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 شخص مليون 7 عىل يزيد ما تضم عاملية حركة الدولية العفو منظمة 
 . اإلنسانية  بحقوقهم الجميع فيه يتمتع عالم أجل من يناضلون

 اإلنسان  حقوق بجميع البرش جميع يتمتع أن يف املنظمة رؤية وتتمثل 
 الدولية املعايري من وغريه اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يف عليها املنصوص
 . اإلنسان لحقوق

  والعقائد  الحكومات جميع عن مستقلة منظمة الدولية العفو ومنظمة 

  تمويلها وتتلقى الدينية، املعتقدات أو االقتصادية املصالح أو السياسية 

   .العامة التربعات ومن أعضائها من 
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 3 الدولية العفو منظمة

  ملخص
والتي  ثالثة،إلى بلدان  األشخاصلترحيل الحكومة اإلسرائيلية إجراءات جديدة  اتخذت ،2018 كانون الثاني/في يناير

أو ( 2017بموجبها يتم ترحيل السودانيين واإلريتريين غير المتزوجين الذين لم يتقدموا بطلب للجوء بحلول نهاية عام 
ووفقاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن هذا اإلجراء هو المرحلة . في افريقيا" بلد ثالث"إلى ) الذين تم رفض طلبهم

، وهو المصطلح المستخدم في القانون اإلسرائيلي لوصف المهاجرين "المتسللين"ثة من سياسة إسرائيل تجاه الثال
سياج شائك طويل منعهم بدنياً من دخول البالد عن طريق من ) 2012- 2006(المرحلة األولى  وتتألف. الشرعيينغير 

" بلد ثالث"أو إلى  ،إلى بلدهم األصلي مقلهن) 2017-2013(وشملت المرحلة الثانية  مصر؛على طول الحدود مع 
 ".طوعي"على أساس 

رفضت قبول عمليات قد رواندا، وهي ، "البلد الثالث"اعترفت الحكومة اإلسرائيلية بأن  ،2018نيسان / في أبريل
السامي اتفاقية حل جديدة مع مفوض األمم المتحدة عقد و ،وأعلنت نهاية سياسة الترحيل الخاصة بها ،الترحيل

ساعة، ألغت الحكومة االتفاق مع المفوضية،  24لكن بعد أقل من . ألف شخص 33لشؤون الالجئين، شملت حوالي 
. ال يزال ساري المفعول) أوغندا(آخر " بلد ثالث"في طمأنة المحكمة العليا بأن اتفاق الترحيل مع  أن تسارعقبل 
لمحكمة صفقة مكتوبة مع بلد أفريقي يقبل ل أن تظهر على الرغم من هذه التطمينات، لم تتمكن الحكومة منف

 طالبينيسان، أمرت المحكمة العليا بتعليق خطة الترحيل واإلفراج عن جميع / إبريل 15وفي . عمليات الترحيل
 .اللجوء اإلريتريين والسودانيين المحتجزين الذين ينتظرون الترحيل

ومع ذلك، ال تزال إسرائيل . حيل إلى البلدان األفريقية الثالثةفي وقت كتابة هذا التقرير، تم تعليق عمليات التر
النقل  واألمر المهم هو أن عمليات. وأوغندا تتفاوضان بشأن اتفاق محتمل لنقل المواطنين السودانيين واإلريتريين

 .، مازالت مستمرة2013، التي تنفذها إسرائيل، منذ عام "الطوعي"

هذا التقرير أنه بغض النظر عن اللغة المستخدمة من قبل الحكومة اإلسرائيلية، فإن عمليات نقل المواطنين يرى و
وعن علم من قبل فهي ال تستند إلى الموافقة الحرة : اإلريتريين والسودانيين إلى أوغندا ليست طوعية بالفعل

أو (ائيلية االحتجاز ألجل غير مسمى ، استخدمت السلطات اإلسر2018 نيسان/حتى أبريلف. المعني الشخص
جعلت العديد فقد ). 2الفصل (كأداة رئيسية إلجبار المواطنين اإلريتريين والسودانيين على مغادرة إسرائيل ) تهديدها

