
ומותירה אותם פגיעים וללא מעמד , ישראל שולחת מבקשי מקלט לאוגנדה ורואנדה

 חושף כיצד העברות של מבקשי מקלט International Refugee Rights Initiativeח חדש של ארגון "דו
המחקר שלנו מראה שלא רק . "מישראל לרואנדה ואוגנדה מותירות אותם ללא מעמד וחשופים לניצול

 של ּפגיעּותאלא שהיא מעצימה את ה, עומדת במחוייבויותיה בהתאם למשפט הבינלאומישישראל איננה 
אמרה מנהלת " ,מבקשי המקלט באופן ישיר ותורמת לגלי הגירה למדינות אפריקאיות אחרות ולאירופה

 . הארגון אנדי לאמב

מבוסס על , של מבקשי מקלט מישראל לאוגנדה ורואנדה" עזיבות מרצון": "נשארתי בלי כלום", ח"הדו
ראיונות עם למעלה מעשרים מבקשי מקלט אריתראים וסודאנים אשר נשלחו מישראל לאוגנדה ורואנדה 

כל המרואיינים הצהירו כי עזבו את , חרף הטענה כי העזיבות הן וולנטריות. 2015 למאי 2014בין פברואר 
וכתוצאה מכך שהרגישו כי אין סיכוי שירכשו מעמד , ישראל כתוצאה ממעצרם או בשל האיום במעצר

המדינות "הם בחרו לעזוב לא מפני שרצו לעבור אל . שיאפשר להם חיים נורמליים ויציבים בישראל
הם : "כפי שאמר מבקש מקלט אריתראי. אלא משום שלא יכלו לחזור הביתה, שהוצעו להם" השלישיות

למה , אם הייתי יכול ללכת למדינה שלי': אמרתי' .אתה יכול ללכת למדינה שלך או לרואנדה': אמרו לי
" ?שאהיה בישראל מלכתחילה

ויוכלו להשאר " מדינה השלישית"למבקשי מקלט שעוזבים את ישראל מובטח כי יתקבלו באופן רשמי ב
מסמכי הנסיעה שניתנים להם . במציאות הם לא מקבלים כל מעמד במדינת היעד. בה ולעבוד באופן חוקי

לאחר מכן . והם נותרים ללא כל מעמד חוקי, בישראל נלקחים מהם כאשר הם מגיעים לרואנדה או אוגנדה
או להסתיר את /ו, נרדשים לחיות מתחת לרדאר ללא מעמד, הם מוברחים אל מחוץ למדינה השלישית

  .העובדה שהגיעו מישראל

התייחס להבטחות רשות האוכלוסין וההגירה , מבקש מקלט אריתראי שנשלח לרואנדה והוברח לאוגנדה
 אף אחד מאריתראיה –אפילו אם מישהו ממשרד הפנים יבוא לאוגנדה ויראה . זו בדיחה. זה שקר: "ואמר

, ברצינות? למה שאבוא ככה לאוגנדה, אם היו מקבלים אותי ברואנדה. לא פתח שום עסק ולא קיבל כלום
הם עושים ? אבל מה אכפת להם, הם יודעים מה קורה.  הם יודעים–משרד הפנים הישראלי  [...]. זו בדיחה

 ." את זה בכוונה

כתוצאה . ואינם מסוגלים לעבוד למחייתם, המועברים נותרים חשופים למעצרים וניצול, ללא מעמד חוקי
ורבים עושים , מרבית מבקשי המקלט עוזבים את רואנדה ואוגנדה מעט לאחר ההגעה למדינות אלה, מכך

.  את דרכם לאירופה

הברחתם של מבקשי מקלט אל מחוץ לאוגנדה ורואנדה מבוצעת או מתואמת בדרך כלל על ידי אותם 
כך נטען , עובדה זו. אנשים אשר מקבלים את מבקשי המקלט בשדה התעופה בהגעתם למדינות אלה

מעלה חשש כבד כי הרשויות בישראל גם הן נושאות במידה מסוימת של אחריות לאותן הברחות , ח"בדו
 . בלתי חוקיות

אינן וולנטריות ואינן " מדינות שלישיות"העברות של מבקשי מקלט ל, בניגוד להצהרות הרשויות בישראל
הן בדרך כלל מהוות נקודת התחלה למסעות , למעשה. מבטיחות כי זכויותיהם של מבקשי המקלט מוגנות

או לוודא כי , על ישראל לחדול מההעברות הללו. "שבסופו של דבר לא כל מבקשי המקלט שורדים, ארוכים
" ,ם לפליטים"הן מבוצעות בהתאם להסכמים שקופים אשר עומדים בסטנדרטים שפרסמה נציבות האו

 . אמרה אנדי לאמב

:  הערות

 : לתגובות ופרטים -
 

o Uganda: Andie Lambe: andie.lambe@refugee-rights.org +256 758 595554 
o United States: Olivia Bueno: olivia.bueno@refugee-rights.org +1 646 867 1991 
o UK: Lucy Hovil: lucy.hovil@refugee-rights.org +44 7860 349578 

 
במהלך המחקר רואיינו מבקשי מקלט שנשלחו מישראל לאוגנדה ורואנדה ונמצאים כעת במדינות  -

 . דרום אפריקה וגרמניה, מצרים, דרום סודאן, קניה, אוגנדה: הבאות
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