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 لـرك عاجـحت

 مئتا إريرتي يف ليبيا معرضون خلطر اإلعادة القسرية
 

مركــا  إىلمصــرارة  مركــا اتعتقــا  يفمــ  قــت رعرضــوا ل وــرل ا ُق ــوا قســرا   مــوا   إريــرتي يف ليبيــا 200ذُكــر  ن  ك ــر مــ  
ي، ييـ  اآلن عرضة خلطر اإلعـادة إىل إريـرت . اهم بك ري  ك ر رردي   أبهنا عتقا  فيهت اضاع ا الذي رتسم، سبها اتعتقا  يف

  تعذيب.ليتعرضوا   ن ميك 
 

السددات ا الايايددة ال  اددديف   ددورا    دددكر  أنحتجدد " ملاا دد  رري  لددع ال ددرعي مل مدد  ال وسددا  عتقدد يف م ماددرا   المم مركدد ا اوقددص   دد
 الاجوء والال ئ  واا   رري . ماتمسيلاتميي  ب  

 
م إر عاي، كدي ريقدوم ااواوندون  ة ار بتو"ري  استم رة  م معتقل مارا ة ابلاغة التغررينية الص م  األم  الاييبقال حنو أساوع  ق م أفرار 

. وأعدر  العصريدص مد  ااعتقاد  عاى ذلك آخرون وافق رفووا  عائت  ، بينم   رتريرير بتعائت  . ولك  حنو ناف ااواون  اإل رتريونرير اإل
 15 ونتيجددة لددلك، حد ويف حنددو .ريدةريرت ر نقددل إا السدات ا اإلن     ا شخادية ريصادد ون عن د  أكد  أعد  قاق دم مدد  أن أل معاومد

 .شخا   من م بعص ريوم  13القاض عاى  أ عيص  رينوريو/ح ريران، وذ كر أن 29عتق يف م المرك  ا م معتقال  الصرار 
 

 ندصل وشدروي بتتوريدق  100قد م حدوا   2010ح ريران نيدو/ريو  29وحبسب معاوم ا  اقت   منظمة العصو الصوليدة، فنند  م ليادة 
وم حدوا  السد عة ام مسدة مد   داي ة ريدوم  .لغ "اا ااسياة لاصمو  واألسا ة الن رريدةعتق يف م مارا ة. وك نوا مسا   ابالمرك  ا
ال ريقل عد  م  والسي ط. وورر أن   وشرعت بور  ااعتقا  ابلعاي ري" اجليش وال روة إا ال ان م  /ح ريران رخات قوةوريوني 30
ل م ريدرت ر إ معتقدل 200. وم اليوم نصس  ن قل قسرا  أكرر مد  صى م اليوم الت  ا جبروح ختعة ون قاوا إا ااست  ياو أ   شخا    14

مددرأة ا 13 ايف . وال  ددومت فاددل مد  ال ريقددل عدد  أربعدة ر دد يف عدد  عد  ال م ،حتددت حراسددة اجلديش وال ددروة سدا  إا معتقددل  شد حنت 
 لاور . او ريتعرض وملومل ريتم نقل أحص من م  ،عتق يف م مارا ةال  م مرك  اريريرت وساعة أوص يف إر رترية ريإر 
 

 وسددوء األوضدد  التعدد م واادد ء  ريعدد نون مدد  نقدد ظددروم م رريددة حيدد  م  سددا  عتقدد يف م الن احملتجدد ون م مركدد  او رتريددرير وريعدديش اإل
ياوا جبددروح ختددعة مدد  ااع جلددة التايددة. و  ددى عددصر مدد  السددجن ء الدددري  أ  دد وح ددرم ، الءد ددرون م "ندد اانا مكتظددة ابلنددالادد ية و   

اي، حيدد  ريكونددون عرضددة متددر التعدددريب ولددعء مدد  ضددرو  إسدد ءة ااع ماددة ريددرت ن ح ليدد   مدد   ددرحيا م قسددرا  إا إر و اإلرريرتريددون احملتجدد  
 ،قدواا األمد  الايايدة هلدم، أثند ء ضدر م اا صريدص  وف م ريدص مد   دو مدة العسدكررية. صالداالر أو الصدرار مد  ام ملعق اب  هلم عادى ملخي ندة

 ابلقتل أو الرتحيل.
 ب غتكم اخلاصة رتوم  ما ي ي:  ا إللج يايةابالعربية  ا  ت فورا  ابل غةيرجى كتابة مناشتا

