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 ملخص:

 عن. الحكومٌة الخدمات عن تقرٌر النقب فً التعاٌش منتدى نشرٌ العنصري التمٌز على للقضاء العالمً الٌوم بمناسبة

االعمال التجارٌة للتجمعات البدوٌة فً النقب ,وتشؽٌل موظفون عرب للعمل فً مؤسسات حكومٌة فً النقب. وفقا 

شة افضل وٌسهل لهم الحصول على كافة الدعاءات الدولة, انتقال البدو الى قرى ثابتة ٌضمن للبدو مستوى معٌ

الخدمات الحكومٌة ,هذا العام سٌركز التقرٌر على مقارنة الخدمات التً تحصل علٌها البلدات البدوٌة فً النقب 

بالمقارنة مع الخدمات التً تحصل علٌها المجمعات الٌهودٌة فً النقب .التقرٌر ٌكشؾ عن صورة قاتمة .فً جمٌع 

ً خضعت لالختبار ,باستثناء رهط , تبٌن انه ال ٌوجد داخلها مكاتب للعمل ,على الرؼم من انتشار البلدات البدوٌة الت

البطالة فً تلك القرى, باستثناء مدٌنة رهط التً تحتوي على مكتب للعمل ٌقدم الخدمات لمواطنً رهط ,كما ال 

تً ٌقدمها التامٌن الوطنً باستثناء رهط , تحتوي عل اي خدمات حتى جزئٌة لوزارة الداخلٌة .اما بالنسبة للخدمات ال

فً اربع مجمعات هنالك ٌتم تقدٌم الخدمات لكن بشكل محدود وفً قرٌتً اللقٌة وتل السبع ال ٌتم تقدٌم الخدمات بشكل 

قاطع .وبالمقابل , جمٌع المجمعات الٌهودٌة حتى المجمعات الصؽٌرة )مسبة رمون( ٌوجد فرع ثابت للتامٌن لوطنً 

 لتقدٌم خدمات فروع لدٌهم العربٌة فً النقب لٌس المجتمعات كل خدمات الكاملة للسكان بشكل دائم ومنظم .ٌقدم ال

فً  للمساعدة واإلسكان البناء وزارة وضعتها التً للوائح وفقا أٌضا،. لإلٌجار المساعدة العامة الخدمات أو اإلسكان

 القائمة فً مدرجة وهً ؼٌر باستثناء رهط ، النقب فً ٌةالعرب المجتمعات من أٌا فإن الحصول على منح لإلٌجار ،

 والمستوطنات التً ادرجت فً التقرٌر ، الٌهودٌة التجمعات جمٌع. المساعدة هذه على للحصول مؤهلة للمجتمعات

 .هذه القائمة فً تظهر( مثل لهبٌم) التقرٌر هذا فً لم تشمل التً الٌهودٌة

رة للبلدات والتجمعات الٌهودٌة بنسبة اكثر مما تتوفر للمجمعات العربٌة فً كما ال تزال المواصالت العامة متوف 

النقب .فً بعض المجمعات السكنٌة البدوٌة تم تحسٌن البنٌة التحتٌة لخدمات االتصاالت . ومن جه اخرى ما زالت 

اما بالنسبة للقرى تعانً قرٌة تل السبع من مشاكل فً البنٌة التحتٌة تحول على عدم تحسٌن خدمات االتصاالت ,

التابعة للمجلس االقلٌمً "ابو بسمة " فتلك الخدمة ؼٌر متوفرة باي شكل من االشكال .بالنسبة للخدمات المصرفٌة فهً 

ؼٌر متوفرة باستثناء مدٌنة رهط التً تحتوي على فرع لبنك وفرع لبنك ٌقدم الخدمات البنكٌة السرٌعة . فً باقً 

 فرع للبنوك . التجمعات العربٌة ال ٌوجد اي

. 2111 العام عن والتخطٌط المدنٌة الخدمة لجنة تقرٌر من البٌانات أخذت وقد البالد، فً العرب توظٌؾ حٌث من

 .2112 والهدؾ الذي حدد حتى عام2111 للعام الحالً الوضع بٌنفرق شاسع  إلى البٌانات وتشٌر
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 مقدمة

دى التعاٌش فً النقب تقرٌره للسنة الرابعة على التوالً بمناسبة الٌوم العالمً للقضاء الى التمٌز العنصري ٌنشر منت

 ,التقرٌر ٌناقش العنصرٌة الموجه للعرب فً النقب .ٌتركز التقرٌر على ثالث قضاٌا مركزٌة : 

 وصول الخدمات الحكومٌة لجمهور السكان والعاملٌن فً التجمعات السكنٌة البدوٌة فً النقب. مدى  .1

 ً النقب .البطالة فً المجتمع البدوي ف  .2

 العاملٌن فً المؤسسات الحكومٌة. عدد المواطنٌن البدو  .3

تراوح تعداد السكان البدو  1948البدو هم مجموعة من السكان االصلٌن التً تسكن فً النقب منذ مئات السنٌن . عام 

لعدد .عشٌة ذكروا ان عدد السكان البدو تجاوز هذا انسمة , وبعض الباحثون  96,666حتى  66,666فً النقب الى 

بعد طرد البعض وهروب البعض االخر الى مصر وسٌناء  بقً فً اسرائٌل حوالً  1948قٌام الدولة فً حرب عام 

