رقم الوثيقةUA: 150/10 Index: MDE 19/015/2010 :
حتـرك عاجـل
مئتا إريرتي يف ليبيا معرضون خلطر اإلعادة القسرية
ذُكــر ن ك ــر م ـ  200مــوا

إريــرتي يف ليبيــا قــت رعرضــوا ل وــرل اُق ــوا قس ـرا م ـ مركــا اتعتقــا يف مص ـرارة إىل مركــا

اتعتقا يف سبها ،الذي رتسم اضاع اتعتقا فيه أبهنا ك ر رردي بك ري .اهم اآلن عرضة خلطر اإلعـادة إىل إريـرتي ،ييـ

ميك ن يتعرضوا ل تعذيب.
وقددص دمم مركد ا االعتقد يف م مادرا وسددا الحتجد " ملاا د رري لددع ال ددرعي مل مد أن السددات ا الايايددة ال اددديف
لاتميي ب ماتمسي الاجوء والال ئ واا رري .

ددورا دددكر

قال حنو أساوع ق م أفرار م األم الاييب بتو"ري استم رة م معتقل مارا ة ابلاغة التغررينية الصار ة م إر عاي ،كدي ريقدوم ااواوندون
اإلرريرتريون بتعائت  .ولك حنو ناف ااواون اإلرريرتري رفووا عائت  ،بينم وافق آخرون عاى ذلك .وأعدر العصريدص مد ااعتقاد
عد قاق دم مد أن أل معاومد ا شخادية ريصاد ون عن د أكد أن نقددل إا السدات ا اإلرريرتريدة .ونتيجددة لددلك ،حد ويف حنددو 15
معتقال الصرار م مرك االعتق يف م  29رينوريو/ح ريران ،وذكر أن أعيص القاض عاى  13شخا من م بعص ريوم .
وحبسب معاوم ا اقت منظمة العصو الصوليدة ،فنند م ليادة  29ريونيدو/ح ريران  2010قد م حدوا  100ندصل وشدروي بتتوريدق
مرك االعتق يف م مارا ة .وك نوا مسا ابلغ "اا ااسياة لاصمو واألسا ة الن رريدة .وم حدوا السد عة ام مسدة مد داي ة ريدوم
 30ريونيو/ح ريران رخات قوة م اجليش وال روة إا ال ان"ري وشرعت بور ااعتقا ابلعاي والسي ط .وورر أن م ال ريقل عد
 14شخا أ ياوا جبروح ختعة ونقاوا إا ااست صى م اليوم الت  .وم اليوم نصس نقل قسرا أكرر مد  200معتقدل إرريدرتل م
شد حنت إا معتقددل سدا حتددت حراسددة اجلديش وال ددروة ،ومت فاددل مد ال ريقددل عد أربعدة ر د يف عد عد ال م .وال د ايف  13امدرأة
إرريرترية وساعة أوص يف إرريرتري م مرك االعتق يف م مارا ة ،ومل ريتم نقل أحص من م ومل ريتعرضوا لاور .
وريعدديش اإلرريرتري دون احملتج د ون م مرك د االعتق د يف م سددا م ظددروم م رريددة حي د ريع د نون م د نق د

التع د م واا د ء وسددوء األوض د

الاد ية و ددرون م "ند اانا مكتظددة ابلن د الء ،وحددرم عددصر مد السددجن ء الددري أ دياوا جبددروح ختددعة مد ااع جلددة التايددة .و ددى
اإلرريرتريددون احملتجد ون ح ليد مد ددرحيا م قس درا إا إرريددرتاي ،حيد ريكونددون عرضددة متددر التع ددريب ولددعء مد ضددرو إس د ءة ااع ماددة
عق اب هلم عادى ملخي ندةمل الداالر أو الصدرار مد امصمدة العسدكررية .و ريدص مد د وف م صريدصاا قدواا األمد الايايدة هلدم ،أثند ء ضدر م،
ابلقتل أو الرتحيل.
يرجى كتابة مناشتات فورا ابل غة العربية ا ابإللج ياية ا ب غتكم اخلاصة رتوم ما ي ي:
 ح السات ا الاياية عاى عصم رحيل ااواون اإلرريرتري قسرا إا إرريرتاي؛

