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אנו כותבים לך כדי להביע את דאגתנו העמוקה לגבי העתיד של התושבים הבדואים של עתיר ואום אלחיראן,
מיעוט אתני בישראל ,אשר נמצאים תחת איום ממשי לפינוי כפוי מכפריהם והריסתם.
התושבים מתגוררים על אדמות עתיר ואום אלחיראן ,הממוקמות בצפון הנגב ,מאז  ,1956אז יושבו שם תחת
פקודה ישירה מהמושל הצבאי ,זאת לאחר שהתושבים הועברו בכפייה כבר לפני כן לאחר הקמת המדינה
ב .1948כעת ,שישה עשורים לאחר מכן ,דווח שהרשויות בישראל מסרבות לאפשר לתושבי עתיר ואום
אלחיראן להנות מהזכות לדיור ומהזכות לא לחוות אפליה ,זאת על אף שהם הינם אזרחי ישראלים שווים.
האזרחים הפלסטינים של מדינת ישראל ,לרבות הבדואים ,מופלים תדיר בתחום הדיור .1במקרה של עתיר
ואום אלחיראן ,אנו מבינים שלתושבים הוצאו צווי הריסה שיבוצעו בקרוב על מנת ליישב במקום אזרחים
יהודים.
על פי המתווה הנוכחי ,התושבים יועברו בכפייה לעיירה הבדואית הסמוכה חורה על מנת לאפשר את בניית חירן,
יישוב יהודי שיהיה נגיש רק לאזרחים יהודים בפועל ,כמו גם הרחבתו של יער יתיר ,היער הגדול ביותר במזרח
התיכון .בניגוד לדרישות החוק הבינלאומי התקף לישראל ,לא התקיימה התייעצות עם התושבים כלל על מתווה
הפינוי וההריסה המוצע .ועדת האו"ם לזכויות אדם אישרה שפינויים כפויים הינם הפרה גסה של זכויות האדם
1

הועדה לביעור כל סוגי האפליה הגזעית 2012
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.ISR.CO.14-16.pdf
 HRWישראל :בית המשפט מתיר פינויים מפלים https://www.hrw.org/news/2015/05/19/israel-court-
permits-discriminatory-evictions

וועדת האו"ם בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות אישרה שפינויים אפשריים רק תחת תנאים מסויימים,
לרבות כאשר לאנשים המושפעים מהפינוי ניתנה האפשרות להתייעצות אמיתית ,התראה מתאימה והגיונית לפני
הפינוי והאפשרות לקבל סעדים משפטיים .הועדה בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות הביעה בנוסף דאגה
שהעברתם של כפרים ערבים בדואים ליישובים חדשים תשפיע לרעה על זכויותיהם התרבותיות והקשרים שלהם
לאדמותיהם והמליצה שישראל תכבד באופן מלא את זכותם של הערבים בדואים לאדמותיהם.

2

אנו מבקשים להזכיר שלכל האנשים המתגוררים בישראל עומדת הזכות לדיור נאות
זכויות האדם הבינלאומי

כפי שמובטח בחוק

ושיש לכבדה ללא אפליה ,כולל על בסיס אתני .אולם ,אנו מודאגים שהמדיניות

הממשלתית של עקירה ,פינויים כפויים ,הריסות בתים והפקעת קרקעות מביאה השלכות הרסניות ,מפלות
וחסרות פרופורציה על זכויותיהם הבסיסיות של אזרחי ישראל הפלסטינים.
בנוסף ,אנו מבינים שהרשויות סירבו להכיר בעשרות כפרים בדואים בנגב ,כולל עתיר ואום אלחיראן ,אשר
נותרים מנותקים מתשתיות בסיסיות ,לרבות מים זורמים ,מערכות ביוב וחשמל .הרשויות הישראליות אף
משתמשות בחסך בשירותים ותשתיות כאמצעי להעביר בכפייה את התושבים לחורה .אולם ,לא נעשה ניסיון
להיוועץ בתושבים לגבי אפשרויות אחרות ,כמו למשל חיבור הכפרים הקיימים לתשתיות .באותו הזמן ,ישראל
מסרבת להכיר בעתיר ואום אלחיראן ,ביחד עם  36כפרים בדואים לא מוכרים נוספים בישראל.