بدأت عملٌة اجالء البدو العرب من الذٌن  26فقط من السكان البدو فً النقب .فً الخمسٌنات من القرن ال  11,666

ج" على ٌد الحاكم العسكري .تقع منطقة السٌاج على ما ٌقارب بقوا على راضٌهم , وتم تركٌزهم فً منطقة "السٌا

من اراضً  26% 1948شكلت حتى عام  1.فً القسم الشرقً من منطقة النقبمربع \كٌلومتر 1,666او  1,366

البدو فً النقب , وهً اراضً اقل خصوبة من تلك االراضً التً استخدمها البدو للزراعة قبٌل قٌام دولة اسرائٌل 

سكنٌة للٌهود فً النقب .بعد بداٌة الخمسٌنات لم ٌبقى بدو لتً تم إعدادها وإقامتها كتجمعات طقة النقب الؽربً امن من

 فً النقب الشمالً او الجنوبً .

بعد اقامة  اي بعد انتهاء الحكم العسكري . 1966فً اواخر سنة  تل السبع , هً القرٌة البدوٌة االولى التً تم اقامتها

قرى ثابته فً منتصؾ التسعٌنات .الهدؾ من اقامة تلك القرى هو تركٌز اقامت مدٌنة رهط واٌضا خمس  تل السبع تم

ٌتمٌزون  البدو فً اقل مساحة ممكنة .لذلك فالبنٌة التحتٌة لتلك القرى مفقودة مع عدم اٌجاد فرص عمل للسكان الذٌن

وكان الؽرض من هذه البلدات تركٌز ل الزراعٌة. وال حٌاته على االعمااعتمد البدوي ط عن باقً سكان الدولة حٌث

. الزراعٌٌنالمناطق الكثٌفة العربٌة البدوٌة فً المناطق الحضرٌة. بدون بنٌة تحتٌة كافٌة وفرص عمل لسكان الرٌؾ 

 634566بلػ عدد السكان فً منطقة بئر السبع  2611فً عام  هان لإلحصاءاتالمكتب المركزي استنادا الى 

ست بلدات، قرٌة ترابٌن، وتسعة فً الذٌن ٌعٌشون فً رهط، , 2مواطن عربً بدوي 264766الً شخص، منهم حو

. تمثٌل هذه الفئة من المعترؾ بهاطالبت ؼٌر  35ـجتمعات األخرى المعترؾ بها فً العقد الماضً، والقرى الالت

                                                           
. גוריון-בן אוניברסיטת, אזורי לפיתוח הנגב מרכז. 6493-6428 לעיור נוודות בין בנגב הבדואים. 7002. ח, פורת 1

 .68' עמ

 
2

 >http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st02_10x.pdfٌة موقع دائرة االحصاء المركز

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st02_10x.pdf%3c
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وطرٌقة المواطنٌن البدو تجاه ٌلٌة لحكومة اإلسرائل وأخالقًالنقب هو واجب مدنً  الحكومٌة فًالسكان فً الوزارات 

 الحكومً والخدمات الخدماتوتعزٌز هذه الفئة من السكان المستبعدٌن. على نفس المستوى من ناجحة لدمجهم 

 . والعامة التجارٌة

, اخترنا واستمرار للتقارٌر السابقة التً ٌصدرها منتدى 3تعدٌل بٌؽن\هذا العام وبعد المصادقة الحكومٌة على خطة

عاٌش السلمً فً النقب ان نجري مسحا شامال حول نسبة توفر الخدمات الحكومٌة وحجمها فً البلدات البدوٌة الت

وفً قرى ابو بسمة, والتً تناولتها التقارٌر السابقة.  )شقٌب السالم, كسٌفه,اللقٌة, تل السبع, عرعرة النقب ورهط(

الذي ٌحظى له العرب فً اللواء الجنوبً فً سلطة خدمات امر اخر بحث من خالل التقارٌر السابقة هو مدى التمثٌل 

 الدولة. 

االدعاء الرئٌسً للدولة حول تركٌز البدو فً البلدات هو,ان االنتقال من شانه تمكٌن الحكومة من تقدٌم او تحسٌن 

ل عرض حص هذا االدعاء من خالالخدمات الحكومٌة والتمدن وتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة للسكان. التقرٌر ٌحاول ف

 جزئً للخدمات الحكومٌة المقدمة )خدمات مصرفٌة, البرٌد واتصاالت من حٌث البنٌة التحتٌة(. 

فً منتصؾ الستٌنات بدأت إسرائٌل بتنفٌذ سٌاسات التحضر للسكان البدو. خططت خاللها سبع بلدان متحضرة 

أدت هذه العملٌة إلى تؽٌٌر جذري فً  4ٌر،"سامً اوربانٌوت", وذلك الستٌعاب السكان البدو كلها. وفقا ألفٌنوعام مئ

جمٌع مجاالت الحٌاة للسكان البدو فً النقب. كان الدافع وراء عملٌة ألسباب مختلفة. اورن ٌفتحئٌل ٌدعً على سبٌل 

المثال ان الخطة تنبع من برنامج التوسع العمرانً لدولة إسرائٌل لـ "تهوٌد" النقب والحد من انتشار العرب البدو فً 

اسرائٌل تطبٌقه على تسعى  والتًبٌنما ٌرى آخرون أن عملٌة التحضر جزءا ال ٌتجزأ من عملٌة "التحدٌث"  5نقب.ال

 البدو.