 ؛ايريرت   قسرا  إا إر ريريرت ر اية عاى عصم  رحيل ااواون  اإلح  السات ا الاي  



  لدددعء مددد  ضدددرو  إسددد ءة ااع مادددة، والت قيدددق م مددد اعم و حددد  السدددات ا الايايدددة عادددى ضدددم ن   ريدددة ااعتقاددد  مددد  التعددددريب
ؤوليت م عدد  ذلددك إا سدد حة مسدد ريدد ، و قددص  مدد   تادد ريرت ر ااعتقادد  اإل إسدد ءة ااع ماددة الدد   عددرد هلدد  العصريددص مدد ب و التعدددري

 العصالة؛

  حى؛ح  السات ا عاى  وفع ااع جلة التاية ااتاوبة فورا  لامعتقا  اجلر 

  اع ريع الصولية.ا حبسبو  ب كل ك م ا يةالصم ا امو  والغداء ء ااح  السات ا عاى  وفع 

 
 ىل:إ 2010 غسطس/آل  14يرجى إرسا  املناشتات قبل 

 األم  الع م لاجنة ال عاية الع مة
 احملمورل الصكتور الاغصارل عاي

 http://www.gpc.gov.ly/html/contact.phpالربريص اإللكرتوين عرب ااوق : 

 ض  من شص ك م مرب  كاع( : موضو  الرس لة؛اارب  الر ل  ين؛ م ين: الربريص اإللكرتو اارب  الرم  ؛االسم: )م اارب  األويف
 ... معايلاملخا بة: 

 
 أم  الاجنة ال عاية الع مة لاعصيف

 ماتصى حممص عاص اجلايل
 secretary@aladel.gov.ly: برريص إلكرتوين

 www.aladel.gov.ly : يةاو ااوق  عاى ال اكة العنك
 )مكتب العالق ا والتنسيق( 4809266 21 218+ ؛و"رير()مكتب ال  4805427 21 218+ف كس: 

 معايل...املخا بة: 
 

  ؤسسة القدام لاتنميةااصرير التنصيدل ا
 اواينالريوسف 
 214778301 218+ :ف كس
 director@gdf.org.ly: إلكرتوين برريص

  ...األستاذ املوقراملخا بة: 
 

تد رري  الوإذا كنتم سرتسداون اان شدصاا بعدص  . املعتمتي  لت  ب تا كمنيبيماسيني ال ي و كما يرجى إرسا   سخ إىل املم  ني التب
 اادكور، رير ى الت  ور م  مكتب فرعكم قال إرس هل . 
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 حتـرك عاجـل

 مئتا إريرتي يف ليبيا معرضون خلطر اإلعادة القسرية



 
 مع ومات إضافية

 اقدت منظمدة العصدو  الصوليدة معاومدد ا  2010كد نون الرد ين إا أواسد  رين رير/ 2009ك نون األويف   أواخدر رريسدمرب/م الصدرتة مد
 وم سدي   . ن وال اوريدةومارا ة وسدورم 2 -بو عتق يف م لياي ، ومن   لر الرية "اروا عصرا  م  مراك  اريرت ر إل صيص أبن موظصي السص رة ا

مدد     عائددة اسددتم راا ابلاغددة التغررينيددة. وقددص وااددت اإلسددتم راا ريددريرت مدد  ااددواوني  اإلر  الايدديبمدد  األ مدد  أفددرار  اددك الدد ايراا واددب
اي واايند ء الددل لد رروا مندد  ومدصة إقد مت م م ليايد . وقددص أ ر ريددرت واترريد  مغد رر م إر ااعتقاد   سدجيل معاومد ا  تعادق بسددعة حيد  م 

سدتم راا  دصم إا  سد يل الاي  د وم خ  دة م أوسد و م مد  أن  عائدة  ادك اريدرت إر  السدؤايف ااتعادق برلادة ااعتقاد  م العدورة إا
 .ايريرت إع ر م القسررية إا إر 

 
ابلسددم ح لوك لددة األمددم اات ددصة والق ضددي و/ح ريران يددريون 25احلكومددة الايايددة م  الدددل اتد دد  قددرارلو رحددب منظمددة العصددو الصوليددة اب