  :في غاية الصعوبةوالعوامل األخرى حياتهم  اإلجراءاتمن 

 لذلك، تكاد أن تكون فرص العثور على الحماية ونتيجة . أوالً، نظام اللجوء اإلسرائيلي يتسم بالقصور وغير عادل
وعلى الرغم من ادعاء الحكومة بأن المواطنين اإلريتريين والسودانيين في إسرائيل . في إسرائيل فعلياً معدومة

هم مهاجرون ألسباب اقتصادية، فإن معظمهم يلتمسون الحماية من االضطهاد وغيره من االنتهاكات الجسيمة 
أو . ا يضع نظام اللجوء اإلسرائيلي عوائق أمام تقديم طلبات اللجوء؛ ويبت فيها ببطء شديدكم. لحقوق اإلنسان

 ).1الفصل ( وتشوبها عيوب بالغةيرفضها بعد عملية غير عادلة 

  ًوعدم تقديم وعود  -ثانياً، إن رفض السلطات اإلسرائيلية تسمية الدول التي يرسل إليها المرحلين رسميا
تكشف بوضوح مدى المعلومات الضئيلة والمضللة التي  –سيحصلون عليها عند وصولهم  بشأن المعاملة التي

 ).3الفصل (تتوفر للمرحلين قبل مغادرة إسرائيل 

  ثالثاً، إن الخطاب العنصري وكراهية األجانب من جانب المسؤولين الحكوميين يؤثر أيضاً بشكل كبير على قرار
 ).4الفصل (طالبي اللجوء بالمغادرة 

   حرة وحقيقية في ظل هذه الظروف" الطوعي"ال يمكن أن تكون الموافقة على النقل. 
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اللجوء اإلريتريين والسودانيين إلى أوغندا يتم إجراؤها قسراً، حتى عندما يوقع المهاجر  طالبيبما أن عمليات نقل و
 القسرية،قانون الدولي بعدم اإلعادة ال أحكام االمتثال اللتزام ى السلطات اإلسرائيليةعلى أوراق الموافقة، يجب عل

خطر حقيقي من االضطهاد أو غيره من لفيه يتعرض الذي يحظر على الدول نقل أي شخص إلى بلد حيث س
 .عملية النقل هذهضد  حمايةيه تتوفر ف، أو إلى بلد ال اإليذاء اإلنسان أولحقوق  االنتهاكات الجسيمة

لتزام الامبدأ اللجوء اإلريتريين والسودانيين من إسرائيل تنتهك  طالبيعمليات ترحيل  على أنهذا التقرير  ىروي
 .لتمييزحظره لالقانون الدولي بعدم اإلعادة القسرية وب

وتحث منظمة العفو الدولية حكومة إسرائيل على الوقف الفوري لجميع عمليات نقل طالبي اللجوء اإلريتريين 
؛ وعلى االضطالع بنصيبها العادل "طوعية"األصلية، سواء كانت قسرية أو  أو بلدانهم" بلدان ثالثة"والسودانيين إلى 

من المسؤولية المشتركة عن الالجئين في العالم، بدءا بالالجئين وطالبي اللجوء الموجودين بالفعل على أراضيها أو 
إسرائيل لتنفيذ كما تحث المنظمة حكومة أوغندا على رفض أي شكل من أشكال التعاون مع . الخاضعين لواليتها

 .عمليات ترحيل غير قانونية، بما في ذلك رفض قبول المرحلين إلى أراضيها
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  نتائج وتوصيات.1
  

 نتائج 1.1
ويبين البحث المفصّل في هذا التقرير أن عمليات ترحيل إسرائيل لطالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين إلى أوغندا 

وجود نظام لجوء  -عدة عوامل  تضافرفي الواقع، فإن . الُمرّحل رسمياً عليها" يوافق"ليست طوعية، حتى عندما 
والتصريحات العدوانية والتمييزية من  مسمى،تجاز ألجل غير عن عمد، أو استخدام أو التهديد باالح يتسم بالقصور

