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إسائيل: يجب أن تتوقف عمليات ترحيل طالبي اللجوء

 ف ضوء العلومات الجديدة التي وردت ف السبوع الاض بشأن حجم عمليات ترحيل طالبي اللجوء التي
ًا للقانون الدول، فححإن منظمححة العفححو الدوليححة تحححث  تقوم بها الحكومة السائيلية، والتي تشكل انتهاك

الحكومة السائيلية عل وضع حد لجميع عمليات ترحيل طالبي اللجوء إل بلدانهم أو إل بلدان ثالثة.

 إن العلومات الجديدة، التي كشف عنها مكتب مدعي عام الدولة ف سياق جلسة استماع عقححدتها محكمححة
 ،"2012 بشأن التماس طعَن ف شعية "قانون منححع التسححلل لعححام 2013 يونيو/حزيران 2العدل العليا ف 

ًا لبححدأ  سّلطت الضوء عل أعداد طالبي اللجوء الريتيي والسودانيي الذين تم ترحليهم، بما يشكل انتهاك
ًل عن الخطط الجديدة الراميححة إلحح ترحيححلةةة ةةةةةةة ةةةةةةة   ف القانون الدول، فض

طالبي اللجوء الريتيي إل بلد ثالث غي محدد.

  التي صّدقت عليها إسححائيل،1951ويحظر القانون الدول، بما فيه التفاقية التعلقة بوضع اللجئي لعام 
 عل الدول إعادة أي شخص إل بلد يمكن أن يتعرض فيححه لخطححر الضححطهاد أو غيححه مححن النتهاكححات

ةةةالجسيمة لحقوق النسان، أو إل بلد ل يوفر له الحماية من مثل هذه العودة ( مبدأ   ةةة ةةةة

ةةة). ويشمل مبدأ حظر ةةةةةةة ةةة ةةةة ًا، ومنهححاةةةة   جميع أشكال العادة ُكرهحح
 التدابي القانونية أو غيها من التدابي، من قبيل تسليم العتقلي والتحيل والعادة عل الحححدود والطححرد

الجماعي.

ًا عن وجود خطط لتحيل طححالبي اللجححوء وغيهححم  ومع أن مسؤولي ف الحكومة السائيلية تحدثوا مرار
 2من الواطني الجانب إل بلدان ثالثة، فقد ادعحى ممثحل الدولحة فحح جلسحة الحكمحة الححتي ُعقحدت فح 

 ، ولول مرة، أن الحكومة توصلت إل اتفاقيححة مححع إحححدى الححدول بشححأن اسححتقبال2013يونيو/حزيران 
 .2012الواطني الريتيي، وربما مواطني بلدان أخرى من الحتجزين بموجب قانون منع التسححلل لعححام 

 كما أبلغت ممثلة الدعاء العام للدولة محكمة العدل العليا بأنه جرى استكمال اتفححاقيتي إضححافيتي مححع
ًا لحساسححية العلومححات، فإنهححا ل ْين يستقبلن بموجبهما مواطني إريتيي. وذكرت أنه نظححر ْين آخر  بلد
ْين العنيي. وف وقت لحق من ذلك اليحوم، نفحى وزيححر الخارجيححة  تستطيع كشف النقاب عن أسمْي البلد
 السائيل معرفته بأية اتفاقيات من هذا النوع. وأمرت محكمة العدل العليا الدولة بتقديم إفادة مشححفوعة
 بالقسم تتضمن معلومات حول هاتي التفاقيتي ف غضون أسححبوع. وتؤكححد منظمححة العفححو الدوليححة أن



 التفاقيات العقودة مع بلدان ثالثة حول ترحيل طالبي اللجوء ليست كافية لليفاء بالتزام إسائيل بمبححدأ
ًا لبدأ ةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةة. إن عمليات التحيل التي تشكل انتهاك  ةةة ةةةة

 تعتب غي قانونية، سواء تمت بموجب هذه التفاقيات أم ل.ةةةةةةة

 وخلل جلسة الستماع نفسها، أشارت ممثلة الدعاء العام إل أن وزير الداخلية رفض فحح اليححام الخيححة
ُيحتمل أن ترفض كافححة طلبححات  طلبات اللجوء التي قدمها ثلثة مواطني إريتيي، وأشار إل أن إسائيل 
ُيذكر أن هذه القرارات تسححتند إلحح افححتاض الدولححة بححأن ًا التي قدمها الريتيون. و  اللجوء التبقية تقريب

 الريتيي الفاّرين من التجنيد الجباري لححن يتعرضححوا للضححطهاد أو غيححه مححن النتهاكححات الجسححيمة
لحقوق النسان عند عودتهم إل إريتيا، وبذلك لم يكونوا مؤهلي لنيل صفة اللجئي.