التحضر ٌسمح للدولة تركٌز كمٌة كبٌرة من السكان البدو فً منطقة حضرٌة صؽٌرة. حسب وجهة نظر الداعمٌن 

المواطنٌن وتوفر لهم وتحسن البنٌة التحتٌة والخدمات  اجاتاحتٌللعملٌة، تركٌز السكان ٌسمح لمؤسسات الدولة تلبٌة 

العامة. ومع ذلك، هذه الحجة ال تتفق مع واقع المدن التً بنتها الدولة. إسماعٌل أبو سعد ٌقول إن لم تعط البلدات 

سرائٌلً وٌحافظ البدوٌة الموارد الكافٌة من أجل التنمٌة المستقلة، مما ٌجعلها أكثر اعتمادا على رحمة االقتصاد اإل

                                                           
( تنظٌم االستٌطان البدوي فً النقب . تلخٌص عملٌة االصغاء, مذكرة القانون  3124بٌغن ) 3

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/bedu270113.pdf 

4
 Meir, Avinoam. 2987.” Nomads, Development and Health: Delivering Public Health Services to the Bedouin in Israel”. 

Geografiska Annaler, Series B. Human Geography, Vol. 69, No. 2. 

5
 Yiftachel, O. (2003) 'Bedouin-Arabs and the Israeli Settler State', in Champagne, D. and I. abu-Saad (eds), Indigenous 

People between Autonomy and Globalization, Los Angeles: University of California Press. 

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/bedu270113.pdf
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/bedu270113.pdf
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تقرٌر القاضً المتقاعد ؼولدبرغ وصؾ الوضع فً البلدات  6.اإلسرائٌلًعلى موقعها الطبقً المتدنً فً المجتمع 

العربٌة "المدن المعترؾ بها بقٌت فً حالة من الضٌق واإلهمال. نسبة البطالة بٌن المجتمعات المعترؾ بها اعلى 

البالد؛ البلدات البدوٌة بنٌت بحد أدنى من التنمٌة: لم ٌنتشر فٌها نظام معدل البطالة فً بشكل كبٌر من متوسط 

الصرؾ الصحً، الطرق التً شقت خطط لها نصؾ ما هو مطلوب، كما لم تتطور فٌها ساحات عامة مفتوحة 

  7والمؤسسات العامة فٌها معدودة. منذ إنشائها لم ٌتحسن مستوى التطوٌر البنٌة التحتٌة.

لم ؼولدبرغ، ٌثبت أن أفكار التطوٌر والتحدٌث أو الخدمات، تقرٌر ، على النحو المبٌن فً بلداتالواقع الحٌاة فً 

بل الرؼبة فً تحسٌن السٌطرة على السكان البدو وضمان أن احتٌاطٌات األراضً  ,سٌاسة التحضرل ٌكونوا الموجه

  لالستٌطان الٌهودي فً المستقبل.تبقى متاحة الشاؼرة فً النقب 

ان  2667قررت الحكومة كما فً عام  2612ا ٌتعلق بالتمثٌل المناسب للعرب فً الخدمات العامة ففً عام اما بم

 8الهدؾ هو زٌادة التمثٌل العربً فً القطاع العام.

الجالٌة العربٌة, الدروز والشركس فً الخدمات العامة" بحلول نهاٌة  ألبناءوفقا لهذا القرار، بعنوان "التمثٌل المناسب 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا الهدؾ  9% من العاملٌن فً الدولة.16سوؾ ٌتجاوز هؤالء السكان ال ٌقل عن  2612م عا

  , واجل بعد ذلك الن المكاتب الحكومٌة لم تطبقه.2616تم تحدٌده ألول مرة فً عام 

لت اللجنة موضوع لجنة تحقٌق برلمانٌة برئاسة عضو الكنٌست احمد الطٌبً. حٌث تناو أقٌمت 2668فً العام 

وظٌفة  866 اإلسرائٌلٌةخصصت الحكومة  2669ٌناٌر  25استٌعاب العمال العرب فً الخدمات العامة. فً 

  2667.10حكومٌة لتعزٌز قرارها من العام 

, ٌستشؾ من التقرٌر السنوي لسلطة الخدمات العامة فً إضافٌةبالرؼم من قرار الحكومة وتخصٌص وظائؾ 

, انه طرء 2611المجتمع العربً, عدا الدروز والشركس فً الخدمات العامة", للعام  ألبناء مثلاألموضوع " التمثٌل 

, اي, فعال كان هناك 2616% فً عدد العاملٌن العرب فً الخدمات العامة مقارنة مع العام 6.26ارتفاع بنسبة 

                                                           
6
 Abu-Saad, I. (2008) 'Spatial Transformation and Indigenous Resistance: The Urbanization of the Palestinian Bedouin in 

Southern Israel' in American Behavioral Scientist 51(12( 

بدوي تقرٌر القاضً ؼولدبرغ حول تنظٌم االستٌطان ال 17.3.12موقع وزارة البناء واالسكان لٌوم 7

http://www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx 

 
8

 gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/01/des4436.htmhttp://www.pm. 2579قرار الجكومة رقم 

 
9

 http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/01/des4436.htm 2579قرار الجكومة رقم 

10
 17.3.2111رب فً اسرائٌل. موقع هارتس وظٌفة حكومٌة للع 811الحكومة تقرر تخصٌص  

http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1058722 

http://www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx
http://www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx
http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/01/des4436.htm
http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2009/01/des4436.htm
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1058722
http://www.haaretz.co.il/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=1058722
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% 7.78كان مجمل عددهم  2611م كل عام فً عدد العمال العرب فً الخدمات العامة, ولكن فً العاارتفاع بسٌط 

ال شك انه فً هذا العام اٌضا لم ٌتم تنفٌذ اهداؾ الحكومة بهذا الخصوص, اال اذا بذلت  11فقط من كافة موظفً الدولة.

