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 نداء من المناطق المحتلة
 من 

 الصحراء الغربیة 
 

 
 .ملخص

 

 

كتب ھذا التقریر من قبل رابطة حمایة السجناء السیاسیین الصحراویین داخل السجون المغربیة ولجنة الدعم النرویجیة للصحراء  
 الغربیة.

 
إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات ، فیرجى االتصال المشظوفي مصطفى ، األمین العام لرابطة حمایة السجناء السیاسیین 

، أو   omlpps.so2018@gmail.c/ البرید اإللكتروني:   649144870 00212الصحراویین داخل السجون المغربیة ، على رقم 
Tone Sørfonn Moe   باحثة قانونیة وعضو لجنة الدعم النرویجیة للصحراء الغربیة ، على ،sahara.no-tone@vest 

 

  

 ھذا التقریر ھو ملخص مترجم. قم بتنزیل التقریر الكامل " نداء من األراضي المحتلة في الصحراء الغربیة" (اإلنجلیزیة) ھنا 
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 المعتقلین السیاسیین الصحراویین 

 سجینا سیاسیا صحراویا محتجزین في السجون المغربیة. 39یوجد حالیا 

ً  یشترك ھؤالء السجناء في أنھم ، رداً على دعمھم لحق تقریر المصیر. یشكل سجن النشطاء اعتقلوا تعسفاً واحتجزوا تعسفا

السیاسیین الصحراویین ونشطاء حقوق اإلنسان والطالب والصحفیین جزًءا من سیاسة االحتالل المغربیة المنھجیة بھدف 

 شعب الصحراء الغربیة.النداء في حق تقریر مصیر إسكات 

لى سجون داخل المملكة م ترحیل السجناء الصحراویین بشكل منھجي إ؛ یتل العقاب ضد المعتقلین وعائالتھمكشكل من أشكا

 لقانون جنیف. خارق ، في انتھاكالمغربیة

یات األمم المتحدة تم توثیق االعتقال التعسفي للمدافعین عن حقوق اإلنسان والنشطاء الصحراویین على نطاق واسع من قبل آل

؛ وال سیما من جانب فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي. تغطي القرارات الصادرة عن  لحقوق اإلنسان

 حالة فردیة للنشطاء الصحراویین المحتجزین تعسفاً. 20فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي أكثر من 

قانونیة لالعتقال ابقة  س  تثبتلمتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي  ، فإن اآلراء الصادرة عن فریق األمم اوبناًء على ذلك

 التعسفي للناشطین الصحراویین.

رائھم بشأن الحق في تقریر اآلراء بمثابة دلیل على أن النشطاء الصحراویین محتجزون رھن االعتقال التعسفي ردا على آ

؛ على النحو جمیع النشطاء الصحراویین الذین احتجزھم المغرب بشكل تعسفي  ، مما یدل على أنھ ینبغي اإلفراج عنالمصیر

باللغة االنجلیزیة   المفصلة  النسخةسلط  العامل المعني باالحتجاز التعسفي. تالمنصوص علیھ في اجتھادات فریق األمم المتحدة  

 تعسفا. من ھذا التقریر الضوء على النشطاء الصحراویین المحتجزین حالیا من قبل المغرب

وق اإلنسان في وثق فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي المالحقة السیاسیة للمدافعین الصحراویین عن حق

  31/2018قم  ، في الرأي ربشأن صالح الدین بصیر  11/2017قم  ، في الرأي ر 4/1996، الرأي رقم  39/1996الرأي رقم  

، لعروسي، بشأن ندور 23/2019أي رقم ، في الربشأن مبارك الداودي 60/2018رقم  ، في الرأيبشأن محمد البمباري

 لي. بشأن مجموعة الطالب / مجموعة الو 67/2019وآخرھا في الرأي رقم 
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ً اللتزامات المغرب الدولیة بعدم  وفي جمیع القرارات  وجد الفریق العامل أن سجن النشطاء الصحراویین یشكل انتھاكا

