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مقدمة

دول  من  الالجئين  من  للعديد  توافد  ا�خيرة  السنوات  خالل  مصر  شهدت 
مخاطر  وجود  أو  بالدهم  في  الحروب  اندالع  إثر  العربية  والمنطقة  أفريقيا 
تهدد حقوق ا¤نسان وذلك بشكل نظامي أو بشكل غير نظامي، ومع تغير 
السياسة الدولية الستقبال الالجئين واندالع الحروب في العديد من المناطق 
التي تعتبر معابر للمهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا من طالبي اللجوء (ليبيا 
على سبيل المثال) ظهرت مسارات جديدة للهجرة الغير نظامية التي تمر 
رحالت  بدأت    ٢٠١٣ عام  منتصف  ففي  العربية.  مصر  جمهورية  أراضي  عبر 
الحدود  طريق  عن  اللجوء  طالبي  من  للسوريين   الرسمية  غير  الهجرة 
مما  مصر  إلى  الوصول  في  أمال  السودان  جمهورية  مع  لمصر  الجنوبية 

يدفعهم لسلوك دروب وطرق شديدة الخطورة.

للمهاجرين  النظامية  غير  الهجرة  رحالت  على  الضوء  التقرير  هذا  يلقي 
السوريين من طالبي اللجوء إلى مصر وأسباب تزايد معدالتها في السنوات 
اتخذتها  التي  التشديدات  رغم   (٢٠١٨ أبريل  وحتى   ٢٠١٣ منتصف  (من  ا�خيرة 
النظامية وفرض  الهجرة غير  لتجريم  إصدار قوانين  المصرية من  الحكومة 
يربط  كما   ،  ٢٠١٤ لسنة   ٤٤٤ الرئاسي  القرار  وإصدار  الحدود  حول  أمني  سياج 
السوريين  تجاه  ا�خيرة  السنوات  المصرية في  الحكومة  قرارات  بين  التقرير 
الراغبين في الدخول إلى ا�راضي المصرية وتزايد ا¤قبال على رحالت الهجرة 
أو  المنشأ  السوري من دولة  المهاجر  أيضا رحلة  التقرير  يتتبع  الرسمية.  غير 
 Áدولة اللجوء ا�ولى من دول المنطقة المستضيفة وصوًال إلى مصر موضح
دوافع هجرة طالبي اللجوء السوريين إلى مصر كما يرصد محطات الرحلة 
مخاطر الرحلة  ومصير المهاجرين خاللها.  يتتبع التقرير أيضا ما يحدث مع 
وظروف  المصرية  الحدود  على  عليهم  القبض  إلقاء  يتم  الذين  المهاجرين 
مكتب  دور  على  الضوء  التقرير  يلقي  كما  ومحاكمتهم.  احتجازهم 
تقديم  الالجئين في مصر في  المتحدة لشؤون  لÈمم  السامية  المفوضية 
المساعدة والدعم للسوريين الذين يتم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولة 
الدخول الغير رسمي  إلى مصر. ويختتم التقرير بتوصيات المفوضية المصرية 

للحقوق والحريات عن كيفية مواجهة ا�زمة.



٥

عرض وراجع الباحث كل من األتي لوضع إطار وخلفية عامة وخاصة للتقرير:  

 .  ةمنتظمرية المتعلقة بالهجرة غير الالقوانين الداخلية المص -١
ة الجنسـية السـورية،لقرارات الحكومة المصرية المتعلقة باستقبال طالبي اللجوء من حملا -٢

 والتعامل مع الهجرة غير النظامية.  
صـر المتعلقـة بـالهجرة الغيـرالمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها م -٣

الالجئين.حقوق و منتظمة
 . ٢٠١٨وحتي عام  ٢٠١٣من عام  المعنية بقضايا الالجئينالمنظمات الدولية  تقاريردراسات و  -٤
عن أعداد الالجئين في مصـر   السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين فوضيةإحصائيات الم -٥

وأوضاعهم.

- وللوصول إلى نتائج البحث تم عمل مقابالت مباشرة ومتعمقة مع: 

طالبو لجوء سوريين (قدموا إلى مصر بشكل غير رسمي عن طريق الحدود الجنوبيـة لجمهوريـة    
عامـا وقـت ٦٥خمسـة عشـر عامـا، و    ١٥عمارهم بـين (  مصر العربية مع جمهورية السودان)، تتنوع أ

وإبريـل ٢٠١٣مصر في الفترة بين (أغسطس إلى   مصر) ذكور وإناث،  تاريخ قدومهمإلى   قدومهم
. كان الهدف من المقـابالت معرفـة الـدافع وراء قـدومهم     ٢٠١٨)، تمت المقابالت خالل شهر مايو ٢٠١٨

وتفاصيل الرحلة من  ن؟طريق السوداخاضوا رحلة الهجرة الغير رسمية عن إلى مصر وكيف ولماذا 
وصـوال إلـى مصـر ومـدي تـأثيرالتـي كـانوا فيهـا     لجـوء البداية تحركهم من دولة المنشـأ أو دولـة   

حياتهم حتى اآلن.  على التجربة 

-

طــالبو لجــوء ســوريين (قــدموا إلــى مصــر بشــكل غيــر رســمي عــن طريــق الحــدود الجنوبيــة مــع   
مهورية السودان) تم القبض عليهم مـن قبـل قـوات حـرس الحـدود المصـرية، خـالل الفتـرة مـنج

مصـر) إلـى    عامـا وقـت قـدومهم    ٥٨عامـا و   ١٨، تتنوع أعمارهم بـين ( ٢٠١٨وحتى مارس  ٢٠١٤يناير 

،

 
الهـدف مـن ، كـان  ٢٠١٨تمت المقابالت معهم في الفترة من منتصف أبريـل و حتـى منتصـف مـايو     

المقابالت معرفة وقت دخولهم بشكل غير رسمي إلى مصر وأين وكيف تم إلقاء القبض علـيهم؟  
كما تضمنت المقابالت توثيق لإلنتهاك التي حدثت معهم وظروف إحتجازهم ومحاكمتهم، ومدي 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.دم لهم من الدعم الذي ق

- 

أشخاص عملوا (وسطاء) في عمليات الهجرة غير الرسمية لحاملي الجنسية السـورية القـادمين   
إلى مصر بشكل غير رسمي عن طريق الحدود الجنوبيـة مـع جمهوريـة السـودان خـالل الفتـرة مـن        

الهــدف مــن المقــابالت  ، جنســياتهم مصــريين وســوريين، كــان ٢٠١٧وحتــى مــارس  ٢٠١٣أغســطس 
مصــر إلــى   عمليــات هجــرة طــالبي اللجــوء الســوريين بشــكل غيــر رســميمعرفــة كيفيــة تنســيق 

بالنسبة للفرد المهـاجر، وكيفيـة التواصـل والتعامـل مـع المهـاجرين فـي مراحـل وتكلفة الرحلة
 المختلفة.

منهجية التقرير
 .استخدم الباحث خالل التقرير المنهج الوصفي الكيفي لتحقيق أهداف البحث

\
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محامون قدّموا خدمة الدعم القـانوني لطـالبي لجـوء سـوريين تـم القـبض علـيهم خـالل رحـالت           -
، فـي ٢٠١٨بريـل  أوحتى  ٢٠١٣ودان إلى مصر خالل الفترة من أغسطس الهجرة غير الرسمية من الس

مـايو ١٤إبريل وحتـى   ١٥المقابالت معهم خالل الفترة من محافظات (أسوان، قنا، البحر األحمر)، تمت 
كان الهدف مـن المقـابالت معرفـة مـدى الـدعم القـانوني الـذي يـتم تقديمـه لطـالبي اللجـوء، ٢٠١٨

عليهم أثنـاء محاولـة الـدخول غيـر الرسـمي إلـى مصـر عـن طريـق السـودان،السوريين المقبوض 
وماهية التحركات التي يقوم بها المحامون عادة في التحرك على مثل تلك القضايا، توثيق ظروف 
إحتجاز المقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين، وظروف محاكمتهم ومدى قانونيتهـا، ومـا   

عليهم؟الذي يحدث عادة مع المقبوض 

 :المصطلحات
طالب اللجوء: هو الفرد الذي يسعى للحصول على الحماية الدولية. ويعتبر طالب اللجوء الشخص 
الذي لم يُبت بعد في طلب لجوئه مـن قبـل الدولـة التـي كـان قـد طلـب اللجـوء إليهـا. فـي نهايـة            

0Fب لجوءالمطاف، ال يعتبر كل طالب لجوء الجئا، غير أن كل الجئ في البداية هو طال

١  

الالجئ: الالجئون هم األشخاص خارج دولتهم األصلية ويطلبـون الحمايـة الدوليـة ألسـباب الخشـية      
مــن االضــطهاد، علــى أســاس العــرق أو الــدين أو الجنســية أو الــرأي السياســي أو االنتمــاء إلــى فئــة 
اجتماعية معينة أو بسبب الصراع والعنف المعمم، أو ظـروف أخـرى أخلـت بشـكل خطيـر بالنظـام       

وتحدد اتفاقية الالجئين حقوق الالجئين ومسؤوليات الـدول. يكـون    م مما أجبرهم على الفرار. العا
الشخص طالب لجوء حتى يتم تحديـده علـى أنـه الجـئ وفقـا للقـانون الـوطني والـدولي. وتسـمى          
هذه العملية "تحديد وضع الالجئ"، وتنفذ من قبل مفوضية األمم المتحـدة لشـؤون الالجئـين و/أو    

1Fالدول.

٢ 

دولة المنشـأ:  هـو مصـطلح محايـد ودقيـق يشـير إلـى الـدول التـي نشـأ فيهـا المهـاجر أو طالـب
اللجوء أو الالجئ. ويفضل استخدام هـذا المصـطلح علـى "الدولـة المرسـلة"، "الدولـة المصـدرة" أو        

2F"الدولة األم"

٣. 

إلـى الدولـة التـي و هما المصـطلحان األكثـر حياديـة ودقـة لإلشـارة      ،دولة المقصد: أو دولة الوجهة
3Fيعتزم المرء أن يعيش أو يعمل فيها

٤. 

ضمن المشروع  ۲۰۱۷ینایر  ۲۰قاموس مصطلحات الھجرة المخصص لإلعالم في الشرق األوسط الصادر عن منظمة الصادر من منظمة العمل الدولیة في  ١
 .۲۲اإلقلیمي لمنظمة العمل الدولیة حول الھجرة العادلة في الشرق األوسط صفحة

 . ١الخاصین بوضع الالجئین في المادة  ١٩٦٧عام وبروتوكول  ١٩٥١طبقا لتعریف اتفاقیة األمم المتحدة لعام  ٢
 .۲٤صفحة المرجع السابق،  ٣
ضمن المشروع اإلقلیمي لمنظمة العمل الدولیة  ٢٠١٧ینایر  ٢٠قاموس مصطلحات الھجرة المخصص لإلعالم في الشرق األوسط الصادر عن منظمة العمل الدولیة في  ٤

 . ٢٤ حول الھجرة العادلة في الشرق األوسط صفحة



٧

 ال رسـمية  غيـر  أو رسـمية  كانـت  سـواء  رحلتـه  أثنـاء  المهـاجر  بها يمر التي الدولة هي :العبوردولة 
أيضـا دولـة ىسـم وت المقصـد،  ودولـة  المنشـأ  دولـة  بـين  طريقـه  فـي  هـي  وإنمـا  بها اإلقامة يقصد

 الترانزيت.  

تنشـأ موجـات الهجـرة المختلطـة فـي المنطقـة العربيـة عنـدما ينشـدحركة الهجرة المختلطـة:  -
السكان الفرار من النزاعات والعنف المتفشي واالضطهاد وتعطل النظام العام والمجاعة والجفاف 
ورغبة في االنضمام إلى أفراد األسرة في الخـارج وهربـا مـن الضـائقة االقتصـادية وسـعيا للحصـول

اة في الخارج. ويطلق مصطلح الهجرة المختلطة على تحركـات  على سبل عيش وفرص أفضل للحي
ســكانية معقــدة تشــمل موجــات الالجئــين والنــازحين وطــالبي اللجــوء والعمــال وغيــرهم. وهــذه  
الهجرة هي ظاهرة عالمية منتشـرة تطـرح تحـديات كبيـرة فـي تـأمين الحمايـة المتكافئـة لجميـع

وهــذه  كــنهم ينتقلــون ألســباب مختلفــةا ولالمهــاجرين الــذين يســتقلون وســائل النقــل نفســه
4Fالمجموعة تشترك في أنماط حركة الهجرة وتخضع للدراسة كفئة واحدة

٥. 

 ل القنوات المعترف بها قانونا.هي تلك الهجرة التي تقع من خال ة:/ اإلعتياديةالهجرة المنتظم

الهجرة غير المنتظمة/ غير اإلعتيادية: هي تلك الهجرة التي تقع من خالل قنوات غير معترف بها 
 قانونا مثل عبور الحدود بدون تصريح أو عبور البحر وصوال إلى دولة المقصد.  

القانوني إلى الدولـة   لتزام بالشروط الضرورية للدخولدخول غير قانوني: هو عبور الحدود دون اال
5Fلةالمستقب

٦  . 

غير شـرعيةصورة و ذلك الشخص الذي نظرا لدخوله البالد ب :/ غير النظاميالمهاجر غير المنتظم
المهـاجرينعلـى  أو المضـيفة. يسـري المصـطلح    بلد العبـور  يفتقر للوضع أو الموقف القانوني في 

المضـيفةالذين يخالفون قواعد القبول بالبلد وأي شـخص أخـر غيـر مصـرح لـه بالبقـاء فـي الدولـة         
نطبـق عليـه الموقـف(كما يطلق عليه أيضا المهاجر السري/غير القانوني/غير الموثق أو مهـاجر ي 

)./ او المهاجرة غيراإلعتياديغير المنتظم

ال يعتبر تصنيف من "االقتصاديين"  قانونيا، بل هو مصطلح شـامل لمجموعـة    ي:المهاجر االقتصاد
واسعة من الناس تنتقل من دولة إلى أخرى لتعزيز فرصها االقتصـادية والمهنيـة. يسـتخدم هـذا     
المصطلح لتمييز المهـاجرين الالجئـين وطـالبي اللجـوء والنـازحين قسـرا داخـل تـدفقات الهجـرة

فإنه غالبا ما يشير إلى األشخاص غير المهرة وشبه المهرة مـن الـدول    المختلطة على نطاق أوسع.
 المتضررة األقل نموا أو التي تعاني الصراعات.  

تهريب المهاجرين: التهريب هو النقل غير المصرح به لشخص ما، بموافقة منه، عبر حدود الدولة 
ــا أو مقيمــا إقامــة د     ــا، التــي ال يكــون الشــخص مواطن ائمــة فيهــا. وال يتطلــب  المعتــرف بهــا دولي

 .6F٧التهريب، خالفا لالتجار، عنصر االستغالل وال إكراه

 . ١٩ ، واألمم المتحدة صفحةIOM، الصادر من منظمة الھجرة الدولیة  ٢٠١٥تقریر الھجرة الدولیة لعام  ٥
 . ٢٠٠٠ر القارات لعام ب بروتوكول األمم المتحدة لمكافحة تھریب المھاجرین بالبر والبحر والجو والمكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عب٣مادة  ٦



٨

نقـل النـاس وفقـا التفـاق بيـنهم، مـن أجـل نقلهـمعلـى  : هو الشـخص الـذي يعمـل    )بشرب( مُهرِ
 .بصورة غير قانونية عبر حدود الدولة المعترف بها دوليا

 ،القـانون المعمـول بـه والمطبـق عليـه     طفل: هو فرد يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ما لم، بموجب 
7Fقد بلغ سن الرشد مبكرا

٨. 

