
      

 

     

 

 

נציבות האו”ם לפליטים מביעה דאגה עמוקה  : הודעה לעיתונות 

מהחלטתה של ישראל לאלץ פליטים להעתיק מגוריהם למדינות  

 באפריקה 

 English | 2017, ג'נבה, 17 בנובמבר 

מההצעות שהוכרזו עמוקה  , סוכנות האו"ם לפליטים, מביעה דאגה  (UNHCR)  נציבות האו"ם לפליטים

. במסגרת אמש על ידי שרי ממשלת ישראל: שר הפנים אריה דרעי, והשר לביטחון פנים גלעד ארדן

למדינות באפריקה או להסכים למעבר    יאולצו  ים וסודאניםאריתראמבקשי מקלט ופליטים  הצעותיהם,  

המשכן אריתראים וסודנים רבים, תוחלט במהלך  ,. סגירתו של מתקן חולותנתונים לכליאהלהיות 

 . ם הקרוביםישלושת החודש

ה מעוררת מדיניותאת  שאישרהעליון באוגוסט, תוכנית זו מגיעה בהמשך לפסיקת בית המשפט 

, בכפוף לקיומן של בטחונות בכפייהבדבר העברה  2015ממשלת ישראל ממרץ של  המחלוקת

 מסויימים במדינות השלישיות. 

 הועברובקירוב אריתראים וסודנים  4,000 ,2017ועד יוני  2013בדצמבר המדיניות מראשיתה של 

אשר שמן ננקב דינות אפריקאיות מלשתי עזיבה מרצון" של הממשלה, לעידוד במסגרת "תוכנית 

  בדיווחי התקשורת כרואנדה ואוגנדה.

נציבות האו"ם לפליטים התקשתה  בשל החשאיות האופפת מדיניות זו והיעדר שקיפות בנוגע ליישומה,  

מישראל למדינות אלה. יחד עם זאת, שהועברו לעקוב ולנטר באופן שיטתי את מצבם של האנשים 

 יציב למצוקתםנציבות האו"ם לפליטים מודאגת מכך שאנשים אלה לא מצאו ביטחון הולם או פתרון 

 בתוך אפריקה או לאירופה.  במסע מסוכןניסו לנוע הלאה ושכתוצאה מכך רבים מהם 

טים ועל אנשים אחרים , לישראל מחויבויות חוקיות להגן על פלי1951לאמנת הפליטים משנת    כחברה"

, וולקר טורק. "נציבות נציב העליון לפליטים לענייני הגנההמשנה ל אמר, הזקוקים להגנה בינלאומית"

האו"ם לפליטים והקהילה הבינלאומית מסייעות למדינת ישראל ליישם את מחויבויותיה הבינלאומיות, 

פליטים שעזבו את  2,400 -ים לבין היתר גם על ידי יישוב מחדש או מציאת פתרונות הולמים אחר

 . "ישראל במהלך השנתיים האחרונות

סודנים. מאז שישראל לקחה לידיה מידי נציבות  7,800 - אריתראים בקירוב ו 27,500בישראל חיים 

הוכרו בלבד סודנים  2-אריתראים ו 8, 2009האו"ם לפליטים את הליך בחינת בקשות המקלט בשנת 

 ם נוספים, כולם מדרפור, קיבלו לאחרונה סטטוס הומניטרי בישראל. סודני 200. הכפליטים על ידי
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