كد الفریق العامل أن النشطاء الصحراویین قید االحتجاز رداً على إبداء رأي محمي بموجب المقاضاة أو التمییز سیاسیاً. أ

من االتفاقیة  27و  26و  2و  1، یشكل تمییزاً عنصریاً ینتھك المواد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العھد  19المادة 

 وق السیاسیة.الدولیة للحقوق المدنیة والحق

إن اآلراء الصادرة عن فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي مدعومة ببالغات صادرة عن اإلجراءات 

موثوقة. تم تضمین اآلراء المقدمة واالتصاالت ذات الصلة في ملحق ھذا  واردت والخاصة لألمم المتحدة رداً على معلومات  

 .لیزیةالمفصل باللغة االنج التقریر

، البالغ الصادر فیما یتعلق باالعتقال والتعذیب وانتھاك اإلجراءات الخاصة، في جملة أمورتشمل الرسائل الصادرة عن 

مخیم تجمع في ال، الذین ألقي القبض علیھم استجابة آلرائھم ولممارستھم حریة محاكمة عادلة لسجناء أكدیم إزیك الحق في

 ).AL MAR 3/2017سلمي (اكدیم إزیك ال

، )AL MAR 3/2019ولید السالك البطل (، صدر البالغ رداً على االعتقال العنیف للصحفي الصحراوي  باإلضافة إلى ذلك

و   AL MAR 2 / 2019ھة الخالدي (ة نزالصحراوی ة والرسالة الصادرة رداً على التھم غیر القانونیة الموجھة للصحفی

AL MAR 1/2019 ھاد الصحفیین الصحراویین.الضط جوھري) بمثابة توثیق 

سفاري، عضو األبشأن تعذیب نعمة  (CAT)ال  بإن القرار الفردي الذي أصدرتھ لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذی

، یشھد كذلك على االستخدام المنھجي للتعذیب واالعترافات الموقعة تحت التعذیب كأدلة جنائیة ضد مجموعة أكدیم إزیك

 الصحراویین.النشطاء 

إن أوضح مثال على النشطاء الصحراویین المحتجزین تعسفاً ھو مجموعة أكدیم إزیك التي اعتقلت وتعرضت للتعذیب 

 سنة إلى السجن مدى الحیاة. 20، في أحكام تتراوح بین سنوات 10تقارب ز التعسفي لمدة واالحتجا

ن عن حقوق اإلنسان والنشطاء السیاسیین والصحفیین والسجناء تتألف مجموعة أكدیم إزیك من المدافعین الصحراویین البارزی

ً وتعذیبھم واحتجازھم رداً على آرائأكدیم إزیك  مخیمالسیاسیین السابقین ومنظمي  ھم  االحتجاج السلمي. تم اعتقالھم جمیعا

، بعد التفكیك االعترافات) الموقعة تحت التعذیب، وُحكم علیھم استناداً إلى سجالت الشرطة (السیاسیة وممارسة حریة التجمع

. كان االعتقال التعسفي لسجناء أكدیم إزیك من بین أمور أخرى تم التعامل 2010اكدیم إزیك السلمي في عام  مخیمالعنیف 
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، وقعھا فریق )AL Mar 3/2017( 2017یولیو  20معھا في رسالة صادرة عن اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة في 

، المقرر الخاص المعني بحریة التعبیر والمقرر الخاص المعني بالمدافعین العامل المعني باالحتجاز التعسفيمم المتحدة األ

 والمقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامین والمقرر الخاص المعني بالتعذیب. االنسانعن حقوق 

  67/2019، التي تم التعامل معھا في الرأي رقم لي"الو  ة الطالب" أو "مجموعةموعقضیة جماعیة أخرى ھي قضیة "مج

الصادر عن فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي. تم اعتقال نشطاء الطالب وتعذیبھم واحتجازھم في عام 

 2019في ینایر    ، الذي اعتقلرتبط قضیة الحسین البشیر إبراھیمت  ردا على نشاطھم الطالبي ودعم حق تقریر المصیر.  2016

 علیھ ، وبالتالي ینطبقلي"ا مباشًرا بقضیة "مجموعة الو، ارتباطً دون معالجة طلب اللجوء الخاص بھ  بعد ترحیلھ من إسبانیا

 نفس المنطق.

