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رسالة مناشدة من منظمات حقوق اإلنسان الدولية إلى:
فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة المحترم
معالي رئيس مـجلـس الـوزراء ،االستاذ أحمد أويحيى المحترم
معالي وزير الخارجية  ،االستاذ عبد القادر مساهل المحترم
معالي وزير الداخلية  ،االستاذ نور الدين بدوي المحترم
فخامة الرئيس ومعالي السادة الوزراء  ..تحية طيبة إليكم
تبرق المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان والموقعة على هذه المناشدة إليكم
أسمى التحيات والتقدير ،وتأمل من جانبكم الكريم التكرم بمتابعة قضية "مئة وأربعة عشر" الجئ
"من الجنسية الفلسطينية والسورية واليمنية" محتجزين ضمن " مركز ايواء بريكة " في والية
تمنراست الجزائرية ألسباب دخولهم البالد بطريقة غير شرعية منذ ثالثة أشهر ونصف تقريبا ً في
ظروف صعبة ،ويوجد من بين هؤالء الالجئين "المحتجزين" اطفال ونساء ومسنين ومصابين،
ومنهم من فقد أهله في الحرب ،ومنهم من تدمر منزله ،وقد صدر منذ األسبوع الماضي تقريبا،
قرار من السلطات المعنية بترحيلهم إلى خارج الجزائر قسرا ً .
إن هؤالء الالجئين "المحتجزين" بوالية تمنراست ،يرغبون بأن ينعموا باألمن والسالم في كنف
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويرفعون إليكم من خاللنا ومن خالل المنظمات المحلية
مناشدة لوقف قرار ترحيلهم والنظر بتسوية أوضاعهم القانونية كالجئين في الجزائر.
إن مبدأ وجوب حماية حقوق اإلنسان وحماية الالجئين يأتي في صميم القانون الدولي لذلك
ندعوكم التخاذ ما يجب فعله آملين من سيادتكم التدخل العاجل لإلفراج الفوري عن هؤالء الالجئين
وتقديم العون والمساعدة لهم ،وكلنا أمل بأن باب اإلنسانية المفتوح لدى الجمهورية الجزائرية لن
يغلق أبدا ً ال سيما وأن الجزائر متضامنة دائما مع الشعوب المظلومة ،والمساندة دائما للقضايا
العربية اإلنسانية ،فهم لم يخرجوا من وطنهم بإرادتهم وهم لم يختاروا مكان لجوئهم بل األقدار قد
جاءت بهم إلى الجزائر ،وإننا في المنظمات الدولية الموقعة على هذه المناشدة نثمن عاليا ً لفتتكم
اإلنسانية لهذه القضية.
وتفضلوا بقبول كل اإلحترام والتقدير
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