 وُيذكر أن الخدمة الوطنية ف إريتيا إجبارية بالنسبة لجميع البالغي. ومع أن السياسححة فحح هححذا الجححال
ًا. فإنه يتم ف المارسة العملية تمديد فتة التجنيد الجباري إل أجححل  تحدد مدة التجنيد بثمانية عش شهر
ّندون عل الحد الدنى من الجحور، وليححس لحديهم خيحار فيمحا  غي محدد ف أغلبية الحالت. ويحصل الج
 يتعلق بمهماتهم التي يكّلفون بتأديتها. إن نظام التجنيد غي الطوعي إل أجل غي محدد يصححل إلحح حححد

ًا تقع فيه انتهاكات أخرى لحقوق النسان. ويتم القبض علحح كححل  العمل القسي. كما يخلق النظام ظروف
ًا- بدون تهمة أو محاكمة أو السماح له  من يتهرب من أداء الخدمة الوطنية أو يفّر منها واحتجازه تعسفي

 بتوكيل محام-  وقد احُتجز آلف التهربي والفارين من الخدمححة العسححكرية الجباريححة بححدون تهمححة أو
 . كما تلقت منظمة العفو الدوليححة معلومححات بشححأن1995محاكمة منذ بدء العمل بالخدمة الوطنية ف عام 

حالت ُقبض فيها عل أشخاص للشتباه ف أنهم كانوا يعتزمون الفرار.

ُيشتبه ف أنححه40 سنة إل 18إن كل شخص ف سن الخدمة الوطنية- من  ًا إل إريتيا    سنة- تتم إعادته قس
 متهرب من الخدمة الوطنية. وعلوة عل ذلك، فإن الحكومة الريتية ترى أن أي طلححب لجححوء فحح بلححدان
 أخرى يعتب فعل خيانة. كما أن طالبي اللجوء الخرين ممن فشلت محاولتهم، بالضححافة إلحح معارضحح
ًا  الحكومة الشتبه بهم ومعتنقي أي دين غي الديان الربعة العتف بها من قبل الدولة، يواجهححون خطححر
ًا من احتمال اعتقالهم بدون تهمة أو محاكمة أو توكيححل محححام، والتعححّرض للتعححذيب وغيحح مححن  حقيقي

ضوب إساءة العاملة لدى عودتهم إل إريتيا.

 وهكذا فإن منظمة العفو الدولية تعارض جميع أشكال إعادة الححواطني الريححتيي إلحح إريتيححا، أو إلحح
بلدان ثالثة، ل تتوفر فيها لهم الحماية من مثل هذه العادة.

 وف تقرير موجز قدمه مكتب مدعي عام الدولة إل محكمة العدل العليا، كشفت الحكومة السائيلية عححن
ًا معتقلي بموجب قانون منع التسلل لعام 534أن  ًا سوداني   قد تم ترحليهم مححن إسححائيل إلحح2012 مواطن



 السودان عب بلد ثالث منذ دخول القانون الححذكور حيححز النفححاذ قبححل عححام. وعلحح الرغححم مححن أن أولئك
 الشخاص وّقعوا استمارات وافقوا فيها عل التحيل، فإن منظمححة العفححو الدوليححة تعتقححد أنححه ل يمكححن
 اعتبار عمليات التحيل طوعية. وكمواطني سودانيي، يمكن اعتقالهم إل أجل غي محدد بموجب قححانون
 منع التسلل، لن إسائيل تعتب السودان "دولة معادية". وف الشهر الخية تلقت منظمة العفححو الدوليححة
 تقارير عديدة ُتفيد بأن العتقلي السودانيي والريتيي تعرضوا للضغط لحملهم عل توقيححع مثححل تلححك
 الستمارات، وأن مسؤولي إسائيليي قالوا لهم إن "الوافقة" عل التحيل هو السححبيل الوحيححد للخححروج
 من العتقال إل أجل غي مسمى. وقد وردت ف هذا السبوع أنباء تفيد بأن مسؤولي فحح سححلطة السححكان
ًا عل العتقلي لحملهححم علحح توقيححع اسححتمارات يوافقححون فيهححا علحح التحيححل  والهجرة مارسوا ضغوط

"الطوعي".

