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مص تعتـزم ترحيل لجئي، بينهم أطفال

ًا إل تركيا و 13تستعد السلطات الصية لتحيل  ًا سوري ًا من سوريا إلــ قطــاع غــزة.28 مواطن ًا فلسطيني   لجئ
ًل و 13وكانت الجموعة التي تضم    نساء، قد طلبت اللجوء إل مص عقب فرارها مـن أتـون النــزاع فـ10 طف

سوريا. وبموجب القانون الدول تقع عل عاتق السلطات الصية حماية الشخاص الذين يفرون من النـزاع.

  أغسطس/آب قبضت البحرية الصية عل الجموعة بسبب "محاولة الخششروج مششن مصشش بصششورة غيشش شششعية"9ففي 
 بالقرب من ميناء الدخيلة ف السكندرية. وقد أمر وكيل النيابة بإطلق ساح أفراد الجموعة، ولكن قششوات المششن اسششتمرت
 ف احتجازهم ف مركز شطة الدخيلة "لسباب تتعلق بالمن القومي". وبعد قيام مكتب الهجرة بتصنيف أفراد الجموعششة،
 أمرت الحكومة بتحيل السوريي الثلثة عش إل تركيا والفلسطينيي الثمانية والعشين، الذين كانوا يقيمششون فشش سششوريا
 كلجئي، إل قطاع غزة. وأّكد مكتب الفوض السامي للمم التحدة لشؤون اللجئي ف القاهرة أن مششا ل يقششل عششن ثمانيششة
ُتظهر أنهششم مسششجلون لششدى  أشخاص من السوريي مسجلون كلجئي. ويحمل جميع الفلسطينيي وثائق أو أرقام ملفات 

مكتب سوريا التابع لوكالة المم التحدة لغوث وتشغيل اللجئي الفلسطينيي ف الشق الدنى (الونروا).

  إن جميع الذين يفّرون من أتون النشزاع ف سوريا ُيعتبون بحاجة إل حماية دوليششة، بمششن فيهششم الواطنششون السششوريون
 واللجئون الفلسطينيون الذين يعيشون ف سوريا. وتقع مسؤولية حماية هشؤلء الششخاص علش البلششد الششذي يتواجششدون
 فيه- وهو مص ف هذه الحالة- وخاصًة أن مص وّقعت عل اتفاقية منظمة الوحشدة الفريقيشة الخاصشة بشاللجئي، الشتي

تعتب الشخاص الذين يفرون من النشزاعات السلحة الداخلية ف عداد اللجئي.

ًا باللغة العربية أو النجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يل: يرجى كتابة مناشدات فور

 حث السلطات الصية عل عدم ترحيل الفلسطينيي والسوريي الواحد والربعي إلشش تركيششا وقطششاع غششزة علشش•
التوال؛

 دعوة السلطات إل السماح لجميع أفراد الجموعة بالوصول إل الفوضية العليا لشؤون اللجئيشش التابعششة للمششم•
التحدة، والسماح للفلسطينيي بالوصول إل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية ف مص إذا رغبوا ف ذلك؛

  والتفاقيششة1951حث السلطات عل احتام التشزاماتها الدولية بموجب التفاقية الخاصة بوضع اللجئي لعششام •
 ، بغية توفي الحماية الدوليششة للشششخاص1969التي تنظم الجوانب الحددة لشكلت اللجئي ف أفريقيا لعام 

الذين يفرون من وجه النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان أو النشزاعات السلحة.