ؤولة عـن مراقبـة الحـدود،مسـ  : هـي قـوات تابعـة للجـيش المصـري     المصـرية  قوات حـرس الحـدود  
مكافحة المخدرات، ومنع التهريب، وتنقسم قوات حرس الحدود إلى كتائب وسرايا برية وسـاحلية  

  .وذلك على حسب طبيعة تواجدها

. أخـرى  دولـة  إلـى  أو المنشـأ  دولـة  إلـى  إمـا  البلد، من األجانب الرعايا أحد إخراج أو طرد هوالترحيل: 
 مـع  بتـرحيلهم  للطعـن  وفـرص  قانوني تمثيل على الحصول دائما المهاجرين على يجب حين في

 ترحيـل  يـتم  الحـاالت  بعـض  ففـي . دائمـا  مضمونة اإلجرائية الضمانات هذه تكون وأن التنفيذ، وقف
8Fالقسرية األشكال من ذلك غير أو القوة، طريق عن المهاجرين

٩. 

ن هو حبس األفراد الذين ال يملكون وضـع هجـرة منـتظم فـي     ين: احتجاز المهاجرياحتجاز المهاجر
االعتقال، مؤقتا أو لفترات غير محددة من الزمن، في حين يجري تجهيز قضـاياهم   السجون ومراكز

وفقـا للمعـايير الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، ينبغـي أن يـرد نـص فـيمن قبل السـلطات أو المحـاكم.   
القانون على احتجاز المهـاجرين وأن يكـون المـالذ األخيـر، فقـط ألقصـر فتـرة مـن الـزمن، وعنـدما ال
يكــون هنــاك أي إجــراء آخــر أقــل تقييــدا. وينبغــي للــدول أن تتخــذ خطــوات لتنفيــذ تــدابير بديلــة 

تجاز األطفـال علـى أسـاس وضـعهم كمهـاجرين أو دخـولهم غيـرالحتجاز المهاجرين. ال ينبغي اح
القانوني إلى البالد. تبعا لقانون الالجئـين، ال ينبغـي أن يخضـع الالجئـون وطـالبو اللجـوء لعقوبـات        

9Fمثل الغرامات أو السجن بسبب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني

١٠. 

الالجئينــوتعرف اختصــارا باســم مفوضــية الالجئــين: المفوضــية الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون  
، هي إحدى المنظمات التابعـة لألمـم المتحـدة أنشـأت بهـدف حمايـةUNHCR"مفوضية الالجئين" 

ودعم الالجئين، وتسـاعد الالجئـين فـي عمليـة تسـجيلهم وطلبـات اللجـوء وتقـديم المسـاعدات
عـالم، كمـا تسـاهمبلدا حول ال ١٢٥القانونية والغذائية والصحية في معسكرات ودول اللجوء في 

في إتمام العودة اإلختيارية لالجئين إلى أوطانهم، أو االندماج في المجتمعات المستقبلة، أو إعادة 
التوطين إلى بلد ثالث، يقع المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف بسويسرا ولها مكاتب تمثيل فـي  

العديد من دول العالم منها جمهورية مصر العربية.  

 . ۲۰۰۰عبر البلدان، وكول األمم المتحدة لمكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمل التفاقیة األمم المتحدة  لمكافحة الجریمة المنظمة بروت ٧
 . ١٩٨٩، معاھدة األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ١مادة رقم  ٨
 . ٢٤، منظمة العمل الدولیة صفحة ٢٠١٧قاموس مصطلحات الھجرة المخصص لإلعالم  في الشرق األوسط، ینایر  ٩

 .۲۹صفحة المرجع السابق،  ١٠



٩

 التقرير خلفية: أوال

 خلفية عامة

 مصر واستقبال الالجئين في المنطقة وأفريقيا في التاريخ الحديث: 

تعتبر مصر بلد مقصد وعبور لالجئين من جنسيات مختلفة (أفريقيـة وأوروبيـة) علـى مـر التـاريخ      
هي األقـدم فـي التـاريخ ١٩١٥الحديث، كانت عملية لجوء (األرمن) لمصر فرارا من الموت بعد مذبحة 

، كمـــا شـــهدت تـــدفقا ١٩٤٨حـــديث، بعـــدها اســـتقبلت مصـــر الجئـــين فلســـطين عقـــب حـــرب  ال
بسبب الحرب األهلية الثانية، وفى فترة التسعينات كان أبرز الالجئين  ١٩٨٣للسودانيين بعد عام 

ــا،          ــا، وأريتري ــودان، وإثيوبي ــدا (الس ــي وتحدي ــرن األفريق ــن دول الق ــم م ــر ه ــى مص ــروا إل ــذين ف ال
اسـتقبلت مصـر العـراقيين الفـارين مـن عـدوان قـوات ٢٠٠٥روب هناك، وفي والصومال) بسبب الح

 التحالف بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.    

اسـتقبلت مصـر النـازحين مـن ليبيـا بعـد نشـوب الحـرب وارتفـاع وتيـرة العمليـات ٢٠١١ومنذ عـام  
المسلحة فيها بعد الثورة الشعبية ضد نظام القـذافي، وفـي نفـس العـام أيضـا اسـتقبلت مصـر        

، مـع  الجمهورية العربية السورية في أعقـاب الثـورة السـورية   السوريين الفارين من حدة الصراع في 
 ر لتدفقات من طالبي اللجوء من بعض الدول األفريقية.إستمرا

 أصـدرت المفوضـية السـامية لألمـم المتحـدة لشـئون الالجئـين بيانـاً         ٢٠١٧في نهاية سـبتمبر عـام   
إلى   تحدثت فيه عن زيادة أعداد الالجئين وطالبي اللجوء في مصر المسجلين لديها، ليصل العدد

ألف مقارنة بما سجلته في نهاية شـهر   ١٣٦�١ة بلغ قدرها بزياد ،ألف بنهاية شهر أغسطس ١٠٤�٢١١
 .  %٠.٥٤ألف  وبلغت نسبة الزيادة  ٢٠٩,٩٦٨يوليو من نفس العام والذي بلغ 

أن إلـى    ارتفع العدد الكلي وعدد المسجلين هذا العام، حيث تشير إحصائيات مفوضـية الالجئـين  
مـن كـل ٢٢٨،٩٤١وصـل إلـى    ٢٠١٨مـايو   ٣١عدد الالجئين المسـجلين لـدي مكتبهـا فـي مصـر حتـى       

، تالهـــم %٥٧تتـــوزع نســـبهم بـــين الجنســـيات كـــاألتي: الســـوريون بنســـبة  ،جنســـيات اللجـــوء
ثـم القـادمين مـن ،%٦، ثم االريتـريين بنسـبة   %٧ثيوبيين بنسبة ، ثم اإل%١٦السودانيين بنسبة 

، والجنسـيات األخـرى%٣، وتساوي الصوماليين مـع العـراقيين بنسـبة    %٥جنوب السودان بنسبة 
 وتختلف أعمارهم وأجناسهم كما توضح اإلحصائية التالية:     ،%٣



١٠

غير أنه ال توجد إحصائيات دقيقة عن األعداد الفعلية لالجئين في مصر بسبب وجود عدد أكبر من 
الالجئــين غيــر المســجلين، وال يوجــد آليــة محــددة إلحصــاء العــدد الحقيقــي، كمــا أن األرقــام التــي   

 .ها الحكومة المصرية متضاربة مع ما تصرح به مفوضية الالجئين في مصرتعلن

خلفية خاصة: 

  :الوضع القانوني العام لالجئين السوريين فى مصر

علـىكانت مصر من الدول العربية المشاركة في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي نص 
 :  والتي تنص علي منه ١٤حق اللجوء في الفقرة األولي من المادة 

 .لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خالصًا من االضطهاد

الالجئـينوضـع  الخاصـة ب  ١٩٥١على الصعيد الدولي  انضمت مصر إلى اتفاقيـة األمـم المتحـدة عـام     
تفاقية الموقعة فـي  االعلى بشأن الموافقة  ١٩٨٠لسنة  ٣٣١بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

، ٤٨ العـدد  – ١٩٨١نـوفمبر سـنة    ٢٦المنشور في الجريـدة الرسـمية فـي     - ٢٨/٧/١٩٥١جنيـف بتـاريخ 
 ١٩٨٠لسـنة   ٣٣٣بقـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم      ١٩٦٧بروتوكول تعديل االتفاقية على ووافقت مصر 

 .  ٤٥ العدد – ١٩٨١نوفمبر سنة  ٥المنشور في الجريدة الرسمية في 

basel
Stamp



١١

التـي تحكـم ١٩٦٩اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة     علـى  الصعيد اإلقليمـي وافقـت مصـر     وعلى 
وتم نشـر ١٩٨٠لسنة  ٣٣٢الجوانب المتعلقة بمشاكل الالجئين في أفريقيا بقرار وزير الداخلية رقم 

، »االتفاقية العربيـة بشـأن الالجئـين   «، كما صدّقت على ١٩٨٢مايو  ٢٠القرار في الجريدة الرسمية في 
 .١٩٩٤الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 

) مـرورا  ١٩٢٣على الرغم من أن حق اللجوء كان له نصيبا من بنود الدساتير المصرية منـذ (دسـتور   
حق اللجوء ى عل) والذي نص ٢٠١٤) وأخيرا (دستور ٢٠١٢) ثم (دستور ١٩٧١) و (دستور  ١٩٣٠ب(دستور 

) منــه، إال أنــه حتــى اآلن ال يوجــد قــانون فــي مصــر يــنظم وجــود الالجئــين وحيــاتهم ٩١فــي المــادة (
وعالقاتهم وأحوالهم الشخصية والقضايا الخاصة بهم، لذلك يخضعون فيما يخص حقـوقهم لمـا   

فقـانصت عليه االتفاقيات التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن والتي تلتزم مصـر بتطبيقهـا و  
من الدستور التي تنص علي: (تلتـزم الدولـة باالتفاقيـات والعهـود والمواثيـق الدوليـة        ٩٣للمادة 

لحقوق اإلنسـان التـي تصـدق عليهـا مصـر، وتصـبح لهـا قـوة القـانون بعـد نشـرها وفقـاً لألوضـاع
 المقررة).

ن وقـعقامت الحكومة المصرية بعقـد مـذكرة تفـاهم  مـع مكتـب األمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـي         
د اختصاصـات مكتـبيـ ، لتحد١٩٥٤لسـنة   ١٧٢وصدرت بالقانون رقـم   ١٩٥٤فبراير سـنة  ١٠عليها في 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر وحـدود ونطـاق عملـه مـن حيـث تسـجيل طـالبي اللجـوء         
(عن طريق طلب ميعاد من مكتب المفوضية في القاهرة وفـي الموعـد الـذي يـتم تحديـده يحضـر       

البطاقـةعلـى  مكتب المفوضية لتقديم طلبه وعمل المقابلة معه ثـم الحصـول   إلى   جوءطالب الل
بطاقــة طالــب لجــوء مؤقتــة) كمــا أن مــن مهــام مكتــب المفوضــية فــي مصــر البــت فــي   -الصــفراء

طلباتهم وتقديم الـدعم القـانوني والغـذائي والصـحي والنفسـي واإلغاثـة العاجلـة وغيرهـا مـن
فـي ون مع الحكومة المصرية في وضع خطط اإلغاثـة واإلنقـاذ والشـراكة   الخدمات لهم، وأيضا التعا

ن، إضافة الستقبال طلبات لم الشمل وإعادة التوطين في بلـد ثالـث   المشروعات المتعلقة بالالجئي
واإلعادة اإلختيارية إلى الوطن األم.  

، حيـث صـدق   ٢٠١٤الرغم من صدور أول قـانون يتنـاول الهجـرة غيـر النظاميـة فـي مصـر فـي         على و
 ٧أ مكـرر) بتـاريخ    ٤٤والمنشـور فـي الجريـدة الرسـمية فـي العـدد (       ٢٠١٦لسنة  ٦٢وصدر قانون رقم 

باسم (قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريـب المهـاجرين، إال أنـه كمـا انتقـدت       ٢٠١٦نوفمبر 
مصر لطلـب إلى  منظمة هيومن رايتس ووتش القانون في أنه  لم يتحدث عن الالجئين/القادمين

اللجوء وتجاهل وضع أي ضمانات لحقوق طالبي اللجوء أو لحرية التنقل كما لم يتضمن الحماية من 
خطـر جسـيم، كمـا تجاهـل     إلـى    اإلعادة القسرية وهي ترحيل المهاجر إلى دولة قد يتعرض فيهـا 

ء و وضــع إطــار يفــرق بــين المهــاجر االقتصــادي وطالــب اللجــوء، ولــم يحظــر احتجــاز طــالبي اللجــو   
10Fالالجئين بحكم الواقع والقانون اإلنساني

١١  . 

 ٢٠١٥دیسمبر  ١٥والمنشور بتاریخ ) قانون الھجرة المصري یفتقر إلى تدابیر حمایة أساسیة( بیان منظمة ھیومان رایتس ووتش بعنوان  ١١



١٢

فالبنسـبة للسـوريين والقـادمين مـن دول القـرنإلى مصر النظامية فيما يتعلق بالهجرة غير أما 
األفريقــي تــتم عــن طريــق الحــدود الجنوبيــة لمصــر مــع جمهوريــة الســودان، والمنــاطق الحدوديــة  

بشــأن تحديــد المنــاطق  ٢٠١٤لســنة  ٤٤٤قــرار رئــيس الجمهوريــة أصــبحت منــاطق عســكرية طبقــا ل
المتاخمة للحدود مناطق عسكرية وبـرغم الطعـن المقـدم بالمطالبـة بإبطـال القـرار أمـام محكمـة

من الدستور المصري وكانت محكمة  ٢٣٦القضاء اإلداري من أهالي النوبة استنادا على نص المادة 
مفوضــي مجلــس الدولــة إلعــداد تقريــر يتضــمن توصــيتها   القضــاء اإلداري أحالــت القضــية لهيئــة

ــذي صــدر فــي أغســطس    ــه إال أن    ٢٠١٤للمحكمــة وال ــا والتوصــية بإلغائ ــار القــرار إداري يتضــمن إعتب
في تدفقات الهجرة المختلطة أثناء محاولة الدخول غير الرسمي إلى مصـر  الموقوفين المهاجرين 

بتهم عسكرية وإحالتهم للمحاكمـة أمـام   هم واتهاموالتي تتضمن طالبي لجوء يتم إحتجازهم 
 .  ٢٠١٤لسنة  ٤٤٤القضاء العسكري بتهمة المخالفة للقرار 

وإرتباطـه بأعـداد السـوريين فـي مصـر       تغير السياسات المصرية تجاه لجوء ولم شـمل السـوريين فـي مصـر    
 : وطريقة دخولهم

، كما ذكرنا سـابقا الالجئين في مصرطالبي اللجوء و م وجود تنظيم وإطار قانوني لوجودنظرا لعد
للقـرارات الحكوميـة  مصـر تتغيـر وفقـا   إلـى   فإن مركزهم ووضعهم القـانوني وشـروط دخـولهم   

المتغيرة من حين ألخر، وأفضل اسـتدالل علـى ذلـك هـو وضـع الالجئـين السـوريين المتغيـر تبعـا          
التـي تغيـرتواإلقليميـة  في مصر وتوجهاتها تجاه القضـايا الدوليـة و  اإلدارة السياسية توجهات ل

أكثر مـن مـرة بـدون وجـود إطـار واضـح لـدخول وإقامـة السـوريين فـيفي الثماني سنوات األخيرة 
 . مصر

ومنـذ ذلـكالسوريين الهاربين من حدة الصـراع إلـى دول الجـوار     لجأمنذ بداية األحداث في سوريا 
سـجل مكتـب ٢٠١١ي عـام  ف ،بير من السوريين من طالبي اللجوءشهدت مصر دخول عدد كالوقت 

تبعـا لحـدة الصـراع ٢٠١٢طالب لجوء سوري، ارتفع العـدد فـي عـام     ١.٩٢١مفوضية الالجئين في مصر 
وفـي ذلـك الوقـت ألف طالـب لجـوء سـوري،    ٥٠.٥٦٤المسلح هناك حيث سجلت المفوضية في مصر 

ول تأشــيرة دخــعلــى كانــت الحكومــة المصــرية تســمح بــدخول الســوريين دون اشــتراط الحصــول  
 مسبقة.  