  مواطن سوداني آخر من غي العتقلي إل السححودان عححب100وأكد التقرير الوجز أنه تم ترحيل أكثر من 
 بلد ثالث خلل العام الاض. ومع أن هححؤلء الشححخاص لححم يكونححوا قيححد العتقححال عنححدما وّقعححوا تلححك
 الستمارات التي تسمح بتحيلهم، فإن لدى منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق العميق مححن أن محوافقتهم
 ربما لم تكون حرة ومتبصة، آخذين بعي العتبار عدم معرفتهم بإجراءات اللجوء العادلححة والفعالححة فحح
ُيبححّت بهححا بعححد فحح ُأقرت أو التي لححم   إسائيل، والتدابي العقابية الكثية ضد "التسللي"، سواء تلك التي 
 الكنيست، والتصيحات العنصية أو الناهضة للجانب التي ترد علحح ألسححنة مسححؤولي عمححوميي ضححد

ًا وجماعات. طالبي اللجوء، وتنامي عدد العتداءات عل طالبي اللجوء، أفراد

 إن طالبي اللجوء السودانيي يتعرضون للمضايقة والعتقال والتعذيب وغيه من أشكال إسححاءة العاملححة
 عل أيدي أجهزة المن السودانية لدى عودتهم إل السودان من البلدان التي طلبوا اللجححوء إليهححا. ويححواجه
 الواطنون السودانيون الذين تتم إعادتهم إل السودان من إسائيل مخاطر أكححب لن القححواني السححودانية

تفرض عقوبات قاسية عل الواطني الذين يدخلون إسائيل أو الذين لديهم صلت بإسائيليي.

 إن منظمة العفو الدولية تعارض جميع عمليات إعادة الواطني السودانيي من إسائيل إل السودان، بمححا
ًل من السححودان وإسححائيل تعتححب الخححرى "دولححة ًا لن ك  فيها تلك التي تتم عن طريق بلدان ثالثة. ونظر
 معادية"، فإن النظمة تعتقد أن جميع الححواطني السححودانيي فحح إسححائيل عرضححة لخطححر النتهاكححات

الجسيمة لحقوق النسان عند عودتهم، ولذا فإنهم بحاجة إل حماية دولية.

 ويبدو أن العلومات الجديدة التي كشف عنها مكتب الدعاء العام للدولة تتناقض مع التصححيحات الححتي
 أدل بها مسؤولون إسائيليون كبار خلل الشهر الثلثة الاضية، والتي أشارت إلحح أن السححلطات عّلقححت

  أمححَر النححائب العححام يهححودا2013 مححارس/آذار 4عمليات ترحيل العتقلي الرترييحح والسححودانيي. وفحح 



 وينشتاين سلطة السكان والهجرة بوقف عمليات ترحيل الواطني الريتيي الحتجزين فحح إسححائيل إلحح
 أي جهة خارح إسائيل، ريثما يتم توضيح القضايا القانونية ذات الصلة. وقالت وزيححرة العححدل تسححيبي

ًا عل سؤال لعضو الكنيست دوف خني ف   ، إن تعليححق عمليححات التحيححل2013 محايو/أيححار 19ليفني، رد
شملت مواطني سودانيي كذلك.

 إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة السائيلية عل تغيي السححار. ويتعيحح علحح الكنيسححت (البلححان
 . وإل أن يحدث ذلك، ينبغي أن توقف الحكومة السححائيلية2012السائيل) إلغاء قانون منع التسلل لعام 

 تنفيذ القانون وأن تتيح لجميع طالبي اللجوء فرصة الستفادة من إجراءات لجوء عادلة وفعالة وشححفافة
خارج الحجز. ويجب منح الشخاص الذين يتبي أنهم بحاجة إل حماية دولية حق اللجوء ف إسائيل.

خلفية

ُتمد ف يناير/كححانون الثححاني2012قبل عام من الن بدأت إسائيل بتنفيذ قانون منع التسلل لعام    الذي اع
  ويجيز هذا القانون العتقال الداري التلقائي لجميححع الشححخاص، ومنهححم أولئك الححذين يححدخلون.2012

إسائيل بدون تصيح، ويسمح باحتجاز الشخاص بدون تهمة أو محاكمة لدة ثلث سنوات أو أكثر.