 إل:2013 سبتمب/أيلول 26ويرجى إرسال الناشدات قبل 
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وزير الداخلية 

محمد إبراهيم يوسف أحمد

وزارة الداخلية

 شارع الشيخ ريحان25

جمهورية مص العربية القاهرة،

29 455 279 202+فاكس: 

moi@idsc.gov.egالبيد اللكتوني: 

الخاطبة: معال الوزير

النائب العام

هشام محمد زكي بركات

مكتب النائب العام

دار الحكمة العليا

 يوليو26 شارع 1

القاهرة، جمهورية مص العربية

+4716 577 2 202+فاكس:  أو   
202 2 575 7165

(ملحوظة: مغلق بعد ساعات الدوام)

الخاطبة: السيد الستشار

الخارجية لشؤون حقوق  مساعد وزير 
النسان

ماهي حسن عبداللطيف

النسان والسائل  شؤون حماية حقوق 
النسانية الجتماعية الدولية

وزارة الخارجية

كورنيش النيل

القاهرة، جمهورية مص العربية

9713 574 2 202+فاكس: 

 الخاطبة:  سيادة الستشششارة، مسششاعد
وزير الخارجية لشئون حقوق النسان

 كما يرجى إرسال نسخ من الناشدات إل المثلي الدبلوماسيي الصيي العتمدين ف بلــدانكم. ويرجــى إدخــال
العناوين الدبلوماسية الحلية أدناه:

الخاطبة     عنوان البيد اللكتوني    رقم الفاكس    3العنوان     2العنوان     1العنوان    السم

وإذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله، يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.



2013 أغسطس/آب 13                                      بتاريخ: UA: 218/13 Index: MDE 12/044/2013رقم الوثيقة: 

تحـرك عاجـل
مص تعتـزم ترحيل لجئي، بينهم أطفال

معلومات إضافية

 قال أحد الراسلي الصحفيي لنظمة العفو الدولية إن الرجال ف الجموعة محتجششزون فشش إحششدى زنششازين مركششز شششطة
 الدخيلة مع معتقلي ُيشتبه ف أنهم ارتكبوا جرائم جنائية، وإن النساء والطفال محتجزون فشش مكششان منفصششل فشش الركششز

ًا مكّبل اليدي إل أن نجح محاموهم ف إقناع الشطة بفك قيودهم. ويعششاني اثنششان مششن الطفششال علشش  نفسه. وكانوا جميع
القل من مشاكل صحية، أحدهما من مشكلة ف القلب، والثاني من التهاب ف المعاء.

ًا لعلومات الفوضية العليا للجئي، فإن عدد اللجئي من سوريا، السجلي والذين ينتظرون التسجيل، ف مصشش بلششغ  ووفق
ًا. وعقب قيام الجيش بعزل محمد مرس ف 107,112  ، ُفرضت فجأة قيود أشد صششامة علشش2013 يوليو/تموز 3 شخص

  يوليششو/تمششوز قششامت1دخول السوريي إل مص، حيث اشُتط عليهم الحصول عل تأشيات دخول قبششل السششفر. ومنششذ 
ًا وترحيل ما ل يقل عن160السلطات باعتقال ما ل يقل عن    يوليششو/تمششوز أعربششت الفوضششية العليششا26. وفشش 48  سوري

 للجئي عن قلقها بشأن الوضاع التي يواجهها اللجئون السوريون ف مص، وحّذرت مششن اللجششوء للعتقششالت التعسششفية
وسط "تنامي مشاعر مناهضة للسوريي".

   شششخص، مهّجريششن500,000وقد أصبح حوال نصف عدد اللجئي الفلسطينيي الذين يعيشون ف سوريا، والبالغ نحو
  ُقتلششوا، أغلششبيتهممنهششم 1,400؛ وقال نشطاء محليون إن أكثر مششن  بسبب النشزاع وانتهاكات حقوق النسان الرتبطة به

 العظمى من الدنيي. وف ضوء الوضاع النسانية الصعبة الناجمة عن الحصار الستمر الضوب علشش غششزة، وعششدم تششوفر
نظام لستقبال اللجئي، فإنه ل يجوز بأي حال من الحوال إرغام الفلسطينيي القادمي من سوريا عل الذهاب إل غزة. 

ًا و 28السماء:  ًا13 فلسطيني  سوري

النوع: ذكور وإناث