 ح د الس ددات ا الايايددة عا ددى ضددم ن ري ددة ااعتقا د م د التع ددريب ولددعء م د ضددرو إس د ءة ااع ماددة ،والت قي ددق م م د اعم
التعددريب وإس د ءة ااع ماددة ال د عددرد هل د العصريددص م د ااعتقا د اإلرريرتري د  ،و قددص م د تا د مس دؤوليت م ع د ذلددك إا س د حة
العصالة؛
 ح السات ا عاى وفع ااع جلة التاية ااتاوبة فورا لامعتقا اجلرحى؛
 ح السات ا عاى وفع اا ء والغداء وامصم ا الا ية ب كل ك م وحبسب ااع ريع الصولية.
يرجى إرسا املناشتات قبل  14غسطس/آل  2010إىل:
األم الع م لاجنة ال عاية الع مة
الصكتور الاغصارل عاي احملمورل
الربريص اإللكرتوين عرب ااوق http://www.gpc.gov.ly/html/contact.php :
(م اارب األويف :االسم؛ م اارب الر ين :الربريص اإللكرتوين؛ م اارب الر ل  :موضو الرس لة؛ ض من شص ك م مرب كاع)
املخا بة :معايل ...

أم الاجنة ال عاية الع مة لاعصيف
ماتصى حممص عاص اجلايل
برريص إلكرتوينsecretary@aladel.gov.ly :
ااوق عاى ال اكة العنكاو يةwww.aladel.gov.ly:
ف كس( +218 21 4805427 :مكتب الو"رير)؛( +218 21 4809266مكتب العالق ا والتنسيق)
املخا بة :معايل...

ااصرير التنصيدل اؤسسة القدام لاتنمية
ريوسف الاواين
ف كس+218 214778301:
برريص إلكرتوينdirector@gdf.org.ly :
املخا بة :األستاذ املوقر...
كما يرجى إرسا سخ إىل املم ني التب وماسيني ال يبيني املعتمتي لت ب تا كم .وإذا كنتم سرتسداون اان شدصاا بعدص التد رري

