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  לקידום הסכם על חתמו ישראל ומדינת לפליטים ם"האו נציבות

 השוהים כיום בישראללאריתראים וסודאנים  פתרונות

 

UNHCR , לקדם  מסגרת הבנות משותפות שמטרתה  על היום חתמו  ישראל  ומדינת  נציבות האו"ם לפליטים  

קבוצת  .  בישראל )להלן אוכלוסיית היעד(  כיום  המתגוררת  ןאומסוד   מאריתריאה  אפריקאיות  לאוכלוסיות  פתרונות

  39,000עבודה משותפת תוקם במטרה לקדם מספר מטרות, במסגרת זמנים שנקבעה ליישום פתרונות עבור 

אינדווידואלים, שתתפרס על משך חמש שנים. כתולדה של מסגרת ההבנות המשתפות שנחתמה היום, ממשלת  

 שיך ביישומה של מדיניות ההעברה שלא בהסכמה.  ישראל לא תמ

"נציבות האו"ם לפליטים מעריכה את שיתוף הפעולה עם ממשלת ישראל על מנת למצוא פתרונות לאלפי  

וולקר טורק, המשנה לנציב  אריתריאם וסודאנים. הסכם זה יבטיח שתינתן הגנה לכל אלה הזקוקים לה", אמר 

  בנימין   מר  ידי  על   הישראלי   מהצד   . ם על המסך בשם נציבות האו"ם לפליטיםהעליון לפליטים לענייני הגנה, שחת

 .הפנים והשר לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל שר , דרעי  מחלוף אריה   ומר  ישראל  ממשלת  ראש , נתניהו

במסגרת הסכם זה, נציבות הוא"ם לפליטים, בתמיכתן של המדינות הקולטות, יעבדו כדי לאפשר את יציאתם  

  משפחות   איחוד ,  מחדש  יישוב,  אריתריאם וסודאנים תחת תוכניות שונות, הכוללות תוכניות חסות   16,000  - של כ

   . הולם בישראל חוקי  מעמד יקבלו  שאחרים בעוד,  להגירה תעסוקתית  ותכניות

ן לעבור  אם לפליטים ומדינת ישראל יגבשו תוכניות לעידוד מבקשי מקלט מאריתראה וסוד"האו  בנוסף, נציבות 

. הכשרה מקצועית תינתן למבקשי מקלט לעבודות בתחום של אנרגיה  ן התקבצומהשכונות בדרום תל אביב בה

 חקלאות והשקייה לתעסוקה בישראל או בחו"ל. סולרית, 

  ההגנה  לצורכי   ולהיענות  לזהות   מנת על   ישראל   מדינת עם   הדוק  פעולה עובדת בשיתוף   לפליטים ם "האו  נציבות 

גבי מדיניות ישראל של ההעברה שלא  "ם לפליטים הביעה חשש לועבר, נציבות האבארץ. ב   המקלט  מבקשי  של

יציב למצוקתם  מצאו ביטחון הולם או פתרון  שהועברו לא שאלו  כך על  הפיקוח עליה הצביע  שכןמרצון, 

 וכתוצאה מכך, רבים מהם ניסו לנוע הלאה במסע מסוכן בתוך אפריקה או לאירופה. 

  7,600, אריתראים 26,600-כ היו בישראל 2017 שנת בסוףה, האוכלוסין וההגיר רשות  שמסרה המידע פי על

  מדיניות  תחת  וסודנים   אריתראים 4,500-כ  הועזבו 2013 בדצמבר  ההעברה מישראל תוכנית  מתחילת. סודנים 

 .הממשלה
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