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 ماميأمربيه ال

 وزير العدل

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

 

 ،وزيرمعالي ال

 

نساء من أصل صحراوي  3 " عن قلقها من تقارير تتعلق بـهيومن رايتس ووتش" عبّرت  

 ، التي تشملجبهة البوليساريوالتي ت ديرها المنطقة  منعتهن عائالتهن من مغادرة

"األراضي المحررة" و ،الجزائرفي  الالجئين الصحراويين بالقرب من تندوف مخيمات

 .الصحراء الغربية القريبة منها في

 

 البوليساريو دعتو، 2014 قضية سابقة من هذا النوع في يومن رايتس ووتشه أثارت

 تنقل.المرأة في ممارسة حريتها في ال التدخل لضمان حقإلى 

 

 ،سبانياإبصفة قانونية في ات مقيم فإن النساء الثالثوفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، 

مغادرة رغم أنهن المن  هن منعنلكنو، إلى مخيمات الالجئين لزيارة أسرهن وعدن

 حملت بينما ،سبانيةاإلالجنسية  واحدة منهن تحمل ذلك. في  نرغبته عن أعربن

 وفقا لمعلوماتنا، قضت النساء في المخيمات فترة. سبانيةإبطاقات إقامة  خرياتاأل

 .ين شهرين وسنتينتتراوح ب

 

، على نطاق واسع هذه القضية سبانياإفي لهن أصدقاء النساء واألسر المضيفة  أثار

 لذلك فإننا. تم إنشاء صفحة فيسبوك لكل واحدة منهنو ،تغطية إعالمية كبيرةفحظيت ب

 .وفي مخيمات الالجئين على علم بهن سبانياإأن سلطات البوليساريو في  نعتقد

 

 هن: ثالثالنساء ال

  1993 /حزيرانيونيو 23 ، مولودة فيموراليس دي ماتوسالمعلومة ،

سبانيا: أمكان اإلقامة في ، E-54437503 :بطاقة الهوية ، رقمةسبانيإ ةمواطن

 regreso-sin-viaje-https://www.facebook.com/Un-.شبيلياإ

811773395636166/-Maloma-YA-Libertad؟fref=nf 

 سبانيا،، مقيمة في إ1989بريل/نيسان أ 27في  مولودة، بارك سلمىالدرجة أم 

سبانيا: إمكان اإلقامة في ، X-8667132-L في إسبانيا اإلقامة صريحترقم 

  /https://www.facebook.com/PlataformaFreeDarya.تينيريفي

  اإلقامة  رقم تصريح، 1991 /آبأغسطس 6 ، مولودة فيمحمد بلقاسمنجيبة

سبانيا: روثيانا ديل كوندادو أكان اإلقامة في م، X-4207609-Nسبانيا في إ

 /https://www.facebook.com/NahjibaLibre(.)هويلفا
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
 لدستين، نائب المديرةإريك غو

 نديم حوري، نائب المديرة

 جو ستورك، نائب المديرة

 المي األولالمستشار اإلعفادي القاضي، ا

  أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة
 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 األمير موالي هشام، مسؤول

 بروس راب، مسؤول

 ؤولغاري سيك، مس
 أحمد المخيني، مسؤول

 جمال أبو علي

 صالح الحجيالن

 وجيهة الحويضر

 عبدالغني اإليراني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 شريف بسيوني

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين

 نيثان براون

 بول شيفيغني

 أحمد الديك

 هناء إدوار
 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان

 لبنى فريح غورغيس

 آيل كروس

 أسوس هاردي

 شوان جبارين
 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت

 عزة كامل

 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 روالندو ماتالون

 حبيب نصار

 عبدالعزيز نعيدي
 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 غراهام روبنسون

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ

 تاماسيبي سوزان

 مصطفى تليلي

 فراس زلت
 

 رايتس ووتش هيومن

 كينيث روث، المدير التنفيذي

ميشيل ألكساندر، نائب المدير التنفيذي 

 والمبادرات العالمية

كارول بوغيرت، نائب المدير التنفيذي، العالقات 

 الخارجية
جان إغالند، مدير قسم أوروبا ونائب المدير 

 العام التنفيذي

 لين ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامج

 تينغ، نائب المدير التنفيذي، العملياتتشاك الس

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 إيما دالي، مدير االتصاالات

 باربرا غولييلمو، مدير المالة واإلدارة

 بيغي هيكس، مدير االستشارات العالمية
 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامج

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام

 نائب مدير البرامج توم بورتيوس،

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية
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المعلومة إلى  سبانيا، سافرتفي إ هامقربين منوفقا ألشخاص . وراليس دي ماتوسالمعلومة م