اادكور ،رير ى الت ور م مكتب فرعكم قال إرس هل .
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مع ومات إضافية
م الصدرتة مد أواخدر رريسدمرب/ك نون األويف  2009إا أواسد رين رير/كد نون الرد ين  2010اقدت منظمدة العصدو الصوليدة معاومد ا
صيص أبن موظصي السص رة اإلرريرترية "اروا عصرا م مراك االعتق يف م لياي  ،ومن لربو  2 -ومارا ة وسدورم ن وال اوريدة .وم سدي
اددك الد ايراا واددب أفدرار مد األمد الايدديب مد اادواوني اإلرريرتريد عائددة اسددتم راا ابلاغددة التغررينيددة .وقددص وااددت اإلسددتم راا مد
ااعتقاد سدجيل معاومد ا تعادق بسددعة حيد م واترريد مغد رر م إرريددرتاي واايند ء الددل لد رروا مند ومدصة إقد مت م م ليايد  .وقددص أ ر
السدؤايف ااتعادق برلادة ااعتقاد م العدورة إا إرريدرتاي د وم خ دة م أوسد و م مد أن عائدة ادك االسدتم راا دصم إا سد يل
إع ر م القسررية إا إرريرتاي.
و رحددب منظمددة العصددو الصوليددة ابلق درار الدددل اتد د احلكومددة الايايددة م  25ريونيدو/ح ريران والق ضددي ابلسددم ح لوك لددة األمددم اات ددصة
ل ؤون الال ئ ابستئن م أن تت م لياي  .فصي  8ريونيو/ح ريران مت ورر ااصوضية السد مية لألمدم اات دصة ل دؤون الال ئد بقدرار
م احلكومدة الايايدة .وكد ن مكتدب ااصدود السد مي لألمدم اات دصة ل دؤون الال ئد مو دورا م ليايد مندد عد م  ،1991ولكد مد
رون أريددة ا ص قي د ا ر يددة ،د عددل وضددع حمصوفد اباخ د ور وأع د عماد ااتعاددق بتددوفع احلم ريددة .وقددص رعددت منظمددة العصددو الصوليددة
احلكومددة الايايددة إا التوقي د عاددى مدددكرة ص د زم م د أ ددل ع ري د موقددف ااصددود الس د مي لألمددم اات ددصة ل ددؤون الال ئ د  ،و ك د
الوك لة م القي م بعما ام ص بتوفع احلم رية.
و ع رد منظمدة العصدو الصوليدة اإلعد رة القسدررية لامدواون اإلرريرتريد إا بالرزدم ،حيد أكد أن ريعتقادوا فدور و دوهلم وأن ريتعرضدوا
متر التعدريب أولعء م ضرو إس ءة ااع ماة عق اب هلم عاى ملخي نةمل بالرزم أو الصرار م امصمة العسكررية ،وأن تج وا مبعد يف
ع الع مل ام ر ي أل ل لدع مسدمى مد رون مدة أو حم كمدة .وم عد م  ،2009أ دصر مكتدب ااصدود السد مي لألمدم اات دصة
ل ؤون الال ئ ماد رءء و ي يدة جلميد احلكومد ا دصعو إا إ دراء قيديم متدأن لتااد ا الاجدوء الد قدصم اإلرريرتريدون ،و عد رد
اإلع رة القسررية جلمي اإلرريرتري إا بالرزم ،مب فدي م ود لاوا الاجدوء الددري رفودت وااد م ،وذلدك بسداب سدجل إرريدرتاي م اد يف
االنت ك ا اجلسيمة حلقو اإلنس ن .وال ايف زدء ااا رءء التو ي ية انفدة ااصعويف.
لقدص ك ندت آخددر ح لدة موثقدة ومؤكددصة لاعد رة القسدررية ادواون إرريرتريد مد ليايد م ريوليو /دو"  ،2004عنددصم أعد را السددات ا
الايايددة قس درا ح دوا  110م دواون إرريرتري د  .وفددور و دولوزم إا إرريددرتاي قدداض عاددي م واحتج د وا مبع د يف ع د الع د مل ام د ر ي و عرض دوا
لاتعدريب م سدجون عسدكررية سدررية .وأعقدب ادك احل رثدة حم ولتد ن أخدراين لاعد رة القسدررية ادواون إرريرتريد م عد مي  2004و
 2008عاى التوا .
إن منظمددة العصددو الصوليددة ددصعو السددات ا الايايددة إا عددصم إعد رة اإلرريرتريد قسدرا إا بالرزددم ،وإن أريددة إعد رة قسدررية لتد ليب الاجددوء
اإلرريرتري م شأهن أن كل انت ك اللت ام ا لياي بعصم إع رة أل شخ إا باص أك أن ريتعرد في متر التعددريب أو لدعء
مد ضدرو إسد ءة ااع ماددة ،أو عندصم كدون ملحي د أو سددالمت اجلسدصرية أو حرريتد عرضدة لات صريددصمل (مادصأ عدصم اإلعد رة القسدررية).
وزدددء االلت امد ا مناددوص عاي د م ااد رة  6مد الع ددص الددصو امد ص ابحلقددو ااصنيددة والسي سددية ،وااد رة  3مد ا ص قيددة من زوددة
التع ددريب ولددعء م د ضددرو ااع ماددة أو العقوبددة الق سددية أو الالإنس د نية أو اا ين دة ،واا د رة  2م د ا ص قيددة منظمددة الوحددصة األفرريقيددة
لال ئ ال حتكم اجلوانب ااختاصة ا كالا الال ئ م أفرريقي،ا ومجيع مع زصاا انومت إلي لياي كصولة ورم.
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