 ٢٠١٣وحتـى يونيـو    ٢٠١٢ثم في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والـذي اسـتمر مـن يونيـو     
قــدمت الحكومــة تســهيالت كثيــرة متعلقــة بالــدخول واإلقامــة و صــدر قــرار رئاســي بمعــاملتهم   
معاملة المصريين من حيث التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة مما دفـع أعـداد أكبـر مـن     

ألـف طلـب لجـوء ١٠٠.١٣٣حيث سجلت مفوضية الالجئين فـي مصـر   مصرإلى   القدومإلى   السوريين
.من سوريين

فرضت الحكومة المصرية تأشـيرة   ،اإلطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي عقب ٢٠١٣في يوليو ثم 
مصر في إجـراء وصـف   إلى   دخول السوريينعلى دخول مقرونة بشرط الحصول على تصريح أمني 

وقتها من قبل الخارجية المصرية  بال"مؤقت" نظرا للظروف األمنية التـي تشـهدها الـبالد وقامـت     
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، ليـنخفض عـدد   ت بإعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين كانوا فـي طـريقهم إلـى مصـر    السلطا
طالبي اللجوء السوريين الذين طلبوا التسجيل في مكتب مفوضية الالجئين في مصـر خـالل عـام    

جوء سوري، ومنذ ذلك الوقت بدأت تنشط ظـاهرة الهجـرة غيـر الرسـمية     ألف طالب ل ٦.٢١٦إلى  ٢٠١٤
 ق السودان بين اوساط السوريين بديال للهجرة الرسمية الممنوعة.  إلى مصر عن طري

ارتفع عدد طالبي اللجوء السـوريين الـذين سـجلوا فـي مكتـب المفوضـية ارتفاعـا         ٢٠١٥وفي العام 
أصـدرتألـف طلـب لجـوء مـن سـوريين، وفـي هـذا العـام          ٧.٢٣٢طفيفا حيث اسـتقبلت المفوضـية   

بإمكانيـة المقيمـين فـي مصـر مـن حملـة الجنسـية السـورية،السلطات المصـرية قـراراً اسـتثنائياً    
والذين لديهم إقامة سنوية، التقدم إلى إدارة الهجرة الجوازات بالقاهرة، بطلب تأشيرة لـم شـمل   
ألقــاربهم مــن الدرجــة األولــى مــع تقــديم أوراق تثبــت درجــة القرابــة، اتصــفت هــذه العمليــة بــبطء  

عوبة الحصـول علـى تأشـيرة الـدخول حتـى بعـد اسـتيفاءاإلجراءات وتعطيلها أحيانـا وازديـاد صـ   
األوراق المطلوبة وانتظار الحصول على الموافقة األمنية. وعلى الـرغم مـن ذلـك ففـي بدايـة يوليـو       

تالعـبالتم وقف العمل بهذا القرار إثر اكتشـاف حـاالت التزويـر فـي الثبوتيـات المقدمـة بعـد         ٢٠١٧
، وبـدال مـن معاقبـة    بالتعـاون مـع مسـؤلين مصـريين     التـربح بهذا الملف من قبل سماسرة بقصـد  

إلى  قدومميع السوريين الذين يريدون الالمسئولين المتورطين في عمليات التزوير تم معاقبة ج
 مصر وتم وقف العمل بهذا التسهيل حتى تاريخ اليوم. 

المصـرية نشرت صحف مصرية نقال عن غرفة شركات ووكاالت السفر والسـياحة  ٢٠١٦وفي أغسطس 
عن سماح السـلطات المصـرية بمـنح المـواطنين السـوريين والعـراقيين (المقيمـين بـدول اإلتحـاد
األوروبي أو دول الخليج)  تأشيرة الدخول ألغراض السياحة ولمدة شهر غير قابلـة للتجديـد وذلـك    

 وفق شروط كان منها:  

 الخلــيج دول أو األوروبــي اإلتحــاد دولــة إقامــة يحمــل العراقــي أو الســوري المــواطن يكــون أن •
 .  العربي

 واإلتحـاد  الخلـيج  دول( دائمـة  إقامـة  بهـا  مقـيم  الدولـة  مـن  قادم السوري المواطن يكون أن •
 .سورية من قادما وليس) األوروبي

 يـتم  الـذي  األجنبـي  السـفر  جـواز  اسـتخدام  األوروبـي  اإلتحـاد  دول مـن  قادمـا  يكون من على •
 .اللجوء ألغراض بأوروبا للمقيمين منحه

 مكاتـب  أحـد  طريـق  عن يكون  وأن الجماعية السياحة ألغراض الدخول تأشيرة طلب يكون أن•
 .  سياحية مجموعات وضمن المعتمدة السياحية السفر

وبالرغم من التعسف في الشروط المفروضة فإن نشطاء سوريين ينفون قيام السـلطات المصـرية   
نـه حتـى بعـد االنتهـاء مـنإالطريقـة و  بالسماح للسوريين بالـدخول إلـى األراضـي المصـرية بهـذه     

اإلجراءات يتم التعسف لوقت طويل في إصدار التأشيرة لطالبيها من حملة الجنسية السورية في 
 .  دفعهم لسلوك طرق أخري غير رسميةانتظار الموافقة األمنية مما ي
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ألـف طلـب لجـوء ١٦.٦٢١كـان مكتـب مفوضـية الالجئـين فـي مصـر قـد تلقـى          ٢٠١٦في نهايـة العـام   
 سوريين.  

توضح اإلحصائية التالية إختالف عدد المسجلين لدى مفوضية الالجئين في مصر في كل عـام منـذ   
 :٢٠١٦وحتي  ٢٠١١

صرح السـفير محمـد ثـروت سـليم القـائم بأعمـال السـفير المصـري لـدى النظـام ٢٠١٧في ديسمبر 
السوري إن مصر بدأت فـي إجـراءات لـم شـمل السـوريين بعـائالتهم، وارجـع التـأخير فـي اسـتخراج           

 التأشيرات إلى التدقيق في طلبات لم الشمل المقدمة.  

، فـي فتـرة مـا    مصـر إلـى    الـدخول تأشيرة على طلبات الحصول  يتم رفض معظم ٢٠١٨حتى إبريل و
المصـرية تخبـر طـالبي التأشـيرة مـن السـوريينالسفارات  بات الرئاسية المصرية كانتقبل االنتخا

بأن أوراقهم كاملة لكن ينقص التصريح األمني وهو لن يستخرج إال بعد االنتخابات الرئاسية التـي  
 .٢٠١٨جرت في مصر في أبريل 

ية المقيمـة فـي مصـر فبـاقيالحـرج الـذي تعيشـه األسـرة السـور      وبناء على ما سبق يظهر الوضـع 
) وال يستطيع أفراد األسرة الذين يعيشون في سـوريا  ىفي مكان أخر (سوريا/دولة لجوء أخر سرةاأل

أو دول اللجوء رؤية أو زيارة باقي األسرة المقيمين في مصر، نظـرا لصـعوبة الحصـول علـى تأشـيرة      
، وفــي نفــس الوقــت ال ٢٠١٣دخــول رســمية لبــاقي األســرة أو ألي ســوري لــدخول مصــر منــذ منتصــف 

ها نظرا لصعوبة العودة أو اسـتحالتها خاصـة   يستطيع السوريين الموجودين في مصر الخروج من
في الظروف الحالية، حالة من االحتياج اإلنساني والعجز المستمر يعيشها حملة الجنسية السورية 

 وذويهم.   ٢٠١٣الذين يريدون القدوم إلى مصر من منتصف عام 

وحتـى ٢٠١٣ لذلك برزت ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى مصر عن طريق السودان منذ نهايـة عـام  
بشـأن تحديـد المنـاطق ٤٤٤اآلن وبرغم تشـديد اإلجـراءات األمنيـة وإصـدار قـرار رئـيس الجمهوريـة        
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الشــريط الحــدودي أو علــى المتاخمــة للحــدود منــاطق عســكرية ممــا يعــرض المقبــوض علــيهم   
 مازالت تدفقات السـوريين  .المنطقة المتاخمة في رحالت الهجرة غير الرسمية للمحاكمة العسكرية

عن طريق الهجرة غير النظامية مستمرة فقد سجلت المفوضية السامية لشـئون الالجئـين بمصـر    
ي مـن بدايـة عـام    ر بشكل غير نظـام قدموا إلى مصمن المسجلين لديها  طالب لجوء سوري ٤٦٢٨

11Fنهاية شهر سبتمبر ىوحت ٢٠١٦

١٢٢٠١٦. 

 بين مصر والسودان:   نظاميةطريق الهجرة غير ال
كانت ومازالت جمهورية السودان بلد منشأ ومقصد ودولة عبـور للمهـاجرين والالجئـين مـن دول     
أفريقيا الوسطى حيث أدت النزاعات هناك إلـى موجـات لجـوء وهجـرة قسـرية عبـر شـمال أفريقيـا         
والسيما السودان وليبيا ومصر منذ التسعينات ، ونشب النزاع في جنوب السودان في أواخر عـام  

 ١٣٠، وطلب أكثر من ٢٠١٤ألف شخص إلى الهروب إلى البلدان المجاورة في أواخر عام  ٤٧٠فدفع  ٢٠١٣
ألف شخص في السودان المساعدة من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشـئون الالجئـين حتـى    

، وتسببت نزاعات سابقة فـي تشـاد وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطي وجمهوريـة الكونغـو        ٢٠١٥أبريل 
طية بنزوح أعداد كبيرة من السكان إلى بلدان مجاورة وطلبـت مجموعـة سـكانية معينـة     الديمقرا

أفريقيـا تعتبـر   اللجوء في السودان وليبيا وبلدان أخـري فـي شـمال أفريقيـا، كمـا أن بلـدان شـمال        
الهجرة المختلطة ومن الصعوبة التمييز بين الالجئين والمهـاجرين الـذين    حركاتوجهة رئيسية ل

وأدى تشديد المراقبة علـى الحـدود   " أوروبا والذين يحتجزون فيها إلى   ا نقطة عبوريتخذون منه
األوروبية بالعديد من المهاجرين العابرين من بلدان شمال أفريقيا إلى البقاء فيها ألعـوام عديـدة   
من الصعوبة أيضـا التمييـز بـين المهـاجرين بطـرق غيـر نظاميـة والمهـاجرين بطـرق نظاميـة قـم            

لى أوضاع غيـر نظاميـة. ففـي السـودان الـذي هـو بلـد عبـور وكـذلك بلـد إرسـال يعتمـد             ينتهون إ
التعـاون   ليبيـا ومصـر وأوروبـا وشـرقا إلـى بلـدان مجلـس        طرق الهجرة شماال إلىعلى المهاجرون 

رون عبـر السـودان   أما المهاجرون من القرن األفريقي والسـيما مـن إريتريـا فكثيـرا مـا يمـ      الخليجي 
مصـر وجهـة أو محطـة    إلـى    إلى ليبيا أما وجهـة أو محطـة للسـفر إلـى أوروبـا أو      شماالقبل السفر 

12Fلى أوروبا أو إسرائيل في السابقللوصول إ

١٣.   

لذلك فإن طريق الهجرة غير النظامية بـين مصـر والسـودان يشـهد حركـة هجـرة مختلطـة بـين (         
سـواء   ،صـة فـي حيـاة أفضـل    طالبي لجوء بحثا عن مالذ أمن و مهاجرين اقتصـاديين سـعيا وراء فر  
فإن المهاجرين يهربون عـن  كانت مصر هي الوجهة أم محطة للوصول إلى أوروبا أو إلى إسرائيل، 

إلـى    يـتم نقـل المهـاجرين إلـى مصـر ومنهـا       ، حيثطريق وسطاء وأدلة يعرفون الطرق الصحراوية
وفي السنوات األخيرة ونظرا  .سيناء ثم عبور الحدود إلى األراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)

للعمليات العسكرية على منطقة شمال سيناء والترحيل القسـري لالجئـين مـن أفريقيـا مـن قبـل       

                                                            
 ٢٠١٨ -٢٠١٧بة االقلیمیة لدعم الالجئین وتمكین المجتمعات المضیفة لھم، المفوضیة السامیة، مصر ، خطة االستجا ١٢
 .IOM"، الصادر عن منظمة الھجرة الدولیة الھجرة والنزوح والتنمیة في المنطقة العربیة" ..  ۲۰۱٥ الدولیة الھجرة تقریر ١٣
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هذا الطريـق، وأصـبح جميـع الالجئـين العـابرين مـن أفريقيـاعلى الحكومة اإلسرائيلية قلل اإلقبال 
 13F١٤"أوروبا عن طريق مصر أو ليبيا مرورا بدولة السودانإلى   يتجهون

لهجرة البشر بين مصر والسودان حركة تجارات غير رسـمية مثـل    النظاميةكما تشهد الطرق غير 
 .  تهريب العجول واللحوم من السودان إلى مصر ونقل األموال من وإلى السودان

  ثانيا: نتائج البحث
 نظاميـة الهجـرة غيـر   الما تم رصده وتوثيقه من حاالت الجئين سوريين ناجين من تجارب على بناء 

 ٢٠١٨بريـل مـن العـام الحـالي     أوحتـى   ٢٠١٣مصر عن طريق السودان خالل الفترة من نهاية عـام   ىإل
توثيق إلى   تختلف أجناسهم بين ذكور وإناث وتتنوع أعمارهم واألماكن التي قدموا منها، إضافة

محاولــة شــهادات محــامين قــدموا الــدعم القــانوني لالجئــين ســوريين تــم القــبض علــيهم أثنــاء  
وأيضا مقابالت مـع أشـخاص عملـوا فـي عمليـات تهريـب كوسـطاء مصر،إلى   الدخول غير الرسمي

مصـر وكيـف تـتمإلـى    النظاميةدوافع الهجرة غير إلى   بين المهربين والمهاجرين، وذلك وصوال
عـدعمليات الهجرة لالجئين عن طريق السودان والمخاطر التي قد تلحق بالمهاجر أثناء الرحلـة وب 

المهــاجرين الالجئــين عــن طريــق الســودان وظــروف    قول وعمليــات االعتقــال التــي تــتم بحــ الوصــ
بتوصـيات لحـل األزمـة مـع للخـروج اعتقالهم ومحاكمتهم، لتحليل وفهـم القضـية بشـكل أعمـق     

   .مراعاة كل المعطيات

 :دوافع الهجرة
تم رصـده مـنبحسـب مـا   تختلف دوافع السوريين الذين قدموا إلـى مصـر خـالل السـنوات األخيـرة،     

حاالت خالل هذا التقرير فإن السوريين القادمين إلى مصـر بشـكل غيـر رسـمي عـن طريـق الحـدود        
قدموا إلـى مصـر ألن لـديهم    من منهم ف مع جمهورية السودانالجنوبية لجمهورية مصر العربية 

رق يعيشــون فــي مصــر وال يســتطيعون الوصــول إلــيهم بــالط   ىلــديهم أقــارب مــن الدرجــة األولــ 
الرسمية، ومنهم قدموا ألول مرة بسبب استقرار األوضاع بالنسبة للسوريين فـي مصـر وإمكانيـة    
إيجاد فرصـة عمـل والحيـاة وسـط التجمعـات السـكنية ومعظمهـم لـديهم أصـدقاء ومعـارف مـن

