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 بواعث قلق بشأن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة/اعتقال تعسفي   UA 225/08عاجل التحرك ال
 

 طالب جلوء أعيدوا قسرا   1,200عدد يصل إىل    مصررتاي/إري
 

شخص. وبينما  1,200يونيو/حزيران عدد من طاليب اللجوء اإلريرتيني يصل إىل  19و 12أعيد قسراً من مصر إىل إريرتاي ما بني 
ز، ما زالت أغلبية الذكور ، وال سيما النساء احلوامل، بعد أسابيع من االحتجاذين أعيدواأفرج عن مجيع النساء واألطفال ال

  إليهم.  ممن أعيدوا رهن االحتجاز دون توجيه اهتام  والنساء العازابت 
 

 ثكناتشخصاً نقلوا، حسبما ذُكر، إىل  740وقد مت نقل احملتجزين إىل معسكرات اتبعة للجيش وإىل السجون، مبا يف ذلك 
ومرتاً إىل اجلنوب من ماّساوا. ويقع معسكر واي التابع للجيش يف كيل  40هلهال داخل معسكر واي التابع للجيش، الذي يبعد حنو 

منظمة العفو الدولية بشأن  إن بواعث قلق ابلغ تساورمئوية أثناء النهار.  40منطقة صحراوية تصل فيها درجات احلرارة إىل 
عادهتم القسرية من مصر يف شخصاً ما زالوا معتقلني تعسفاً يف إريرتاي إثر إ 740سالمة وظروف اعتقال ما ال يقل عن 

 .2008يونيو/حزيران 
 

ويساور القلق منظمة العفو الدولية أيضاً من أن من أُبقي عليهم يف احلجز التعسفي معرضون بشدة خلطر التعذيب وغريه من 
ر واي. وتشمل يف إريرتاي، مبا يف ذلك يف معسكرات اتبعة للجيش مثل معسك معتادصنوف سوء املعاملة. فاستخدام التعذيب أمر 

أساليب التعذيب اليت قامت منظمة العفو الدولية فيما سبق بتوثيقها يف إريرتاي عمليات الضرب املطوَّلة ابلسياط والركل، وربط 
 ، وتركهم حتت الشمس الساطعة لساعات.8املعتقلني يف أوضاع مؤملة مثل وضع اهلليكوبرت ووضع الرقم 

 

 بلغتكم األصلية: ، أوأو العربية نإللجليييةاب دات لتصل أبسرع ما ميكنيرجى إرسال مناش التحرك املوصى به:

 إىل السلطات انإلريرتية:

 

 يونيو/حزيران؛ 11حلث السلطات على الكشف عن أمساء وأماكن وجود مجيع اإلريرتيني الذين أعيدوا قسراً من مصر منذ  -

 

 ؛حلث السلطات على عدم احتجاز أو تعذيب أو إساءة معاملة من أُعيدوا -

 

 لتذكري السلطات أبن عمليات اإلخفاء القسري والتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة حمظورة مبقتضى القانون الدويل. -
 

 ترسل املناشدات إىل:

 الرئيس
 فخامة الرئيس إسياس أفورقي

 مكتب الرئيس
 ، إريرتايأمسره، 257 ص. ب.

 )بواسطة وزارة الشؤون اخلارجية( 788 123 2911 + : فاكس
 

 العدل ةوزير 



 السيدة فوزية هاشممعايل 
 وزارة العدل

 أمسره، إريرتاي، 241 ص. ب.
 422 126 2911 + فاكس:

 

 ية:ملصر إىل السلطات ا
 آلونة األخرية إىل إريرتاي؛كشف عن أمساء مجيع اإلريرتيني الذين أعادهتم قسراً يف اإىل اللدعوة السلطات  -

لدعوة احلكومة املصرية إىل اختاذ مجيع التدابري الدبلوماسية املمكنة لضمان اإلفراج عن اإلريرتيني الذين أعادهتم إىل إريرتاي من  -
 احلجز التعسفي، وعدم تعرضهم للتعذيب أو لسوء املعاملة؛

ملناهضة واالتفاقية الدولية  1951قية اخلاصة ابلالجئني املؤرخة يف حلثها على احرتام واجبات مصر الدولية مبقتضى االتفا -
التعذيب، اليت تقضي بعدم إعادة طاليب اللجوء بصورة قسرية إىل إريرتاي، حيث ميكن أن يتعرضوا خلطر التعذيب ولغريه من 

 صنوف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان. 
 

 ترسل املناشدات إىل:

 

 اخلارجيةوزير 
 أمحد علي أبو الغيثالسيد  معايل

 وزارة اخلارجية
 كورنيش النيل

 مسبريو
 القاهرة، مصر

 8822 574 22 20 + : فاكس

 + 20 22 390 8159 
 + 20 22 574 9533 

  minexter@idscl.gov.eg : بريد إلكرتوين
 معايل الوزير طريقة املخاطبة:

 

 .لدى بلدانكماملعتمدين  ملصراملمثلني الدبلوماسيني  ا بنسخ إىل:وابعثو  

 

كما يرجى االتصال ابألمانة الدولية أو مبكتب فرعكم إذا ما كنتم تعتزمون إرسال املناشدات  يرجى إرسال املناشدات فورا .
 .2008 سبتمرب/أيلول 24  بعد
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