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 خاصة عن الحالة خلفية 
 :الواقعة ●

طة  ن من مقر احتجازهم بقسم شر يي 
صباح اليوم قامت وزارة الداخلية المصية بنقل ثمانية محتجز/ة إريتر

وس كورونا وعمل  -التابع لمديرية أمن البحر األحمر -القصت   ي لقاح فت 
إىل مدينة سفاجا، وذلك لتلقر

يا مساء األحد تمهيدا لنقلهم إىل القاهرة ليتم ترحيلهم قرسا إىل إري PCRإختبار كورونا  أكتوبر الجاري  ٣١تر
٢٠٢١ . 

ي مص" قيام السلطات المصية خالل ر 
ن فن ي  صدت "منصة الالجئي 

بالتنسيق مع  ٢٠٢١أغسطس الماضن
يةالسفارة  يا لخمسة عرسر ملتمس و  بالقاهرة اإلريتر باستخراج وثائق سفر صالحة للسفر فقط إىل إريتر

ي خطوة أولية 
ن منهم أطفال، فن حيلهم قرسا عىل دفعات، المحتجزين الخمسة عرسر  ملتمسة لجوء إرتريي  لتر

ين من أكتوبر  ي الرابع والعرسر
بعد  ٢٠١٩هم من ضمن ثمانية عرسر محتجز/ة تم إلقاء القبض عليهم/هن فن

عبورهم/هن الحدود المصية الجنوبية من السودان، لم تستطيع عائالتهم معرفة أي معلومات عنهم بعد  
ية   ٢٠١٩ديسمتر اعتقالهم وحتر الثامن عرسر من  حينما قامت السلطات األمنية بنقلهم إىل السفارة اإلريتر

طة  ي قسم شر
ن وهم محتجزون/ محتجزات فن ي القاهرة من أجل التحقق من هوياتهم، ومنذ ذلك الحي 

فن
ي حيث لم يتم عرضهم عىل أي جهة  

ق البالد بدون سند قانونن القصت  بمديرية أمن البحر األحمر جنوب شر
ي ظل ظروف  تحقيق رسمية

ن فن أو محكمة )عادية أو استثنائية( ولم يتم تمكينهم من التواصل مع محامي 
ي يتم إصدار وثائق سفر لجزء من 

، ولم تكن هذه المرة األوىل التر ي احتجاز سيئة للغاية وإهمال طتر
ية بالقاهرة بإصدار وثائق س فر المحتجزين حيث قامت السلطات المصية بالتعاون مع السفارة اإلريتر

ي يناير 
ي يوليو  ٢٠٢١لستة من المحتجزين فن

وتم تجديدها للستة محتجز/ة من   ٢٠٢١انتهت صالحيتها فن
ي أغسطس 

 .  ٢٠٢١ضمن الخمسة عرسر وثيقة الصادرة من السفارة فن

قامت سلطات مقر االحتجاز خالل األسبوع المنصم بإعالم ثمانية محتجزين منهم نساء وفتيات بأنه  
ية عىل نفقة الحكومة المصية سيتم ترحيلهم إىل إ ي تم استخراجها من السفارة اإلريتر

يا بوثائق السفر التر ريتر
عىل أن يتم نقلهم إىل مدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر األحمر  ٢٠٢١أكتوبر  ٣١يوم األحد القادم 
وس كورونا وإجراء مسحة ا ٢٠٢١أكتوبر  ٣٠صباح السبت  ختبار للحصول عىل اللقاح المضاد لفت 

ن  -اإلصابة  وما بدأت السلطات بتنفيذه صباح   -وهو ما أكدته آخر معلومات اطلعت عليها منصة الالجئي 
يا، وهو ما رفضه المحتجزون/ات  ،اليوم حيلهم إىل إريتر مع حجز تذاكر سفر لهم يوم مساء يوم األحد لتر

يا حيث إنهم هربوا من التجنيد اإلجباري من سن   مرارا وتكرارا و اوضحوا مدى خطورة إعادتهم قرسا إىل إريتر
ي مب

ي حالة إعادتهم فإن ما ينتظرهم هو التعذيب والقتل أو السجن مدى الحياة فن
كر ولمدى الحياة وفن

 أفضل الظروف. 

http://www.rpegy.org/


ي مص  
ن
ن ف  ورقة موقف من منصة الالجئي 

 

 
www.rpegy.org 

 
3 

 

ي   ةمباشر lمن مصادر والتحقق بالبحث 
معلومات أولية ومن خالل فحص األوراق والوثائق الرسمية التر

ن من اإلطالع عليها،    :لها قانونيا كما يىلي يمكننا إعادة رسم مسار القضية وتحليتمكنت منصة الالجئي 

 

  ظروف الضبط واالعتقال وما تالها:  ●

ين من أكتوبر لعام  ي الرابع والعرسر
أوقفت قوات حرس الحدود المصية رحلة هجرة غت  نظامية   ٢٠١٩فن

ئ والجئة  ن لثمانية عرسر الجر يي 
ي المصية بصورة  إريتر

منهم أطفال ورضع أثناء محاولتهم الدخول إىل األراضن
ي للمنطقة  غت  نظامية من 

ي نطاق قريب من المحيط الجغرافن
خالل عبور الحدود الجنوبية مع السودان فن

لم يستطيع المحتجزين تحديد النطاق بشكل مفصل لعدم   -الحدودية الجنوبية لمحافظة البحر األحمر
وا عائالتهم/هن فقط فيما بعد أن عملية توقيفهم كان-معرفتهم بالطبيعة الجغرافية للمنطقة ي ، " أختر

ت فن
  منطقة صحراوية بعد تجاوزهم الحدود المصية" ناشطة إرترية. 

بعد توقيفهم انقطعت أخبارهم/هن ولم تستطيع عائالتهم/هن التواصل معهم/هن أو معرفة أي معلومات 
  .٢٠١٩عن حالتهم/هن أو مكان احتجازهم/هن حتر الثامن عرسر من ديسمتر لعام 

ي الثامن عرسر من ديسمتر 
يةقوات األمن الثمانية عرسر إىل السفارة  اصطحبت  ٢٠١٩فن بالقاهرة   اإلريتر

 / ن ن  ومواطناتللتحقق من هوياتهم/هن كمواطني  يي 
يات، وأختر المحتجزون حينها أنهم لم يخرجوا  / إريتر

ية بالقاهرة.    من مقر االحتجاز الذي كانوا فيه منذ لحظة اعتقالهم وحتر يوم خروجهم إىل السفارة اإلريتر

ية تم إعالم ذوي  هم/هن بنقلهم/هن إىل مقر بعد إنتهاء ع طة  احتجاز رضهم عىل السفارة اإلريتر قسم شر
ق جمهورية مص العربية، منذ ذلك الوقت   -التابع لمديرية أمن محافظة البحر األحمر -القصت   جنوب شر

 . طة القصت  ي قسم شر
  وهم/هن محتجزون فن

 

  والجنسية(: وتصنيفاتهم )العمرية  المحتجزين/اتأسماء   ●

  الفتيات:  -

 (٢٠٠٣يناير  ١ مواليد ) عام   ١٨دم أ نعمة حامد  -١

 )٢٠٠٦يناير  ١مواليد عام )  ١٥جميلة حامد أدم  -٢

 )٢٠٠٩ )مواليد عام  ١٢شيا حامد أدم  -٣
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اير ١٠ )مواليدأعوام  ١٠انتصار حامد أدم  -٤   ٢٠١١) فتر

  ٢٠١٢)يوليو  ١٧ مواليد ) أعوام  ٩منال أحمد عثمان  -٥

  ٢٠١٦)مارس  ١٠ مواليد ) أعوام  ٥أري    ج أحمد عثمان  -٦

  (٢٠١٧مارس  ١مواليد )  سنوات  ٤سمر محمد نور عمار  -٧

 
  األطفال:  -

اير ٢ )مواليدأعوام  ٣مر أحمد عثمان اس -١  )٢٠١٨ فتر

 )٢٠١٦مارس  ١ )مواليد أعوام ٥فارس أدم عىلي  -٢

  )٢٠١٨يناير  ١ مواليد (سنوات  ٣عىلي  آدمكمال   -3
  النساء:  -

  عام ٥٠دريس عبد هللا إخديجة  -1

  عام ٢٨نجاة حامد أدم  -2

  عام ٢٥سعدية حامد أدم  -3
  الذكور:  -

 عام  ٧٠حامد أدم عىلي  -1

 عام ٣٦موىس أدم عىلي  -2

 عام ٣٠محمد نور عمار  -3

 عام ٢٥سالم توليد أندوم  -4

 عام ٢٥سعيد حامد أدم  -5

 تقسيم المحتجزين بحسب االنتماء للعائلة/ األشة:  
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المحتجزون منهم منهم من ينتمون إىل أشة واحدة، مثل: )حامد أدم عىلي محتجز هو وزوجته  
سعدية"، وأحفاده: " منال، أري    ج،  -نجاة -إنتصار -جميلة -نعمة -السيدة خديجة، وأبنائهم: "سعيد

 )من ابنته سعدية" -مال من ابنته نجاة"، و" فارس، ك -سامر 

 وأيضا" محمد نور عمار، وزوجته سالم، وابنتهما: سمر" 

 

  التحقيق والمحاكمة:  ●

يمثلوا أمام أي لم أنهم عادية(، كما  عىل أية جهة تحقيق )عسكرية أو  عرض المحتجزونلم ي
أحكام أو ولم يتم إعالمهم/هن بأي اتهامات موجهة لهم/هن أو أي ثنائية( محكمة )عادية أو است

  قرارات صادرة بحقهم/هن، كما لم يتم إعالمهم/هن بوضعهم/هن ومراكزهم/هن القانونية. 
ن لتمثيلهم/هن أمام  ن المحتجزين/ات أيضا من التواصل مع/أو توكيل محامي  لم يتم تمكي 

  السلطات المصية وتقديم حق الدفاع عنهم/هن. 
  -تاري    خ صور الورقة  -نوحتر اآل ٢٠١٩كتوبر أ  ٢٤لم يتم نقل المحتجزين خارج مقر االحتجاز منذ 

ن سوى مر  - ٢٠٢١أكتوبر  ٣٠ بعد احتجازهم ألكتر  من شهر  - ٢٠١٩ديسمتر   ١٨وهي يوم  تي 
يةوكانت عملية نقلهم من مقر االحتجاز إىل السفارة  -ونصف  ثم إعادتهم مرة أخرى إىل مقر   اإلريتر