إلـى   قـدموا من نهم . وم٢٠١٣وحتى منتصف  ٢٠١١مصر خالل الفترة من إلى   السوريين الذين وفدوا
، بشـكل رسـمي عـنىدولـة لجـوء أخـر   إلـى    لالستقرار فيها بشكل مؤقت ثـم الهجـرة منهـا   مصر 

طريق المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين،  أو بشكل غير رسمي عن طريق الهجرة 
 أوروبا أو إلى ليبيا ومنها إلى سواحل أوروبا.  إلى   في البحر المتوسط النظاميةغير 

مصرإلى   الجوار ودول سوريا من السوريين رحلة 
تعلن الحكومة المصرية أنها ال تمنع حاملي الجنسية السورية من دخول مصر وفي نفس الوقت ال 

تأشيرة دخول رسمية من السلطات المصرية المختصة على يستطيع اآلالف من السوريين الحصول 

تقریر منظمة ھیومان رایتس ووتش " التجار باالریتریین وتعذیبھم في السودان ومصر"  ١٤



١٧

لسـوريين إلـى مصـر فـيوحتـى اآلن. حيـث أن دخـول ا    ٢٠١٣منذ فرض تأشيرة الدخول في منتصف 
، األول هو الدفع مقابل الحصول علي تأشيرة دخول إلى مصر ، الوقت الحالي ينحصر بين طريقتين

طبقا للمقابالت التـي أجرتهـا المفوضـية المصـرية للحقـوق والحريـات فـإن تكلفـة الحصـول علـىف
أمريكيا للفرد الواحـد   تأشيرة دخول رسمية تتراوح بين ثالثة أالف وخمسمائة إلى خمسة أالف دوالرا

بحسب مكان طلب استخراج التأشيرة، تدفع إلى وسطاء سوريين ومصـريين يعملـون علـى إنهـاء     
جميع اإلجراءات الرسمية بواسطة عالقاتهم بأشخاص في السلطات المصرية، ولـم يـتمكن التقريـر    

بيعـة الحـال فـإنمن متابعة كيفية استخراج األوراق الرسمية بسرعة عن طريق هؤالء الوسطاء، بط
إذا األسرة السورية التي تنوي الهجرة إلى مصر ال تستطيع تحمل هذه التكلفة الضخمة وخصوصـا  

كانت اسرة كاملة أو أكثر من فرد واحد فيها ينوي الهجرة إلى مصر، لذلك يلجأ األفـراد السـوريين   
دان نظرا لقلة التكلفة، واألسر السورية القادمة إلى مصر إلى الهجرة غير النظامية عن طريق السو

 وفيما يلي توضيح لعملية الهجرة غير النظامية بكل تفاصيلها ومصير المهاجرين.  

 : إلى مصر عن طريق السودان النظاميةالهجرة غير 
تأشــيرة دخــول مســبقة للســماح بــدخول علــى يعتبــر قــرار الحكومــة المصــرية باشــتراط الحصــول 

السوريين لألراضي المصرية هو السبب الرئيسي في ظاهرة الهجرة غير النظامية للسـوريين مـن   
السودان إلى مصر حيث لم تظهر عمليات هجرة السوريين بشـكل غيـر نظـامي إلـى مصـر إال فـي       

رفـض طلبـات لـم الشـمل أدى، كما أن التعنت في إجراءات التأشيرات السياحية و٢٠١٣نهاية العام 
إلى تدفق المزيد من السوريين عبر المنافـذ الغيـر رسـمية، إضـافة لغلـق جميـع المنافـذ الرسـمية
لمعظم الدول أمامهم، وفي الفترة األخيرة إغالق المنافذ غير الرسمية أيضا بالقوة من قبل الـدول  

يجعل الخيارات محدودة جـدا أمـام    التي يتوافد عليها الالجئين السوريين مقل تركيا وأوروبا، مما
االحتيـاج للهجـرة إلـى مصـر أيـا كـان الـدافع وإغـالق المنافـذالالجئ السوري المهـاجر ، ومـع وجـود    

سـبيل أخـرإلـى    تأشيرة عن طريـق سماسـرة ظهـر االحتيـاج    على الرسمية وارتفاع تكلفة الحصول 
مصـر عـن طريـقإلـى    النظاميـة وطريقة أقل تكلفة لدخول مصر، فبدأت تنشط رحالت الهجرة غير 

جمهورية السودان والتي تسمح للسوريين بدخول أراضيها بدون طلب تأشـيرة كمـا أن قوانينهـا    
حدودها مع جمهورية مصـر   ىال تعاقب المهاجر المهرب في عمليات الهجرة غير النظامية، وتتالق

ر وليبيـا منـذ عشـراتمصـ إلـى    العربية من الجنوب وتنشط فيها عمليات الهجرة غيـر النظاميـة  
 السنين.

علـى، كمـا أن متطلبـات الحصـول    ٢٠١٦"ظل الوضع العام وبيئة الحمايـة مسـتقرين حتـى فـي عـام      
التأشيرة للسوريين الذين يدخلون مصر ال تزال قائمة، رغم أنه كانت هناك زيـادة كبيـرة فـي عـدد     

مـن ٧٢١٠لت المفوضـية  الوافدين بطرق غيـر نظاميـة عبـر الحـدود البريـة مـن السـودان، فقـد سـج         
مـنهم الحـدود مـن السـودان ٤٦٢٨، عبـر  ٢٠١٦الوافدين السوريين الجدد في نهاية شهر سبتمبر 

إلى مصر بطريقة غير نظامية، وتم اعتقال السوريين القـادمين إلـى مصـر جـوا أو بـرا والـذين هـم        
ه فـي معظـم الحـاالتبدون تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول أو وفدوا بوثائق مـزورة، رغـم أنـ   
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د الوافـدين الجـدد   يتم إطالق سراحهم ويسمح لهم بتقنين إقامتهم، علما بأن المفوضـية تسـاع  
 .14F١٥"ما كانوا يواجهون مشاكل في ذلكإقاماتهم إذا  في عملية تقنين

بحسب ما تتبعه التقرير لرحلة العديد من الالجئين السوريين إلى مصـر عـن طريـق السـودان مـن      
مـن مصـر    النظامية، فإن رحلة الهجرة غير ٢٠١٨وحتى شهر أبريل من العام الحالي   ٢٠١٣أغسطس 

 :  شكلها ومسارها كاألتيإلى السودان لالجئين السوريين يكون 

 لرحلة:  ل اتفاصي

 تكلفة الرحلة:  
دوالر  ٢٥٠بالنسبة للفرد الواحد:  من الدولة الموجود بها الـى جمهوريـة السـودان بشـكل رسـمي      

 أمريكي.  

 ٥٠٠من جمهورية السودان إلى جمهورية مصر العربية بشكل غير رسمي ( تتـراوح التكلفـة مـن      -
 دوالر أمريكي) حسب االتفاق مع المهرب .   ١٥٠٠ –

لذلك تعتبر هذه الطريقة هي األكثر تناسبا من حيث التكلفة مع عموم السوريين القـادمين إلـى    
 مصر. 

 تنقسم الرحلة إلى جزئين:  

الجزء األول: الرحلة من الدولة الموجود بهـا المهـاجر (سـواء كانـت الدولـة األم سـوريا، دولـة لجـوء         
 أخري مثل: لبنان واألردن) إلى جمهورية السودان:  

يبدأ المهاجر في محاولة الوصول إلى أحد الوسطاء في السودان وهـو أمـر لـيس بالصـعب إطالقـا      
إلـى مصـر عـن طريـق السـودان فـي أوسـاط السـوريين          النظاميـة حيث تنتشر ثقافـة الهجـرة غيـر    

وبالتالي ظهرت أعمال تابعة لعمليات الهجرة في المجتمعات السورية وهـي قيـام شـخص سـوري     
 بالترتيب من أجل الرحلة ويكون وسيط مع المهربين الذين يقومون بتنظيم الرحلة وتسييرها.  

ودان على تفاصيل الرحلة وتكلفتهـا، ثـم   يقوم المهاجر باالتفاق مع الوسيط قبل التحرك إلى الس
يبدأ رحلته من الدولة القادم منها أيـا كانـت إلـى جمهوريـة السـودان ومـن هنـاك يسـتقبله أحـد          

 العاملين مع المهربين الذين يقومون بتنظيم الرحلة وتسييرها.  

بعــض المهــاجرين يكــون قــد حــاول إنهــاء اإلجــراءات والــدخول إلــى مصــر بشــكل رســمي وفشــل،   
لما سمعه عن تعقيد اإلجراءات وأنه ال سبيل إلى السـفر إلـى مصـر إال     بعض األخر لم يحاول نظراًوال

 من السودان.   نظاميبشكل غير 

 الجزء الثاني: التخزين في السودان ثم الرحلة من جمهورية السودان إلى جمهورية مصر العربية:  

                                                            
 .۲۰۱۸ -۲۰۱۷خطة االستجابة اإلقلیمیة لدعم الالجئین وتمكین المجتمعات المستضیفة لھم، مصر   ١٥
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مجموعة أو أسرة أو عائلة إلـى مكـان    بعد استقبال المهاجر يتم اصطحابه/اصطحابهم إذا كانوا -
بعد ساعتين من المطار تكون هذه المرحلة بسيارة فـي الغالـب   على على أطراف مدينة الخرطوم 

مكيفة ومنه يتم وضعهم في أحد األمـاكن المسـتورة عـن األعـين لحـين تحضـير بـاقي تجهيـزات         
لـة التخـزين، تكـون فـي     الرحلة وتجميع المجموعة التي ستسـافر معـا (تسـمي هـذه المرحلـة مرح     

بعض الحاالت داخل إحدى الشقق المهجورة، وفـي أوقـات أخـري تكـون فـي مـزارع الماشـية، تتـراوح         
سـاعة)، فـي بعـض األحيـان يقـوم المهـاجر باالنتقـال جـوا مـن           ١٢مدة هذه المرحلة بين ساعة إلـى  

 الخرطوم إلى بورتسودان.  

المهـاجرين مـن منطقـة التخـزين إلـى سـيارات        بعد االنتهاء من إنهاء تجهيزات السفر يتم نقل -
تكـون   ىغيـر التـي اصـطحبتهم مـن المطـار (أحيانـا تكـون سـيارات ميكروبـاص وأحيانـا أخـر            ىأخر

سيارات ربع نقل ويجلس المهاجرون في صندوق السـيارة الخلفـي)، تتحـرك السـيارات إلـى مدينـة       
هنــاك، المســافة مــن مدينــة  يورتســودان الســاحلية حيــث تبــدأ رحلــة عبــور الحــدود المصــرية مــن

 ١٣كـم تقريبـا، تسـتغرق الرحلـة مـن الخرطـوم إلـى بورتسـودان          ٨٣٠الخرطوم وحتـى بورتسـودان   
يـتم تجميـع المهـاجرين القـادمين مـن أمـاكن متفرقـة وعـن          .ساعة تقريبا بحسـب ظـروف الطريـق   

لتخـزين  طريق سماسرة مختلفين في منطقة تخزين أخري فـي مدينـة بورتسـودان، وتتـراوح مـدة ا     
 ساعات إلى ثالثة أيام بحسب ما يقرره المهربين.   ٣في المدينة ما بين 

تبدأ الرحلة من بورتسودان في سيارات ربع نقل، يجلس السائق في األمام وبجـواره الـدليل الـذي     -
يعرف الدروب الجبلية والصحراوية في المنطقة وصوال إلى الشريط الحدودي مع مصـر فـي منطقـة    

ن، في صندوق السيارة يجلس المهاجرين أيا كانت جنسياتهم أو أعمـارهم محنيـي   حاليب وشالتي
فرد في السـيارة الواحـدة)،    ١٥إلى   أفراد ٥الرؤوس بدون أي إجراءات أمان (تتراوح أعدادهم ما بين 

ــتم تحــذيرهم مــن الوقــوف فــي صــندوق الســيارة أو الوقــوع مــن      ال يســمح   اظهرهــا، كمــعلــى ي
ء حاجتهم او النوم حتى الوصـول إلـى الشـريط الحـدودي أو منطقـة تخـزين       لهم بقضاالمهربون  

جديدة في الصحراء، في كل األحوال وأيـا كـان مـا يحـدث ال تتوقـف السـيارات إال فـي المنـاطق التـي          
 يحددها المهربون.   

تسير السيارة مسافة طويلة بين الدروب الجبلية والصخور بسرعة كبيرة حتى ال تتعرض للرصد  -
قبل قوات حرس الحـدود السـودانية واألمـن السـودان أو قطـاع الطـرق الـذين يقومـون بخطـف           من

طـول  علـى  المهاجرين وطلب فدية من أسرهم أو بيعهم إلى تجار األعضـاء البشـرية المتمركـزين    
 الطريق الجبلي للرحلة.  

ول إلى الشريط أحيانا يقوم المهربون بعمل نقطة تخزين أخري داخل الممرات الجبلية قبل الوص -
الحدودي مع مصر إذا كانـت السـيارات التـي سـينقلون المهـاجرين إليهـا غيـر مسـتعدة أو كـانوا          

 مكشوفين لقوات حرس الحدود المصرية.  

ــدود         - ــرس الح ــوات ح ــوداني أو ق ــن الس ــل األم ــن قب ــال م ــبض أو اعتق ــاالت ق ــد أي ح ــتم رص ــم ي ل
ت التي تم التوثيق معها والتي قـام الجـيش   ، جميع الحاالالنظاميينالسودانية للمهاجرين الغير 
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السوداني أو الشرطة السودانية بتوقيفهم يتم اإلفراج عنهم والسـماح لهـم بـالعبور بعـد دفـع      
 مبلغ يتم االتفاق عليه مع السمسار.  

تم رصد حالة توقيف من قبـل األمـن السـوداني وبعـد التحقيـق مـع المهـاجرين الموقـوفين عـن           -
المنطقة الصحراوية قام الضابط المسئول عن التحقيقات بإعطائهم ماال سبب وجودهم في هذه 

 حتى يستطيعوا إكمال الرحلة.  

ال تعبر السيارات المحملة بالمهاجرين والقادمة من السودان الحـدود المصـرية بـل تتوقـف عنـد       -
الشريط الحدودي في مناطق يحددها المهـربين وفـي نقـاط تختلـف مـن كـل رحلـة وطريقـة عبـور          
لألخرى، في هذه النقاط يلتقـي المهـربين السـودانيين مـع المهـربين المصـريين الـذين يعملـون         
بالتنسيق معهم في تنظيم وتسيير رحالت الهجرة غير النظاميـة مـن السـودان إلـى مصـر، يـتم       
نقل المهاجرين من السيارات السودانية إلى السيارات المصرية (سـيارات ربـع نقـل أيضـا) يقودهـا      

  مصريين.