يجبر العديد من  - النقل  عملية والمضللة بشأن ما ينتظرهم بعد المبهمةقبل المسؤولين الحكوميين والمعلومات 
 .الحماية في مكان آخرللحصول على طالبي اللجوء على مغادرة البلد 

ال تبذل السلطات اإلسرائيلية جهداً لتحديد المخاطر التي قد يواجهها كل ُمرِحّل عند عملية النقل، أو ما إذا كان 
وتستند عمليات الترحيل في إسرائيل إلى اعتبار عام وسطحي للظروف العامة في . معرضاً لخطر النقل اإلضافي

 .وبالتالي فهي ذات طبيعة جماعية في جوهرها - أوغندا 

، وبدون حماية وبدون موارد وثائقعند الوصول إلى أوغندا، يجد الُمرحلين استقباًال فوضوياً، مما يتركهم بال و
 .وهذا يدفع الكثيرين إلى مواصلة رحلتهم إلى بلدان أفريقية أخرى أو إلى أوروبا. مستدامة

 للتملص منوسيلة  إال هيما  "بلدان ثالثة"سياسة إسرائيل المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء األفارقة إلى ف
بلدان أقل ثراًء  والقاء المسؤولية على عاتق ،مسؤوليتها تجاه الالجئين وطالبي اللجوء الخاضعين لواليتها القضائية

 .العالمية" أزمة الالجئين"تفاقم التي المعيبة مثال على اإلجراءات السياسية  وهذا. تضم أعداداً أكبر من الالجئين

 توصيات 2.1

 إىل إرسائيل
 :تدعو منظمة العفو الدولية الكنيسيت إلى

رفض أي قانون مقترح يسمح بالنقل غير القانوني لطالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين إلى بلدهم  •
 .أو إكراههم أو احتجازهم التعسفي ألجل غير مسمى ثالث؛األصلية أو بلد 

 :إلىتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة اإلسرائيلية 

أو بلدانهم " بلدان ثالثة"الوقف الفوري لجميع عمليات ترحيل طالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين إلى  •
؛ واالضطالع بنصيبها العادل من المسؤولية المشتركة عن الالجئين "طوعية"األصلية سواء كانت قسرية أو 

 .ى أراضيها أو الخاضعين لواليتهافي العالم، بدءا بالالجئين وطالبي اللجوء الموجودين بالفعل عل

إجراء تحقيق في االدعاءات التي تفيد بأن مسؤولين أو وكالء أو ممثلين إسرائيليين قد أجازوا أو سّهلوا  •
 .الدخول غير القانوني لطالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين من إسرائيل إلى أوغندا

، الذين ُرّحلوا إلى رواندا وأوغندا ويرغبون في العودة إلى السماح لطالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين •
 .وضع هجرة منتظم وطويل األجل منحهمبدخول إسرائيل و ،إسرائيل
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السماح لجميع اإلريتريين والسودانيين الموجودين حالياً في إسرائيل أو الخاضعين لواليتها القضائية بتقديم  •
الخاصة بالالجئين والقانون الدولي  1951مراجعة هذه الطلبات وفقاً التفاقية وطلبات اللجوء الخاصة بهم؛ 

الحماية التكميلية ألولئك الذين  توفير أو/ الالجئ و صفةومنح  للمفوضية؛والمعايير والمبادئ التوجيهية 
  :يحتاجون إليها، وخاصه

  لم يبت فيها بعد، ومنح  فحص الطلبات المقدمة من المواطنين السودانيين، التيية لعمتسريع
  يحتاجونها؛الحماية الدولية لمن 

 استناًدا إلى الرأي القانوني  التي رفضت جميع قضايا اللجوء اإلريتريةأن تتم إعادة النظر في  ضمان
عادلة  إجراءات، من خالل اللجوء اإلريتريينطلبات المقدمة من طالبي مراجعة "المعنون  2013لعام 