السيد خوسيه  سبانيوالدها بالتبني اإل برفقة 2015ر/كانون األول ديسمب 5مخيمات الالجئين في 

لكن  ،ولديسمبر/كانون األ 12ا معا في ن يغادرأكان من المقرر . إشبيليامن  ،اغورتيأموراليس 

إلى موراليس رفقة  انت ستنقلهاكالسيارة التي  الصعود فيمن منعتها البيولوجية عائلة المعلومة 

ن البوليساريو، بم موراليس وأخطر مسؤوليادر العاصمة. غ تندوف إلى الجزائرمن  ليسافرا المطار

ها من ومنعالمعلومة  أن أقاربباألندلس، في إقليم ، ممثل جبهة البوليساريو بشرايا العابدينفيهم 

ها منذ باالتصال  وافقدإنهم إسبانيا في ن من المعلومة مقربوأشخاص قال مغادرة كما كان مخططا. ال

 .سبانيانحو أرغبتها في مغادرة المخيمات ب قبل ذلككانت قد أخبرتهم و، /كانون األوليسمبرد 25

 

هيومن  لـ في أسبانيا بالتبنينجيبة  والدماريا كونتريراس موريخون،  قال خوسيه. محمد قاسمنجيبة 

نيا سباإ، عندما عادت من 2013ول كانون األ/رغما عنها منذ ديسمبر احتجزتإنها  ،رايتس ووتش

. قال سبانيةالحصول على الجنسية األالوثائق الالزمة لتقديم طلب  لى مخيمات الالجئين لجلبإ

 ولكن. حلإيجاد  له أنها تحاول تن سلطات البوليساريو كانت على علم بذلك، وأكدكونتريراس إ

كما . الحالي امكانهإنه ال يعرف و في اآلونة األخيرة، قال أيضا إنه فقد االتصال بـ نجيبة كونتريراس

الصحراء، خارج نطاق نحو خذتها بعيدا عن مخيمات الالجئين قد تكون أإنه يعتقد أن األسرة  قال

 .الهاتف المحمولتغطية 

 

، وفقا لتقارير 2014كانون الثاني /مخيمات في ينايراللزيارة ت الدرجة عاد. مبارك سلمىالدرجة أ

. قالت مغادرةالصادرت وثائقها لمنعها من  عائلتهاأن  التقارير أيضا ذكرتالصحافة اإلسبانية. في 

 نفسأكدت والعودة إلى تينيريفي،  تتمنىنها إ 2014 /تشرين الثانيسبانية في نوفمبروسائل إعالم إ

 .من جديد اتصاالت حديثةالرغبة 

 

في أقرب  متوضيحات منك نود أن نتلقىفإننا ولذلك جريمة خطيرة، ي عتبر حبس شخص رغما عنه 

 .كنوقت مم

 

ما ترغب فيه كل واحدة منهن بعيدا عن الضغط، وضمان  فيلتحقيق ندعو سلطات البوليساريو إلى 

 التي تديرونها.في مغادرة المنطقة  إذا كن يرغبنتنقل في ال حريتهن

 

توصلتم إليه ما بغنا بالإ ممنك الخطوات، نلتمسهذه سلطات البوليساريو قد اتخذت بالفعل وإذا كانت 

 تنقل.في ال لضمان حريتهن تتخذونهاسالتدابير التي واحدة منهن، وبحول رغبة كل 

 

ندعو سلطات البوليساريو إلى فإننا ، في التنقل تهنحري ونمنعي أفراد األسرة أو غيرهمإذا كان 

 .قانونيبشكل غير  هنهم الحتجازتومحاكم هماعتقال

 

مخيمات للعودة الفي مغادرة  نرغبت الشابات الالتي العائالت للنساءمن احتجاز  هناك سوابق يبدو أن

ولذلك فإننا ندعو سلطات البوليساريو إلى نشر إعالنات عامة في الخارج،  اخترنهاالتي الحياة إلى 

 .ير القانوني جريمة جنائية خطيرةحتجاز غبأن اال دابير تربوية أخرى لزيادة وعي الناستوتنفيذ 

 

 /شباطفبراير  25قبل حول هذه الحاالت يحاتكمتوض هيومن رايتس ووتش ممتنة لكم إن تلقت ستكون

2016. 



 .عازمون على مواصلة رصد هذه الحاالت ونحن

 

 .أشكركم على اهتمامكم

 

 ،تحياتي الخالصة

 

 

 

 

 إريك غولدستين

 نسخة إلى أبا الحيسن

 "حقوق اإلنسانالوطنية الصحراوية للجنة ال"رئيس 
 