طة القصت   ي صباح االحتجاز بقسم شر
حينما قامت سلطة مقر   ٢٠٢١أكتوبر  ٣٠اليوم ، والثانن

االحتجاز بنقل ثمانية منهم/هن من عائلة واحدة إىل مدينة سفاجا التابعة لمحافظة البحر األحمر 
وس   طة القصت  بأنه سوف يتم تطعيمهم بلقاح مضاد لفت  وتم إعالمهم من قبل سلطة قسم شر

 كورونا. 
وط  لم يحصل المحتجزين عىل أي مظهر من مظاهر  ي  االحتجاز المحاكمة العادلة وشر

،  القانونن
وحينما سأل المحتجزين/ات عن سبب احتجازهم/هن وعدم عرضهم عىل الجهات القضائية أو  

ن عن مقر االحتجاز:  " أنتم محتجزون عىل ذمة اإلدارة تقديمهم/للمحاكمة، أجاب أحد المسؤولي 
ي انتظار موافقات األجهزة األمنية  العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الد

اخلية، وفن
 المختصة"  
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  مقر وظروف االحتجاز:  ●

 
طة القصير القديم  ي لقسم شر

 
 الموقع الجغراف

 التابع لمديرية أمن البحر األحمر  
يير   اللجوء الثمانية عشر محتجز/ة من ملتمسي  احتجاز مقر   اإلريير

ي مص" فإن 
ن فن المحتجزين الثمانية عرسر يعانون من ظروف احتجاز بحسب ما رصدته "منصة الالجئي 

طة القصت  القديم التابع لمديرية أمن البحر األحمر،  ي قسم شر
قاسية وال إنسانية منذ لحظة احتجازهم فن

ي زنزانة 
ي زنزانة والنساء والفتيات واألطفال الصغار فن

حيث يتم عزل العائالت عن بعضهم البعض، الذكور فن
ي مساحات ضيقة للغاية داخل الزنازين بسبب أخرى وال يسمح لهم ب

التواصل، يحتجز الثمانية عرسر فن
يض خارج الزنازين كما لم يسمح لهم بالوقوف  ي نفس الزنازين، لم يسمح لهم بالتر

احتجاز آخرين معهم فن
 . ن ن الماضيي   تحت أشعة الشمس طوال العامي 

ن ال ن سوى أرب  ع مرات، يرجع ذلك لعدة  لم تتمكن عائالت المحتجزين من زيارتهم عىل مدار العامي  ماضيي 
طة القصت  جنوب محافظة  ي قسم شر

ن مقر احتجازهم فن ن العاصمة القاهرة وبي  عوامل منها بعد المسافة بي 
ي تبلغ 

ي ظل أوضاع اقتصادية صعبة    ٦٠٠البحر األحمر والتر
ن الزيارة فن ، إضافة إىل ارتفاع تكلفة تجهت 

كيلومتر
ي مص خالل ا

ي ذلك مع صدور قرار بمنع الزيارات للمحتجزين عاشها الالجئون فن
، يأنر ن ن الماضيي  لعامي 

 داخل السجون المصية خالل جائحة كورونا. 
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ي مص أيضا أن إدارة مقر االحتجاز لم تقم بتسليمهم مالبس داخلية أو خارجية، 
ن فن رصدت منصة الالجئي 

 حية للمحتجزات.  كما لم تقم بتوفت  أي نوع من االحتياجات الشخصية خاصة الفوط الص

ي لسد الجوع وال يحتوي عىل قيمة غذائية كما  
الطعام اليومي الذي يتم تقديمه لجميع المحتجزين، ال يكقن

أنه غت  مناسب لألطفال المحتجزين، وهو عبارة عن )فول مدمس، جبنة بيضاء معلبة، بعض أرغفة من  
 .) ن  الختر

ال أفراد األمن فيه بسبب أنه ال يوجد من بينهم ال يستطيع المحتجزون/ ات التواصل مع إدارة السجن و 
 . ن جم عىل مدار العامي 

 من يمكنه التحدث بغت  العربية ولم يحصل المحتجزين عىل متر

●  : ي   اإلهمال الطب 

ي 
، ولم يتم نقلهم للمستشقن إال فن ن ي دوري عىل المحتجزين طوال العامي  لم يتم إجراء فحص طتر

ي شهر يوليو 
ن فن من المحتجزين ولمدة يوم واحد  ثالثةمرض شديد لدى بسبب  ٢٠٢١حالتي 

ن عىل صورة من أصل أحد التقارير  -وإعادتهم إىل مقر االحتجاز مرة أخرى  اطلعت منصة الالجئي 
 القصت  العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة البحر األحمر 

 . -الصادرة من مستشقن
ة لم يتلق األطفال الرضع أي حليب رضاعة كما لم تتل ي فتر

ق أمهاتهم أي رعاية طبية خاصة فن
ة الرضاعة وهم )سامر أحمد عثمان، وكمال أدم   ي فتر

الرضاعة، وقت االعتقال كان ثالثة منهم فن
، وسامر محمد نور عمار(، كما لم يتلق األطفال أي تطعيمات.    عىلي

ن وخاصة الذين يعانون من أمراض أو  ال يوجد أي نوع من اإلهتمام والرعاية الطبية للمسجوني 
 يحتاجون إلجراء فحوصات موسعة وعمليات جراحية، مثل: 

ي التنفس. عاما  ٧٠ -حامد أدمالمحتجز 
ي من السكر والضغط، وأحيانا يصاب بضيق شديد فن

  : يعانن

وها عن اسم أو عام ٢٥ -سعدية حامد أدم  المحتجزة ي الحنجرة لم يختر
: لديها مشاكل صحية فن

ي يوليو سبب المرض بعد توقيع الكشف علي
ي   ٢٠٢١ها فن

ها األطباء فن ، ولكن أختر ي
الماضن

ي لها، ال تستطيع الكالم   أنها تحتاج إىل عملية جراحية، ولكن لم يتم إجراء أي تدخل طتر
المستشقن

ن من المحتجزين.    بشكل كامل، وال تستطيع بلع الطعام إال بصعوبة شديدة، وهي أم لطفلي 

  فقر الدم، وهزال شديد. ، مصابة بعام ١٨- أدمنعمة حامد  المحتجزة 

ي قدميها، قيل لها إنها  سنوات ١٠ -انتصار حامدالطفلة المحتجزة 
ي شديدة فن

: لديها مشكلة فن

  جلطة دون تحديد تفاصيل، األن لم تعد قادرة عىل الست  عىل قدميها. 
 

ات نفسية سيئة للغاية من شكل وظروف كما  االحتجاز يشتكي المحتجزون من هزال وأعراض وتأثت 
خاصة األطفال، قدم المحتجزون/ المحتجزات عدة طلبات إلدارة السجن الحتياجهم لدعم نفسي 

وري، ولكن  لم يتم االستجابة لطلبهم.   ضن
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التمكير  من طلب اللجوء والتواصل مع مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة   ●
  لشؤون الالجئير  بالقاهرة: 

ن تسمح سلطات االحتجاز لمدة ع لم يا  -وطوال مدته  -امي  يةللثمانية عرسر إريتر تقديم طلب   من وإريتر
ي تمكنهم   التماس اللجوء إىل المفوضية

ن وهي الطريقة الوحيدة التر السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 
ن أوضاعهم، كما لم  يتلقر ذوي  هم ردا عىل طلبات وجهوها للمفوضية لتسجيلهم من خالل اللجنة  من تقني 

ن المج ن اإلرتريي   تمعية لالجئي 

طة القصت   ذوينا طلب " ي العديد من المرات من مأمور قسم شر
أن يتم  -مديرية أمن البحر األحمر-فن

ن لتقديم طلب حق  السماح لهم بالتواصل مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 
ن  ، قوبل هذا الطلب بالرفض  اعهمأوضاللجوء الذي أقره الدستور المصي والطريقة الوحيدة لتقني 

من خالل لجنة  مننا  وتم إخبارهم أنه ال يمكنهم التسجيل وهم داخل السجن، طلبت عائالت
ي المفوضية 

ن المجتمعية تسجيلهم فن يي 
ن اإلريتر نا أعضاء اللجنة أنالالجئي  المفوضية   من الرد  وأختر
، ولكن  بنا  االتصالالمفوضية  وإذا كان هناك جديد سوف تعاود  السلطاتمع  يتواصلونأنهم سوف 

  لم يصل أي رد"

 ) المحتجزينأقارب أحد  ليقو  (

ي أو  
ي أو إغانر ي أو نفسي أو طتر

ن لم يتلق المحتجزون والمحتجزات أي دعم قانونن عىل مدار العامي 
كائها.   نقدي من المفوضية السامية أو شر

ي مص" 
ن فن ن المفوضية السامية “بمخاطبة قامت "منصة الالجئي  مكتب    -لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

ونية يوم مص"  أكتوبر  29دت المنصة إرسال تحديث آخر يوم ، وعاو 2021أكتوبر  28برسالة إلكتر
ن تطلب توضيحات 2021 حول الوضع الحاىلي للثمانية عرسر محتجزا ومدى علم ، وكانت منصة الالجئي 

ديم الدعم للمحتجزين والمحتجزات، وإذا يح حول تدخل المفوضية لتقوضوطلب ت الحالة، المفوضية ب
ي هذه الحالة أم ال 

ل من داخل  مع طلب بيان سبب تعطيل عملية التسجي ؟كان يسمح لهم بالتدخل فن
طلب للتدخل الفوري إلنقاذ المحتجزين والمحتجزات، وحتر وقت نرسر الورقة لم تتلق منصة  السجن، و 

ن أي رد.    الالجئي 

 

http://www.rpegy.org/
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ية بالقاهرة ترحيل المحتجزين عىل   التعاون بير  وزارة الداخلية  ● المرصية والسفارة اإلريير
 دفعات: 

ي مص" عىل نسخة من
ن فن يةفإن السفارة   ها: بحسب وثيقة رسمية اطلعت "منصة الالجئي  بالقاهرة  اإلريتر

ي 
اإلفراج  من مديرية األمن  تطلب فيه ٢٠٢١يناير  ١١ قد أرسلت خطابا رسميا لمديرية أمن البحر األحمر فن

ي القاهرة والذي لديه محل إقامة   ٦عن أشة من المحتجزين مكونة من 
أفراد تحت رعاية أحد أقارب  هم فن

معلوم، ولكن قوبل هذا الطلب من قبل األجهزة األمنية تجاه أقارب األشة بالرفض التام والسبب هو عدم  
ت مؤكدة فإن أقارب العائلة قاموا صالحية المخاطبة من خالل السفارة إىل مديرية األمن، وبحسب شهادا

  بنفس المحاولة مع إدارة الهجرة والجوازات والجنسية ولكن قوبل طلبهم بالرفض. 