بقدرار  لألمدم اات دصة ل دؤون الال ئد  ةالسد مي مت ورر ااصوضيةح ريران ريونيو/ 8صي . فلياي ستئن م أن تت   م ال ئ  ابال  ؤونل
، ولكد  مد  1991م ليايد  مندد عد م مو دورا  مكتدب ااصدود السد مي لألمدم اات دصة ل دؤون الال ئد   وكد ن .م  احلكومدة الايايدة

عمادد  ااتعاددق بتددوفع احلم ريددة. وقددص رعددت منظمددة العصددو الصوليددة  حمصوفدد   اباخدد ور وأعدد   رون أريددة ا ص قيدد ا ر يددة،  دد   عددل وضددع 
احلكومددة الايايددة إا التوقيدد  عاددى مدددكرة  صدد زم مدد  أ ددل  ع ريدد  موقددف ااصددود السدد مي لألمددم اات ددصة ل ددؤون الال ئدد ، و كدد  

 الوك لة م  القي م بعما   ام ص بتوفع احلم رية.
 

م وأن ريتعرضدوا فدور و دوهلادوا عتقري  م، حيد  أكد  أن   إا بالرزدريدريرت   اإلر قسدررية لامدواونالصوليدة اإلعد رة الو ع رد منظمدة العصدو 
تج وا مبعد يف  بالرزممتر التعدريب أولعء م  ضرو  إس ءة ااع ماة عق اب  هلم عاى ملخي نةمل  أو الصرار م  امصمة العسكررية، وأن   

مكتدب ااصدود السد مي لألمدم اات دصة ، أ دصر 2009مدة. وم عد م ون  مدة أو حم ك  رع  الع مل ام ر ي أل ل لدع مسدمى مد
، و عد رد ريدونريرت ر أن لتااد ا الاجدوء الد  قدصم   اإليم متدميد  احلكومد ا  دصعو إا إ دراء  قيدل ؤون الال ئ  ماد رءء  و ي يدة جل

 إرريدرتاي م اد يف ذلدك بسداب سدجلو م، ر فودت وااد      إا بالرزم، مب  فدي م ود لاوا الاجدوء الددريريريرت اإلع رة القسررية جلمي  اإلر 
 نت  ك ا اجلسيمة حلقو  اإلنس ن. وال   ايف زدء ااا رءء التو ي ية انفدة ااصعويف.الا
 

، عنددصم  أعدد را السددات ا 2004 دو" ريد  مدد  ليايدد  م ريوليو/ريرت   إر ة ومؤكددصة لاعد رة القسددررية اددواونقددت آخددر ح لدة موث  نددلقدص ك 
عدد مل امدد ر ي و عرضددوا لاي ق دداض عاددي م واحت جدد وا مبعدد يف عدد  اريددرت  ددولوزم إا إر فددور و و  . ريددريرت   إر مددواون 110الايايددة قسددرا  حددوا  

 و 2004  م عد مي ريدريرت   إر ن أخدراين لاعد رة القسدررية ادواونلاتعدريب م سدجون عسدكررية سدررية. وأعقدب  ادك احل رثدة حم ولتد 
 عاى التوا . 2008

وإن أريددة إعدد رة قسددررية لتدد ليب الاجددوء  ،ريدد  قسددرا  إا بالرزددمريرت سددات ا الايايددة إا عددصم إعدد رة اإلر إن منظمددة العصددو الصوليددة  ددصعو ال
إع رة أل شخ  إا باص أك  أن ريتعرد في  متر التعددريب أو لدعء  ملت ام ا لياي  بعصالم  شأهن  أن   كل انت  ك    رريرتري اإل

 .لات صريددصمل )مادصأ عدصم اإلعد رة القسددررية( عرضدة سددالمت  اجلسدصرية أو حرريتد  أو حي  د  كدون مل عندصم مد  ضدرو  إسد ءة ااع ماددة، أو 
مدد  ا ص قيددة من زوددة  3واادد رة  ،السي سدديةو مدد  الع ددص الددصو  امدد ص ابحلقددو  ااصنيددة  6لت امدد ا مناددوص عاي دد  م اادد رة الزدددء او 

 منظمدددة الوحدددصة األفرريقيدددة ص قيدددة امددد   2ة، وااددد رة يندددلالإنسددد نية أو اا التعددددريب ولدددعء مددد  ضدددرو  ااع مادددة أو العقوبدددة الق سدددية أو ا
 صولة ورم.كلياي    انومت إلي   مجيع   مع زصااو ا ،فرريقيا كالا الال ئ  م أ ااختاصةاجلوانب  حتكمال   لال ئ 
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