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إسرائيل/مصر

 91طالب جلوء ومهاجرا على األقل من جنوب الصحراء األفريقية

منذ  23أغسطس/آب ،ما فتئ اجليش اإلسرائيلي يعيد العشرات من طاليب اللجوء واملهاجرين املنتمني إىل دول مثل
السودان وإريرتاي والصومال إىل مصر بدون إاتحة الفرصة هلم للطعن يف قرار طردهم .ويتعرض طالبو اللجوء واملهاجرون
الذين يعادون قسراً من إسرائيل إىل مصر خلطر االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي ومن مث لإلعادة قسراً إىل دول مثل
إريرتاي والسودان حيث يتعرضون خلطر املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان.
وقد رفضت حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية يف  2سبتمرب/أيلول التماساً إلصدار أمر زجري يضع حداً للممارسة
املعروفة ابسم "عمليات اإلعادة السريعة" ،قائلة إهنا ستنظر يف القضية يف  12نوفمرب/تشرين الثاين .ويسمح رفض
إصدار أمر زجري ابستمرار سياسة "عمليات اإلعادة السريعة" وجييز استمرار ارتكاب انتهاكات ضد طاليب اللجوء
واملهاجرين بال هوادة وذلك يف انتهاك للقانون الدويل.
ومتلي سياسة "عمليات اإلعادة القسرية" على اجلنود تسجيل أقوال طاليب اللجوء واملهاجرين ومن مث ترحيلهم يف
غضون ثالث أو ست ساعات من وصوهلم إىل احلدود .ويستطيع اجلنود إحالة احلاالت إىل ضابط آمر .بيد أنه يف
إفادة مشفوعة ابلقسم أدىل هبا أحد قادة اجليش اإلسرائيلي يف  1سبتمرب/أيلول  ،2008أقر أبنه مل يتم حىت اتباع
هذه اإلجراءات اليت ال توفر درجة كافية من احلماية لطاليب اللجوء .وتن اإلفادة على أن  91شخصاً أعيدوا عرب
تطبيق سياسة "عمليات اإلعادة القسرية" بني  23و 29أغسطس/آب.
وشدد رد اجليش أمام احملكمة على أن عمليات اإلعادة نُ ِّفذت ابلتنسيق مع احلكومة املصرية .وال أيخذ اإلجراء بعني
االعتبار حقيقة أن مصر ما برحت تنتهك بثبات احلقوق اإلنسانية للمهاجرين وطاليب اللجوء .فقد قتلت القوات
وُيتجز معظم طاليب اللجوء الذين
املصرية  26طالب جلوء حاولوا العبور إىل إسرائيل منذ منتصف العام ُ .2007
ُياولون الوصول إىل احلدود املصرية مع إسرائيل ،وقد حوكم أكثر من  1300إبجراءات مقتضبة منذ منتصف العام
 2007أمام حماكم عسكرية وصدرت عليهم أحكام ابلسجن "ألهنم حاولوا اخلروج بصورة غري قانونية عرب احلدود
الشرقية املصرية".

خلفية

تتعارض ممارسة "عمليات اإلعادة القسرية" مع الواجبات املرتتبة على إسرائيل مبوجب اتفاقية العام  1951املتعلقة
بوضع الالجئني واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) بعدم اإلعادة القسرية لطاليب اللجوء إىل دول ميكن أن يتعرضوا فيها خلطر التعذيب.
ويُلزم العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية الذي صدقت عليها إسرائيل الدول بضمان احرتام الضماانت

