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 (2008 حزيرانيو/يون MDE 12/011/2008، 12) UA 165/08عاجل التحرك معلومات إضافية بشأن ال
بواعث قلق بشأن التعذيب أو /إعادة قسرية - (2008يونيو/حزيران  MDE 12/013/2008 ،16واملتابعة )

 وء املعاملةغريه من صنوف س
 

 1,200عدد من طاليب اللجوء اإلريرتيني يصل إىل   مصر
  

 

شخص. وتشري  1,200يونيو/حزيران عدد من طاليب اللجوء اإلريرتيني يصل إىل  19و 12أُعيد إىل إريرتاي قسراً ما بني 
العازابت يف معسكرات التقارير الواردة من إريرتاي أنه قد جرى اعتقال معظم الرجال الذين أعيدوا وبعض النساء 

عدن مع أطفاهلن والنساء عتقد أنه قد أفرج عن النساء الاليت أُ ويُ  .ايعو  للتدريب العسكري يف منطقة انئية وجافة من
  احلوامل بعد بضعة أسابيع من االحتجاز.

 
العفو  ومل تكشف مصر على وجه الدقة عن عدد األشخاص الذين أعيدوا قسراً. وجبسب معلومات توافرت ملنظمة

ل حنو  يف ثالث رحالت جوية إىل قاعدة مس اوا العسكرية من هؤالء من مطار أسوان الدويل  425الدولية، فقد ُرح ِّ
حزيران. بينما  يونيو/ 14و 13و 12يف ساعات الصباح األوىل من أايم  ملصر للطريانطائرات اتبعة خاصة على منت 

ل  يونيو/حزيران من مطار  19غريهم يف  380يونيو/حزيران، و 18آخرون إىل إريرتاي من مطار القاهرة يف  400ُرح ِّ
 يونيو/حزيران.  15القاهرة أيضاً. ووردت أنباء عن تنظيم رحالت أخرى يف 

  

ن، جنويب ل لقوى األمن املركزي يف أسواشال  طاليب اللجوء حمتجزين يف معسكر ريرتي آخر من إ 130وال يزال حنو 
 15لنت مصر يف . فإثر مناشدات من منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى، أعاً إثيوبي 49مصر، إضافة إىل 

املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف مصر بزايرة مجيع طاليب اللجوء.  مثلييونيو/حزيران أهنا ستسمح مل
من طاليب اللجوء من أن يتقدموا بطلبات  179عسكر شال ل، متكن املفوض السامي مل ثلوويف أعقاب زايرة قام هبا مم

 مثليح ململنحهم وضع الالجئني، وهم حالياً يف انتظار أن تبت السلطات املصرية بشأن طلبات جلوئهم. ومل يصر  
 أي إريرتيني حمتجزين يف أماكن اعتقال أخرى يف مصر. بزايرة املفوض السامي 

 
محلتها من أجل جمموعة األشخاص  ةحترك إضايف. وستواصل منظمة العفو الدولي من غري املطلوب القيام أبي

هؤالء عرب وسائل أخرى، مبا يف ذلك من خالل التحركات العاجلة. والشكر اجلزيل ملن بعثوا مبناشداهتم يف هذا 
 الشأن.  