 لتنفٌذ هذا القرار وعدم تأجٌله ثانٌة. جهود خاصة 

ت ان التمٌٌز الممنوع فً مفوضٌة مساواة الفرص فً العمل, والتً تعمل ضمن وزارة الصناعة والصناعة, قرر

العمل هو:" توجه مختلؾ لشخص على خلفٌة الجنس أو التوجه الجنسً، الحالة الشخصٌة، العمر، الحمل، عالجات 

، حزب أو موقؾبلد المنشأ، , الجنسٌة, الدٌن, العرقعالجات الخصوبة الخارجٌة, الخصوبة، األبوة واألمومة، 

  التمٌٌز ٌتم فحص توظٌؾ األقلٌات وفقا لمبدأ "التمثٌل". لمنع مثل هذا 12الخدمة فً االحتٌاط ".

نبع من الحاجة لضمان مشاركة األقلٌات فً الحٌاة العامة، طرٌقة واحدة لضمان التمثٌل الكافً ٌمبدأ التمثٌل العادل 

حفاظ على ج األقلٌات فً الخدمة العامة مع الودمهم ت". هذا ٌعنً ضمان مكانالبٌروقراطً التمثٌل" المعروفة هً

 تنفٌذ هذاأكبر رب عمل فً االقتصاد، كالحكومة، على قبول مبدأ التمثٌل العادل لألقلٌات،  . معمن السكان نسبتهم

 13.مبدأ وقٌادة القطاع الخاص على تبنً هذا المبدأ وضمان التمثٌل المناسب لألقلٌاتال

 التً تعطى فٌهاشٌر إلى الحالة االجتماعٌة تالٌوم هناك عنصرٌة هٌكلٌة فً مؤسسات الدولة. العنصرٌة الهٌكلٌة 

قواعد أخرى، ووالتمثٌل الثقافً  التمثٌل المؤسسًفً نظام السٌاسات العامة و .لمجموعة معٌنة فً المجتمع اتامتٌاز

لٌس مطلوبا من واقع القوانٌن الهٌكلٌة  العرقٌة, فً واقع فٌه عنصرٌة هٌكلٌةعنصرٌة لترسٌخ البطرق مختلفة تستؽل 

عنصرٌة والمؤسسات للعمل بشكل صارخ الستبعاد مجموعات مختلفة من المجتمع، ولكن فقط إلدامة الظروؾ وال

فً العمل  البدو بشكل خاصوالعرب بشكل عام تمثٌل العرب  وٌنعكس هذا الوضع فً شبه 14التارٌخٌة ؼٌر المتكافئة.

 .الخدمات العامةخاصة فً 

( تنص على أن العنصرٌة هً: "أي تمٌٌز أو 1966كال التمٌٌز العنصري )األمم المتحدة للقضاء على جمٌع أش مٌثاق

استثناء أو تقٌٌد أو تفضٌل ٌقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومً، أو تهدؾ لمنع االعتراؾ أو 

حقوق اإلنسان والحرٌات  التمتع بها أو ممارستها، أو عرقلة االعتراؾ أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة،

                                                           
موقع وزارة الصناعة  2111(, تمثٌل مناسب البناء الجمهور العربً, تقرٌر للعام 2112بة )مفوضٌة خدمات الدولة قسم كبٌر للتخطٌط والمراق 11

  12.3.2112والتجارة والعمل, 

5EC614FB15BD.htm-3A8A-4BDD-1E8B-http://www.moital.gov.il/NR/exeres/468BEBFD 

 مستند موقؾ, تطوٌر التمثٌل المناسب لالقلٌة العربٌة فً خدمات الدولة. الجامعة العبرٌة القدس  12

policy.huji.ac.il/upload/k.pdf-http://public 

13
 Wiley, Maya. Structural Racism and Multi-Racial Coalition Building. Institute of Race and Poverty. 

November 2003. 

 2111لجمهور العربً, تقرٌر للعام (, تمثٌل مناسب البناء ا2112مفوضٌة خدمات الدولة قسم كبٌر للتخطٌط والمراقبة ) 14

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/468BEBFD-1E8B-4BDD-A8A3-5EC614FB15BD.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/468BEBFD-1E8B-4BDD-A8A3-5EC614FB15BD.htm
http://public-policy.huji.ac.il/upload/k.pdf
http://public-policy.huji.ac.il/upload/k.pdf
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"وقعت إسرائٌل على  15األساسٌة فً المٌدان السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً أو الثقافً أو ؼٌرها من الحٌاة العامة.