اإلجرائية كلما جرى النظر يف قانونية وجود شخ أجنيب يف البالد ،ومن ضمن ذلك احلق يف قرار فردي ومراجعة
القرار من جانب هيئة خمتصة .ويلغي رد احلكومة اإلسرائيلية أمام حمكمة العدل العليا القائل إن إسرائيل غري مسؤولة
عن أفعال السلطات املصرية الواجبات املرتتبة على إسرائيل مبوجب العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
بعدم إبعاد شخ عندما توجد أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد أبن هناك خطراً حقيقياً ابرتكاب انتهاكات جسيمة
حلقوق اإلنسان ضده ،إما يف البلد الذي سيتم إبعاده إليه أو أي بلد آخر قد يُبعد إليه الشخ فيما بعد.
وعقب حماولة سابقة يف العام املاضي من جانب احلكومة اإلسرائيلية النتهاج سياسية "عمليات اإلعادة السريعة"،
أعيد  48طالب جلوء ،معظمهم سودانيون ،إبجراءات مقتضبة إىل مصر يف  18أغسطس/آب  .2007واختفوا
فعلياً يف االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي طوال عدة أشهر .وأُعيد اثنان وعشرون سودانياً إىل السودان ،بعد أن ُزعم
أهنم وافقوا على العودة ،بدون السماح هلم ابالتصال مبكتب املفوضية العليا لشؤون الالجئني .وال تتوافر أية معلومات
حول ال  28اآلخرين الذين قد يظلون رهن االعتقال السري يف مصر وال يُعرف أبنه مت السماح ألي من الذين أُعيدوا
قسراً ابالتصال مبكتب املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف القاهرة لتحديد ما إذا كان ُيق هلم طلب اللجوء.
التحرك املوصى به  :يرجى إرسال مناشدات حبيث تصل أبسرع وقت ممكن ابللغة اإلجنليزية أو بلغتكم األم
إىل إسرائيل
 تدعو السلطات اإلسرائيلية إىل وضع حد جلميع عمليات اإلعادة الفورية لألشخاص الذين يعربون حدودهاوضمان حصول كل شخ على إجراءات جلوء عادلة ومرضية لتقييم طلب جلوئه وضمان توفري محاية دولية
لألشخاص اهلاربني من االضطهاد؛
 تدعو السلطات اإلسرائيلية إىل التأكد من احرتام الضماانت اإلجرائية اليت تنظم عملية طرد كل شخيدخل أراضيها أو يكون موجوداً فيها وحتيط الشكوك بوضعه القانوين يف البالد ،ومن ضمن ذلك احلق يف
منحه قراراً فردايً بشأن قضيته وسبيل انتصاف فعاالً ضد الطرد والسماح له بتقدمي أسباب ضد طرده
ومراجعة القرار من جانب هيئة خمتصة؛
 تدعو السلطات اإلسرائيلية إىل احرتام الواجبات املرتتبة على إسرائيل مبوجب اتفاقية العام  1951املتعلقةبوضع الالجئني واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
بعدم اإلعادة القسرية لطاليب اللجوء واملهاجرين إىل دول ميكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غريه من ضروب
سوء املعاملة أو يتعرضوا خلطر اإلعادة القسرية إىل دول اثلثة قد يتعرضون فيها خلطر التعذيب أو غريه من
ضروب سوء املعاملة.

وترسل املناشدات إىل :

إيهود ابراك
انئب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
وزارة الدفاع
 37شارع كابالن
حكريية
تل أبيب  ،61909إسرائيل
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فاكس  +972 3 691 7915 :أو +972 3 696 2757؛
بريد إلكرتوين  minister@mod.gov.il :أو sar@mod.gov.il
طريقة املخاطبة  :معايل الوزير
إىل مصر
 تدعو السلطات املصرية إىل التأكد من السماح جلميع طاليب اللجوء ابالتصال مبكتب املفوضية العليالشؤون الالجئني لتقييم طلبات جلوئهم وعدم اعتقال أي شخ مبعزل عن العامل اخلارجي؛
 تدعو السلطات املصرية إىل احرتام الواجبات املرتتبة عليها مبوجب اتفاقية العام  1951املتعلقة بوضعالالجئني واتفاقية مناهضة التعذيب بعدم اإلعادة القسرية لطاليب اللجوء إىل دول ميكن أن يتعرضوا فيها
للتعذيب وغريه من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان.
وترسل املناشدات إىل :
الوزير حبيب إبراهيم العديل
وزير الداخلية
 25شارع الشيخ رُيان
ابب اللوق ،القاهرة ،مصر
+2022 279 0682
فاكس :
بريد إلكرتوين  moi@idsc.gov.eg :أو center@iscmi.gov.eg
طريقة املخاطبة  :معايل الوزير
وترسل نسخ إىل  :املمثلني الدبلوماسيني إلسرائيل/مصر املعتمدين يف بلدكم.
ويرجى إرسال املناشدات فورا .برجاء مراجعة األمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد
 15أكتوبر/تشرين األول.
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