ي نفس الشهر يناير 
يا فقط  ٢٠٢١ثم فن ية باستخراج وثائق سفر صالحة للسفر إىل إريتر قامت السفارة اإلريتر

ي تبلغ فيه
ا إدارة سلطة مقر االحتجاز الثمانية عرسر لستة محتجز/ة، وكانت هذه هي المرة األوىل التر

ي القاهرة تنظم وتجهز أوراق وإجراءات ترحيلهم  
يا فن محتجزا أن السلطات المصية بالتعاون مع سفارة إريتر

 قرسا إىل بالدهم.  

ي  
ي األول من أغسطس الماضن

ية   ٢٠٢١ثم فن بدأت وزارة الداخلية المصية بالتعاون مع السفارة اإلريتر
طة القصت  القديم حينما اعلق بعملية ترحيل  ترتيبات تت  ي قسم شر

يا المحتجزين/ات فن لثمانية عرسر إريتر
يةحصن مندوب من السفارة  ا، قام الموظف  اإلريتر طة القصت  مع أوراق رسمية وكامت  بالقاهرة إىل قسم شر

هم  أن   -فارة موظف الس   -بالتقاط صور فوتوغرافية شخصية لجميع المحتجزين والمحتجزات، ثم أختر
حيلهم لذلك سوف  أجهزة األمن المصية ترفض بقائهم داخل البالد تحت أي شكل أو صورة وتطالب بتر

حيل.  ية باستخراج وثائق سفر لهم/لهن لتتم عملية التر   تقوم السفارة اإلريتر

ي 
ية بالقاهرة وثائق سفر لخمسة عرسر منهم، )اطل ٢٠٢١أغسطس  ٤وبالفعل فن عت  أصدرت السفارة اإلريتر

ن عىل صور من أصولها، تتضمن معلومات أساسية عن كل منهم وصورة شخصية تم  منصة الالجئي 
يا،  طة، ومدون عليها بأنها صالحة للسفر فقط إىل إريتر ي قسم الرسر

التقاطها من قبل موظف السفارة فن
ن أحدهما من السفارة  يةومختومة بخاتمي  ي من سكرتت  أول القنصل اإلريتر

ي  بالقاهرة، والثانن اإلريتر
 بالقاهرة( 

حيل إىل  ، والعديد من المرات منذ إأعلن المحتجزون رفضهم للتر ن ن السابقي  يا عدة مرات خالل العامي 
ريتر

  رد.  أو أغسطس وحتر هذا األسبوع وهو ما تقابله إدارة مقر االحتجاز بعدم اهتمام 

 

جهير  ترحيلهم  مقر االحتجاز تبلغ ثمانية محتجز/محتجزة بأنه تم ت  ادارةخر تحديث: أ ●
أكتوبر   ٣٠وتبدأ نقلهم صباح السبت   كدفعة أوىل  ،٢٠٢١أكتوبر  ٣١ يوم األحد القادم

http://www.rpegy.org/
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وس كورونا   -تاري    خ نشر هذه الورقة  -  ٢٠٢١ إىل مدينة سفاجا للحصول عىل تطعيم فير
، وأنه يتم تجهير  ترحيل بقية المحتجزين والمحتجزات خالل وإجراء إختبار إصابة

  :األسابيع القادمة

ي خالل األ 
طة القصت  القديم أعلنت سبوع الماضن محتجزين  أن ثمانية من ال -االحتجازمقر -إدارة قسم شر
يا مساء يوم األحد سيتم ترحيلهم إىل إر  أكتوبر باستخدام وثائق السفر، وأن عملية نقلهم سوف تبدأ   ٣١يتر

وس كورونا، ثم بعد إىل سفاجا، حيث من المقرر تلقيهم  ٢٠٢١أكتوبر  ٣٠يوم السبت  تطعيم مضاد لفت 
ض ترحيلهم  ٢٠٢١أكتوبر  ٣١ذلك من المقرر أن يصلوا مطار القاهرة قبل مساء األحد  ، حيث من المفتر

ية "أسمرة".   ان إىل العاصمة اإلريتر كة مص للطت   عىل رحلة لرسر

ي 
بِلغت الثمانية التر

ُ
ن بأنه سيتم ترحيلهم يوم األحد أ ، ٢٠٢١أكتوبر  ٣١منصة الالجئي  : )حامد آدم عىلي

 ، ، موىس آدم حامد، فارس آدم عىلي ، انتصار حامد آدم عىلي ، نعمة حامد آدم عىلي سعديه حامد آدم عىلي
، سعيد حامد آدم  ( كمال ادم عىلي    عىلي

رصدت منصة الالجئير  صباح اليوم نقل المحتجزين الثمانية المشار إليهم/هن إىل   -
ي تحقق الخطر وبداية   -ألحمر التابعة لمحافظة البحر ا -مدينة  سفاجا 

وهو ما يعب 
حيل القشي للثمانية المذكورين.   عملية الير

 
، ولماذا يرفض الثمانية عشر  ● يون إىل مرص بشكل غير نظامي لماذا يصل الالجئون اإلريير

حيل القشي إىل بالدهم؟  محتجز عملية الير

يون من بالدهم خوفا من  إنتهاكات حقوق اإلنسان "العبودية  يخرج الالجئون والالجئات اإلريتر

ي سن صغت  ولمدى الحياة، السجن والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون" 
والتجنيد اإلجباري فن

/ات إىل الفرار من بالدهم/هن بحثا عن   ن يي 
ي تدفع مئات اآلالف من اإلريتر

ها من اإلنتهاكات التر وغت 

ي مخيمات اللجوء يتوجه الكثت  منهم إىل مالذ آمن، بعضهم يتجه إىل السودان وبسبب سوء األوض
اع فن

ن لبلد ثالث حيث يمكنه االندماج وبدأ حياة   ي إعادة التوطي 
ي الوصول إىل مالذ آمن وطمعا فن

مص أمال فن

ي مسجل لدى  ء و ملتمس لجوء إريتر ي حقيقية، تستضيف مص أكتر من ثمانية عرسر ألف الجر

ي مص المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئ
ن فن ي نهاية عام  –ي 

بحسب تقرير المفوضية فن

ات جائحة كورونا عىل حركة الهجرة النظامية والغت  نظامية،  1-  ٢٠٢٠ وهو العدد الذي ارتفع رغم تأثت 

ات حيث يتطلب منهم   العدد األكتر منهم دخلوا إىل مص بصورة غت  نظامية، بسبب نظام التأشت 

ة دخول مسبقة وهي  ن من السودان.  الحصول عىل تأشت  ي وضعهم خاصة إذا كانوا قادمي 
  مستحيلة فن

ي مدى  
ن يواجهون خطر التعذيب واالحتجاز التعسقن ن اإلرتريي  ي حالة اإلعادة القرسية فإن الالجئي 

فن

الحياة إذا نجوا من الموت خارج نطاق القانون، لقد حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش مص سابقا  
 

1 https://reporting.unhcr.org/node/2540?y=2021#year  

http://www.rpegy.org/
https://reporting.unhcr.org/node/2540?y=2021#year
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ي عام 
حيل أكتر من من ترحيل الالج ٢٠٠٩فن ن عندما قامت السلطات المصية بتر يي 

ن اإلريتر ئ  ٤٥ئي  الجر

، لذلك يرفض المحتجزون الثمانية عرسر التعدي عىل حقوقهم ويطالبون بتمكينهم  2إرتري إىل بالدهم 

حيل القرسي لما فيها من خطر محقق عىل   من طلب الحماية الدولية مع رفض قاطع لعملية التر

 حياتهم/هن. 

األوىل خالل هذا العام وال األعوام قبله، بل تكشف عن نمط متكرر من  ليست ●

 : االنتهاكات

ات طويلة بدون سند رسمي   ن لفتر ي يوثق فيها احتجاز الالجئي 
إن هذه القضية ليست األوىل التر

وبدون محاكمة وبدون تمكينهم/هن من تقديم التماس اللجوء عند محاولة دخولهم أو 

حيل القرسي، فقد  خروجهم من البالد بصو  رة غت  رسمية، ثم بعد ذلك تعرضهم لخطر التر

ي ديسمتر 
ي مص فن

ن فن ي محاولة السلطات المصية ترحيل  ٢٠٢١رصدت منصة الالجئي 
الماضن

ية   ي سجن القناطر الخت 
ي فن
ن كانا محتجزين ألكتر من سبع سنوات بدون سند قانونن يي 

ن إريتر الجئي 

ختصة وتدخل من المفوضية السامية لألمم المتحدة وبعد تقديم شكاوى للجهات األممية الم

ي 
ن أوقفت السلطات المصية ترحيلهم ولكنهم مازالوا محتجزين حتر اآلن فن لشؤون الالجئي 

ي عام 3ظروف احتجاز سيئة للغاية
أصدرت المفوضية المصية للحقوق والحريات  ٢٠١٧، وفن

ن والالجئات المحتجزين بقس ات الالجئي  طة السلوم ومطروح عىل  ورقة موقف حول عرسر م شر

ن   حيل وهو ماحدث مع مجموعة من اليمنيي 
الحدود الغربية لمص مع ليبيا وتهديدهم/هن بالتر

 . 4وتم ترحيلهم بالفعل الحقا

 

 

 

 

 

 
2 https://www.hrw.org/ar/news/2009/01/08/235186  
3-https://rpegy.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa 

-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9
-85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86%d9%-d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84%
 d8%a5%d8%b1/% 
4 content/uploads/2018/09/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9.pdf-rf.net/wp-http://ec  

http://www.rpegy.org/
https://www.hrw.org/ar/news/2009/01/08/235186
https://rpegy.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b1/
https://rpegy.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b1/
https://rpegy.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b1/
https://rpegy.org/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a5%d8%b1/
http://ec-rf.net/wp-content/uploads/2018/09/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9.pdf
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 خلفية قانونية 