. ال ٌقتصر التمٌٌز ضد السكان 1979حٌز التنفٌذ فً إسرائٌل منذ عام  حٌث ادخلت االتفاقٌة، 1966فً عام  اتفاقٌة

ولكن أٌضا فً الحصول على الخدمات الحكومٌة،  الخدمات العامةلمساواة فً التوظٌؾ فً العرب فً النقب لعدم ا

 واألعمال التجارٌة، والخدمات الصحٌة العامة.

مقارنة البلدات البدوٌة، التً توفر فً األعمال التجارٌة، والخدمات العامة و فً الخدمات الحكومٌةسٌبحث التقرٌر 

العمال العرب العاملٌن فً المكاتب الحكومٌة  التقرٌر نسبةٌقدم سباإلضافة إلى ذلك ب, فً النقالمستوطنات الٌهودٌة ب

 .نسبة البدو من مجموع سكان لواء الجنوبمقارنة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 1966اشكال التمٌٌز العنصري ) مٌثاق االمم المتحدة لمناهضة كل 12.3.12موقع جمعٌة حقوق المواطن لٌوم  15

http://www.acri.org.il/he/?p=72> 

 

http://www.acri.org.il/he/?p=72
http://www.acri.org.il/he/?p=72
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 المنهجٌة

 خطوات:تجمٌع البٌانات والمعطٌات فً التقرٌر تم بواسطة عدة 

االنترنت  التً تمت بواسطة مواقع اتع اإلحصائٌٌوجم التجارٌة والحكومٌة العامة, ٌانات عن قطاعات الخدماتب

 والتجارٌة والعامة. الحكومٌة

مقابالت مع السكان اجرٌت ، ومن الخدمات المقدمة لجمهور المواطنٌن  دراسة تلك البٌانات والتحقق منها ل

المنطقة  مدٌر بول شةد موالمختلفة. وبالمثل، أجرٌت مقابلة عبر الهاتؾ مع السٌماهٌرٌة مراكز الجفً الوالموظفٌن 

 .النقبفً الصناعٌة 

 والتنظٌم .التخطٌط  لجنة من قبل بمن تقرٌر كت أخذت البٌانات عن حالة توظٌؾ العمال العرب فً الدولة
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 والتحلٌل نتائج التقرٌر

 النقب داتللب واالقتصادٌة االجتماعٌة الحالة 

 16االجتماعً االقتصادي للبلدات التً فحصت: أسماء, جمهور والمؤشر 1رسم بٌانً 

 

 

 أن ٌمكن. إلٌها ٌنتمً التً والفئة – للمجتمع واالقتصادي االجتماعً والمستوى السكان عدد ٌوضح البٌانً الرسم

 االخٌرة المرتبة فً مصنفة السبع تل. ةالمنخفض 1 المجموعة إلى تنتمً استثناء، دون من العربٌة المدن كل أن رىن

 فً وتقع 11 الفئة ضمن لها المجاورة عومر قرٌة تعد حٌن فً الدولة، فً االقتصادٌة - االجتماعٌة احٌةالن من

 .بدوٌة بلدات سبعمنها  ،بلدات تسع نحو األولىفً المجموعة  . اقتصادٌة - اجتماعٌة ناحٌة من الثالث المركز

 

                                                           
 2117. احصاء 2116االقتصادي للسلطات المحلٌة للعام -دائرة االحصاء المركزٌة, المؤشر االجتماعً 16

http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Documents/moatsotmekomi231209.pdf 

 

http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Documents/moatsotmekomi231209.pdf
http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Documents/moatsotmekomi231209.pdf
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 النسبٌة الكثافة مستوٌات بٌن مقارنة

  17مربع كٌلومتر لكل النسبٌة الكثافة بٌانات: 2 الشكل

  

 

ٌتضح من الشكل أن هناك فرقا كبٌرا فً  .المساحة للبلداتٌبٌن العالقة بٌن عدد السكان وحجم  2لبٌانً ا الرسم

هً   .فٌها من البدو %52 –مستوٌات الكثافة النسبٌة بٌن البلدات البدوٌة الٌهودٌة. رهط، حٌث ٌعٌش أكثر من 

نسمة لكل  2,796.2 عبارة عنفٌها ة الكثافة نسب. من بٌن المدن التً دخلت فً البحثكانٌة األكثر كثافة س ةنٌالمد

االكبر من ناحٌة المدٌنة رهط معات الٌهودٌة. التجفً جمٌع  اكٌلومتر مربع. إلى جانب الكثافة النسبٌة المنخفضة قٌاس

 ٌعتمد .من سكان رهط  اضعاؾ 8سكانها بـرٌة عومر التً ٌنخفض عدد مساحتها تعادل مساحة ق، تعداد السكان فٌها

نسبة معطٌات .، وهً:. على مصادر زٌادة الدخل للسلطة المحلٌة أو البلدٌة بجمع الضرائب على عدة مصادر  ذاه

توسٌع المساحة وحل مشكلة قررت 19 18.فً قرٌة اللقٌة ومدٌنة رهطحدود ادت الى انشاء لجنة كثافة البلدات البدوٌة 

ال دونم , لكن هذا  1,376دونم وقرٌة اللقٌة ب  6,938زٌادة مساحة رهط ب وقررت اللجنة . النقص فً المسكن