كانـت تمتـد    ٢٠١٤ على الحدود المصرية في السنوات السابقة لسـنة بين المهربين نقاط التالقي  -
أصـبح الطريـق    ٢٠١٤على طول الحدود المصرية السـودانية وبـأكثر مـن طريقـة للـدخول، بعـد عـام        

الوحيد المستخدم في رحالت الهجرة غير النظامية هو الطريق الموازي للشـريط السـاحلي للبحـر    
حمــر مــع مصــر والســودان وبــذلك تكــون نقــاط التالقــي فــي مثلــث حاليــب وشــالتين، ثــم تتحــرك  األ

الســيارات مــن منطقــة التالقــي علــى الحــدود (المصرية/الســودانية) متجهــة إلــى داخــل األراضــي   
المصرية عن طريق ممرات جبلية يصعب رؤيتها مـن قبـل قـوات حـرس الحـدود المصـرية بواسـطة        

 لية.  أدلة يعرفون الطرق الجب

الحـدود  علـى  نظرا لصعوبة الطريـق داخـل األراضـي المصـرية بسـبب زيـادة التشـديدات األمنيـة          -
المصرية لمنع عمليـات التهريـب وأيضـا انتشـار قـوات الجـيش فـي كـل مكـان علـى طـول الطريـق             

بشــأن تحديــد المنــاطق المتاخمــة للحــدود كمنــاطق   ٢٠١٤لســنة  ٤٤٤الجبلــي، وبعــد صــدور القــرار 
ا زاد من كثافة انتشار قوات الجيش داخل عمـق األراضـي المصـرية التـي تعتبـر طريـق       عسكرية مم

 .  النظامييندخول المهاجرين غير 

 في حالة نجاح المهاجرين في عبور المنطقة الحدودية والمنطقة العسكرية المتاخمة للحدود:   -

نقص فـي بعـض الحـاالت    يكون قد مر على رحلة المهاجر المهـرب ثالثـة أيـام تقريبـا قـد تزيـد أو تـ       
بحسب ظروف الطريق،   من مدينة بورتسودان وصوال إلى المناطق المأهولة في مصـر ومـن هنـاك    
 يمكنهم ركوب مواصالت داخلية للوصول إلى أماكن السكن الخاصة بأسرهم المقيمين في مصر.

 أن تكون:   كجزء من االتفاق بين المهاجرين والمهرب يتم االتفاق على نقطة وصول محددة إما 

أسوان، ومنهـا يسـتقل المهـاجرون القطـار المتجـه إلـى القـاهرة فـي الدرجـة االقتصـادية             -١
 المزدحم حتى ال يتم مالحظتهم من قبل رجال األمن بالمحطة.  
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في أحيان أخري يكون االتفاق على جعل محطة الوصول محافظـة قنـا وخاصـة خـالل الفتـرة        -٢
حافظـة أسـوان وتوقيـف مـن يالحـظ أنـه غيـر مصـري،األخيرة وتشديد الرقابة األمنية فـي م 

 ومن قنا يستقل المهاجرون حافالت أو قطارات إلى القاهرة.  
في أحيان أخري يكون االتفاق على جعل القاهرة محطة الوصول حتـى يقـي نفسـه مخـاطر       -٣

الطريق وإمكانية االشتباه فيه والقبض عليه من قبل رجال األمن وصوال إلـى أقاربـه القـادم    
من أجلهم، و كلما زادت المسافة زادت التكلفة.  

 مخاطر الرحلة:  
دان محفوفة بالعديـد مـن المخـاطر للمهـاجرين مـن      رحالت الهجرة غير الرسمية بين مصر والسو

أول لحظة للتحرك في الرحلة وحتى بعد نهايتها، تتنوع المخاطر التي يتعرض لهـا المهـاجرون   
على الطرق الجبلية بين مصر والسودان وبعد عبور الحدود إلي: 

خطر الموت: اوال:

من الممكن أن يتعرض المهاجر أو أحد مرافقيه للموت ألكثر من سبب، بحسب شهادات الناجين 
 الذين تم توثيق شهاداتهم خالل هذا التقرير، فمن ضمن هذه األسباب:   

 عدم وجود طعام ومياه كافيين لتحمل مشقة الرحلة.  -

اء الرحلة، فيقوم بإنزالهم مـن  الخالف مع المهرب إذا فرض زيادة في التكلفة المتفق عليها أثن -
السيارة وتركهم في الصحراء وحدهم.  

اإلصابة في إطالق نار في الصحراء من قوات حرس الحدود أو مـن عصـابات التهريـب. وفـي حالـة       -
موت مهاجر في إحدى الرحالت يقوم المهربون بإنزال الجثة وتركهـا فـي الصـحراء او دفنهـا فـي      

 الرمال.

ثانيا: مخاطر صحية:

من شهادات الناجين وكما ذكر سابقا فإن الطرق في الرحلة تكون جبلية وصحراوية غير ممهدة 
وتتم الرحلة عن طريق سيارات ربع نقل تسير بسرعة كبيـرة وأعـداد المهـاجرين فـي كـل سـيارة       

د تـم توثيـقمهاجر) مما يجعل احتمالية اإلصابة مرتفعة جدا، وقـ  ١٥إلى   مهاجرين ٥(تكون بين 
 أهمها.كان متكرر  إصابات حدثت بشكلعدة 

الكسر في العظام، وقد تم توثيق ثالث حاالت كسر في عظـام اليـد، وحـالتي كسـر فـي عظـام        - 
الحوض إحداهما كان طفال. 

من المخاطر الصحية أيضا التي يمكن أن يتعرض لها المهاجر خالل رحلته هـي ضـربة الشـمس     -
مرتفعة في الصحراء ، وخاصة في فترة فصل الصيف. نتيجة التعرض المباشر ألشعة الشمس ال
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الجرح في الجسم نتيجة االرتطام المستمر خالل سير السيارة الربـع نقـل فـي المـدقات الجبليـة       -
 الغير ممهدة.  

 ثالثا: مخاطر نفسية:  

بلـد مضـيف هـي التجربـة األصـعب فـي       إلى   تعتبر تجربة الهجرة غير الرسمية لالجئين للوصول
نهايتهـا حيـث إن الصـحراء    إلـى    جئ المهاجر لما تحتويه من المخاطر مـن بدايـة الرحلـة   حياة الال

والخوف والتوتر الذي يالزم المهاجر خالل الرحلة يصـيبون األمـن النفسـي لالجـئ المهـاجر، جميـع       
الناجين الذين تم التوثيق معها خالل هذا التقرير من الالجئين السوريين الذين عاشـوا التجربـة   

لوا حتى اآلن يصارعون األعراض والصـدمات النفسـية التـي تسـببت فيهـا الرحلـة ، يتـذكرون        مازا
جميعهم خالل المقابالت التي أجريـت معهـم كـل التفاصـيل التـي مـروا بهـا، خـالل التقريـر  تـم           

مصـر  إلـى    توثيق حالة واحدة لسيدة سـورية فقـدت الـذاكرة أثنـاء عبـور الصـحراء مـن السـودان        
ن تخضع للتأهيل النفسي، األكثر عرضة لالنتكاسات النفسية خالل وبعـد الرحلـة   ومازالت حتى اآل

هم األطفال وتجاوز اآلثار النفسية للرحلة يستمر لوقت طويل للناجين عن طريق منظمات دوليـة  
 ومؤسسات أهلية تعمل على تقديم الدعم النفسي لالجئين.

نظامي إلى مصـر  إعتقال طالبي اللجوء السوريين القادمين بشكل غير 
 وتقديمهم للمحاكمة العسكرية:  

اعتقال الالجئين السوريين أثناء رحالت الهجرة غير الرسـمية علـى الحـدود المصـرية الجنوبيـة مـع       
 جمهورية شمال السودان داخل األراضي المصرية:  

تتنوع حاالت االعتقال لالجئين السوريين المهاجرين بشكل غير نظـامي إلـى مصـر بحسـب ظـروف      
 مكان االعتقال، وينقسم ذلك إلى ثالث احتماالت كاألتي:  و

                                              

ــبض    ــم القــ إذا تــ
ــى   ــيهم علـــ علـــ
الشريط الحدودي 
ــة  أو المنطقـــــــــــ
المتاخمة للحـدود  
ــن   ــالقرب مـــــ بـــــ

 محافظة أسوان  

ــبض   ــم القــ إذا تــ
ــى   ــيهم علـــ علـــ
الشريط الحدودي 
ــة  أو المنطقـــــــــــ
المتاخمة للحدود 

ــا ــن بـــــ لقرب مـــــ
ــر  ــة البحــ محافظــ

 األحمر 

القـــبض علـــيهم 
ــور   ــد عبــــــ بعــــــ
المنطقــــــــــــــــــة 
الحدوديــــــــــــــــة 

 والمتاخمة لها 

القوات المسـئولة  
عمليــات االعتقــال 

يقـــــوم بعمليـــــة 
الضبط واالعتقـال  

يقـــــوم بعمليـــــة 
الضبط واالعتقـال  

يقـــــوم بعمليـــــة 
الضبط واالعتقـال  



٢٣

قــــــوات حــــــرس   والتحقيق األولي  
الحــدود  ،ويقــوم  
ــي   ــالتحقيق األول ب
ــوض  ــع المقبـــ مـــ
علـــيهم الضـــابط 
المســـــئول عـــــن 
منطقة ضـبطهم
مـــــــــن جهـــــــــاز 
المخابرات الحربية 
التــابعين للقــوات 
المســــــــــــــــلحة 

المصرية

قــــــوات حــــــرس  
ــوم  ــدود ،ويقـ الحـ
ــي   ــالتحقيق األول ب
ــع المقبـــــوض  مـــ
علـــيهم الضـــابط 
المســـــئول عـــــن 

طهم منطقة ضـب 
مـــــــــن جهـــــــــاز 
المخابرات الحربية 
، التابعين للقوات 
المســــــــــــــــلحة 

 المصرية

ــرطة   ــوات الشــ قــ
المدنية / وأحيانـا
بصحبة أفـراد مـن
ــن  ــاز األمـــــ جهـــــ
الوطني  ، ويقـوم  
ــي   ــالتحقيق األول ب
المباحث الجنائية 
وجهــــــاز األمــــــن 
الوطني التابعين 

 لوزارة الداخلية  

النيابة المسـئولة
 عن التحقيق  

ــوان  ــة أســــ نيابــــ
ــكرية  العســــــــــــ

 الجزئية   

ــة   ــة الغردقــ نيابــ
ــكرية  العســــــــــــ

 الجزئية   

ــة   ــة العامــ النيابــ
 المختصة مكانيا  

وصـــــول الـــــدعم 
 القانوني  

ــول   ــمح بوص ال يس
الــدعم القــانوني  
للمقبـــــــــــــــوض 
علــــــيهم مــــــن  
ــاء   ــين أثنــ الالجئــ
ــدخول  ــة الـ محاولـ
غير القانوني إلـى  
مصــــــــر أثنــــــــاء 
التحقيق من قبـل
المخابرات الحربية 
ــمح  وال يســــــــــــــ
بالحصول علـى أي  
معلومـــات ، فـــي  
مرحلـــة التحقيـــق 
ــة   ــام النيابــــ أمــــ
العسكرية أحيانـا
يســـــــــــــــــتطيع 
المحتجز التواصل 
مع أقاربه لتوكيل 

يتشــــابه الوضــــع 
فـي الحالـة األولــي   
ــال   ــي االعتقــ وهــ
بالقرب من أسوان 
مع الحالـة الثانيـة
ــال   ــي االعتقــ وهــ
ــن   ــالقرب مـــــ بـــــ
ــر  ــة البحــ محافظــ
ــث   ــن حي ــر م األحم
ــول   ــة وصـ إمكانيـ
الــدعم القــانوني  
إلــى  المحتجــزين  
ــل   ــي مراحـــــ فـــــ
التحقيـــــــــــــــــق 

 والمحاكمة .  

يســــمح بوصــــول 
الــدعم القــانوني
بعد االنتهـاء مـن
ــع  ــق مــــ التحقيــــ

ــه  الم ــوض عليـ قبـ
ــن   ــل األمـ ــن قبـ مـ
ــن  الـــوطني ، ولكـ
مـــــــع انقطـــــــاع  
ــين  التواصـــــل بـــ
المحتجــز وأســرته  
يصــــــــبح مــــــــن 
الصــــعب حضــــور 
محـــــــامي فـــــــي 
التحقيق المبدئي 
ــة   ــام النيابــــ أمــــ
العامة ، فـي فتـرة   
ــة إذا  المحاكمــــــــ
ــب  ــتطاع طالــ اســ
اللجـــوء المحتجـــز 
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ــامين ،  أ ــد المحـ حـ
تكلفـــة المحـــامي  
الحــر تتــراوح بــين 

ــى  ٣٠٠٠ أالف  ٥٠٠٠إلـ
جنيــــــه مصــــــري 
مقابل الدفاع عـن  
ــز ، ال   ــل محتجــ كــ
يوجـــد منظمـــات  
أهليــــــــة فــــــــي 
المنطقـــة تقـــدم  
ــدعم   ــة الـــ خدمـــ
القانوني لالجئـين  
ــل أي   ــا ال يصــ كمــ
دعم قـانوني مـن   
مفوضية الالجئين 
، يرجـــــع بعـــــض  
المحــــــــــــــــامين 
المتطــــــــــــوعين 
ــت   ــذين أجريـــ الـــ

ــم ــابالت  معهـ مقـ
خالل هذا التقريـر  
الســبب فــي تــأخر 
وصـــــول الـــــدعم 
ــن   ــانوني مـــ القـــ

تـأخر  إلى   قبلهم
معرفـــــــة خبـــــــر 

علــــــى القــــــبض 
ــين  ــد الجئ ، ال يوج

ــع   ــات مجتم منظم
مــــــدني تقــــــدم 
ــدعم   ــة الـــ خدمـــ
ــانوني  القـــــــــــــــ
للالجئـــــــــــــــــين 
ــي   ــزين فـ المحتجـ

تحمـــــل تكلفـــــة  
توكيـــل محـــامي  

( تختلــــف خــــاص 
ــان  بحســـــب مكـــ

تســمح االعتقــال ) 
كمــــــة لــــــه المح

ــامي   ــور محـ بحضـ
للــــــدفاع عنــــــه ، 
ــوض   ــض المقب بع
ــا   ــيهم أحيانــ علــ
ــم  ــدم لهـــــ تقـــــ
مفوضية الالجئين 
وبعض المنظمات 
الدوليـــــــة مـــــــن 
مقدمي الخـدمات  
لالجئين في مصـر  

 دعم قانوني  .  
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 أسوان  
في بداية االعتقال  مقرات االحتجاز  

والتحقيــق األولــي 
يـــــــتم احتجـــــــاز 
ــاجرين  المهـــــــــــ
المقبـــــــــــــــوض 
عليهم في أقـرب  
نقطة ( مـن مكـان   
ــة   ــال )  تابع االعتق
للمخـــــــــــــــابرات 
ــرس   ــة أو ح الحربي
الحدود ، ثـم يـتم   

ــهم  ــى عرضــ علــ
النيابة العسكرية 
 بأســـوان ومنهـــا 

مقــر احتجــاز إلــى  
ــا  رســــــــمي إمــــــ
ــوات  ــكر قــ معســ
ــزي   ــن المركــ األمــ
 بمنطقــة الشــالل ،
أو مراكــز وأقســام 
الشــرطة بمدينــة  
أسوان ومراكزها ، 
ــرار  ــد قــــــ وبعــــــ
المحكمـــــة يـــــتم 

علـــى احتجـــازهم 
ذمــة جهــاز األمــن  
الوطني للتحقيق 
ــل   ــم قبــــ معهــــ
ــرار   ــدار القــــ إصــــ
بحقهــــــم بــــــين 
ــعهم   ــين وض تقن

ــل ــى   أو الترحيـ إلـ
 دولة أخري .

في بداية االعتقال 
يـــــــتم احتجـــــــاز 
المقبـــــــــــــــوض 
علــــــيهم مــــــن  
ــوء   ــالبي اللجــ طــ
ــاجرين  المهـــــــــــ
بشـــــــكل غيـــــــر 
نظامي فـي أقـرب   
ــة   ــة تابعــــ نقطــــ
للمخـــــــــــــــابرات 
ــرس   ــة أو ح الحربي
الحدود من موقـع  
االعتقــال  لحســن  
ــق   ــاء التحقي انته
ــتم    ــم يـ ــم ثـ مهـ

ــهم  ــى عرضــ علــ
النيابة العسكرية 
ــة  فــــــي الغردقــــ
ومنهــــــا يــــــتم   

ــوزيعهم  ــى تـ علـ
أقســـــام ونقـــــاط 
ــة   ــرطة المتاح الش
الحتجــازهم فــي ( 
القصير ، الغردقـة  
، حاليب ، شالتين ) 
ــرار   ــد قـــــــ بعـــــــ
المحكمـــــة يـــــتم 
احتجـــازهم علـــى 
ــن  ــة األمــــــ ذمــــــ
ــي   ــوطني فــــ الــــ
أقسام الشرطة أو 

 مقرات الجهاز .  

