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ידי משמר החופים בים לב ניצלו בש לאחר. 2015יה, ביוני בנמל אוגוסטה, סיציל הקליטהפליטים סומליים ואריתריאים מתרחצים במרכז 

 UNHCR/Fabio Bucciarelli © .הספרדי לאחר שיצאו מלוב. 

של אריתראים וסודנים לאפריקה  ההעברה לישראל להפסיק את מדיניות  בשנית פונהנציבות האו"ם לפליטים 

ידי ישראל סיכנו את חייהם  - שהועברו על אנשיםבהם בקירוב מקרים  80הו ו. זאת לאחר שז הסהרשמדרום ל

 מסוכנים לאירופה דרך לוב. המשך במסעות 

ברומא.  נציבות האו"ם לפליטים אריתראים שרואיינו על ידי צוות מבקשי מקלט  או פליטיםשל  נםהמקרים ה 80כל 

בדרום סודן, סודן ולוב  מאות רבות של קילומטרים דרך אזורי סכסוך    עברו   הם  מתוך תחושה של אין ברירה אחרת,  

נו  סיכעוד בטרם עינויים וסחיטה  , ניצולמישראל. לאורך הדרך הם סבלו ל ידי ע)ליעדים באפריקה( שהועברו לאחר 

 איטליה. לעבר    חציית הים התיכוןעל ידי חייהם שוב  את

https://www.unhcr.org/news/briefing/2018/1/5a548e064/unhcr-appeals-israel-forced-relocations-policy.html
http://click.info-unhcr.org/?qs=4be992d739558e638b715332f61153b6bd2342a451b71ed2bc607f731f8e0275e25775603be3b5d4711d644c63e331f7
http://www.unhcr.org/X70


בין  בתקופה שהתקיימו  -שעדיין נמצאים בישראל  משפחהקרובי בעלי ולם עם גברים בוגרים, חלקם כ - הראיונות 

נכנסו לישראל    המרואיינים  לל רומא. כ  סביבת באזורי מגורים זמניים  במרכזי קליטה ו ,2017לדצמבר    2015נובמבר  

 לישראל.   עתוהגת וסחיטה טרם על עינויים, התעללו כל אחד מהמרואיינים דיווח סיני. גדר הגבול עם  דרך 

יחד  . אמריקאי  דולר  3,500של וכן שקיבלו מענק חד פעמי שהם הועברו מישראל למדינה באפריקה, העידו רובם 

ומעבר למקום לינה ללילה הראשון, הם זכו   לו,  רבים מהם ציפוממה ש  יםשונ והי התנאים בהם נתקלועם זאת, 

 . מזומן  כסף עמם  שיש  לכל ידוע  היה  שכן , בטוחה  לא הרגשה  על דיווחו  הם . תמיכה מאוד  מעטל

  – כולל עינויים  –, בעוד רבים  נפלו קורבן לניצול מתו בדרך ללוב  איתם את המסע שעשוכי אנשים  אחדים סיפרו 

 ואלימות.  

בינואר,   1-פורסמו ב שמתכניותיה של ישראל, מודאגת מאוד  נציבות האו"ם לפליטים , ומטעמים נוספים לנוכח זאת 

. הצהרות רשמיות  בזמן   של אריתראים וסודנים למדינות באפריקה, או להעמידם בפני מעצר בלתי מוגבל  העברתםל

עשויים  ה, או מבקשי מקלט בבחינהמקלט  בקשות עם  משפחות חול גם על ל , בסופו של דבר  ,ולות כי התוכניות יכ

  ה יות ושותפנציבות האו"ם לפליטים במיוחד. בתקופה שבה  ות , מדאיגעודם אזוקים להילקח אל שדה התעופה ב 

  קנות מלמדינות שאינן    פליטיםכפויה של    העברההרי  מלוב,  )של מהגרים(  עוסקים בפינוי חירום  בקהילה הבינלאומית  

 .  מדאיגה במיוחדהנה לאירופה משם  אלה ללוב ו  פליטיםתנועתם של ם גכמו  ,הגנה יעילה  לפליטים

על עצמה את הליך קביעת מעמד    לקחהשישראל    ז. מאבקירוב   סודאנים   7,700-אריתראים ו   27,000חיים  בישראל  

  200הוכרו כפליטים. עוד  אחד  , רק עשרה אריתראים וסודני2009נת בשנציבות האו"ם לפליטים מידי הפליט 

מעמד  קבלו נוספים י 300עה כי יהוד . ישראל דארפור, קיבלו מעמד הומניטארי בישראל חבל סודנים, כולם מ

 . סודני או   אריתראי אף  קלטה לשטחה   לא   ישראל,  2016מאז מאי . הומניטארי 

על מנת להבטיח את  פתרונות חלופיים למצוא  במטרהלעבוד עם ישראל  נכונה תמיד נציבות האו"ם לפליטים 

את יישובם   ים כולל פתרונות אלו בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים.  וזאת של מבקשי המקלט  ביטחונם וצרכיהם

 ישראל, כפי שקרה בעבר. שטחי ל  מחוץמחדש 
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