 جمعات وال ٌحل مشكلة النقص التً تعانً منها . ٌفً باحتٌاجات تلك الت

                                                           
  2111مواطن واكثر فً العام  5111دائرة االحصاء المركزٌة, جمهور واالكتظاظ لكٌلومتر مربع للبلدات التً ٌبلػ عدد سكانها  17

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st02_15.pdf 

المجلس االقلٌمً بنً شمعون  -تؽٌٌر حدود رهط 18

0264993http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=9900 

 http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV9.1.aspx?tid=95&esid=1تؽٌٌر حدود اللقٌة 19 

 

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st02_15.pdf
http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st02_15.pdf
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99000264993
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99000264993
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV9.1.aspx?tid=95&esid=1
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 الحكومٌة الخدمات إلى الوصول قٌاس

النسبة لخدمة العمل، وزارة الداخلٌة ٌبٌن الرسم البٌانً الخدمات الحكومٌة المتاحة فً العدٌد من المدن فً النقب. ب

المساعدة فً اإلٌجار، وٌعرض الرسم البٌانً وجود أي من هذه الخدمات. عندما تتوفر الخدمة تعرض تحت واقسام 

(. التأمٌن الوطنً فً نطاق الخدمة أٌضا تقاس 6( ,  إذا لم تتوفر الخدمة فهً تظهر تحت قٌمة الصفر )1الطار )

( ٌعنً تقدٌم الخدمة العامة لمدة تصل إلى تسع ساعات فً 1ٌة الستقبال الجمهور. القٌمة )عدد الساعات األسبوع

ساعة من الخدمة العامة. للمقارنة  26-15( ٌالحظ 3ساعة من الخدمة، والقٌمة ) 15-16( ٌعنً 2األسبوع، )

ٌنة الوحٌدة واألكثر بالنسبة وتعرض أٌضا بٌانات تعداد السكان فً كل قرٌة. رهط، وهً األكبر فً العٌنة، هً المد

 لعدد السكان. وٌوجد فٌها وزارة الداخلٌة، مكتب التأمٌن الوطنً ومكتب للعمل.

باإلمكان رؤٌة نقص حاد فً الخدمات الحكومٌة فً باقً التجمعات البدوٌة .اذ ال تحتوي باقً القرى البدوٌة باستثناء 

ً كل التجمعات الٌهودٌة فرع لمكتب العمل , حتى التجمعات رهط , على أي فروع لمكاتب العمل ,فً حٌن ٌتواجد ف

نسمة. حسب معطٌات خدمات العمل , البطالة فً المجمعات  4966الصؽٌرة, مسبً رمون , التً تحتوي على 

.وبسب النقص فً مكاتب العمل ٌضطر السكان البدو الى السفر  28السكانٌة البدوٌة هً االعلى فً البالد بمعدل %

للتوقٌع فً سجل البطالة، مستفٌدٌن من إعانات على سبٌل المثال , عراد بئر السبع او دٌمونا, وع القرٌبة منهم الى الفر

 البطالة أو دعم الدخل.

مراكز عمل ؼٌر -نقطة اضافٌة فً هذا المجال ٌتوجب التوقؾ عندها وهً الفعالٌات التً ٌقوم بها مركز "رٌان"

.هذه المراكز تستعمل كبدائل لمكاتب العمل وتم افتتاحها بناءا على قرار  حكومٌة فً حورة وشقٌب السالم ورهط

وفقا لخطة تنمٌة النقب والمجتمع البدوي .المراكز تقدم استشارة ومساعدة  27.11.2666فً تارٌخ  747الحكومة 

المشتركون مهنٌة .من خاللها ٌحصل كل مشترك على دورات متعددة مختصة فً تطوٌر االعمال , ٌتم بعدها دمج 

فً سوق العمل ,اال ان هذه المراكز ال تفً بالمطلوب وال تؽطً النقص , حٌث ٌستمر المواطنون البدو فً السفر 

 للمجمعات الٌهودٌة للوصول لمكاتب العمل . )تفاصٌل اضافٌة حول مركز رٌان ستعرض الحقا فً التقرٌر(.
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 23 22 21 20النقبفً  الحكومٌة الخدمات: 3 البٌانً الرسم

 

                                                           
  http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx  ,ً20  19.3.13موقع التامٌن الوطن

    

 http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx 19.3.13موقع وزارة الداخلٌة, 21

 http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx 19.3.13موقع وزارة البناء واالسكان, 22

 http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/EmploymentBureaus.htm 19.3.13موقع مكتب العمل, 23   

 

http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx
http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.moch.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/EmploymentBureaus.htm
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بالنسبة لخدمات التامٌن الوطنً , الوضع مركب واكثر تعقٌدا . باستثناء اللقٌة وتل السبع , باقً القرى والمجمعات 

. االختالؾ فقط فً ساعات استقبال الجمهور االسبوعٌة فً كل ٌتم تقدٌم خدمات بنسب مختلفةالتً خضعت للفحص 

ات البدوٌة التً تعطى لباقً الفروع فً البلدام ودٌمونا ,الفروع فٌها تقدم خدمات تفوق الساعات فرع . مثال فً ٌروح

ساعة الستقبال الجمهور اسبوعٌا ومسبً  26ساعة. فرع التامٌن الوطنً فً رهط ٌقدم  15.5_ 17.5بما ٌعادل 

فً حٌن  1:538مواطن , اي  538ساعات اسبوعٌا . فً المقابل فً ٌروحام كل ساعة تقسم على  16رمون تقدم 