الحسین في   ، بدءاً من اعتقال الطالب الصحراويرمة على المجتمع المدني الصحراويحملة صا ُشنت ،2019خالل عام 

سعدوني لى الناشط الصحراوي البارز علي  ، یلیھ تصویت بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربیة والقبض عینایر

 تلتسالك عبدي مبارك في یونیو. ولاالعتقال العنیف لولید السالك البطل وا  بفترة قلیلةفي أبریل. وقد عقب اعتقال السعدوني  

، بعد احتفاالت فوز الجزائر بكأس 2019للشباب الصحراویین في یولیو ى بسرعة اعتقال جماعي أحداث یونیو مرة أخر

 .أفریقیا لألمم

وبلغت ذروتھا  -عاًما  15أصغرھم یبلغ من العمر  -، شھدنا الحكم على النشطاء الصحراویین الشباب 2019خریف خالل 

في  حكم علیھ ، طري دادا في دیسمبروالقبض على خفي نوفمبر  لفقیر ةفي اعتقال واحتجاز الناشطة الصحراویة محفوظ

 سنة رداً على عملھ كصحفي صحراوي.  20بالسجن وقت الحق 

كما یتضح من فریق األمم المتحدة العامل المعني باالحتجاز التعسفي في جمیع القرارات  -إن ھؤالء النشطاء الصحراویین 

، الصحراء الغربیة في تقریر المصیرسفي رداً على آرائھم المتعلقة بحق شعب محتجزون رھن االعتقال التع -الصادرة 

 وینبغي اإلفراج عنھم فوراً .

"یجب  ، میشیل باشیلیت جیریا:م المتحدة السامیة لحقوق اإلنسانذكر فیھ كلمات مفوضة األموفي الوقت الذي تُ  وبالتالي،

، بما في ذلك شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ ، اإلفراج عن كل ، أكثر من أي وقت مضىكومات اآلنعلى الح

الدعوة الموقعة أدناه لإلفراج الفوري  - السجناء السیاسیون وغیرھم من المعتقلین لمجرد تعبیرھم عن آراء ناقدة أو مخالفة"
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، على  ریة الرأي والتعبیراألساسي في ح عن جمیع السجناء السیاسیین الصحراویین المسجونین استجابة لممارستھم حقھم

دعمھم لحق  إظھارمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وعلى أساس  19النحو المنصوص علیھ في المادة 

من االتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة  27و  26و  2و  1في انتھاك للمواد  -شعب الصحراء الغربیة في تقریر المصیر 

 والسیاسیة.

نشدد بالمثل على أن جمیع الصحراویین . وعلى أن السجناء الصحراویین یتعرضون بشكل منھجي إلھمال طبي جسیمنشدد 

ً یعانون من یش في ، والعو/أو سوء المعاملة، بعد تعرضھم للتعذیب أشكال مختلفة من المشاكل الصحیة  المحتجزین تعسفا

في   مما یضعھم،  أثناء حرمانھم من الرعایة الطبیةة عن الطعام  ، وبعد إجراء إضرابات متعددظروف غیر إنسانیة في السجن

، بعد تعرضھم الزمن، فإن الوضع مقلق بشكل خاصرب من عقد من اخطر شدید. بالنسبة ألولئك الذین تم اعتقالھم لما یق

 لإلھمال الطبي لفترة طویلة من الزمن.

 راویین المحتجزین تعسفاً.، نخشى على حیاة جمیع النشطاء الصحإذا لم یتم اإلفراج عنھم

 

 