يـــــــتم احتجـــــــاز 
المقبوض عليهم 
ــام   ــي أقســـــ فـــــ
الشــرطة القريبــة  
من مكان االعتقال 
والتحقيق معهم 
يــــتم مــــن قبــــل 

ل الضابط المسئو
فــي جهــاز األمــن   
ــتم   ــوطني ( يــ الــ
ــا   ــق أحيانـ التحقيـ
ــام   ــي أقســـــ فـــــ
الشرطة أو مقرات 
ــن  ــاز األمـــــ جهـــــ
ــي   ــوطني فــــ الــــ

 المحافظات .  
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ــة  المحكمـــــــــــــــ
 المختصة  

يتم إحالتهم مـن
ــوان  ــة أســــ نيابــــ
ــكرية  العســــــــــــ

علـىالجزئية بناء 
تأشيرة مـن نيابـة
أســــــــــــــــــــيوط 
العسكرية الكلية 

المحكمـــــة إلـــــى  
   العسكرية بقنا

يتم إحالتهم مـن  
ــة   ــة الغردقــ نيابــ
ــكرية  العســــــــــــ

علـىالجزئية بناء 
تأشيرة مـن نيابـة
أســــــــــــــــــــيوط 
العسكرية الكلية 

المحكمـــــة إلــــى   
 العسكرية بقنا

ــة  المحكمـــــــــــــــ
ــة  المختصــــــــــــــ
 موضوعا ومكانيا  

ــنة   قرار المحكمة   ــبس ســـ الحـــ
جنيــه  ٥٠٠وغرامــة 

مع إيقاف التنفيذ 
.

ــنة   ــبس ســـ الحـــ
جنيــه  ٥٠٠وغرامــة 

مع إيقاف التنفيذ 
  . 

االتهامات التي يتم توجيهها: 
فــي الحالــة الغالبــة وهــي القــبض علــى المهــاجرين الالجئــين مــن حملــة الجنســية الســورية فــي    

لسـنة ٤٤٤المنطقة الحدودية أو المناطق المتاخمة للحدود المحددة بقرار رئـيس الجمهوريـة رقـم    
بشأن تحديد المنـاطق المتاخمـة للحـدود واعتبارهـا منـاطق عسـكرية يـتم عـرض المقبـوض ٢٠١٤

على النيابة العسكرية الجزئية المختصة مكانيا (أسوان في حالة القبض عليه بالقرب مـن أسـوان،   
الغردقة في حالة القـبض علـيهم بـالقرب مـن سـاحل البحـر األحمـر) وذلـك بعـد انتهـاء التحقيـق

بط المخـتص مـن المخـابرات الحربيـة، يـتم حبسـهم احتياطيـا بقـرار مـن النيابـةمعهم من الضـا 
العسكرية الجزئية لمدة تتـراوح مـا بـين أسـبوع إلـى شـهر بحسـب ظـروف الواقعـة لحـين انتهـاء

النيابة الكلية بأسيوط والتـي تـأمر بإحالـة القضـية إلـى المحكمـة       على التحقيقات وعرض القضية 
مقبوض عليهم مـن المهـاجرين الالجئـين مـن حملـة الجنسـية السـوريةالعسكرية بقرار اتهام لل

يتضمن على اتهامهم بارتكـاب جـرائم: (التواجـد فـي منطقـة عسـكرية بـدون تصـريح بالمخالفـة
ــة رقــم   ــيس الجمهوري بشــأن تحــدد المنــاطق المتاخمــة للحــدود منــاطق     ٢٠١٤لســنة  ٤٤٤لقــرار رئ

مصـر العربيـة  مـن غيـر المتمتعـين بجنسـية عسكرية، وارتكـاب جريمـة دخـول أراضـي جمهوريـة     
جمهورية مصر العربية بدون جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطات المختصة ببلـدهم مـن غيـر    

مــن  ٣،٤١األمــاكن المحــددة لــذلك وبــدون موافقــة الموظــف المخــتص بالرقابــة  بالمخالفــة للمــواد    
راضـي الجمهوريـة)، وتسـتمر المحاكمـةبشـأن دخـول وإقامـة األجانـب بأ     ١٩٦٠لسنة  ٨٩القانون رقم 

ــى  ٧العســكرية لمــدة تتــراوح بــين   ــام إل يومــا يظــل المقبــوض علــيهم طــوال هــذه المــدة     ٤٥أي
ذمــة القضــية لحــين صــدور الحكــم والــذي يكــون فــي معظــم القضــايا  علــى محبوســون احتياطيــا 
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إيقـاف تنفيـذ   السجن سنة وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وخمسمائة جنيه مصري وتـأمر المحكمـة ب  
 العقوبة.  

المهــاجرين  الجئــينلواإلحتجــاز التحقيــق العســكري والمحاكمــة العســكرية  علــى تعليقــات 
 :  بشكل غير نظامي

إن اعتقــال المهــاجرين الغيــر المحاكمــة العســكرية للمــدنيين هــي وضــع اســتثنائي، ولــذلك فــ  -
 محاكمة استثنائية هو انتهاك لحقوق الالجئين.  على من طالبي اللجوء بناء  نظاميين

ويتعارض مـع  المحاكمة العسـكرية للمـدنيين تفتقـر ألقـل شـروط المحاكمـات العادلـة المنصـفة         -
، حيث يقوم بالمحاكمة ضابط تابع لجهة تنفيذية وليسـت جهـة قضـاء    مبدأ الفصل بين السلطات

عليه من القائد العـام للقـوات المسـلحة    طبيعي مستقل، كما أن الحكم ال يصدر إال بعد التصديق 
 أو من ينوب عنه وهذا تدخل في عمل السلطة القضائية.

إحالة المقبوض عليهم في تدفقات الهجرة المختلطة علـى الحـدود الجنوبيـة لجمهوريـة مصـر       -
 ٤٤٤القـرار الرئاسـي   علـى  المحاكمة العسكرية تتم بناء إلى   العربية مع جمهورية شمال السودان

بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية رغم أن القرار مطعون ببطالنـه   ٢٠١٤ة لسن
من الدستور المصري، وفي  ٢٣٦أمام محكمة القضاء اإلداري من قبل أهالي النوبة لمخالفته للمادة 

  أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء القرار وإعتباره قرار إداري.   ٢٠١٤أغسطس 

التحقيق المبدئي أمام النيابة العسكرية الجزئية في معظم الحاالت ال يستطيع المقبـوض  أثناء  -
عليهم من حملة الجنسية السورية في رحالت الهجرة غير الرسمية من التواصل مـع أسـرهم وإذا   
مكنوا من ذلك يكون من المستحيل حضـور محـامي معهـم فـي التحقيـق نظـرا لبعـد المسـافة ،         

عامة باستكمال التحقيق بدون حضور محامي عن المقبـوض علـيهم، ممـا يطعـن     فتقوم النيابة ال
 في إجراءات التحقيق لفقدانه شرط من شروطه اإلجرائية وهي حضور محامي موكل عن المتهم.   

ــرارات االتهــام والحــبس االحتيــاطي وأيضــا المحكمــة       - ــة العســكرية فــي إصــدار ق تســتند النياب
بإصـدار قـانون مكافحـة الهجـرة      ٢٠١٦لسـنة   ٨٢ام القـانون رقـم   أحكـ على العسكرية في أحكامها، 

الغير شرعية وتهريب المهاجرين، وهو ذات القانون الذي نفي المسـئولية الجنائيـة عـن المهـاجر     
 المهرب في المادة الثانية منه حيث نصت علي:  

مهــاجرين ال تترتــب أيــة مســئولية جنائيــة أو مدنيــة علــى المهــاجر المهــرب عــن جــرائم تهريــب ال
المنصوص عليها في هذا القانون، وال يعتـد برضـاء المهـاجر المهـرب أو برضـاء المسـئول عنـه أو        

 متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.

احتجاز الالجئين ومحاكمتهم بسبب الدخول بشكل غير رسمي ألراضي جمهوريـة مصـر العربيـة     -
 ، والتي تنص علي:   ١٩٥١من اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بالالجئين  ٣١هو مخالفة لنص المادة 

 الالجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
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تمتنع الدول المتعاقدة عـن فـرض عقوبـات جزائيـة، بسـبب دخـولهم أو وجـودهم غيـر القـانوني،
الالجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشـرة مـن إقلـيم كانـت     على 

إلـى   ، شريطة أن يقدموا أنفسـهم ١فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 
". وطـالبودخولهم أو وجودهم غير القـانوني  وجاهة أسبابعلى السلطات دون إبطاء أن يبرهنوا 

اللجوء السوريين لديهم من األسباب الوجيهة للهرب من بالدهم واللجوء إلى مصـر ال تحتـاج إلـى    
 برهان.  

 يـتم  أال علـى  لالجئـين  المتحـدة  األمـم  مفوضية عن الصادرة "المبادئ التوجيهية لالحتجاز" تنص -
 وأال مشـروعة،  قانونيـة  غايـة  إلنجـاز  ومتناسـب،  تمامـا  ضـروري " أخيـر  كحـل " إال اللجـوء  طالبي احتجاز
 هويـة  مـن  للتثبت قصيرة لفترة إال باالحتجاز يُسمح ال. الترحيل ألغراض اللجوء طالبي الدول تحتجز

 حمايـة  مثـل  أكبـر  أهـداف  لتحقيـق  الوحيـدة  الوسـيلة  هـو  كـان  إذا فقـط  أطـول  لفتـرات  أو الشخص
طـالبىالعامة، وحيث أنه يمكن تطبيق إجراءات أخرى غير االحتجاز بحق  حةلصمال أو وطنية مصلحة

اللجوء من السوريين القادمين إلى مصر بشكل غيـر رسـمى لحـين التثبـت مـن هـويتهم والنظـر        
في طلباتهم.

اللجــوء أحكــام المحكمــة العســكرية ال تضــمن تحديــد وضــع المهــاجرين المهــربين مــن طــالبي    -
القادمين إلى مصر هل سيتم تقنين وضعهم وكيف؟ أم هل سـيتم تـرحيلهم ممـا يجعـل األمـر      

بيد الجهة التنفيذية كما يلي:  

المحكمة العسكرية:  حكمما بعد  -
يعتبر حكم المحكمة العسـكرية بإيقـاف تنفيـذ العقوبـة عـن المقبـوض علـيهم مـن المهـاجرين

هـو قـرار بـاإلفراج عـنقاونيـا  الغير نظاميين من حملة الجنسية السورية طالبي اللجوء فـي مصـر   
المتهمــين ولكــن فــي هــذه الحالــة تتجاهــل المحكمــة العســكرية فــي أحكامهــا تحديــد التصــرف  

ن أو طالبي اللجوء بعد قرار المحكمة، هل سيسـمح لهـم بـدخول الـبالد وكيـف      المتخذ مع الالجئي
 سيتم تقنين وضعهم؟ أم هل سيتم ترحيلهم؟  

يكون القرار لدى الجهة األمنية المختصـة وهـي    مواثيق الدولية الموقعة عليها مصروبالمخالفة لل
الذي سيسمح لـه بـدخول مصـر    جهاز األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والذي يقوم بتحديد من 

 ومن الذي سيصدر بحقه قرار بالترحيل.  

قرار األمن الوطني في هذه الحالة:  

ال يوجد معيار في تقييم الحاالت التي ينظرها األمن الوطني للبت فيها لكن مـا حـدث مـع الحـاالت     
 التي رصدها التقرير فإن قرار جهاز األمن الوطني كان كاألتي:  
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ولـديهم أقـارب فـي مصـر ، يـتم احتجـازهم       أو فـرد  وض علـيهم مـن أسـرة واحـدة     المقب إذا كان -
لفترة لحين التحقيق معهـم والتأكـد مـن بيانـاتهم ثـم يصـدر القـرار بالسـماح بالـدخول المؤقـت           

 ومنحهم إقامة مؤقتة لحين تقنين وضعهم واستصدار إقامة رسمية كل بحسب السبب.  

بدون أسرة أو كان طفل غير مصحوب و ليس لديه أقارب  إذا كان المقبوض عليه ذكرا قدم وحده -
في مصر يكون القرار هو الترحيل من مصر على نفقته الشخصية، في حالة تأخره في حجـز تـذكرة   

 سفر إلى دولة أخري يظل قيد االحتجاز أيا كانت الفترة.  

 الفترة الزمنية لصدور قرار األمن الوطني:  

لالجئين السوريين المقبوض عليهم في خالل فترة من أسـبوع  يصدر قرار األمن الوطني بخصوص ا
بالمخالفة أيضـا للمواثيـق الدوليـة الموقعـة     يوما يظل فيها المقبوض عليهم قيد االحتجاز ٤٥إلى 

 . والمصدقة عليها مصر

 بعد صدور قرار الترحيل يطلب منهم حجز تذكرة للدولة التي سيسافر لها، ونظرا لخطورة سـفره 
سوريا مرة أخري وعدم قبول الدول في الوقت الحالي اسـتقبال السـوريين، ال يتبقـى أمامـه إال     إلى  

 حجز تذكرة عودة إلى جمهورية السودان.  