 وقد استهدف القانون الشخاص الذين يدخلون من مص بصورة غي شعية، والذين تعتححبهم الحكومححة
 السائيلية "متسللي غي شعيي"، بغض النظر عن طلبات اللجوء الحتملة والنتهاكححات الححتي تعححّرض

لها العديد منهم عل أيدي العصابات الجرامية ف سيناء وغيها من الماكن.

  لن العتقال التلقحائي لحدة طويلححة الحذي2012إن منظمة العفو الدولية تعارض قانون منع التسلل لعام 
ًا للقانون الدول، وترى أنه ينبغي عدم استخدام العتقال كححإجراء عقححابي أو  يجيزه القانون يشكل انتهاك

ردعي.

ًا بموجب هذا القانون نحو  ُيحتجز حالي   شخص، من بينهححم عححدد مححن ضحححايا التجححار بالبشحح1800و
 والنتهاكات الخرى التي كابدوها أثناء الرحلة إل إسائيل، بالضافة إل قرابححة عشححة أطفححال، ومعظححم
 أولئك العتقلي هم من الريتيي والسودانيي الذين دخلوا إسائيل عب الحدود الصححية فحح الفححتة بيحح

ُيحتجز نحو 2012يونيو/حزيران وديسمب/كانون الول  ُتقلوا عند وصولهم. و   شخص منهم ف1600، واع
 سجن النقب الصحراوي، حيث ُوضع العديد منهم ف خيححام أو هياكححل مؤقتحة علح الرغحم محن ظحروف
 الصحراء القاسية. ويساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق قديمة من أن نظام اللجوء ف إسائيل يفتقر
 إل الشفافية، ول يسمح لطالبي اللجوء باستخدام إجراءات عادلة، ول يتسم بالفعالية ف ضمان الحمايححة.

  بأنه لم يتم النتهححاء مححن2013وقد اعتف التقرير الوجز الذي ُقدم إل محكمة العدل العليا ف مايو/أيار 



 ، والبحالغ عحددهم2012فحص أّي من الطلبات القّدمة من قبل العتقلي بموجب قانون منع التسلل لعحام 
  شخص، وذلك عل الرغم من أن القانون ينص عل وجوب اسحتكمال فحصحها فح غضحون1400أكثر من 

تسعة أشهر بعد تقديم طلب اللجوء.

ًا تمكي الريتيي والسودانيي مححن السححتفادة مححن ًا قاطع  وعل مدى سنوات عدة، رفضت إسائيل رفض
ًل من ذلك حماية جماعية مؤقتة، مع تطبيق عدد متزايححد مححن  إجراءات تقرير صفة اللجئي ومنحتهم بد
 التدابي العقابية ضد "التسللي" ف الوقت نفسه، وذلححك فحح محاولححة لحملهححم علحح الغححادرة. ومححع أن
 السلطات السائيلية بدأت بتسجيل طلبات اللجوء القدمة مححن العتقليحح الريححتيي والسححودانيي، فححإن
 محاولت إسائيل الستمرة لتحيلهم أو تسفيهم إل بلد ثالث تثبت أن صفة الحماية الؤقتة ليست كافيححة

.ةةةةةةة ةةةةةةةلحمايتهم من 

 وثمة بواعث قلق عميقة بشأن إجراءات اللجوء السائيلية، وخاصة بالنسححبة للمعتقليحح. إذ أن السححلطات
ًَا بكيفية طلب اللجوء، حتى عندما كانوا يبلغون سلطات السححجن بححأنهم ُتحط العتقلي علم  السائيلية لم 

ّثححل هححذه  سيتعرضون للخطر ف حالة إعادتهم إل أوطانهم. وقد نفى مسؤولون ف وزارة الداخليححة أن تم
ًل من ذلك طلبوا من الراغبي ف طلب اللجوء تعبئة اسحتمارات مححددة،  الفادات بداية لعملية اللجوء، وبد

ُتعطى للمعتقلي بوجه عام. ولكنها ل 

  شخص ف54,700 أن هناك ما يربو عل 2013وذكرت بيانات نشتها وزارة الداخلية ف نهاية مارس/آذار 
 25 بححالئة منهححم إريححتيون و 66إسائيل ممن دخلوا بصورة غي شعية عن طريق الحدود الصية، وأن 

بالئة سودانيون. 


