בחן את רמת הרגישות שלך לצדק

כל מלחמה בין שבטים או אומות
יוצרת פליטים.
בכל תקופה נוצר קונפליקט על גבי
הגלובוס.
לעיתים הקונפליקט הופך
למלחמה.
כל מלחמה והפליטים שלה.
האו"ם משקיע מאמצים רבים כדי
לעזור לפליטים אלו למען יחזרו
לחיים תקינים.

האמנם?

שני ארגונים לטיפול בבעית הפליטים הקים האו"ם

.1

 – UNHCRהארגון המטפל בפליטים בכל העולם.

 – UNRWA .2אונר"א .הארגון היחיד באו"ם המטפל
אך ורק בבעית פליטים ערבים מאזור מסויים.

מדוע פועלים שני ארגונים נפרדים?
מהו ההבדל בין שני הארגונים?
איך משפיע פיצול זה בין הארגונים על כולנו?

שני ארגונים ,לכל אחד הגדרה שונה לפליט הקובעת את
הזכאות לקבלת תעודת הפליט ולתמיכה מהאו"ם

ההגדרה של UNRWA
היא:
כל ערבי אשר עזב את
פלסטינה – אדמת ישראל
ב ,1948-ואשר התגורר בה
כשנתיים ,יחשב לפליט .הוא
וצאצאיו.
)לפני  ,1948רק היהודים
שחיו בפלסטינה – אדמת
ישראל ,נקראו פלסטינאים(.

ההגדרה של
 UNHCRהיא:
"כל אדם שנאלץ
לנטוש את ביתו
הקבוע במקומו הטבעי
מאז ומקדם ,משום
שנשקפת סכנה
ממשית לחייו ,ייחשב
לפליט".

מספר הפליטים המטופלים על-ידי כל אחד מהארגונים
 – UNHCRב 1 -בינואר
 UNHCR ,2007דווח כי
 21מיליון בני אדם נהנו
מתמיכת הארגון.
 7,979,251באסיה מתוכם:
 2,580,638במזרח התיכון
 2,974,315בדרום-מזרח אסיה
 218,584במרכז אסיה
 1,304,189בדרום אסיה
 901,525מזרח אסיה וחוף האוקיינוס הפסיפי
 4,740,392באירופה מתוכם:
 1,617,214במזרח אירופה
 708,132בדרום מזרח אירופה
 616,132במרכז אירופה והמדינות הבלטיות
 1,798,914במערב אירופה
 5,069,123באפריקה ,מתוכם:
 1,359,175במרכז אפריקה ואזור האגמים הגדולים.
 2,105,314במזרח אפריקה
 1,031,030במערב אפריקה
 434,427באזורים בדרום אפריקה
 139,177בצפון אפריקה
 3,229,822באמריקה ,מתוכם:
 717,545בצפון אמריקה והאיים הקריביים.
 2,512,277בדרום אמריקה.

 – UNRWAב 1948
מספר הפליטים נאמד בין
 . 300,000-400,000עד
 1950מספרם עלה ל -
) . 711,000אונר"א
איפשרה לעניי האזורים
הקרובים למחנות הפליטים
להצטרף למחנות ולזכות
בתעודת פליט ובתמיכת
הארגון( ב  2008 -מניינם
עלה על  5מליון נפש.

מה הן מטרות שני הארגונים?
 - UNHCRהמטרה
הראשונית של הארגון היא
לשמור על זכויותיו של הפליט
לשלומו ובטחונו .הארגון שואף
שכל אחד יוכל לממש זכות זו
בחפשו אחר מקלט במדינה
אחרת עם אופציה לחזור לביתו
באופן וולונטארי ,להשתלב
במקום אליו הגיע או להגר
ולהתיישב במדינה שלישית.
 UNHCRמספקת צרכים
בסיסיים ומעבירה את הטיפול
בשאר צרכי הפליט למדינות
המקלט.