ياالثمانية عرسر  احتجاز " إن  ي ظروف احتجاز إ  /إريتر
ية فن طة سيئةريتر ي قسم شر

القصت  التابع  فن
ثم محاولة ترحيلهم/هن ومنهم/هن أطفال وفتيات هو مخالفة واضحة  لمديرية أمن البحر األحمر، 
امات جسيما وإخالال المصيوضيحة للدستور والقانون  ن ن   بالتر مص الدولية تجاه الالجئي 

 والمهاجرين" 

يعية الوطنية أوال: ال ي الدستور والقانون المرصي: نصوص التشر
 
ي تم انتهاكها ف

 البر

، وعدم وجود نصوص أو أفرع قانونية تنظم   ن ي مصي خاص بالالجئي 
عىل الرغم من أنه ال يوجد قانون وطتن

ي المادة )  ٢٠١٤شئونهم/هن فإن الدستور المصي لعام  
( عىل حق اللجوء موضحا أن "للدولة  ٩١ينص فن

ي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حق وق اإلنسان أو  أن تمنح حق اللجوء السياىسي لكل أجنتر
ي المادة 

ن محظور"، كما نص الدستور أيضا فن ن السياسيي  منه عىل أن   ٥٤السالم أو العدالة، وتسليم الالجئي 
مس، وفيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض عىل أحد، أو تفتيشه، أو  

ُ
“ الحرية الشخصية حق طبيىع، وه مصونة ال ت

  ضانئ مسبب يستلزمه التحقيق". حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر ق
وعىل الرغم من عدم وجود منظومة وطنية مصية لتنظيم عملية اللجوء ككل، إال أن الحكومة المصية قامت بعقد مذكرة  

ي 
ن وقع عليها فن اير سنة  ١٠تفاهم مع مكتب األمم المتحدة لشؤون الالجئي  لتحديد اختصاصات مكتب األمم   5١٩٥٤فتر

ي مص المتحدة  
ن فن ن الحكومة المصية.  وحدود لشؤون الالجئي  اكة والتعاون بينه وبي   ونطاق عمله والرسر

ي سياق الهجرة غت  النظامية، فإن قانون رقم  
عية واإلتجار بالبرسر   ٢٠١٦لسنة   ٨٢وفن عىل 6والخاص بمكافحة الهجرة غت  الرسر

تب أية مسؤولية جنائية أو مدنية عىل المهاجر المهر  ي القانون،  أنه "ال تتر
ب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فن

ي هذا  
ي جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فن

وال يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فن
ن إىل  " إال أنهالقانون"، /القادمي  ن ي اللجوء أو  مص لطلب اللجوء وتجاهل وضع أي ضمانات لحقو   لم يتحدث عن الالجئي  ق طالتر

خطر جسيم، كما تجاهل   لحرية التنقل كما لم يتضمن الحماية من اإلعادة القرسية وهي ترحيل المهاجر إىل دولة قد يتعرض فيها إىل 
" ي
ن بحكم الواقع والقانون اإلنسانن ي اللجوء و الالجئي  ن المهاجر االقتصادي وطالب اللجوء، ولم يحظر احتجاز طالتر  7. وضع إطار يفرق بي 

 

 

ي  
ي وقعت وصدقت عليها مرص والبر

ي المعاهدات والمواثيق الدولية البر
 
امات الدولية ف ثانيا: اإللير 

 تم اإلخالل بها:  

ي مص، إال أن المادة  
ن فن يىعي أو تنظيمي لحماية وتنظيم حياة الالجئي 

وعىل الرغم من عدم وجود إطار ترسر
م ٩٣)  ن الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق ( من الدستور المصي تنص عىل أن " تلتر

 
 . 1954لسنة  172صدرت بالقانون رقم  5
ي العدد ) 6

ي الجريدة الرسمية فن
 . 2016نوفمتر  7أ مكرر( بتاري    خ  44المنشور فن

 . 2015ديسمتر   15ية أساسية( والمنشور بتاري    خ منظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان ) قانون الهجرة المصي يفتقر إىل تدابت  حما  7
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ها وفقا لألوضاع المقررة"، وعىل  ي تصدق عليها مص، وتصبح لها قوة القانون بعد نرسر
اإلنسان التر

المستوى اإلقليمي والدوىلي فإن مص وقعت وصدقت عىل كثت  من العهود والمواثيق الدولية المتعلقة 
امات بحقوق اإلنسان بشكل عام وال ن /ات وحقوقهم/هن، ومن ضمن االلتر ن متعلقة خصوصا بحماية الالجئي 

ي عدم التعرض للعقاب بسبب  
ن فن ي تفرضها هذه االتفاقيات والعهود والمواثيق فيما يتعلق بحق الالجئي 

التر
ن  وطه(، وحظر ترحيل الالجئي  الدخول غت  الرسمي والحماية القضائية ضد االحتجاز )وخاصة األطفال وشر

وطه ي من ناحية قانون حقوق اإلنسان الدوىلي والمواثيق  وشر
ي هذا العرض القانونن

، كما سنورده تفصيال فن
ي وقعت وصدقت عليها مص:  

 والمعاهدات الدولية التر

 

-   : ي
 حول حظر االحتجاز التعسف 

ي المادة ) 
أو  ( منه عىل أنه: "ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه ٩نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: فن

ي المادة ) 
ي حقِّ ٨نفيه تعسفيا"، وفن

( نص عىل أن: " الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، وهم يتساوون فن

ن ينتهك هذا اإلعالن    تميت 
ع بالحماية من أيِّ

ُّ
ي حقِّ التمت

، كما يتساوون فن ن ع بحماية القانون دونما تميت 
ُّ
التمت

ي المادة ) 
". وفن ن ع بجميع ٢ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التميت 

ُّ
( منه عىل أن :" لكلِّ إنسان حقُّ التمت

ن بسبب العنص، أو   نوع، وال سيما التميت 
ن من أيِّ ي هذا اإلعالن، دونما تميت 

يات المذكورة فن الحقوق والحرِّ

، أو  ي أو االجتماعي
، أو األصل الوطتن ا وغت  سياىسي ين، أو الرأي سياسيًّ

ِّ
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الد

و  ي التر
نُ عىل أساس الوضع السياىسي أو القانونن  عن ذلك ال يجوز التميت 

ً
ة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضال

 أو موضوًعا تحت الوصاية أو غت  
ًّ
أو الدوىلي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقال

ي أم خاضًعا أليِّ قيد آخر عىل سيادته".، 
ع بالحكم الذانر

ِّ
ثم توسع العهد الدوىلي الخاص بالحقوق  متمت

ي المادة ) 
ي الحرية واألمن الشخصي فن

ي النص عىل الحق فن
ي تنص عىل: ٩المدنية والسياسية فن

 ( والتر

ي الحرية وفن األمان عىل شخصه. وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال ل .١
كل فرد الحق فن

 عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه. يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص  

. يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه  ٢

 شيعا بأية تهمة توجه إليه 

ن ٣ ن المخولي  . يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، شيعا، إىل أحد القضاة أو أحد الموظفي 

ة وظائف قضا ئية، ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال  قانونا مباشر

يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز 

ي أية مرحلة أخرى من مراحل 
تعليق اإلفراج عنهم عىل ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة فن

 تنفيذ الحكم عند االقتضاء.  ةو لكفالاإلجراءات القضائية، 
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كل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل محكمة لكي تفصل هذه ل .٤

 . ي
ي قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غت  قانونن

 المحكمة دون إبطاء فن

ي ل .٥
ي حق فن

 الحصول عىل تعويض. كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غت  قانونن

ي التعليق العام رقم )
 (: ٨ثم جرى تطوير هذا النص فن

ي األمان عىل شخصه غالبا ما فهمت فهما  ٩إن المادة  -١ 
ي الحرية وفن

ي تتناول مسألة حق كل شخص فن
، التر

ي قدمتها الدول األطراف، ولذلك قدمت تلك الدول معلومات غت  كاملة.  
ي التقارير التر

ضيقا إىل حد ما فن

ي  ١شت  اللجنة إىل أن الفقرة  وت
ي الحاالت الجنائية أو فن

تنطبق عىل جميع أنواع الحرمان من الحرية، سواء فن

بوية، ومراقبة الهجرة،  د، وإدمان المخدرات، واألغراض التر الحاالت األخرى كاألمراض العقلية، مثال، والترسر

( ال تنطبق إال عىل  ٣وكامل الفقرة  ٢)جزء من الفقرة  ٩إىل غت  ذلك. وصحيح أن بعض أحكام المادة 

ي  
األشخاص الذين توجه إليهم تهمة ارتكاب إحدى الجرائم. غت  أن البقية، وخاصة الضمان الهام الوارد فن

، أي حق الرجوع إىل القضاء ليقوم بتحري قانونية االعتقال، تنطبق عىل جميع األشخاص الذين  ٤الفقرة 

ن عىل الدول يتعرضون للحرمان من حريتهم، بالقبض ع  ليهم أو باعتقالهم. وباإلضافة إىل ذلك، يتعي 

ي يدعي فيها ٣األطراف أن تضمن أيضا، وفقا للمادة 
ي الحاالت األخرى التر

( توفت  سبيل االنتصاف الفعال فن

  شخص أنه قد تعرض للحرمان من حريته مما يتنافن مع هذا العهد. 

ي الفقرة -٢
ي حالة٩من المادة  ٣تقتصن

أي إنسان موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب إحدى  ، أن يراع فن

ة الوظائف القضائية. ويضع   ن قانونا مباشر ن المخولي  الجرائم، إحالته "فورا" إىل أحد القضاة أو الموظفي 

ي أن يتجاوز أياما  
 دقة، وترى اللجنة أن التأخت  ال ينبىعن

ي معظم الدول األطراف حدودا زمنية أكتر
القانون، فن

عدد كبت  من البلدان معلومات غت  كافية عن الممارسات الفعلية فيما يتعلق بهذه  معدودة. وقد قدم 

  المسألة. 

