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مصر :منظمة العفو الدولية تناشد الرئيس وقف عمليات الرتحيل إىل إريرتاي حيث يلوح احتمال
التعذيب

بعثت نظمةتة الع تتو الدوليتة اليتتوم بر تالة س الترحيين اباتر حاتتة نإتا أ نظادتتد س ن يتتد علتتا ال تو لوأت يتة عةليتتا
رى لرتحي طاليب اللجوء اإل يرتيني أارا نن نار س س يرت  ،و ن يك وفاء نار ابلتزاناهتا ابلاةاح لطاليب اللجتوء ابتصاتال
علا حنو نيار مبكتب "اب وضية العليا لشؤون الالجئني" التابعة لألنم ابتحد يف نار.
ويواجتتط طتتالإو اللجتتوء ال ت ين يُعتتانون س س يتترت طتتر التع ت يب ون ت نتتن تتظوئ ابعانلتتة الاتتيئة ،وت تتيةا نتتن فتتروا نتتن ا دنتتة
العاتكرية اإلجإا يتتة .وهتيتتب نظمةتتة الع تتو الدوليتتة ابلاتتلطا اباترية ن صاتتتجيب للةظادتتدا الت وجوتوتتا لتتويز بتتو  ،اب وضتتة
الاانية حلقوق اإلناان ابألنم ابتحد  ،يف  91يونيتو/حزيران  ،0222بوأت عةليتا اإلعتان القاترية ،و ت لا ابظادتدا الت
وجوتوا "اب وضية العليا لشؤون الالجئني" نن ج الاةاح هلا ابتصاال نون نعوأا جبةيع طاليب اللجوء احملتجزين حاليا.
و انت الاتتلطا اباترية أتتد أتتدن نظت  99يونيتتو/حزيران  0222علتتا سعتتان أتتاء لت نتتن طتتاليب اللجتتوء أاترا س س يتترت ،
ونن ابتوأع صظ ي نزيد نن عةليا الرتحي  .ونن بني ال ين ُعيدوا حنو  022نن طاليب اللجوء اإل يرتيتني الت ين ُحلتوا نتن نطتا
القاأر الدويل س مسر علا ننت طاحرا اتبعة لشر ة نار للط ان ،يوم  92يونيو/حزيران ،حاإةا فان ناان نظية ناترية.
ونتتن بتتني ابتترحلني  53جتتال و 52فتتتا و تتيد تتانوا تج تزين يف تتجن القظتتاطر ،جظتتور القتتاأر  ،وصعرض توا لل تتر علتتا يتتد
ضتتإاا الاتتجن يتتوم  91يونيتتو/حزيران عظتتدنا أتتاونوا اولتتة صتترحيلوم ،حاتتإةا و ن .وأتتد ُجتتش أتتؤتء علتتا تتو دتتاحظا اتبعتتة
لو ا الدا لية واأتيدوا س ابطا  .وأد حإ أوا األنن مجيع ابرحلني و جشهتم علا و طتاحر اتبعتة لشتر ة ناتر للطت ان،
وحاول بع وم اهلر  ،ولكظوم مل ي لحوا ،حاإةا و ن.
وصشعر نظمةة الع و الدولية ابلقلق نن نتط مل يُاتةأل ألولئتا الت ين ُحلتوا ابتصاتال مبكتتب "اب وضتية العليتا لشتؤون الالجئتني" يف
نار نن ج صقييم ندى حاجتوم للحةاية ،ةا صعرضوا بعانلة يئة ثظاء نقلوم س ابطا  ،حاإةا و ن.
وص تتون نظمة تتة الع تتو الدولي تتة ن ص ت ر ال ترحيين ابا تتر ن عةلي تتا سع تتان ط تتاليب اللج تتوء اإل يرتي تتني أا ترا س س ي تترت صتظ تتاأ ن تتع
التأ يتتدا ال ت أتتدنتوا و ا ا ا جيتتة ابا ترية ،يتتوم  93يونيتتو/حزيران  ،0222نتتط يُاتتةأل بكتتتب "اب وضتتية العليتتا لشتتؤون
الالجئني" يف نار بتز اإل يرتيتني لتقيتيم طلإتاهتم للجتوء .فقتد فتان األنإتاء نتط يف ناتاء اليتوم ن اتطُ ،حت حنتو  12نتن طتاليب
اللجوء اإل يرتيني نن نطا وان س س يرت

وأتتد تتإق بظمةتتة الع تتو الدوليتتة ن عرب ت للاتتلطا ابا ترية عتتن ألقوتتا بشتتأن نتتا يقتتر نتتن  122نتتن طتتاليب اللجتتوء اإل يرتيتتني
الت ين ُحل توا ،نظت  99يونيتتو/حزيران  ،0222علتتا نتتنت طتتاحرا ا تتة اتبعتتة لشتتر ة ناتتر للط ت ان نتتن نطتتا توان س نطتتا
نا اوا يف س يرت .
ويف ياق الر الة الت وجوتوتا نظمةتة الع تو الدوليتة س الترحيين اباتر  ،عتان ابظمةتة التت مبتا يقتع علتا ناتر نتن التزانتا
بعدم صرحي طاليب اللجوء اإل يرتيني س س يرت حيث ُُيتة ن يتعرضوا للتع يب ون نن دتكال اتضتطوان ويتُ ر ن عةليتا
لتتتط "اص اأيتتة نظاأ تتة التعت يب" الاتتان عتتن األنتتم ابتحتتد ،
الرتحيت أت متتو مبوجتتب نإتتد "حمتتر اإلعتتان القاترية" الت
و"اتص اأي تتة ا ا تتة بوض تتع الالجئ تتني" لع تتام  ،9139ف تتال ع تتن " اص اأي تتة نظمة تتة الوح تتد األفريقي تتة ال ت ك تتم ابم تتاأر ا ا تتة
مبشتتكال الالجئتتني يف فريقيتتا" .وبتتا ان ت ناتتر نولتتة طرفتتا يف أ ت اتص اأيتتا  ،ف ت ن عةليتتا الرتحي ت تث ت انتوا تتا تلتزانتتا
نار مبوجب القانون الدويل.

