويأما في ما يتعلق بحرية التنقل

وال السلطات الجزائرية. وتم عرض مزاعم مصطفى سلمى على مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 
جوازات السفر التي لديھا معلومات أكثر حول وضعية عائلته ألنھا قامت بزيارتھم مرات متعددة. أما في موضوع 

راضي جزائرية، ويعتبر سحب الجوازات منھم ، فھي تعطى لالجئين الصحراويين الذين يعيشون على أالجزائرية
مسألة إدارية بحتة ال عالقة لھا بتقييد حريتھم في التنقل. وفي جميع الحاالت، تقوم السلطات الصحراوية بإصدار 

جوازات سفر لجميع المواطنين الذي يقدمون مطالب في الغرض، ويُسمح لھم بالسفر والتنقل بكل حرية في الجزائر 
  بلدان التي تعترف بالجمھورية الصحراوية.وغيرھا من ال

 
في الختام، أرجو أن تكونوا قد وجدتم إجابات لجميع التساؤالت التي طرحتموھا في رسالتكم. وال يسعني إال أن اكرر 

  حرص جبھة البوليساريو والحكومة الصحراوية على التعاون معكم. وتقبلوا مني فائق االحترام والتقدير. 
  

  حمادة سلمى
  وزير العدل

  الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية
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رايتس ووتش بتاريخ  نمرسالة من السلطات الجزائرية إلى ھيو: 3ملحق عدد 

  2014نيسان /أبريل 7
 

  سفارة الجمھورية الجزائرية الشعبية
  واشنطن

  
  2014أبريل/نيسان  7
  

  السيدة سارة ليا ويتسن
  األوسط وشال أفريقياالمديرة التنفيذية، قسم الشرق 

  ھيومن رايتس ووتش
  

حول وضع حقوق اإلنسان في مخيمات لالجئين الصحراويين في  2014مارس/آذار  14رًدا على رسالتكم بتاريخ 
  تندوف، يسرني أن أبعث إليكم بھذه الردود على استفساراتكم:

  
ئين الصحراويين داخل مخيمات تندوف إلى : ال يخضع تنقل الالجفي ما يتعلق بـ [حرية] تنقل الالجئين الصحراويين

أي إجراءات خاصة، وبالتالي فھو يحدث بشكل عادي. ولكن التنقل من تندوف إلى واليات أخرى يتطلب إجراءات 
خاصة، فيتم إصدار تصريح خاص لكل صحراوي يرغب في ذلك بعد أن يتقدم بمطلب مسبق عبر وزارة الداخلية 

لى مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف حيث يوجد مسؤول يقوم بتحرير طلب الصحراوية. يتم توجيه المطلب إ
  للحصول على تصريح تنقل ويقدمه لمكتب االتصال العسكري قصد التوقيع عليه واإلعالم به.

  
: تم اعتماد ھذا اإلجراء منذ وقت في ما يتعلق بسحب جوازات السفر الخاصة عند عودة الصحراويين إلى الجزائر

جمع ھذه الجوازات من قبل أجھزة شرطة الحدود في الموانئ والمطارات مقابل مّد المعنيين بوصوالت في  طويل. يتم
ذلك. وبعد ذلك، يتم إرسال الجوازات إلى سفارة الجمھورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر، ويمكن 

المتجھة إلى تندوف، فيتم جمع جوازات السفر  ألصحاب الجواز أخذھا من ھناك. أما في ما يتعلق بالرحالت الجوية
  من قبل شرطة الحدود لتسليمھا بعد ذلك إلى مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف.

  
: تم اعتراض قافلة لتھريب النفط من قبل 2014يناير/كانون الثاني  5في ما يتعلق بالمھّربين االثنين الذين قتال في 

لحدود الجزائرية الموريتانية. ولما رفض سائقو ھذه العربات أوامر الجيش، فصيل من الجيش الوطني الشعبي قرب ا
ولم يمتثلوا للطلقات تحذيرية، قام عناصر من الجيش بإطالق النار على السواق، ما تسبب في مقتل أحمد عليين أبيه 

 5ھو من مواليد في حاقونيا، وختاري حماضة خلود، و 1992أكتوبر/تشرين األول  20المحفوظ، وھو من مواليد 
كما تم  253في البيضاء [في الجزء الخاضع لسيطرة البوليساريو]، بينما فّر أربعة أشخاص آخرين. 1990يوليو/تموز 

  ألف لتر من الوقود. 31ضبط أربع شاحنات على متنھا 
  

                                                           
و أن كلمة "خلدود" ھي كتابة خاطئة لكلمة "خندور"، أنظر القسم المتعلق بحرية التنقل في ھذا التقرير، حيث تم التطرق إلى ھذه يبد  253

  الحادثة. 



 

   68  الرادار خارج

  : ليس لدينا أي معلومات عن ھذا المواطن.في ما يتعلق بالسيد خليل أحمد محمود
  

: كان ھذا المواطن الصحراوي في السابق يعمل كمفتش في يد مصطفى ولد سلمى سيدي مولودفي ما يتعلق بالس
... ثم ذھب إلى المغرب، واستقر مؤخًرا في موريتانيا. وفي 2007الشرطة الصحراوية قبل أن يتخلى عن عمله في 

طق الصحراوية المحررة ، تم اعتقاله من قبل السلطات الصحراوية عند دخوله إلى المنا2010سبتمبر/أيلول  21
لما قامت السلطات  2010أكتوبر/تشرين األول  6بتھمة التجسس لصالح المملكة المغربية. وبقي ھناك إلى غاية 

الصحراوية بإطالق سراحه استجابة لنداءات منظمات حقوقية تساند تقرير المصير. وبعد ذلك تم نقله إلى مفوضية 
  ريتانيا عبر البر.األمم المتحدة لالجئين، ومنھا إلى مو

  
  السفير

 عبد هللا باعلي
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