ي انتظار المحاكمة. وهذا الموضوع أثار بالنسبة  -3
وهناك موضوع آخر وهو مدة االحتجاز اإلجمالية فن

ي بعض البلدان بعض القلق داخل اللجنة، وقد استفرس 
 األعضاء عما لفئات معينة من القضايا الجنائية فن

ي "اإلفراج 
ي "محاكمته خالل مدة معقولة أو" فن

إذا كانت ممارسات تلك البلدان تتوافق مع حق الشخص فن

ي أن يكون االحتجاز قبل اإلحالة إىل المحاكمة إجراء استثنائيا وأن تكون 3عنه" بمقتصن الفقرة 
. وينبىعن

ة إىل أقص حد ممكن. واللجنة ترحب بأية معلومات تتعلق باآلليات الحالية والتدابت  المتخذة  مدته قصت 

 لتخفيض مدة ذلك االحتجاز. 

ي ألسباب تتعلق باألمن العام، أن يخضع ذلك الحبس  -4
ي أيضا، إذا استخدم ما يسم بالحبس الوقانئ

وينبىعن

لذات هذه األحكام، أي يجب أال يكون تعسفيا، وأن يقوم عىل أسس وإجراءات ينص عليها القانون )الفقرة 

ي اإلعالم بأسباب التوقيف )الفقرة ١
ي توفت  المراقبة القضائية لالحتجاز )الفقرة ٢( وينبىعن

( فضال  ٤( وينبىعن

ي )الفقرة 
ي حالة التوقيف غت  القانونن

ي التعويض فن
ي مثل ٥عن الحق فن

(. وإذا وجهت باإلضافة إىل ذلك فن
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ي تنص عليها المادة  تلك الحاالت تهم بارتكاب إحدى الجرائم، تمنح أيضا الحماية الكاملة
(  ٣( و) ٢)  ٩التر

 . 8١٤فضال عن المادة "

ي المادة ) 
ي لحقوق اإلنسان والشعوب فن

( ينص عىل أن )لكل  ٦وعىل النطاق اإلقليمي فإن الميثاق األفريقر

فرد الحق فن الحرية واألمن الشخصي وال يجوز حرمان أى شخص من حريته إال للدوافع وفن حاالت  

 وال يجوز بصفة خاصة القبض عىل أى شخص أو احتجازه تعسفيا.(.  يحددها القانون سلفا،

 
ي القانون الدوىلي لالجئير   االحتجاز حول الحماية من  -

 
وط ف ، وشر ي حالة الدخول غير النظامي

 
ف

ي وقعت وصدقت عليها مرص: 
ي إطار المعاهدات والمواثيق البر

 
 ف

ن الذ ين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون  "تمتنع الدول المتعاقدة فرض عقوبات جزائية عىل الالجئي 

ة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم  ن مباشر ط أن يكونوا قادمي  ، شر ي
إذن، بسبب دخولهم غت  القانونن

ن الذين يقدمون أنفسهم إىل السلطات دون إبطاء و   مهددة. غت  أن هذه الحماية ال تطبق إال عىل الالجئي 

هنوا عىل وجاهة أسباب دخولهم  ي يتر
 أو وجودهم غت  القانونن

، وال تطبق هذه  ن وري من القيود عىل تنقالت هؤالء الالجئي  تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غت  الصن

ي بلد أخر، وعىل الدول المتعاقدة أن تمنح 
ي بلد المالذ أو ريثما يقبلون فن

القيود إال ريثما يسوى وضعهم فن

ن المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل ال ورية ليحصلوا عىل قبول بلد آخر بدخولهم  الالجئي  تسهيالت الصن

ن  ٣١إليه" . المادة )   (.  ١٩٥١من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئي 

ي استنتاجها رقم 
ي    ٤٤وعىل الرغم من هذا النص فإن اللجنة التنفيذية للمفوضية فن قد أباحت احتجاز طالتر

وط محددة ولوقت  ي حاالت أرب  ع فقط وبرسر
: اللجوء ولكن فن ن  معي 

 من أجل التحقق من الهوية.) عندما ال تكون الهوية محددة أو موضع خالف(.  -١

ير   -٢ ي يرتكز عليها طلب اللجوء. )من غت  الممكن استخدام هذا االستثناء لتتر
من أجل تحديد العناض التر

 االحتجاز طوال مدة تحديد صفة اللجوء أو لمدة غت  محدودة.  

ي  -٣
ي الحاالت التر

ها أو فن وثائق مزورة بغية   تقديميقوم فيها ملتمسو اللجوء بإتالف وثائقهم أو تدمت 

اطتضليل سلطات الهجرة.) مع  ي اللجوء لمجرد عدم حيازتهم أل اشتر ثبوتية   وراقعدم جواز احتجاز طالتر

ي بلدهم األصىلي   إذا 
 .(9كان ذلك عائدا اىل عدم تمكنهم من الحصول عىل مثل هذه األوراق فن

 
8 (  Rev.1).\1\GEN\(HRIالمتحدة رقم( وثيقة األمم 9( عىل المادة )8(،التعليق العام رقم )1982اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، الدورة السادسة عرسر
ن و ملتمسي اللجوء، مفوضية األم44اللجنة التنفيذية، التوصية)  9 ، القرار رقم  لشؤونم المتحدة السامية (، احتجاز الالجئي  ن (  37)د 44الالجئي 

1986  . 
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ي هذه الحالة عىل  -٤
.) وفن وريا لحماية النظام العام أو األمن القومي

را عندما يكون ضن قد يكون االحتجاز متر

ي تؤكد أن لطالب اللجوء ماض إجرامي و/أو له انتماءات تشكل خطر عىل النظام  الدول أن توفر اإل 
ثباتات التر

ر احتجازه.   العام أو األمن القومي مما يتر

ي اللجوء ألهداف أخرى، كردع طلبات اللجوء المستقبلية، أو محاولة  وأعلنت اللجنة أن " احتجاز طالتر

ي اللجوء عن متابعة طلباتهم، يعتتر مخالفا لمعايت  الحماية الدولية، و يجب أن ال  تحويل طالتر

ي البالد"  
 يستخدم االحتجاز كعقاب أو كتدبت  إصالجي بتهمة الدخول أو اإلقامة خلسة فن

ها من   وخلصت اللجنة وط اإلجرائية اإلدارية وغت  إىل أنه يجب تفادي االحتجاز لمجرد عدم الوفاء بالرسر

ن أو مراكز االستضافة.   ي مخيمات الالجئي 
 القيود المؤسسية المتعلقة باإلقامة فن

ن عىل أن يكون   وريا و معقوال و حاصال دون أي تميت  " يجب أن ال يتم فرض االحتجاز إال عندما يكون ضن

ي فرض من أجلها ولمدة دنيا"  متناسبا 
  .10مع الغايات التر

توضي باعتماد بدائل عن االحتجاز عند التعاطي   ١٩٩٩كما أن المبادئ التوجيهية المنقحة للمفوضية عام 

ي اللجوء، منها: )إجراءات الرقابة، واإلفراج بكفالة، أو استخدام مراكز احتجاز مفتوحة(، ولكنها  مع طالتر

:  تعطي الضمانات اإلج  ي
، فتكفل لهم الحق فن ن ي اللجوء والالجئي  ي حالة احتجاز طالتر

 رائية الدنيا فن

ي  االحتجاز يجب أن ال يكون  -١
تعسفيا، والبد أن يستند إىل أسباب وإجراءات حددها القانون، وينبىعن

ي بتوسع ليشمل عناض عدم التناسب والظلم وعدم القدرة عىل 
واإلجراءات  التنبؤ تفست  صفة تعسقن

 نية المعتادة.  القانو 

يجب موافاة المحتجزين فورا بمعلومات عن قرار االحتجاز مع كامل أسباب القرار وحقوقهم المتعلقة  -٢

 بالقرار بلغة يفهمونها.  

ي الحصول عىل استشارة قانونية، وعىل مساعدة قانونية إن أمكن.   -٣
 الحق فن

ي قرار احتجازهم من قبل سلطة  -٤
ي فن
ي النظر التلقانئ

قضائية أو هيئة إدارية مستقلة عن سلطة  الحق فن

ي وجوب استمرار االحتجاز. 
 االحتجاز، كما يتضمن هذا األمر إعادة النظر الدورية فن

ورة حرمانهم من الحرية، خالل  -٥ ن بمدى ضن ة أو عن طريق ممثليهم القانونيي  ي المنازعة المباشر
الحق فن

ي أي  والمنازعةجلسة االستماع 
 تقدم.  إثباتاتفن

ي االتصال بالمفوضية السامية  -٦
ي خاص باللجوء، و بمحام،  لشؤونالحق فن

، أو بأي جهاز وطتن ن الالجئي 

ي تتيح هذا التواصل. 
ي خصوصية وشية، مع توفت  الوسائل التر

 وأن يتم ذلك فن

 مبر يمكن اعتبار االحتجاز تعسفيا؟:   -

 
شدة بلجنة الحماية الدولية الفقرة االحتجاز المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لألمم المتحدة بشأن  10  . 51، مستر
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ي الحرية من اال 
ي  أقرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الحق فن

ي أو التوقيف هو مبدأ قانونن
حتجاز التعسقن

ام توفت   ن
الزامي وهو حق أساىسي ذو أهمية ملزمة، كما أعلنت ضاحة أنه ال يمكن للدولة أن تتنصل من التر

ي حاالت الطوارئ
ي الفعىلي باالحتجاز حتر فن

ي عىل مخالفة  11النظر القضانئ
،وال يقتص االحتجاز التعسقن

ي هذا 
، وفن ية للمادة) القانون المحىلي (  ٩اإلطار تعتتر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن األعمال التحضت 

( من العهد تؤكد أن الصفة التعسفية لالحتجاز ال تقتص عىل األعمال المخالفة للقانون، سواء  ١فقرة ) 

ي أو غت  عادل أو غت  متنبأ به، وبالت ، إنما يجب أن يكون االحتجاز غت  تناستر ي أو الدوىلي
ي أن  الوطتن

اىلي ال يكقن

ي كل 
ي قانونيا بل يجب أن يكون أيضا معقوال فن

ي االحتجاز بعد توقيف واحتجاز قانونن
يكون االستمرار فن

 الظروف. 

