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حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أنه ميكن أن تكون لقرار ليبيا طرد مجيع املهاجرين غري الشرعيني الصادر هذا األسبوع أبثر
فوري نتائج وخيمة .فعمليات الطرد اجلماعية تعسفية بطبيعتهاِّ ،
وتعرض من يسعون إىل طلب األمان من االضطهاد خلطر اعإعاد
ليواجهوا التعذيب وغريه من صنوف االنتهاكات اخلطري حلقوق اعإنسان نتيجة مثل هذا التدبري الكاسح.
إن ليبيا ملزمة مبقتضى القانون الدويل حلقوق اعإنسان بعدم إرسال أي شخص إىل بلد ميكن أن يتعرض فيه النتهاكات خطري
حلقوق اعإنسان .كما إن عمليات الطرد اجلماعي حمظور مبقتضى القانون الدويل حلقوق اعإنسان.
ويف هذا السياق ،قال فيليب لوثر ،انئب مدير برانمج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف منظمة العفو الدولية" :إننا ندعو
السلطات الليبية إىل عدم تنفيذ ما يبدو قراراً متسرعاً نظراً النتهاكه حقوق مئات آالف األشخاص احملتملني ،مبن فيهم نساء
وأطفال".
وقد دأبت ليبيا بصور منتظمة على إبعاد الالجئني وطاليب اللجوء يف السنوات األخري وبطرد املهاجرين بصور مجاعية على حنو
روتيين ،وهذه بواعث قلق سلطت عليها الضوء جلنة األمم املتحد حلقوق اعإنسان يف أكتوبر /تشرين األول .8002
وقال فيليب لوثر" :يتعني على السلطات الليبية ضمان عدم تنفيذ أي عمليات إبعاد بصور تعسفية ،وعدم طرد أي شخص
حيتاج إىل احلماية الدولية".
ففي السنوات األخري  ،اعتقلت احلكومة وأعادت قسراً عشرات اآلالف من األجانب الذين اشتبه أبهنم قد دخلوا البالد بصور

غري شرعية ،دون أن تعري أي اهتمام حلاجاهتم احملتملة للحماية .والعديد من هؤالء عمال مهاجرون ،ولكن السلطات ال تكاد
تبذل أي جهد ،على ما يبدو ،للتفريق بني املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء .ويف السنوات األخري َّ ،
شكلت إعاد اعإريرتيني،
الذين فر بعضهم من إريرتاي خشية االضطهاد بسبب معتقداهتم السياسية ،ابعث قلق خاص للمنظمة.
وتساور بواعث القلق منظمة العفو الدولية كذلك بشأن املعاملة اليت يلقاها من يتعرضون خلطر أن تشملهم محلة التوقيف بسبب
القرار اجلديد .فقد تواترت مزاعم متكرر أبن املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني يواجهون خطر التعذيب أو غريه من صنوف
سوء املعاملة لدى القبض عليهم ،وال سيما يف مراكز االحتجاز.
واختتم فيليب لوثر ابلقول" :إننا حنث ليبيا على ضمان محاية مجيع املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني الذين يعتقلون يف البالد
من التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة ،وعلى معاملتهم ابحلسىن .كما ينبغي أن يزودوا ابملعاجلة الطبية بصور كافية ويسمح
هلم ابالعرتاض على قانونية اعتقاهلم".

