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منظمة العفو تحض إيطاليا على وقف عمليات الطرد الجماعي
تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اإليطالية إىل التحقيق على وجه السرعة يف أمر ما إذا كان  68شخصاً مت إنقاذهم
يف عرض البحر وأعيدوا بعد ذلك قسراً إىل مصر خالل  48ساعة قد أعطوا فرصة للتقدم بطلبات للحصول على
احلماية الدولية.
وكان األشخاص الثمانية والستون على منت قارب حيمل ما جمموعه  131شخصاً واعرتضته السلطات اإليطالية يف
أكتوبر/تشرين األول  2010بالقرب من ساحل صقلية .وحبس بيان أو ي أى به مسوول كب ر عن تنفي القانون
عرف من كانوا على منت القارب عن أنفسهم بأهنم فلسطينيون.
َّ
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وقد قامت السلطات اإليطالية بنقلهم إىل كاتانيا بصقلية واعتقلتهم مجيعاً مبن فيهم  44طفالً يف مرفق رياضي
ألكثر من  24ساعة .واىعت السلطات اإليطالية أن اعتقاهلم كان ضرورياً إلمتام إجراءات التعرف على هوياهتم وترتي
أمور إعاىهتم.
ويف مساء  27أكتوبر/تشرين األول طرىت السلطات اإليطالية  68منهم إىل القاهرة مبصر على منت رحلة جوية
مستأجرة واىعت أهنم كانوا يف حقيقة األمر "مهاجرين غ ر شرعيني" من مصر وليسوا فلسطينيني.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عمليات الطرى اجلماعي ه ه قد متت على ما يبدو ىومنا اعتبار حلق األشخاص يف
طل اللجوء وعلى حنو ينتهك واجبات إيطاليا مبقتضى القانون واملعاي ر الدوليني لالجئني وحقوق اإلنسان.
وتدعو املنظمة السلطات اإليطالية إىل توضيح ما إذا كانت قد حدىت هويات هوالء األشخاص والسبل اليت اتبعتها
يف ذلك وما إذا كانت قد حدىت أعمارهم واحتياجاهتم احملتملة للحماية وما إذا كانت قد أبلغتهم حبقهم يف طل
اللجوء وما إذا كان أي منهم قد تقدم بطل للجوء.
وتعليقاً على احلاىثة قال جون ىاهلاوزن نائ مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى يف منظمة العفو الدولية" :يتعني أن
ي عطى مجيع األشخاص ال ين يتم إنقاذهم يف عرض البحر الفرصة كي يطلبوا اللجوء وأن جيري تقييم مطلبهم ه ا وفق
إجراءات مرضية لتحديد احتياجاهتم للجوء .ومثة بواعث قلق من أنه مل تتح ألي من هوالء األفراى مبن فيهم
األشخاص الثمانية والستون ال ين مت إبعاىهم مثل ه ه الفرصة".
لقد منعت السلطات اإليطالية منظمات مثل "مكت املفوض السامي لالجئني" و"املنظمة الدولية للهجرة" و"أنق وا
الطفولة" و"الصلي األمحر اإليطا ي" من زيارة من مت إنزاهلم يف صقلية رغم طلباهتا املتكررة .وه ه املنظمات مجيعاً

متوله احلكومة اإليطالية واالحتاى األورويب بغرض تقدمي املساعدة الفورية ألي شخص يصل إىل
أعضاء يف مشروع ِّ
الشواطئ الصقلية يف ظروف اضطرارية.
وحبس علم منظمة العفو الدولية فإن ه ه هي املرة األوىل من  2005اليت حيال فيها ىون قيام "مكت املفوض
السامي لالجئني" يف إيطاليا بزيارة بعد التقدم بطل رمسي هل ا الغرض.
صر وسلِّموا إىل
وقد قبض على  19من اجملموعة بتهمة هتري األشخاص بينما مت حتديد هوية  44آخرين على أهنم ق َّ
اخلدمات االجتماعية .ومع أن من مت حتديد هويتهم بأهنم قصر مل يطرىوا مثل غ رهم إال أن منظمة العفو تشعر
ببواعث قلق من أن هوالء قد احتجزوا ألكثر من  24ساعة ىون أن حيصلوا على أية مساعدة متخصصة.
واختتم جون ىاهلاوزن بالقول" :إن السلطات اإليطالية وهي هترع إىل طرى هوالء قد جتاهلت اإلجراءات املعتاىة
واملعاي ر الدولية املتعلقة حبماية الالجئني وطاليب اللجوء".
"ويتعني على السلطات اإليطالية أن تضع حداً على الفور ملا تقوم به من عمليات طرى مجاعية متعجلة للمواطنني
األجان ".
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