ي 
ي معايت  معينة لتحديد حاالت االحتجاز التعسقن

ي بتبتن
وقد قام فريق العمل الخاص باالحتجاز التعسقن

والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  انطالقا من كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

إضافة إىل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

ي الحاالت التالية: 
 االحتجاز أو السجن، ويعتتر فريق العمل الحرمان من الحرية تعسفيا فن

ي للحرمان من  -١
مثل أن يبقر شخص ما قيد االحتجاز بعد انتهاء  ) الحرية. عندما ال يوجد أساس قانونن

 عقوبة سجنه، أو عىل الرغم من وجود قانون عفو يمكن تطبيقه عليه( 

ي يضمنها له اإلعالن  عندما  -٢
يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه وحرياته التر

 ية والسياسية. العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدن
ي   -٣

عندما يحرم شخص ما من حريته كنتيجة لمحاكمة تتعارض كليا أو جزئيا مع المعايت  الدولية للمحاكمة العادلة المقررة فن

  بتصنيف، تعارضا جديا إىل درجة تسمح  المعنيةأخرى موافق عليها من قبل الدول  معنيةاإلعالن العالمي أو أدوات دولية  

 الحرية الناتج عنها تعسفيا. الحرمان من 

ي واقعة الدخول غت  
ر سياسة االحتجاز، كما   الرسمي وفن وع ال يتر أعلنت أجهزة حقوق اإلنسان مرارا أن الدخول غت  المرسر

ي قرار صادر سنة 
ورة  ١٩٩٧أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فن عي قد تدل عىل ضن

: "أن واقعة الدخول غت  الرسر

ر احتجازه لمدة إنما يمكن  التحقيق، وقد يكو  ن هناك عناض خاصة بالفرد منها ميله الواضح إىل الفرار أو عدم تعاونه، تتر

عيا عند انعدام مثل هذا العناض"  12اعتبار االحتجاز تعسفيا وإن كان الدخول اىل البالد غت  شر

 

 :  احتجاز األطفال  -

ن "الطفل: حقوق  اتفاقية( فقرة )ب( من ٣٧)المادة تنص   : الدول األطراف  متلتر ي
يحرم أي طفل من حريته   ب( أال ......  باآلنر

 للقانون وال يجوز ممارسته إال   تعسفية،بصورة غت  قانونية أو  
ً
ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا

ة زمنية مناسبة". ووفقا التفاقية حقوق الطفل " يجب  األطفال إال كملجأ أخت    احتجاز يستخدم  أال كملجأ أخت  وألقص فتر

ي الحسبان")المادة  ٣٧ ")المادةوأن يكون ألقص مدة ممكنة
ي االعتبار مصالح الطفل الفضىل فن

 (.  ٣فقرة ب( " مع الوضع فن

 
 (.  16( الفقرة )24(، التعليق العام رقم)11(، الفقرة )29التعليق العام رقم ) 11
121993 at Para.9.4. -a Human Rights Committee. 3 April 1997. Communication no.560v.Australi   
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ي حالة احتجاز من هم أكتر من سن الطفولة، باإلضافة لجميع   وتعتتر *
اطات احتجاز األطفال أكتر تقييدا من تلك فن اشتر

اطات، ي عند  االشتر
:  احتجاز ينبىعن ام بما يىلي

ن  األطفال االلتر

ة زمنية ممكنة -١  .13أال يلجأ إىل احتجاز أي طفل أو سجنه إال كملجأ أخت  وألقص فتر

ي حاالت االحتجاز االستثنائية، يجب أن تحكم مصلحة الطفل الفضىل عملية االحتجاز والبد أن تؤخذ احتياجات   -٢
فن

ي الحسبانالذين بلغوا السن  األشخاص
ي فن
 .14القانونن

٣-  ، ن ي خالف ذلك )مثل   ما لميجب فصل األطفال عن البالغي 
األطفال   إبقاءيعتتر أن من مصلحة الطفل الفضىل تقتصن

 الصغار مع أمهاتهم. 

ها من المساعدات المناسبة بما   -٤ ي الحصول برسعة وبدون قيود عىل مساعدة قانونية وغت 
يجب أن يتاح لألطفال الحق فن

ي 
ن وكيل فن  .15ذلك تعيي 

ي البقاء عىل اتصال مع أشهم.  -٥
 لألطفال الحق فن

ي مواصلة تعليمهم، والذي يجب أن يتم خارج أماكن  -٦
 .16االحتجاز لألطفال الحق فن

ي االستجمام واللعب -٧
  .17لألطفال الحق فن

 اللجوء:  وملتمسي  ات/ ترحيل الالجئير    -

حيل القرسي إىل بلد يخسر لقد  ن و ملتمسي اللجوء حظر التر ي العديد من  فيها عىل حياة الالجئي 
سواء فن

ي 
ي المعاهدات والمواثيق الدولية واإلقليمية التر

ن أو وقعت وصدقت عليها مص، سواء فن قانون الالجئي 
 عىل أنه: "  ١٩٥١ االتفاقيةمن  ٣٣المادة حيث تنص  قانون حقوق اإلنسان: 

ي تكون   تطرد الجئا أو ترده بأية صورة من الصور إىلال يجوز ألية دولة متعاقدة أن  -١
حدود األقاليم التر

ن فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب  حياته أو حريته مهددتي 
 آرائه السياسية. 

ئ تتوفر دواع معقولة العتباره خ عىل -٢ أمن البلد الذي   عىلطرا أنه ال يسمح باالحتجاج بهذا الحق ألي الجر
ي الخطورة، خطرا 

ي عليه الرتكابه جرما استثنانئ
 عىليوجد فيه أو العتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهانئ

  مجتمع ذلك البلد."

 
 ( من اتفاقية حقوق الطفل. 37المادة ) 13
 ( فقرة )ج( من اتفاقية حقوق الطفل. 37المادة)  14
 ( فقرة)د( من اتفاقية حقوق الطفل. 37المادة ) 15
 ( من اتفاقية حقوق الطفل. 28المادة ) 16
 ( من اتفاقية حقوق الطفل. 31المادة ) 17
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( ، إضافة إىل أشكال الحماية التكميلية  18٦، 23١٠٢،22٨٥،21٣٠،20٢٢،19٧اللجنة التنفيذية أرقام ) استنتاجاتوبالعودة 
حيل القرسي هو جريمة بكل  ٢٠٠١(24بالمفوضية ، المشاورات العالمية حول الحماية الدولية ) الخاصة ، فإن التر

 أشكاله وأنواعه. 
 

ي   اتفاقية( من ٣( فقرة )٢تنص المادة )كما  
ن فن ي تحكم الجوانب المحددة لمشكالت الالجئي 

منظمة الوحدة اإلفريقية التر
ي دولة عضو بإخضاع شخص إلجراءات مثل رفضه عىل الحدود أو العودة أو الطرد، مما  ال تقوم أ- 3" عىل أنه    ١٩٦٧25أفريقيا

ي إقليم حيث  
ن
ه عىل العودة أو البقاء ف ي المادة ) تهدد يجتر

ن
ن   –( ١حياته أو سالمته البدنية أو حريته لألسباب المذكورة ف الفقرتي 

()١(،  )٢ "  

 

ي القانون الدوىلي لحقوق  
"اليجوز  ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: ٥المادة )   فإن  اإلنسان: وأما فن

ة بالكرامة."
َّ
 أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاط

ُ
، وتنص المادة  إخضاع

وب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة٣)  ه من ضن  26( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغت 
. يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، ١"عىل أنه  

ي خطر التعرض للتعذيب. وتراعي 
السلطات    إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون فن

ي حالة المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبار 
ي ذلك، فن

ات ذات الصلة، بما فن
الدولة  ي 

فن اإلنسان  لحقوق  الجماعية  أو  الصارخة  أو  الفادحة  االنتهاكات  من  ثابت  نمط  وجود  االنطباق، 
 . " المعنية. 

  القرسي:  االختفاء( من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من ١٦كما أن المادة ) 
تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك ال يجوز ألي دولة طرف أن تطرد أو  -١

 أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية لالختفاء القرسي. 

 
ي الوثيقة رقم  1977( لسنة 6استنتاج اللجنة التنفيذية رقم )  18

ون. الوارد فن (. خاتمة أقرتها اللجنة A / 32/12 / Add .1للجمعية العامة لألمم المتحدة ) 12A،الدورة الثامنة والعرسر

نامج المفوض السامي بناًء عىل توصية اللجن | التنفيذية لتر ن  . 1977أكتوبر   12ة الفرعية الجامعة المعنية بالحماية الدولية لالجئي 
ي الوثيقة رقم   (7استنتاج اللجنة التنفيذية رقم )  19

ون. الوارد فن (. خاتمة أقرتها اللجنة التنفيذية A / 32/12 / Add .1للجمعية العامة لألمم المتحدة ) 12Aالدورة الثامنة والعرسر

نامج المفوض السامي  | لتر ن  . 1977أكتوبر   12 بناًء عىل توصية اللجنة الفرعية الجامعة المعنية بالحماية الدولية لالجئي 
ي الوثيقة رقم  1981( لسنة 22رقم )  التنفيذيةاللجنة  استنتاج 20

ي حاالت التدفق عىل نطاق واسع(، اللجنة التنفيذية الدورة الثانية والثالثون. وارد فن
ي اللجوء فن   12A) حماية طالتر

نامج المفوض السامي بناًء عىل توصية اللجنة الفرعية الجامعة المعنية بالحماية الدولية A / 36/12 / Add .1للجمعية العامة لألمم المتحدة ) (. خاتمة أقرتها اللجنة التنفيذية لتر
 | ن  . 1981أكتوبر  21لالجئي 

ي  الدورة الرابعة و   1983( لسنة 30اللجنة التنفيذية رقم ) استنتاج 21
ئ أو اللجوء( وارد فن ي ال أساس لها بشكل واضح أو المسيئة للحصول عىل مركز الالجر

الثالثون.) مشكلة الطلبات التر

نامج المفوض السامي بناًء عىل توصية اللجنة الفرعية الA / 38/12 / Add .1للجمعية العامة لألمم المتحدة ) 12Aالوثيقة رقم  جامعة المعنية  (. خاتمة أقرتها اللجنة التنفيذية لتر
 |. ن  1983أكتوبر  20بالحماية الدولية لالجئي 

ي الوثيقة رقم 1998( لسنة 85اللجنة التنفيذية رقم )  استنتاج 22
 A / 53/12للجمعية العامة لألمم المتحدة ) 12A، الدورة التاسعة واألربعون. )استنتاج بشأن الحماية الدولية( وارد فن