خالل هذه الفتـرة يتواصـل المحتجـزون وذويهـم مـع المفوضـية السـامية لألمـم المتحـدة لشـئون           
عـنهم أو وقـف تـرحيلهم، يكـون رد     الالجئين لطلب التدخل مع الحكومة المصرية من أجل اإلفراج 

المفوضية بأنهم سيتواصلون مع الحكومة وتحذرهم من حجـز تـذكر سـفر ألي مكـان، ثـم يتوقـف       
دور المفوضية عند هذا الحد، فيبقى الالجئين محتجزين في أمـاكن احتجـاز سـيئة تفتقـر ألي نـوع      

جمـع مبلـغ يكفـي لحجـز      من الحياة اإلنسانية بدون أي جديد فيضطر للتواصل مـع أسـرته لمحاولـة   
 .  أو ماليزيا تذكرة إلى جمهورية السودان

سـوريين إلـى    ١٠حيث تم ترحيل  ٢٠١٧أخر حالة ترحيل تم رصدها خالل هذا التقرير كانت في فبراير 
اثـر دخـولهم بشـكل غيـر نظـامي إلـى       شخصية بعد شهر من االحتجـاز  نفقتهم العلى السودان 

 يقاف عملية الترحيل.  تدخل مفوضية الالجئين إلوعدم مصر 

 قرارات الترحيل من األمن الوطني:على تعليق  -
 ٨٢ اسـتنتاج  فـي  الالجئـين  لشـؤون  المتحـدة  لألمـم  السـامية  للمفوضـية  التنفيذيـة  اللجنـة  ذكرت

 سـواء ... كـان  شـكل  بـأي  لالجئـين  واإلعـادة  الطرد" حظر يشمل القسرية اإلعادة عدم مبدأ أن) ١٩٩٧(
 إلـى  الالجئـين  إلدخـال  الحاجـة : "ضـرورة  علـى  ، ونـص "ال أم الالجئ وضع على رسمياً حصلوا قد كانوا

 لتحديــد وفعالــة عادلــة إجــراءات دون الحــدود علــى رفضــهم عــدم ذلــك فــي بمــا الــدول، أراضــي
 ال" السـامية  المفوضـية  توجيهـات  أن كمـا  ."المسـتحقة  الحمايـة  تـدابير  وتـوفير  كالجئين وضعهم

 الـدول  موافقـة  دون بها مروا دول إلى اللجوء طالبي بإعادة الدول من األحادية األعمال على تشجع
 تنطـوي  أوضـاع  إلـى  القسـرية  واإلعـادة  الترحيـل  إجراءات من سلسلة في البدء خطر بسبب األخرى،
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وهـو مـا    ."الـدول  بـين  األعبـاء  فـي  والتشـارك  الـدولي  التضـامن  إلـى  للحاجة ونظراً اضطهاد، على
اليحدث في حق طالبي اللجوء من حملة الجنسية السورية بعد القبض عليهم أثناء دخولهم غير 

تم إصـدار قـرارات تـرحيلهم    يـ الرسمي عن طريق الحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربيـة، حيـث   
وفـي الغالـب يـتم إعـادتهم إلـى دولـة السـودان التـي         فـي ظـروف سـيئة    بعد فترات من اإلحتجـاز  

 وا عن طريقها أو أي دولة تسمح باستقبالهم.  قدم

من وقت حكم المحكمة بحـق طـالبي اللجـوء المقبـوض علـيهم أثنـاء محاولـة الـدخول إلـى مصـر           
يومـا يمنعـون    ٤٥:  ٧بشكل غير نظامي يتم إحتجازهم لـدي األمـن الـوطني لفتـرة تتـرواح مـابين       

و اإلطالع علي القرار الصادر بحقهـم  فيها من التواصل مع محاميهم أو معرفة مركزهم القانوني أ
 بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهد للتمكين من الطعن عليه، وهو ما يعتبر إحتجاز تعسفي ويحظر

 مـن  محـروم  شـخص  "لكـل  أن علـى  منـه  ٩ المـادة  وتـنص . التعسـفي  االحتجـاز  والسياسية المدنية
 المشـورة  علـى  الحصـول  فـي  الحـق  يعتبـر  كمـا . محكمـة  أمام احتجازه على الطعن في الحق حريته

 تـنص  المثـال،  سـبيل  علـى . الحريـة  فـي  الشـخص  حـق  مكونات من ضرورياً مكوناً الفعالة القانونية
 أو االحتجـاز  أشـكال  مـن  شـكل  ألي الخاضعين األشخاص كافة لحماية المتحدة األمم مبادئ مجموعة
، ."القانونيـة  المشـورة  معونـة  علـى  الحصـول  في الحق له المحتجز الشخص" أن على تنص الحبس،

 يتم أال على لالجئين المتحدة األمم مفوضية عن الصادرة "المبادئ التوجيهية لالحتجاز" كما تنص
 وأال مشـروعة،  قانونيـة  غايـة  إلنجـاز  ومتناسـب،  تمامـا  ضـروري " أخيـر  كحـل " إال اللجوء طالبي احتجاز
 هويـة  من للتثبت قصيرة لفترة إال باالحتجاز يُسمح ال. الترحيل ألغراض اللجوء طالبي الدول تحتجز

 حمايـة  مثـل  أكبـر  أهـداف  لتحقيـق  الوحيـدة  الوسـيلة  هـو  كـان  إذا فقـط  أطـول  لفترات أو الشخص
طالبى  العامة، وحيث أنه يمكن تطبيق إجراءات أخرى غير االحتجاز بحق المصلحة أو وطنية مصلحة

اللجوء من السوريين القادمين إلى مصر بشكل غير رسـمى لحـين التثبـت مـن هـويتهم والنظـر       
 في طلباتهم.  

 ظروف االحتجاز: 
خالل فترة التحقيق والمحاكمة يتم حبس المهاجرين طالبي اللجوء مـن حملـة الجنسـية السـورية     

 ذمة القضية لحين صدور الحكم:  على احتياطيا 

 أعمار المحتجزين   -

بحسب الحاالت التي تتبعها التقريـر مـن المهـاجرين الالجئـين الـذين يـتم القـبض علـيهم أثنـاء          
محاولة الدخول إلى مصر بشكل غير رسمي فإن أعمار الذين يتم القبض عليهم خالل هذه الرحلـة  

 واحتجازهم من قبل السلطات المصرية تختلف أعمارهم:  

 عاما.    ٦٥عمر من عمر يوم واحد وحتى 

 النوع االجتماعي:   -
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خالل هذا التقرير تم توثيق حاالت اعتقال بـين ذكـور إنـاث تختلـف أعمـارهم بـين سـيدات وفتيـات         
 وشباب وعجائز وأطفال.  

ظروف االحتجاز: -

يتم احتجاز الالجئين المقبوض عليهم في ظروف احتجاز سيئة فـي أقسـام الشـرطة ومعسـكرات     
 األمن المركزي في محافظات (البحر األحمر، أسوان، قنا).  

متر مكعب تشـتمل علـى حمـام صـغير، يكـون ٣*٣غرف (زنازين) االحتجاز: تكون مساحتها تقريبا 
سب كثافة األعـداد فـي مقـر االحتجـاز، فـي بعـض       شخص بح ٢٥إلى  ١٠في كل غرفة عدد يتراوح من 
األسرة كاملة يتم احتجازهم سويا في غرفة واحدة وأحيانا يـتم  على أماكن االحتجاز إذا تم القبض 

 احتجاز أسرتين أو ثالثة قدموا في نفس الرحلة في زنزانة واحدة.  

عـن مجموعـة مـن أرغفـةيتم تقديم طعام لهم مرة أو مرتين في اليوم، الوجبـة عبـارة    الطعام: -
أن الكميات المقدمة ال تكفي أعداد المحتجزين فإن جودة إلى   الخبز وبعض الجبن أو الفول، إضافة

الطعام المقدمة رديئة وال يمكن االعتماد عليها في غذاء حقيقي لإلنسان خاصة وأن نسـبة كبيـرة   
من الذين يتم احتجازهم أطفال في بداية مراحـل النمـو مـن حيـاتهم، أمـا بالنسـبة للميـاه فيـتم

والشرب منها من المياه الموصولة داخل غرفة االحتجاز.   إعطائهم زجاجات مياه فارغة لملئها 

ال يوجـد أدنـى معـايير الرعايـة الطبيـة والصـحية لالجئـين المقبـوض الرعاية الطبية والصحية: -
عليهم في رحالت الهجرة غير الرسمية، رصد التقريـر حـالتي والدة داخـل مقـرات احتجـاز، تـم نقـل        

ت العامة وفي اليـوم التـالي تـم إعادتهـا إلـى مقـر االحتجـاز        السيدة للوالدة في إحدى المستشفيا
مرة أخري بدون توفير رعاية صحية مناسبة لها أو للطفل المولود، رصـد التقريـر أيضـا إصـابات فـي      
معظم الحاالت المقبوض عليها نتيجة التعرض لهزات داخل السيارة التي نقلـتهم فـي الصـحراء    

طفـل بكسـر فـي الحـوض وخـرج مـن الزنزانـة يـومين لعمـلويتم منع األدوية عنهم منها إصـابة  
عملية جراحية في المستشفي وعاد مرة أخري بدون أي عناية طبية تابعة للعملية الجراحيـة التـي   

أجراها.

بالنســبة للنســاء فــإن الغالبيــة مــنهم ال يســمح لهــم بشــراء مســتلزمات طبيــة خاصــة بهــم أو    
ة بحسـب شـهادات معـتقالت الجئـات سـابقات تـممستلزمات التطهير فـي فتـرة الـدورة الشـهري    

احتجازهم في قسم شرطة حاليب، أيضا فإن المحامون في معظم األوقات يمنعون من إدخال هـذه  
المستلزمات لهم لمقرات االحتجـاز والقـرار يرجـع للضـباط المسـئولين عـن مقـرات االحتجـاز لـذلك

 يختلف الوضع من مقر احتجاز ألخر.   

ذين عملوا على تقديم المساعدة لطالبي اللجوء السوريين المقبـوض علـيهم   ويرجع المحامون ال
في هذه المنطقة إلى بعد المسافة عن وصـول الـدعم القـانوني للمحتجـزين إال بعـد فتـرة طويلـة        
من القبض عليهم مما يرفع عنهم الحماية والتمثيل القانوني لوقت طويـل فيكونـوا متعرضـين    

 ي مقرات االحتجاز.  لحدوث انتهاكات أكثر معهم ف
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الزيارات: -

بعــض مقــرات االحتجــاز فــي أســوان تســمح بالزيــارات لــذوي المقبــوض علــيهم مــن أســر الالجئــين   
المقيمين في مصر، لكن بعض مقـرات االحتجـاز ال تسـمح بـذلك، كمـا أن التشـديدات األمنيـة تجـاه         

مـن القـبض علـيهم هـم  الالجئين السوريين في الفترة األخيـرة تجعـل ذوي المحتجـزين فـي قلـق      
 أيضا أو التحقيق معهم من األجهزة األمنية في حالة زيارتهم لذويهم المقبوض عليهم.  

كــان يســمح فــي بعــض مقــرات االحتجــاز بــدخول   ٢٠١٤وحتــى منتصــف عــام  ٢٠١٣فــي نهايــة العــام 
 المساعدات الغذائية والطبيـة مـن التبرعـات الذاتيـة لـبعض المصـريين الـذين يعلمـون أن هنـاك         
الجئين مقبوض عليهم في أقسام الشرطة أو عن طريق المحـامين الـذين يقـدمون خدمـة الـدعم      
القانوني عن لالجئين أو عن طريق بعض مؤسسات المجتمع المـدني والجمعيـات الخيريـة ، كمـا أن     
المحامون الذين قدموا الـدعم القـانوني للمحتجـزين خـالل هـذه الفتـرة أكـدوا أن منظمـة الهجـرة          

 كانت تقدم خدمات غذائية وأدوية خالل هذه الفترة.  الدولية 

بدأت عملية تضييق علـى المحتجـزين  طـالبي اللجـوء السـوريين المقبـوض        ٢٠١٤من منتصف عام 
عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية لمصر للدخول بشكل غير رسمي ، وصوال اآلن إلـى  

 منع الزيارات أو التواصل مع المحامين في جميع مقرات االحتجاز.

 عسكرية الغردقة كمثال: حجن ٢٠١٧لسنة  ٢٦القضية 
ما حدث مع المهاجرين الغير رسميين من حملة الجنسية السـورية المقبـوض علـيهم المتهمـين     
في هذه القضية والمراحل التي مروا تتطابق مع شهادات الناجين الذين تم التوثيق معهم خـالل  
هذا التقرير ، لذلك يمكن اعتبارها مثال يحدث مع أغلب المقبوض علـيهم أثنـاء محاولـة الـدخول     

 مصر. إلى   رسميغير ال

معلومات عن المجموعة المقبوض عليها:  

عامـا ٢٨عامـا وأم عمرهـا    ٤١فرد سوري منهم ثالث أسر (األولي تتكون مـن أب عمـره    ١٣تتكون من 
سـنوات، األسـرة ٤،  ٦سنوات، وثالثة أطفال ذكور أعمارهم   ٦شهور، وطفلة  ٣وخمسة أطفال (طفل 

عامـا، األسـرة ٥١عاما بصـحبة أبيـه الـذي يبلـغ مـن العمـر        ١٧عبر الثانية تتكون من طفل يبلغ من ال
عامـا)، ومعهـم شـابين ٢٨عامـا بصـحبة والدتـه ذات ال    ١٦الثالثة تتكون من طفل يبلغ مـن العمـر   

عاما .. المجموعـة كلهـا قـدموا مـن دمشـق وريفهـا مـرورا ٢٤عاما واألخر  ١٨سوريين أحدهم عمره 
 هم يحملون جوازات سفر سورية.  السودان، جميعإلى   باألردن ثم

الرحلة:
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تنظـيمعلـى  قام أفراد المجموعة السوريين بالتواصل مـع وسـطاء ألشـخاص سـودانيين يعملـون      
وتسيير رحالت الهجرة غيـر النظاميـة للسـوريين إلـى مصـر بالتعـاون مـع شـركاء لهـم مصـريون،

نقلهم من السودان إلى مصر عن طريق الحـدود الجنوبيـة لمصـر عبـر الطـرق      على لالتفاق معهم 
ــم تجمــيعهم فــي منطقــة تخــزين فــي مدينــة        ــل دفــع مبلــغ مــالي، ت الجبليــة والصــحراوية مقاب

تحركت المجموعة من مدينة بورتسـودان عـن طريـق سـيارتين      ٢٠١٧نوفمبر  ٢٢بروتسودان، بتاريخ 
لى الحـدود المصـرية بـالقرب مـن الشـريط السـاحلي للبحـرربع نقل متجهين عبر الطرق الجبلية إ

مدينــة الشــالتين بجنــوب جمهوريــة مصــر العربيــة، يجلــس كــل مجموعــة مــن  إلــى   األحمــر وصــوال
المهاجرين السوريين في صندوق كل سيارة وفي قيادة السيارة سـائق ومعـه دليـل (سـودانيين)     

حــدودي بــالقرب مــن منطقــة الشــالتين الشــريط العلــى علــى علــم بــالطرق الجبليــة والصــحراوية، 
ليتقــابلوا مــع المهــربين المصــريين الــذين ســينقلون المهــاجرين إلــى داخــل األراضــي المصــرية     

علـمعلـى  بسيارات أخري وهم أربعة أحـدهم مالـك السـيارتين والثـانيين سـائقين والرابـع دليـل        
السـيارات المصـريةإلـى    نبالطرق الجبلية في المنطقة داخل األراضي المصرية، تم نقل المهـاجري 

كم جنوب مدينة الشالتين في منطقة وادي  ٣٠بعد على ثم تحركت بهم السيارتين المصريتين و
حمرة دوم تعطلت إحدى السيارتين جراء عطل في ريدياتير السيارة مما اضـطرهم لالنتظـار لحـين    

أخـري ومعـه قدوم أحد األشخاص الـذي يشـاركهم فـي تنظـيم عمليـات التهريـب للحضـور بعربـة        
ميكانيكي لتصليح ريدياتير السيارة العاطلة، وفي هذا الوقت وأثناء مرور إحدى الدوريات التابعـة  

 حرس حدود ساحلي تم إلقاء القبض عليهم.   ١٠٨للكتيبة 

أفــراد مــنهم ثــالث ســائقين ومهــربين وميكــانيكي وصــبي  ٧المقبــوض علــيهم مــن المصــريين 
 ضافة للثالثة عشر سوريا المذكورين سابقا.  ميكانيكي قدموا لتصليح السيارة إ

التحقيق: 

تم نقل المقبوض عليهم إلى مكتب مخابرات وأمن حرس حدود الشـالتين وتـم التحقيـق معهـم     
بمعرفة الضابط المسئول، بعد انتهاء تحقيق المخـابرات وفـي اليـوم التـالي تـم عـرض المقبـوض        

ي أمــرت بحــبس جميــع المقبــوض علــيهم علــيهم علــى نيابــة الغردقــة العســكرية الجزئيــة والتــ
نيابـة أسـيوط العسـكرية الكليـة بـرقمإلـى    احتياطيا لحـين انتهـاء التحقيقـات، صـدرت القضـية     

 ١٣ج.ع كلي أسيوط والتي قررت إحالة القضية لمحكمة الجنح العسكرية بقنـا واتهمـت ال   ٢٠١٩/٢٠١٧
سوري المقبوض عليهم من حملة الجنسية السورية باألتي كما ورد في قرار االتهام: (تواجدوا فـي  
أحد األماكن التي حظرت السلطات المصرية التواجد فيها بأن تم ضبطهم بمنطقة جنـوب مدينـة   

حــرس حــدود ســاحلي  ١٠٨كــم منطقــة وادي حمــرة دوم قطــاع مســئولية ك   ٣٠الشــالتين بحــوالي 
ث سـيارات إحـداهما ربـع نقـل ماركـة تويوتـا والثالثـة مالكـي بالمخالفـة لقـرار رئـيسمستقلين ثـال 

األراضـيإلـى    بشأن تحديد المناطق المتخمة للحدود منـاطق عسـكرية ، والـدخول    ٤٤٤الجمهورية 
المصــرية بغيــر جــواز ســفر أو وثيقــة صــادرة مــن الســلطات المختصــة ببلــدهم أو أي ســلطة أخــري  

ألماكن المحددة لـذلك وبغيـر إذن مـن الموظـف المخـتص بالرقابـة بالمخالفـةمعترف بها من غير ا
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)، وتم التحقيق مع المقبوض عليهم بـدون حضـور   ١٩٦٠لسنة  ٨٩من القانون رقم  ٤١، ،٣، ٢، ١للمواد 
 محامي للدفاع عنهم.  

