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 הודעה לעיתונות 

 1951-והחקיקה החדשה אינן הולמות את רוח אמנת הפליטים ממדיניותה של ישראל 

 

 

  מקלט -מבקשי  מספר גדול של  אירוח  על ידי  על פליטים הגנה מאמץ העולמי לל תרמה בעוד שישראל 

  לחוק  4תיקון מס'  בשילוב עם ,דרכי יישומהו הנוכחית הממשלהמדיניות , במהלך השנים האחרונות

-ן הסטנדרטים והדינים הבי לאור חששות כבדים מספר יםמעל  ,שאומץ לאחרונה למניעת הסתננות

 זכויות אדם.  בעניין פליטים ולאומיים 

(,  RSD)פליט קביעת מעמד גישה להליכי ישנה אלו הזקוקים להגנה לכל כי  להבטיחעל ישראל , ראשית

  ם בעוד לרוב  RSD-ה הליכי את  עבר מספר קטן רק , בשלב זה . בישראל  מגוריהםמיקומם או לקשר לבלא 

-. חשוב לציין כי מבקשיחלקית הגנה זמנית  ההוענק  –מחוץ למשמורת בעיקר אריתראים וסודאנים  –

חרות )באירופה, שיעורי ההכרה  אסודאן זוכים לשיעורי הכרה גבוהים במדינות ממקלט מאריתריאה ו

 אחוז(.   70-עומדים על למעלה מ

כאשר   " מהגרים כלכליים"מקלט מתויגים כ"מסתננים", "מסתנני עבודה בלתי חוקיים" או -, מבקשי שנית

נכון הוא  מוצאם. בעוד ש מדינתמ הימלטשדחפו אותם לאו הנסיבות לא תמיד נלקחים בחשבון הגורמים 

אמנת  פליטים לפי הם  רובם או ש מדינות מוצאם, היכרות עם מקלט הוא אכן פליט, לאור -לא כל מבקשש

ניתן להחזירם למדינת מוצאם.   ולאלאומית -זקוקים להגנה בין  , הם , או לכל הפחות1951-הפליטים מ

ות המקלט שלהם  בקששעלול לאלץ אותם לבחור לחזור בלא בחינה של מקלט בפני כורח -הצבת מבקשי 

 .  (1951-לאמנת הפליטים מ 33סעיף הפרת עקרון אי ההחזרה )כפי שנקבע בלכדי הגיע  עשויה ל

מקלט ואנשים אחרים הזקוקים  -לאומי, מעצרם של מבקשי-, על פי המשפט הביןשלישיתבנוסף, נקודה 

אמצעי של מוצא אחרון, בנסיבות חריגות בלבד, ולפי עקרון המידתיות,  צריך להיות לאומית -להגנה בין

לפליטים תומכת בעקרון   ם האפשרית. בעוד שנציבות האו" ר עליו להיות מוגבל לתקופה הקצרה ביות

"אני   :ברעיון של הקמת מרכז שהייה, נציגת נציבות האו"ם לפליטים, וולפורגה אנגלברכט הצהירה

הנוכחי וחרף הכינוי  אופיו מוטרדת במיוחד ממטרתו של מתקן השהייה הקרוי "פתוח" בחולות, אשר ב

יתן להשתחרר. בפועל, משמעות הדבר היא  ממנו לא נשמורת מופעל כמרכז מכי הוא "פתוח", נראה 

 מעצר שאינו מוגבל בזמן.  
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, משרד נציבות האו"ם לפליטים קיבל לאחרונה בקשות לבדיקה ותלונות שונות על  רביעית לבסוף, נקודה 

מקלט שתוקף אשרותיהם פג, אם משום שלא היו מודעים  -הפרקטיקה החדשה של מעצר מבקשי

למסגרת המשפטית החדשה או משום שניסו אך לא הצליחו לחדש את האשרה )ניתן לחדש אשרה אך  

פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים(.   הפתוחותשל משרד הפנים,  ורק באחת מארבע לשכות מקומיות

השיטה הנוכחית גורמת לקשיים וסבל. משפחות נקרעות כאשר המפרנס מושם במשמורת, וקרובי  

משפחה, ביניהם נשים הרות וילדים קטנים, נותרים לדאוג לעצמם. במקרים אחרים, הבקשה לחידוש  

במתקן חולות בתום החודש. ישנם גם   לווה בדרישה להתייצב ומ, אשרה מובילה להארכה של חודש בלבד

לחודש   " שחרור בתנאים"קיבלו אשרת  1מקלט המחזיקים באשרת עבודה מסוג ב/-מקרים בהם מבקשי 

מקלט מדווחים שהם  -אחד, המלווה בבקשה להתייצב בחולות בתום החודש, אחרת ייעצרו. מבקשי 

 שהם פוחדים שלא יוכלו לשוב מהעבודה לביתם.  פוחדים להסתובב ברחוב מחשש שייעצרו, או 

מקלט, תוך התעלמות ממצבם  -מעוררות פחד וכאוס בקרב מבקשי המדיניות ושיטות העבודה הנוכחיות 

.  1951-הייחודי. "איחסון" פליטים במתקן חולות אינו פתרון העולה בקנה אחד עם אמנת הפליטים מ

 ישום פתרונות אנושיים ומכבדים.  לפליטים מבקשת מהממשלה לשקול י  םנציבות האו"
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