/ Add .1 |)09   1998أكتوبر . 
ي وثيقة الجمعية العامة لألمم المتحدة )  56(، الدورة 102نتاج اللجنة التنفيذية رقم ) است 23

(، )استنتاج عام بشأن الحماية الدولية( من قبل اللجنة التنفيذية A / AC .96  /1021وارد فن

 |، ن  . 2005أكتوبر   7لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي 
ي سياق نظم اللجوء الفردية(، المشاورات العالمية حول الحماية الدولأشكال الحماية التكميلية الخاصة بال 24

ن فن ) حماية الالجئي  ن - 28ية)مفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئي 

 (. 2001يونيو  29
ي  1980لسنة  332انضمت مص لهذه االتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم  25

ي الجريدة الرسمية    1980يونيه سنة  28الصادر فن
والمنشور فن

ي  20العدد 
 . 1982مايو  20فن

ي  46/ 39لألمم المتحدة   اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 26
كانون األول/ديسمتر    10المؤرخ فن

نسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم  حقوق اإل  (، 1) 27، وفقا ألحكام المادة 1987حزيران/يونيه  26تاري    خ بدء النفاذ:   1984
لسنة   154بموجب القرار الجمهوري رقم  االتفاقية، انضمت مص لهذه 409، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع 1993المتحدة، نيويورك، 

ي  1986
ي 1986أبريل سنة  6الصادر فن

ي الجريدة الرسمية العدد األول فن
 . 1988يناير  7، والمنشور فن
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للتحقق من وجود مثل هذه األسباب، تراعي السلطات المختصة جميع االعتبارات ذات الصلة، بما  -٢
ي ذلك، عند االقتضاء، وجود حاالت ثابتة من ا

ي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي فن النتهاك المنهجر
ي الدولة المعنية. 

ي الدوىلي فن
 لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنسانن

ي أحكام اإلعدام المخالفة للقانون ٥المبدأ رقم ) إضافة إىل 
( من مبادئ الحماية الفعالة والتحقيق فن

ي ينص عىل أن   :27والتعسفية الصادرة بدون محاكمة 
يعاد أحد عنوة أو يسلم إىلي بلد توجد  " ال والتر

خارج نطاق القانون أو اإلعدام   اإلعدامأسباب جوهرية لالعتقاد بأنه يمكن أن يذهب فيه ضحية 
ي أو اإلعدام دون محاكمة."

ن  ٢المادة رقم ) وأيضا تنص  التعسقن ( من إعالن القاهرة حول حماية الالجئي 
ي  ي العالم العرنر

ن فن ئ عند الحدود أو إعادته قرسا إىل البلد  :" يؤكد أهمية 28والنازحي  مبدأ عدم رد رد الالجر
 فيه عىل حياته أو حريته باعتبار هذا المبدأ قاعدة امرة من قواعد القانون الدوىلي العام"

  الذي يخسر
ي التعليق العام رقم ) 

( للجنة  ٣١التعليق العام رقم ) و ، 29( للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ٢٠وفن
 .  31١٩٦٧الملجأ اإلقليمي  بشأن، وإعالن األمم المتحدة 30عنية بحقوق اإلنسان الم
 

 
 

ي الحالة  -
 
يةوأما عن ترحيل األطفال، وخاصة ف   :اإلريير

 
ن لذوي  هم خارج بلد  ( للجنة حقوق الطفل،٦العام رقم )  التعليق فإن  الخاص بمعاملة األطفال غت  المرافقي 

  المنشأ ينص عىل: 
ام مبدأ عدم  الرد:  )و( احتر

ن عن ذوي  هم، يجب عليها - ٢٦  ن أو المنفصلي  ح تر توفر الدول المعاملة المناسبة لألطفال غت  المصحوبي 
م  اماتها أن تحتر ن ن   التر ي وقانون الالجئي 

بعدم الرد الناشئة عن القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانن
ن  م بوجه خاص االلتر ، ويجب عليها أن تحتر

ً
 تاما

ً
اما ي المادة احتر

من االتفاقية  ٣٣امات المنصوص عليها فن
ن لعام  ي المادة  ١٩٥١الخاصة بوضع الالجئي 

وعالوة عىل ذلك، - ٢٧من اتفاقية مناهضة التعذيب.  ٣وفن
ي الدول 

اماتها حتر تقن ن  إىل بلد آخر إذا  بالتر
ً
لديها أسباب   توافرتبموجب االتفاقية ال يجوز لها أن تعيد طفال

ه، عىل غرار األخطار  حقيقية تدعو إىل ا ر ال يمكن جتر ي ُيعرض الطفل لصن
العتقاد بوجود خطر حقيقر

ن  ي المادتي 
ي البلد الذي ُيطرد االتفاقيةمن  ٣٧و ٦المنصوص عليها فن

، عىل سبيل الذكر ال الحص، سواء فن

 
 االقتصادي المجلس اعتمدها، محاكمة دون واإلعدام التعسفي واإلعدام القانون نطاق خارج اإلعدام لعمليات الفعالين والتقصي المنع مبادئ 27

 1989 مايو/آيار 24 في المؤرخ 65/1989 قراره في، واالجتماعي
ة من فريق  28 ي الفتر

ي القاهرة فن
ن فن اء العرب المجتمعي  ي  19إىل  16ه، 1419األوىل  جمادى  24إىل  21الختر

ين الثانن / ترسر ي الندوة  1992نوفمتر
فن

ي بالتعاون مع كلية ال
ي نظمها المعهد الدوىلي للقانون اإلنسانن

ي " التر ي العالم العرنر
ن فن امعة  حقوق بجالعربية الرابعة حول " اللجوء وقانون الالجئي 

ن   .القاهرة برعاية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئي 
)حظر التعذيب وغيره من ضروب   7(، المادة 20(، التعليق العام رقم )1992اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة واألربعون ) 29

 ة (.أو المهين الالإنسانية المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
ي العهد(، الدورة 31التعليق العام رقم ) 30

ي العام المفروض عىل الدول األطراف فن
ام القانونن ن ( اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان )طبيعة االلتر

ي جلسة اللجنة رقم 2004الثمانون) 
ي 2187(، اعتمد هذا التعليق فن

، وثيقة األمم المتحدة 2004ازار/ مارس  29، المعقودة فن
(HRI/GEN/1/Rev .8 ) 

 عىلي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  31
، حقوق اإلنسان: مجموعة 1967كانون األول/ديسمتر   14( يوم 22-) د2312اعتمد ونرسر

 . 930، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، 
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ي مرحلة الحقة. وتنطبق هذه 
ل إليه فن

َ
ي أي بلد آخر يمكن أن ُينق

امات المتعلقة بعدم  إليه الطفل أو فن ن االلتر
ة للحقوق المضمونة بموجب االتفاقية صادرة عن  ي تكون فيها االنتهاكات الخطت 

ي الحاالت التر
 فن
ً
الرد أيضا

ة لفعل أو  جهات غت  حكومية وبصف النظر عما إذا كانت هذه االنتهاكات مقصودة أو نتيجة غت  مباشر
ي  فعل. امتناع عن 

ي أن   تراعالنتهاكات بطريقة تقييم خطر وقوع هذه ا وينبىعن
سن الطفل وجنسه، كما ينبىعن
ي منها األطفال بسبب نقص الغذاء أو الخدمات  

ي قد يعانن
ي التقييم النتائج البالغة الخطورة التر

تراع فن
 الصحية. 

ر ال - ٢٨   ُيعرض األطفال لصن
ً
 شديدا

ً
ي أعمال القتال يتضمنان خطرا

ولما كان تجنيد القصر ومشاركتهم فن
امات الدول الناشئة يمكن  ن ي الحياة، فإن التر

ه فيما يتعلق بحقوق اإلنسان األساسية، بما فيها الحق فن جتر
ن  ٣٨عن المادة  ان مع المادتي 

وتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل  ٤و ٣من االتفاقية، باالقتر من التر
ي 
اك األطفال فن اعاتالمتعلق باشتر ن  يتجاوز  التن

ً
ن نطاقها حدود الدولة، و المسلحة، تستتبع آثارا عىل  يتعي 

ي ُيعرض  
الدول أن تمتنع عن رد أي طفل مهما كانت الطريقة إىل حدود دولة حيث يكون هناك خطر حقيقر

، أو حيث  ن ي أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنسية لألفراد العسكريي 
القاض للتجنيد سواء للمشاركة فن

ة أو  ي لمشاركة القاض المباشر
 أو من  يوجد خطر حقيقر

ً
ي أعمال القتال، سواء بوصفه محاربا

ة فن غت  المباشر
 خالل أدائه لمهام عسكرية أخرى. 

 

اماتعىل الرغم من مخالفته للدستور والقانون  ● الدولية، لماذا تحتجز مرص  وااللير 

 / ؟  ملتمساتملتمسي ي حالة الدخول بشكل غير رسمي
 
 اللجوء ف

ن القانون من أجل توضيح الوضع هنا ننوه أنه يحدث  ن قرار رئيس الجمهورية  ٢٠١٦لسنة  ٨٢تنازع بي  وبي 

والخاص بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية، حيث إن  32  ٢٠١٤(لسنة ٤٤٤رقم ) 

ي المصية تتم عن طريق الحدود 
ي حالة الدخول لألراضن

ن والمهاجرين فن تدفقات الهجرة المختلطة لالجئي 

ي حالة إلقاء القبض عىل ملتمسي اللجوء أثناء  الجنوبية لجمهورية مص العرب
ية مع دولة شمال السودان، وفن

ي منطقة عسكرية بدون  
محاولتهم الدخول غت  الرسمي فإنهم يتعرضون للمحاكمة العسكرية لوجودهم فن

ن للدعم فإن ملتمسي اللجوء الذين يتم   ن المتقدمي  تصي    ح، وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية والمحامي 

ن  إلقاء  القبض عليهم أثناء محاولة الدخول بشكل غت  رسمي إىل مص يظلون قيد الحبس االحتياطي لحي 

ن عقوبة   صدور قرار من المحكمة العسكرية والذي غالبا ما يصدر بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ، جمعا بي 

ن اإلعفاء من العقوبة بسبب الدخول غت  ال ي منطقة عسكرية بدون تصي    ح وبي 
، كما أن  التواجد فن رسمي

ن من وإىل جمهورية مص العربية يخضع ألحكام القانون رقم   فن   ١٩٦٠لسنة  ٨٩دخول وخروج الالجئي 