االحتجاز: 

في اليوم األول تم احتجاز المقبوض عليهم بمكتب مخابرات وأمن حـرس حـدود سـاحلي بمدينـة     
الشـالتين وبعــد عرضــهم علــى نيابـة الغردقــة العســكرية الجزئيــة تـم احتجــازهم بقســم شــرطة    
سفاجا في زنزانتين، في أحدهما تم احتجاز السيدات واألطفال الصغار فيها وفي األخرى تم احتجاز 

الرجــال والشــباب، ومنعــت عــنهم الزيــارات أو التواصــل مــع محــامين أو التواصــل مــع  الــذكور مــن 
أسرهم، ولم يتدخل مكتب مفوضية الالجئين بمصر بأي شكل سـواء بتقـديم الـدعم القـانوني أو     
التواصل مع المحامين، الطعام المقدم لهم هو بعض األرغفة كل يـوم وجـبن أو فـول وميـاة، ولـم      

 ية أو نفسية للمقبوض عليهم حتى األطفال.  يكن هناك أي رعاية طب

المحاكمة:

كانت جلسة المحاكمة األولـي أمـام محكمـة الجـنح العسـكرية بقنـا بحضـور         ٢٠١٧ديسمبر  ٥بتاريخ 
مصريين المقبـوض علـيهم والخـامس موكـل مـن أثنـين        ٧منهم للدفاع عن ال  ٤خمس محامين 

من المقبوض عليهم وبقية المقبوض عليهم من السوريين لم يكن معهم مـال كـافي لتوكيـل    
محامي فقام المحامون الحاضرون بالترافع عنهم جميعا تطوعـا، وقـررت المحكمـة تأجيـل الجلسـة      

 ١١ر حــبس المقبــوض علــيهم ، وفــي بنــاء علــى طلبــات الــدفاع  مــع اســتمرا ٢٠١٧ديســمبر  ١١ليــوم 
ديسمبر انعقدت المحكمة مرة أخري لسماع شهادات الضباط المسـئولين عـن الضـبط والتحقيـق     

ــدفاع ثــم أجلــت الجلســة لتــاريخ    ــالحكم مــع اســتمرار حــبس    ٢٠١٧ديســمبر  ١٩وســماع ال للنطــق ب
 المقبوض عليهم من السوريين والمصريين.  

العـاملين فـي عمليـة التهريـب مـن المصـريين المقبـوضعلـى  حكمت المحكمـة   ٢٠١٧ديسمبر  ١٩
عليهم بالسجن ثالث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لثالثة متهمين منهم، والرابـع بالسـجن ثـالث    
سنوات، وبراءة ثالثة منهم، ومصادرة السيارتين الربـع نقـل المسـتخدمتين فـي عمليـة التهريـب       

المتهمــين الســوريين بالســجن ســنة علــى مــت والمبــالغ الماليــة المضــبوطة مــع المهــربين، وحك
الحكـم مـن قائـد المنطقـةعلـى  جنيه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيـذ العقوبـة، وصـدق     ٥٠٠وغرامة 

 . ٢٠١٨الجنوبية العسكرية في يناير 

بعد قرار المحكمة: 

سجن قنا العمـومي،  إلى   بعد قرار المحكمة والتصديق عليه تم نقل المقبوض عليهم المصريين
ما السوريين فقد تم نقلهم مجـددا لقسـم شـرطة سـفاجا لحـين صـدور قـرار مـن األمـن الـوطنيأ
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بخصوصهم، صدر قرار األمـن الـوطني بترحيـل المقبـوض علـيهم مـن الـذكور الـذين لـيس لهـم
نفقتهم الشخصـيةعلى أقارب في مصر ولم يأتوا مع أسرتهم واحتجازهم لحين حجز تذاكر سفر 

هم وظلوا محتجزين بـدون أي تـدخل مـن المفوضـية إليقـاف الترحيـل وفـيألي دولة تقبل استقبال
ظل ظروف االحتجاز السيئة وطول المدة قاموا بحجز تذاكر عودة بالعبارة إلى السودان مـرة  أخـري،   

 أما األسر فقد أعطوا تأشيرة دخول مؤقتة لحين تقنين أوضاعهم.  

دور مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر في 
أثناء  عليهم  المقبوض  السوريين  لالجئين  القانونية  المساعدات  تقديم 
محاولة الدخول غير الرسمي إلى مصر عن طريق الحدود الجنوبية مع دولة

 السودان: 

لشـؤون الالجئـين فـي مصـر عـن عـددال يوجد إحصائيات أو تنويه من مكتب المفوضية السامية  -
طالبي اللجوء الـذين تـم القـبض علـيهم أثنـاء محاولـة الـدخول غيـر الرسـمي إلـى وال عـن ظـروف
اعتقالهم وأماكن االحتجاز ومحاكمتهم وال عن عدد من تم ترحيلهم بعـد القـبض علـيهم أثنـاء     

مصر. إلى   الدخول غير الرسمي

سـوريين أثنــاء عبـورهم للحــدود المصـرية الســودانية    طـالبي اللجــوء ال علــى فـي حالــة القـبض    -
وصوال إلى مصر وبحسب ناجين ومحامين قدموا دعم قانوني لطالبي لجوء مقبوض عليهم، فـإن  
أسرة المهـاجر وذويـه فـي مصـر أو محاميـه يقومـون بالتواصـل مـع المفوضـية السـامية إلبالغهـم

أي رد لألسرة وال تقـدم أي مسـاعدة مـن    بالقبض على ذويهم ومكان اعتقالهم، ال تقدم المفوضية 
دعم قانوني أو مساعدات غذائية أو طبية للمقبوض عليهم.  

الرغم من أن بعض من طالبي اللجوء السوريين المقبوض علـيهم أثنـاء محـاولتهم عبـور     على  -
الحدود الجنوبية لمصـر مـع السـودان يحملـون (بطاقـة طالـب لجـوء مؤقتـة) مـن مكتـب مفوضـية

بالسودان إال أن مكتب المفوضية في مصر يرفض التدخل أو تقديم أي مساعدات.  الالجئين 

يوجد محامون متطوعون في محافظات أسوان وقنا والبحر األحمر يقومون بتقديم خدمة الـدعم   -
خلفيـة الـدخول غيـر النظـامي إلـىعلـى  القانوني مجانا لالجئين الذين يتم محاكمتهم عسـكريا  

مرة في التواصل مـع مكتـب مفوضـية الالجئـين فـي مصـر أو التنسـيق مـعمصر، فشلوا ألكثر من 
المكتب من أجل الدفاع عن المقبوض عليهم والتواصل مع الحكومة المصرية لتسهيل اإلجـراءات  

واإلفراج عن المقبوض عليهم.  

في السنة قبل األخيرة بدأت تظهر طريقة جديدة من المهاجرين لحث المفوضية السامية لألمـم   -
التــدخل فــي حالــة القــبض علــيهم وإثبــات حســن النيــة  علــى المتحــدة لشــئون الالجئــين بمصــر 

للحكومة المصرية، وذلك بقيامهم بحجز ميعاد في مكتب المفوضية في مصر قبـل بدايـة رحلتـه    

في الصحراء من السودان فإذا وصل إلى مصر وتم القبض عليه يجب على السلطات المصرية إبالغ 
المفوضية للوصول إلى معلومات عنهم.   

تم توثيق بعض الحاالت منعت من قبل الشرطة من التواصل مع مكتب المفوضية بمصر. 



يمـا يتناسـب مـعحقوقهم على التي تتبعها األجهزة األمنية لضمان سالمتهم والمحافظة 
 .  إلتزامات مصر الدولية

مــازالوا الــذين اإلفــراج الفــوري عــن  و، للمحاكمــات العســكرية مهمعــن تقــديفــورا التوقــف   -٤
ومنع  ،وإعطائهم مهلة لتقنين أوضاعهم بسبب الدخول غير الرسمي إلى مصر محتجزين

خاتمة وتوصيات:   
بعد االنتهاء من عـرض نتـائج التقريـر   ، يظهـر بوضـوح اإلحتيـاج اإلنسـاني الـذي يعـاني منـه حملـة
الجنسية السورية المقيمين في مصر وبقية أسرتهم في مكان أخـر والـذين يريـدون القـدوم إلـى      
مصر، كما أن اإلجراءات التي يتم إتخاذها بحـق المقبـوض علـيهم مطعـون بقانونيتهـا كمـا أنهـا        
تتعارض ما تلتزم به مصر تجاه الالجئين بنـاء  علـي مـا وقعـت وصـدقت عليـه مـن اتفاقيـات تخـص
ــن      ــة م ــع مجموع ــن وض ــات م ــوق والحري ــرية للحق ــية المص ــت المفوض ــذلك  انته ــين، ل وضــع الالجئ
التوصــيات موجهــة للســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة  والســلطة القضــائية والمفوضــية 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئــين والمنظمــات الدوليــة العاملــة علــي تقــديم المســاعدة 

لالجئين:   

أوال: توصيات للسلطة التشريعية:  

العمل علي إصدار تشريع شامل يوضح الوضع القانوني لالجئـين وطـالبي اللجـوء مـن حيـث        -١
الدخول إلى مصر واإلقامة بها وتحديد إطار قانوني لحقوقهم وواجباتهم ومعيار قبـولهم  

إعتبارهم الجئين واإلجراءات التي يتم إتخاذها بحقهم في جميع الحاالت.   
٢- العمــل علــي تعــديل القــانون رقــم  ٨٢ لســنة ٢٠١٦ الخــاص بمكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية  
وتهريب المهاجرين، ليشمل تفرقة في التعريـف بـين المهـاجر اإلقتصـادي والمهـاجر فـرارا       
من وضع إنساني صعب، وأيضا تحديد الوضع القانوني للمهاجرين بشكل غير نظـامي إلـى   
مصر كما تم توضيح حالة الهجرة غير النظامية من مصر في نفس القانون، بما يتناسب مع 

التزامات مصر الدولية تجاه الالجئين.  

ثانيا: توصيات للسلطة التنفيذية:  

اإللتزام بما وقعت وصدقت عليه مصر من معاهدات ومواثيق دولية متعلقة بوضع وحقـوق    -۱
الالجئين.   

التوقــف عــن منــع اســتقبال طــالبي اللجــوء الســوريين بشــكل نظــامي وتســمح علــى األقــل   -۲
كبداية بتقديم طلبات لم الشمل لألسر المقيمة في مصر وتسهيل إنهاء اإلجراءات وإيقاف 

التعسف تجاه الالجئين السوريين.    
اإلفصاح عن عدد المقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين أثناء محاولـة الـدخول غيـر  -۳
النظامي إلى مصر واإلعالن عن كل اإلجـراءات القانونيـة المتخـذة بحقهـم ومعـايير الحمايـة
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تقــديم الــدعم بمختلــف أنواعــه علــى  والعــاملين اإلغاثــة منظمــات قبــل مــن التحــرك ســرعة -٢
فـتح مكاتـب متخصصـة فـي محافظـات أسـوان والبحـر األحمـرإلى   لطالبي اللجوء في مصر

 الالزمــة وقنــا، لتقــديم خــدمات الــدعم النفســي والــدعم القــانوني والغــذاء والمســتلزمات  
ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بحقهــم مــن قبــل الســلطات لضــمان الحمايــة مــن االنتهاكــات  
لطالبي اللجوء القادمين بشكل غير نظامي إلى مصر ونجحوا في دخـول األراضـي المصـرية    

أو تم إلقاء القبض عليهم أو تعرضوا لإلصابات في الرحلة.  

المحكمة، ومستحقي الترحيل.   
اصدار قرارات حكومية سريعة التنفيذ لحين إصالح الخلل التشريعي الخاص بوضع الالجئين   -۷
من حيـث الـدخول واإلقامـة بوضـع اسـتئناء لطـالبي اللجـوء مـن بعـض          القـوانين والقـرارات
المتعلقة بالهجرة غير المنتظمة والدخول إلى مصر واإلقامة بها بما يتناسب مـع وضـعهم   
اإلنساني وإلتزامات مصر الدولية تجـاههم حيـث ال يحتـاج هـذا األمـر إلـى إصـدار تشـريعات         

جديدة. 

ثالثا: توصيات للسلطة القضائية:  

التوقف عن تحويل طالبي اللجوء السوريين إلى المحاكمات العسكرية.     -١
٢- الســرعة فــي اتخــاذ إجــراء وحكــم بخصــوص قــرار رئــيس الجمهوريــة ٤٤٤ لســنة ٢٠١٤ الخــاص 
بتحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية لما يتسبب تنفيذه بانتهاكات في حق 

الجئين.   
٣- مراعاة إلتزامات مصر الدولية التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعـت  

عليها مصر بخصوص الالجئين أثناء التحقيق مع الجئين أو طالبي لجوء أو محاكمتهم.  

رابعا: توصيات لمفوضية الالجئين والمنظمات الدولية العاملة في تقديم الدعم لالجئين: 

علي المفوضية السامية أن تبذل كـل مـا فـي وسـعها لتقـديم الـدعم القـانوني والغـذائي  -١
والنفسي والصحي للمقبوض عليهم من طالبي اللجوء السوريين أثنـاء عبـورهم الحـدود    
ــدات        ــزام بالمعاه ــل اإللت ــن أج ــرية م ــة المص ــي الحكوم ــغط عل ــامي، والض ــر نظ ــكل غي بش
والمواثيق الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر والخاصة بوضع الالجئين ،واإلفصاح عـن  
أعداد المحتجزين وظروف إحتجازهم واإلجراءات المتخذة بحقهم واإلفصاح عن الية ومعايير 

جهاز األمن الوطني في اتخاذ القرارات بخصوص الالجئين.

المتحدة لشؤون الالجئين.   
اإلعــالن عــن المعــايير المســتخدمة مــن قبــل جهــاز األمــن الــوطني فــي تحديــد المســتحقين   -٦
لتقنين األوضاع من طـالبي  اللجـوء  السـوريين  المهـاجرين  بشـكل غيـر نظـامي بعـد حكـم

ترحيل المفرج عنهم بقرار من المحكمة.   
اســتخدام بــدائل االحتجــاز مــع المهــاجرين غيــر النظــاميين مثــل تحديــد اإلقامــة أو تجهيــز    -٥
منشآت تتناسب مع وضعهم لحـين  التحقـق مـن   هويـاتهم وإتخـاذ القـرار بحقهـم، يسـمح
لهم خاللها بالتواصل مع محاميهم وأسرهم واإلتصال بمكتـب المفوضـية السـامية لألمـم     
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الملحقات
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٤٢  القضية ٢٦ لسنة ٢٠١٧ جنح عسكرية الغردقة
مذكرة تحري في القضية من المخابرات الحربية
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٤٦  القضية ٢٦ لسنة ٢٠١٧ جنح عسكرية الغردقة
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