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 طالبو اللجوء يتهددهم خطر اإلعادة إلى سوريا

خمسة من طالبي اللجوء السوريين المحتجزين في مركز احتجاز بجزيرة مانوس ، بابوا غينيا الجديدة، يتهددهم خطر إعادتهم إلى 

قوق اإلنسان في سوريا ، وجميع وطنهم ، حيث حياتهم أو حرياتهم معرضة للخطر. نظرا الستمرار حالة عدم االستقرار وانتهاكات ح

 .السوريين بداهة لهم الحق في الحماية الدولية

طالبو اللجوء السوريون الخمسة في مركز االعتقال األسترالي في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة يتعرضون للضغوط كي 

رائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وغيرها من يعودوا إلى ديارهم، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي سوف يتعرضون لها. ج

االنتهاكات ترتكب في جميع أنحاء سوريا ، ونتيجة لذلك فقد فّر نحو نصف السكان من منازلهم. ونظرًا لهذا الوضع، أصبح لجميع 

 .السوريين بداهة الحق في الحماية الدولية

اليا بالقوارب إلى واحد من مراكز االعتقال العديدة في خارج البالد. ، يتم إرسال أي طالب لجوء يصل إلى أستر2013منذ يوليو/ تموز 

فردا. وهؤالء الطالبون للجوء عرضة في الغالب  للصدمات النفسية يتم  1270والمركز المقام في جزيرة مانوس يستوعب حاليا نحو 

ة وسوء نوعية الغذاء وسوء النظافة الصحية احتجازهم في ظروف ال تطاق. االكتظاظ وانعدام حرية الحركة والمالبس غير المالئم

تشكل خرقًا لاللتزامات المتعلقة بالتعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة. وعالوة  –سواء منفردة أو مجتمعة  -والصرف الصحي 

نيا الجديدة أو في مكان آخر، على ذلك ، ال يتم إبالغ طالبي اللجوء متى سيتم التعامل مع طلباتهم و ما إذا كان سيتم توطينهم في بابوا غي

 كما يحرمون من االتصال بالمحامين.

، لم يتم التعامل مع أي طلبات لجوء وفي فبراير/ شباط 2013ومنذ بدء احتجاز هؤالء األفراد في جزيرة مانوس في أغسطس/ آب 

عامًا.  23بيراتي البالغ من العمر من طالبي اللجوء ووفاة رضا  147، اندلعت أعمال عنف في المركز، مما أدى إلى إصابة 2014

وهناك ادعاءات قابلة للتصديق أنه بعد أسابيع من االحتجاج السلمي، هجم حراس األمن الخاص والشرطة المحلية، و ربما المقاولون 

جراء تحقيق مستقل في الخاصون على طالبي اللجوء. ولم توجه إتهامات ألحد كما لم تتخذ أستراليا أو بابوا غينيا الجديدة أي خطوات إل

أعمال العنف. وقد رتبت هذه األحوال القاسية والمهينة وغير اآلمنة للضغط على الناس كي يعودوا إلى األوضاع التي يحف فيها الخطر 

 .بحياتهم أو حرياتهم

 :يرجى الكتابة فورا باللغة اإلنجليزية أو بلغتكم األصلية

 وريين و جميع المحتجزين المستحقين للحصول على اللجوء؛ المطالبة بمنح  حماية فورية للالجئين الس 

  حث السلطات على وقف الضغط على السوريين و أي محتجزين آخرين كي يعودوا إلى أوضاع  تكون فيها حياتهم أو حرياتهم

 عرضة للخطر؛

  المطالبة بتعديل األوضاع في جزيرة مانوس بحيث تتوافق مع المعايير الدولية؛ 

 ف احتجاز طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب إلى أستراليا خارج البالد والعمل على انجاز البت في طلباتهمالمطالبة بوق. 

 يونيو/ حزيران إلى: 30يرجى إرسال المناشدات قبل   

  



 

 

 رئيس الوزراء االسترالي

 توني ابوت

 6022ص ب 

 مجلس النواب

 مبنى البرلمان

 ، أسترالياACT 2600 كانبيرا

  4100 6273(02)61+           فاكس : 

 tony.abbott.mp @ aph.gov.au  البريد اإللكتروني:  

 صيغة المخاطبة : معالي رئيس الوزراء

 

 وزير الهجرة و حماية الحدود

 سكوت موريسون

 6022ص ب 

 مجلس النواب

 مبنى البرلمان

 ، أسترالياACT 2600 كانبيرا

  61+4144 6273 (02)فاكس : 

 scott.morrison.mp @ aph.gov.au : البريد اإللكتروني:  

 صيغة المخاطبة : معالي الوزير

 

 رئيس وزراء بابوا نيو غينيا

 بيتر أونيل

 639ص 

 ويغاني

 بورت مورسبي

 بابوا غينيا الجديدة

 7480 327 675+فاكس : 

 الوزراءصيغة المخاطبة : معالي رئيس 

  

 

 

 كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بالدكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

 المخاطبةصيغة المخاطبة    عنوان البريد االلكترونيالبريد االلكتروني    رقم الفاكسفاكس    3العنوان   2العنوان   1االسم  العنوان 

 لقسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعاله ممكنًا.نرجو التأكد من ا

 

tel:%2802%29%206273%204144