  .اللجوء صفةوفعالة لتحديد 

إجراء إصالح شامل لنظام اللجوء اإلسرائيلي، بالتعاون مع المدعي العام ومفوضية األمم المتحدة السامية  •
 :لشؤون الالجئين، لجعله عادالً وفعاالً ونزيهاً، ومتوافقاً تماماً مع القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص

  من اإلعادة القسرية لمن ال يحق لهم الحصول على اعتماد وضع حماية تكميلي لضمان توفير الحماية
 صفة الالجئ؛

  في تقديم طلب لجوء للقيام بذلك من خالل إجراء بسيط وقصير وواضح  لكل من يرغبالسماح
أو / على سبيل المثال، قد تسمح إسرائيل بتقديم طلبات اللجوء إلكترونيًا وف. معقولة بتكلفةوشفاف و

تسجيل جميع الذين ولتقديم طلبات اللجوء؛  وتحديد مواعيد مسبقة ،في مكاتب إضافية للهجرة
 إلخ بذلك؛ولكنهم ُحرموا من إمكانية القيام طلباتهم وصلوا لتقديم 

 إىل البلدان األخرى
 :أخرى إلى" بلدان ثالثة"تدعو منظمة العفو الدولية حكومات أوغندا ورواندا و

بما في ذلك رفض  القانونية،رفض أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل لتنفيذ عمليات الترحيل غير  •
  .قبول المرحلين إلى أراضي هذه البلدان

 :تدعو منظمة العفو الدولية حكومة أوغندا إلى

يد ما إذا كان إجراء تحقيق في عمليات ترحيل طالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين من إسرائيل، لتحد •
 لموظفينل وا، أو سمحأجازوا ،خاضعين لواليتها القضائية ،نون إسرائيليووكالء أو ممثل وأ هناك موظفون

ي اللجوء طالبعلم بالدخول غير القانوني  لديهمأو كان / تسهيل؛ و  األفراد؛األوغنديين أو غيرهم من 
 .اإلريتريين والسودانيين من إسرائيل إلى أوغندا

إبالغ طالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين، الذين تم ترحيلهم من إسرائيل، بحقهم في طلب ضمان  •
 .اللجوء في أوغندا، ويمكنهم ذلك دون استغاللهم من قبل أشخاص وسطاء

  .البت في طلبات لجوئهم بإنصاف وبشكل فعال ومستقل •

 :تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الرواندية إلى

لتحديد ما إذا كان  إسرائيل،تحقيق في عمليات ترحيل طالبي اللجوء اإلريتريين والسودانيين من إجراء  •
أو أفراد  روانديونهناك موظفون أو وكالء أو ممثلون إسرائيليون، خاضعين لواليتها القضائية، أو موظفون 

ي طالبي اللجوء اإلريتريين على علم بالدخول غير القانون واأو كان/ أو سهلوا؛ و  ذلك؛آخرون قد أجازوا 
 .والسودانيين من إسرائيل إلى رواندا
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  قانوني وغري قرسي 

 أوغندا إىل والسودانيني اإلريرتيني لالجئني إرسائيل ترحيل

طالب لجوء سوداني وإريتري إلى  11700رّحلت إسرائيل حوالي  ،2018 مارس/ومارس 2015بين 
 ،، وبدون حمايةوثائقركهم بال ت، مما استقبلوا استقباالً فوضوياً إلى أوغندا،  صولهمعند و. أوغندا

وهذا يدفع الكثيرين إلى مواصلة رحلتهم إلى بلدان أفريقية أخرى أو إلى . وبدون موارد مستدامة
  .أوروبا

لى أوغندا تنتهك التزامات إسرائيل بموجب الالجئين إ إسرائيل هذا التقرير أن عمليات ترحيل يرىو
مسؤوليتها تجاه  للتملص منسيلة ما هي إال ون سياسة الترحيل اإلسرائيلية وأ. القانون الدولي

 ولديهابلدان أقل ثراء  إلقائها على عاتقالالجئين وطالبي اللجوء الخاضعين لواليتها القضائية، و
 .أعداد أكبر من الالجئين