 - UNRWAמטרתו המרכזית של
הארגון לחנך ולהוציא לפועל את "זכות
השיבה" ל"פלסטינה -אדמת ישראל" .כדי
להשיג מטרה זו כל האמצעים כשרים.
לשמר את מעמד הפליטות של
הפליטים גם כאשר הפליטים קיבלו
אזרחות במדינות אחרות.
אונר"א פועלת כישות ריבונית אוטונומית.
זאת ,כדי לשמר את תוכניותיה כפי שהיו
מזה ארבעה דורות .היא מספקת שרותי
חינוך ,בריאות ,רווחה ושירותים סוציאליים
כמו גם שולטת במיקרו כלכלה ומיזמים
כלכליים.

התקציב העומד לכל אחד מהארגונים ומספר אנשי הצוות העובדים
בשורותיו.
 - UNHCRמעסיק
בשורותיו צוות של כ 6,300 -
העובדים ביותר מ 110 -
מדינות.
התקציב לשנת  2008העומד
לרשות הארגון עבור כל
הפעולות והפרויקטים הוא 1.5
מיליארד דולר.
היחס בין מספר אנשי הצוות
למספר הפליטים הוא :איש
צוות  1ל  2,803פליטים.

 –UNRWAזהו הארגון
הגדול ביותר של האו"ם .הארגון
מעסיק יותר מ  28,000אנשי
צוות 99% .מהם הם פלסטינים
מקומיים.
כדי לעמוד במטרות הארגון
לשנת  2008-2009התקציב
עומד על  1.09מיליארד דולר
היחס בין מספר אנשי הצוות
למספר הפליטים הוא :איש צוות
 1ל 164 -פליטים.

כמה זמן אדם יכול להיחשב לפליט?

 –UNHCRשואף שתוך
תקופה של כמה חודשים,
ולעיתים מספר שנים ,כל
הפליטים יתאקלמו
במקומם ובביתם החדש
ויבנו את חייהם מחדש.
 –UNHCRרואה את נושא
"תכנון משפחה" כגורם
בעל חשיבות רבה בתהליך
ההסתגלות במדינות
המקלט.

 –UNRWAאונר"א
– יוצרת תלות טוטאלית
של הפליטים וצאצאיהם,
בשירותים אותם היא
מספקת .כל זאת ללא
כל הגבלת זמן.
הארגון פעל ,במקרים
רבים ,לסיכול ניסיונות
שיקום הפליטים.

ואני שואלת את עצמי

מה היה קורה לו הארגון  UNHCRהיה
אחראי על הטיפול בפליטים הפלסטינים?

 .1בהתאם להגדרת הפליט של  , UNHCRמספר האנשים
הזכאים לקבלת תעודת ה"פליט הפלסטיני" היה נמוך משמעותית
מזה של אונר"א .ובמיוחד ,אותם ערבים אשר עזבו את פלסטינה-
אדמת ישראל ב 1948 -ואשר היו להם משפחות ובתים בארצות
ערב מהן הגיעו ,היו שבים למכורתם ולא היו נחשבים ל"פליטים
פלסטינים".
 .2אותם ערבים ,תושבים פלסטינים אשר נטשו את בתיהם
בארץ-ישראל ב 1948 -והינם פליטים לגיטימיים לפי הגדרת
ה–  , UNHCRהיו נקלטים בארצות אליהם הגיעו כבר לפני
שנים רבות.

 .3לימוד שני ארגוני הפליטים של האו"ם מוביל למסקנה
שמיליוני נפשות היו אולי היום מיושבות וחיות בכבוד
כאזרחים שווי זכויות במקומותיהם ובמדינות בהם הם חיים
מזה עשרות שנים ..ויתכן שגם הקונפליקט בין ישראל
לארצות ערב ,היה כבר היסטוריה.

כל מי שמעוניין ללמוד על נושא זה יותר מוזמן
לקרוא על כך כאן.
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