.من هذا الفرق نرى التمٌز الصارخ فً  1:4575مواطن اي نسبة  4575تقدم رهط فً كل ساعة خدمات لما ٌعادل 

لمواطنٌن تقدٌم الخدمات نتٌجة اعطاء الوسط البدوي ساعات اقل ٌنتج نقص فً تلبٌة الخدمات .وهذا ٌجبر العدٌد من ا

 دٌة القرٌبة لهم .الٌهوفً التوجه الى البلدات 

م طلبات ال ٌزٌد عن تقدٌالخدمات فٌها بشكل مصؽر و فً حورة , شقٌب السالم , عرعرة النقب وكسٌفة ٌتم تقدٌم

 .جل الحصول على باقً الخدمات, وتقدٌم الطلبات وٌتوجب على السكان الذهاب الى الفروع االخرى من اواستشارة

 ساعات, وذلك فً اطار سٌارة متنقلة تٌن فً االسبوع لمدة اربعمر توفر الخدمة

المنخفض  – 1على الرؼم من ان القرى البدوٌة مدرجة فً الفئة تظهر عدم المساواة اٌضا فً االٌجار العام . 

والمصنؾ باألكثر صعوبة من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة , ال ٌوجد فٌها , اٌجار عام . فً حٌن ٌتواجد اٌجار 

وتشمل على اعطاء منح للحصول على اٌجار للسكن الذي   ات الٌهودٌة حتى الصؽٌرة منها .عام فً جمٌع المجمع

ٌقدم من قبل وزارة السكن ,فً حٌن ان القرى البدوٌة الثابتة والقرى الؽٌر معترؾ بها ال تتواجد فً قائمة الحصول 

ثناء رهط ال تفً بشروط التً وضعتها وفقا لوزارة السكن جمٌع القرى البدوٌة باستعلى تلك الخدمة باستثناء رهط .

أي ان هذه  .1666جاوز عدد السكان فً المنطقة الوزارة من اجل الحصول على منحة فً االٌجار اذ ٌتوجب ان ٌت

البلدات البدوٌة  24المعاٌٌر تمس بإمكانٌة أصحاب األحقٌة اختٌار مكان سكنهم وفقا لثقافتهم, عملهم والقرابة العائلٌة.

االقتصادي. أي ان العدٌد من السكان لهم أحقٌة فً هذه الخدمة  -فً المؤشر االجتماعً 1عنقود رقم تتواجد فً ال

 ولكنها ال تعطى لهم.  

 

 

 

                                                           
متواجد فً موقع  .האזרח לזכויות האגודה. ישראל מדינת ידי על לדיור הזכות של הפרה ית"הנדלניסט(. 5220. )ג, מור-גן 24

http://www.acri.org.il/he/?p=1916  

 

http://www.acri.org.il/he/?p=1916
http://www.acri.org.il/he/?p=1916
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 معلومات فً مواقع االنترنت ونماذج للتعبئة 

اقع عدم تقدٌم الخدمات للوسط العربً من خالل الموتظهر عدم المساواة فً هذا التقرٌر والتقارٌر السابقة فً  

الحكومٌة على االنترنت التً تكون بالؽة العبرٌة على الرؼم من ان اللؽة العربٌة هً اللؽة الثانٌة الرسمٌة فً البالد , 

عرب الذٌن ال لتالً ٌواجه المواطنٌن االفجمٌع النماذج التً ٌتم تعبئتها هً باللؽة العبرٌة وال تتوفر بالعربٌة .وب

 الوصول الى الخدمات .ٌجٌدون اللؽة العبرٌة مشاكل فً 

. من اجل اٌجاد نماذج بالؽة لمؤسسات حكومٌةالرسمٌة  اإللكترونٌةمواقع لل من اجل كتابة هذا القسم تمت عملٌة مسح

 . ة االصلٌة ثم بعد ترجمتها للؽة العربٌة,باإلضافة الى ذلك االطالع على المعلومات من المواقع بالنسخالعربٌة 

وبتالً توفر هذه  جمهور المستخدمٌنلأهدافها تقدٌم المساعدة والخدمة السرٌعة  من رنتاإلنت شبكة على اإلصدارات

 التامة. المساواة قدم على السكان من الفئة هذه لخدمة الحكومٌة المكاتب نٌة على مؤشرا ٌقدم العربٌة الخدمة باللؽة

اٌضا بالؽة العربٌة .وتعد مطابقة بعد اجراء فحص لموقع التامٌن الوطنً تبٌن ان جمٌع االستمارات متواجدة 

فً موقع وزارة الداخلٌة ال ٌوجد اي استمارة بالؽة العربٌة بشكل  ذلك، لالستمارة التً تتواجد بالؽة العبرٌة. ومع

 الصفحة عرض حٌث ٌتم العبري، الموقع مقارنة مع للؽة العربٌة سطحٌة األكثر النسخة الموقع ٌقدم كما مطلق .

 العبرٌة. فً والنماذج القوائم ذلك فً بما الثانوٌة، والقوائم بالعربٌة الرئٌسٌة

مستندات  قائمة الموقع تحتوي على من العربٌة النسخة موقع وزارة العمل ال ٌقدم اي استمارات بالؽة العربٌة .