3

אנו מודאגים מאוד מכך שהמתווה הנוכחי פוגע בזכויותיהם הבסיסיות לדיור נאות של התושבים הבדואים,
ושהרשויות הישראליות פועלות בניגוד לחוק זכויות האדם הבינלאומי בבואים לבצע את הפינוי הכפוי כפי
שהוצע .אנו מבקשים להזכיר לממשלת ישראל שהזכות לדיור הינה מרכיב הכרחי במימוש הזכות לרמת חיים
נאותה כפי שמובטח בסעיף  11של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות
 ,((ICESCRעליה חתומה ישראל ,והינה מרכזית בהנאה מזכויות נוספות כמו הגנה נגד פינוי כפוי ,הטרדה
נלווית ואיומים ,הבטחת ביטחון חזקה ,גישה בת קיימא למי שתייה בטוחים ,סניטציה ואלמנטים נוספים של
הזכות לדיור .בנוסף ,ישראל הינה חברה באמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית
 ,((ICERDאשר אוסרת על אפליה על בסיס גזעי ואתני במימוש זכויות מגוונות ,לרבות הזכות לדיור.
סעיף  17של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ,( (ICCPRמגינה נגד התערבות שרירות
בביתו ,פרטיותו ומשפחתו של הפרט אשר הוחזקה גם כמונעת פינויים כפויים .בנוסף ,כחברה גם בICCPR
וגם ב ,ICESCRישראל מחוייבת להבטיח כל אדם שזכותו או חירותו ,כפי שמובטח תחת האמנות ,נפגעו יהיה
זכאי לסעדים אפקטיביים .ועדת האו"ם בדב זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,עורכת תצפיות ,מפגש
מספר ארבעים ושבע 14 ,בנובמבר
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אנו ,החתומים בזאת ,מודאגים שישראל פועלת תוך הפרה של מחוייבותיה לזכויות אדם בעת טיפולה בתושבי
עתיר ואום אלחיראן ,כמו גם עם כלל אזרחיה הפלסטינים ,ולכן קוראים לישראל:

2

ועדת האו"ם בדב זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,עורכת תצפיות ,מפגש מספר ארבעים ושבע 14 ,בנובמבר
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עיין ערך , "/http://www.dukium.org/mapהכפרים הלא מוכרים על פי המועצה האזרית של הכפרים הלא מוכרים

) "(RCUV

מאת

המועצה

האזורית

של

הכפרים

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=128

הלא

מוכרים

ורופאים

לזכויות

אדם,

 (1לכבד ולהבטיח את זכויות האדם לכל האנשים אשר נמצאים תחת שטח שיפוטה ללא אפליה ,כולל
קבוצות פגיעות ומודרות במיוחד כמו אנשים ממוצא בדואי ופלסטיני ,בהתאם לאמנות הבינלאומיות
המצויינות לעיל ,עליהן ישראל חתומה.
 (2להמנע מביצוע פינויים כפויים והריסות בתים ,תוך כיבוד הזכות להיות מוגן מהתערבות שרירותית
בביתו ,פרטיותו ומשפחתו של הפרט.
 (3להתחייב לא לבצע פינוי כלשהו עד שההגנות וההליכים הראויים ייושמו בהתאמה לחוק הבינלאומי,
כולל התייעצות אמיתית עם התושבים המושפעים.
 (4לבצע צעדים ממשיים כדי לקדם את מימוש הזכות לדיור נאות לכולם תוך זמן סביר ,עם התקדמות
מדידה ולרמה התואמת למירב המשאבים הזמינים כדי לכלול:
●

ביטחון חזקה לכולם ,לרבות מתן מיידי של הכרה חוקית ו/או מעמד לכפרים המוזכרים לעיל
אשר אינם מוכרים כעת בישראל.

●

נגישות לשירותים ,אספקה ,מקתנים ותשתיות ,לרבות גישה בת קיימא למי שתייה בטוחים,
חיבור לרשת החשמל ,סניטציה ,ביוב ,פינוי אשפה ,שירותי חירום ,שירותי בריאות ומקתני
חינוך.

●

שיתוף התושבים בפורומים מקבלי החלטות בנושאי דיור ,הן ברמה המקומית והן ברמה
הארצית.

●

אימוץ כל הצעדים החקיקתיים ,מנהליים ,תקציביים ,משפטיים ואחרים הנחוצים על מנת
לממש במלואה את הזכות לדיור נאות ,הכוללים בין היתר :אימוץ מדיניות דיור לאומית
שתגדיר יעדי התקדמות בתחום הדיור תוך מתן דגש לקבוצות מוחלשות ומודרות ,זיהוי
המשאבים הזמינים למימוש היעדים הללו ,מציאת הדרך היעילה ביותר להשתמש בהם,
לציין את האחראים על יישום הצעדים ההכרחיים ומסגרת הזמן עבורם ומדידת התוצאות.

 (5להבטיח גישה לסעדים אפקטיביים עבור הפרות של זכויות אדם ,לרבות פיצוי ,השבת דיור ונכסים,
הבטחה שהפרות אלו לא ישנו וזמינות סיוע משפטי לאלו הצריכים לחפש פיצוי משפטי או אחר.