ي جمهورية مص العربية والمعدل بالقانون رقم  
وتنص   ٢٠١٨لسنة  ١٧٣شأن دخول وإقامة األجانب بأراضن

ي : مادة )  ١،٢،٣المواد 
ي حكم هذا القان١عىل اآلنر

 فن
ً
ون كل من ال يتمتع بجنسية جمهورية ( يعتتر أجنبيا

(: "ال يجوز دخول جمهورية مص العربية أو الخروج منها إال لمن يحمل جواز سفر  ٢مص العربية". مادة ) 

ف بها يخوالنه العودة إىل  ي بلده أو أي سلطة أخرى معتر
أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فن

 عىل أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى  البلد الصادر منها. ويجب أن يكون الجوا
ً
ا ز أو الوثيقة مؤشر

 
ي  32

 مكرر )أ(.  48، العدد 2014نوفمتر  29الجريدة الرسمية بتاري    خ المنشور فن
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(: "ال يجوز ٣البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مص العربية لهذا الغرض". مادة ) 

ي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذ 
ن دخول جمهورية مص العربية أو الخروج منها إال من األماكن التر

ي تقوم مقامه". 
 من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشت  عىل جواز السفر أو الوثيقة التر

 

ن يتعرضون  ات اآلالف سنويا من الالجئي  يىعي وعدم استثناء حالة اللجوء، فإن عرسر
وسبب هذا الفراغ الترسر

ي مقرات احتجاز سيئة للغاية لشهور وأحيانا لسنوات بسبب دخولهم أ
و محاولة  للعقاب باالحتجاز فن

خروجهم بصورة غت  نظامية من خالل الحدود المصية كما توضح بيانات قوات حرس الحدود كل عام وما 

  .يتم رصده من انتهاكات 
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ي مص" من الواقعة
ن فن  موقف "منصة الالجئي 

ي مص قيام وزارة الداخلية باحتجاز ثمانية عرسر ملتمس و ملتمسة لجوء من دول  
ن فن تدين منصة الالجئي 

ي  إري
ن بدون سند قانونن طة القصت  القديم بمحافظة البحر األحمر لمدة عامي  ي قسم شر

يا منهم أطفال فن تر

ي ظل ظروف احتجاز سيئة للغاية مع حرمان من الحقوق األساسية من توفت  الرعاية الصحية والغذائية  
وفن

ي كما تدين المنصة قيام السلطات ال  ي ظل إهمال طتر
مصية بإصدار وثائق  والرعاية الخاصة باألطفال وفن

ية واإلستعداد إىل ترحيلهم إىل بالدهم حيث يخسر عليهم فيها  سفر للمحتجزين من خالل السفارة اإلريتر

بشكل محقق من خطر التعرض للتعذيب واالختفاء القرسي والسجن مدى الحياة أو اإلعدام و التجنيد 

ي سن مبكر ولمدى الحياة، إن هذه الممارسات والخ
طوات تعد مخالفة لنصوص الدستور  اإلجباري فن

والقانون و إخالال جسيما بالمعاهدات الدولية واإلقليمية الموقعة عليها مص بخصوص حقوق اإلنسان  

ي مص" نطالب السلطات المصية بالتوقف  
ن فن ي "منصة الالجئي 

ن خاصة، إننا فن عامة وحقوق الالجئي 

ئ والجئة المقرر ترحي أكتوبر واإلفراج الفوري عن   ٣١لهم مساء األحد القادم الفوري عن ترحيل الثمانية الجر

، وتمكينهم من تقديم طلبات لجوئهم، كما نطالب   طة القصت  ي قسم شر
الثمانية عرسر محتجز و محتجزة فن

ن  مكتب مص برسعة التدخل وتسجيل المحتجزين   -المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

امات الدولية وتوفت  بيئة حماية مناسبة لهم أو إعادة توطينهم إىل والمحتجزات وخاصة بما تفرضه اال ن
لتر

ن   ي الممارسات الالإنسانية والمخلة بحق الالجئي 
بلد ثالث، كما نحذر من عواقب استمرار السلطات فن

 والمهاجرين عىل الحدود المصية. 

 توصيات 

 توصيات إىل الحكومة المرصية:  

ن والالجئات و المهاجرين والمهاجرات عىل عىل الحكومة المصية التوقف فورا  عن سياسة احتجاز الالجئي 

ي تطال الجئون والجئات و ملتمسي و ملتمسات 
حيل القرسي التر الحدود المصية، وإيقاف عمليات التر

امات الدولية واإلقليمية المفروضة   ن لجوء، والتوقف الفوري عن كافة الممارسات الالإنسانية والمخلة بااللتر

يعات والممارسات األمنية  عىل مص  ي السياسات والترسر
امات إىل واقع عمىلي فن

ن  وتحويل هذه االلتر

والعسكرية عىل الحدود المصية، كما نطالب الحكومة المصية بإصدار قرار بإنشاء صندوق حماية  

ي نص عليها القانون 
ي عمليات الهجرة غت  الرسمية واإلتجار بالبرسر والتر

نة لس ٨٢الضحايا والشهود فن

٢٠١٦  . 
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 : توصيات لوزارة الداخلية المرصية

/ات بقسم  ن يي 
عىل وزارة الداخلية اإلفراج الفوري عن الثمانية عرسر ملتمسو اللجوء المحتجزين/ات اإلريتر

طة القصت  القديم التابع لمديرية أمن البحر األحمر، وتمكينهم من التواصل مع ذوي  هم وإتاحة إمكانية  شر

، وتمكينهم من التواصل مع توكيلهم لمحامي من اخت ي
يارهم يمثلهم قانونيا ويكفل لهم حق الدفاع القانونن

ن لتقديم طلب لجوئهم، وتوفت  ظروف إنسانية بمقر   المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

ي المستشفيات.  
ي العالج فن

 االحتجاز ورعاية مناسبة خاصة لألطفال ونقل المرضن منهم لتلقر

 

 يابة العامة المرصية:  توصيات للن

ي نطاق  
ي الرقابة عىل مقرات االحتجاز فن

ن النيابة العامة المصية بممارسة وظيفتها فن تطالب منصة الالجئي 

ي يتم 
ي منطقة البحر األحمر وأسوان ومطروح والسلوم والتر

ي  وخاصة مقرات االحتجاز فن عملها الرقانر

/ات والمهاجرين/ات بها عادة عند ا ن ي مناطق حدودية عىل المحورين احتجاز الالجئي 
لقبض عليهم فن

ي اإلنتهاكات للتحقيق الجدي  ي االنتهاكات المرتكبة بحقهم وتقديم مرتكتر
، والتحقيق فن ي ي والغرنر الجنونر

ي هذه المقرات، خاصة مع قرار 
ي فن
ن والمهاجرين بدون سند قانونن والعاجل، وبيان سبب احتجاز الالجئي 

ي قضايا الهجرة غت  الرسمية واإلتجار بالبرسر فإننا نتطلع النائب العام األخت  بإنشاء نياب
ات متخصصة فن

ي سياسات التعامل مع ضحايا عمليات الهجرة غت  النظامية واإلتجار بالبرسر باعتبارهم ضحايا 
لتغيت  كبت  فن

ي   -كما نص القانون المصي-وليسوا جناة يتم عقابهم 
 أقرتها كما أننا نتطلع إىل إستعمال بدائل االحتجاز التر

ي عمليات الهجرة غت  النظامية، ورؤية تطبيقات  
/ طالبات اللجوء فن ي الهيئات األممية للتحقق من طالتر

امات مص الدولية واإلقليمية بهذا الصدد.   ن  عملية اللتر

 

 توصيات للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير  مكتب مرص: 

ي مص المفوضية السا
ن فن ن برسعة التدخل من أجل  تناشد منصة الالجئي  مية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

حيل القرسي، و لإلفراج عن المحتجزين الثمانية عرسر فورا وتسجيل طلبات التماس  إيقاف عملية التر

اللجوء الخاصة بهم، وتقديم الرعاية والحماية المناسبة لهم/هن وعائالتهم/هن، وتوفت  بدائل احتجاز 

ن إىل بلد ثالث يقبل بالتعاون مع الحكومة ا ي حالة رفض طلبهم وإعطائهم مهلة إعادة التوطي 
لمصية فن

ي 
ن مكتب مص إعادة النظر فن بدخولهم، كما نطالب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 
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ي  
ي حالة الدخول غت  النظامي وإعادة النظر فن

/ات الذين يتم احتجازهم/هن فن ن التعامل مع قضايا الالجئي 

ن و ملتمسي اللجو سي امات حقوق الالجئي  ن
ء طبقا التفاقية  اسات التعامل مع الحاالت بما يتناسب مع التر

وبروتوكولها المكمل وطبقا لتوجيهات المفوضية السامية وإرشادات وقرارات الهيئات األممية بهذا   ١٩٥١

  الشأن. 

 

لمان:   توصيات للي 

ي تحدث اليوم عىل 
ن إن االنتهاكات التر ي يقبع فيها الالجئي 

ي مقرات االحتجاز التر
الحدود المصية وفن

ي الدستور والقانون   ٢٠١٤والمهاجرين ومنذ عام 
امات مص فن ن ن التر يىعي بي 

سببها األساىسي هو التعارض الترسر

 التطبيق الفعىلي للقانون العسكري وقرار رئيس الجمهورية 
ن لسنة   ٤٤٤وما وقعت عليه من معاهدات وبي 

ي وجود  الخاص   ٢٠١٤
يىعي كبت  فن

بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية، وأيضا إىل قصور ترسر

امات الدولية.   ن ن يضمن حماية حقيقية وتطبيقات عملية لاللتر ي مصي خاص بالالجئي 
 قانون وطتن

ي معالجة الخلل 
يعية للبالد بالبدء فن لمان المصي بصفته الجهة الترسر يىعي الذي يتسبب إننا نطالب التر

الترسر

ن والمهاجرين بدون حماية حقيقية للضحايا.   ي انتهاك حقوق الالجئي 
 فن

 

 

 

 

 :يرج  زيارة منصاتنا اإلعالمية عملنا،لمزيد من المعلومات عنا وعن 

 https://www.rpegy.org  :الموقع

  https://www.facebook.com/rpegy.org :الفيسبوك 

  https://www.instagram.com/rpegyorg :رامجانست
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