. للؽة العبرٌةبا الوصول الى النموذج إلى ٌؤدي المستندات قائمة على النقر ولكن العربٌة، باللؽة والطباعة للتحمٌل

 التً واإلجراءات المعلومات من الكثٌر تقدٌم ٌتم ذلك، جانب إلى بالعربٌة، ومفٌدة عامة معلومات على ٌحتوي الموقع

اٌضا موقع وزارة المواصالت ووزارة الصحة  .العبرٌة النسخة فً فقط اإللكترونً الموقع خالل من بها القٌام ٌمكن

 ال الرسمٌة للحكومة تعد ضحلة، المواقع من العربٌة اإلصدارات ذلك، إلى باإلضافة .ال تقدم استمارات بالؽة العربٌة 

 .فقط عامة معلومات وتقدٌم فرعٌة، قوائم

 على النقر ولكن العربٌة، القائمة مستندات وجود من الرؼم على. تقدم استمارات بالؽة العربٌة ال أٌضا اإلسكان وزارة

 قٌمة. معلومات وٌوفر العبرٌة، نحو قٌمتها النسخة العربٌة النسخة هو الموقع هذا. ٌةالعبر فً نموذج إلى ٌؤدي القائمة

فؾ من الضؽط على العاملٌن فً المكاتب الحكومٌة وٌوفر على المستخدم خوت الثمٌن الوقت توفٌر وتعمل على

 . فً الدور الطوٌل االنتظار
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 الحصول على الخدمات التجارٌة والعامة 

 عرض ٌتم. لتً تم ادراجها فً التقرٌر ا عٌنةفً ال القائمة تجارٌةوال العامة الخدمات 4ٌانً رقم الرسم الب ٌبٌن

 العام والنقل البنوك فروع إسرائٌل،فً  البرٌدٌة الخدمات تشملوفقا لحجم السكان. الخدمات التً تم عرضها  البٌانات

 .االتصاالت وخدمات

 26 25.الخدمات العامة والتجارٌة وتوفرها فً النقب: 4 الشكل 

 

                                                           
 http://www.israelpost.co.il/modiin.nsf/searchunitsمعطٌات البرٌد من موقع سلطة البرٌد  25

 ستعالمات للنقل العام فً اسرائٌلمعطٌات من موقع اال26 

sp?Design=2007http://www.bus.co.il/otobusim/Front2007/homepage.a 
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 الخدمات البرٌدٌة 

, نوع الخدمات البرٌدٌة مقسمة الى قسمٌن داخل الجدول وفقا لنطاق الخدمات المقدمة بما فً ذلك فرع مكتب البرٌد 

برٌدٌة هً أقل من تلك التً تعطى فروع ومكاتب  (. نطاق الخدمات المقدمة لفروع ومكاتب2)نوع ( مكتب البرٌد 1)

بسمة ال  –لبرٌد. المجلس اإلقلٌمً أبو ل وكالةكل بلدة هناك فً أكبر مدٌنة البدوٌة، رهط , برٌدٌة. ٌبدو أنه إلى جانب 

لٌهودٌة ا بلدات، ولكن هناك نقاط توزٌع البرٌد فقط. للمقارنة ٌمكننا أن نرى أن جمٌع الٌوجد اي فرع لمكتب البرٌد 

الوضع الحالً، ٌضطر على ضوء . وفرع للبرٌد مكتب للبرٌد ٌوجد دٌمونا فً مكتب للبرٌد. تشمل على المجاورة 

 من اجل الحصول على الخدمات البرٌدٌة . شراء صندوق برٌد الكثٌر من السكان إلى

فٌها مكتب برٌد واحد ال ؼٌر ، جمعات البدوٌة فً النقب ، وٌعمل التً تعد من اكبر الت على الرؼم من أن حجم رهط

هذه القدرة محدودة وال ٌحوي على اكثر من ثالثة موظفٌن ٌعملون على استقبال جمهور المستخدمٌن لتلبٌة طلباتهم .

حٌث تم مكتب البرٌد تقدٌم خدمة فعالة ومناسبة. لمن حجم االستقبال ٌمثل مشكلة خطٌرة بالنسبة للسكان، وال تسمح 

ومع ضؽط الجمهور الكبٌر ٌتم تقصٌر ساعات االستقبال االمر الذي ٌزٌد . قبل السكانشكاوى من الالكثٌر من  تقدٌم

لهفٌم واوفكٌم ت الٌهودٌة المجاورة لهم كهذا االمر ٌرؼم السكان الى البحث عن بدٌل فً البلدا، من حجم المشكلة 

 وبئر السبع .

 ةالمحلٌمن قبل الجمعٌة الل العام الماضً بعث برسالة مشكلة الخدمات البرٌدٌة من المشاكل المركزٌة فً رهط. خ

تعداد السكانً الكبٌر لمدٌنة تؽطً ال االدعاء بأن الخدمة البرٌدٌة ال تم ،كحلون وزٌر االتصاالت موشٌه ل " كفى"

 وتشل اقتصاد المدٌنة. باإلضافة إلى ذلك، ٌرىوال توفر المطلوب منها  خدمة ناقصةالادعت الرسالة أن  27.رهط

المدعون ان الحصول على خدمة برٌدٌة ٌتطلب من السكان الكثٌر من الوقت فً االنتظار الذي ٌصل احٌانا الى ساعة 

من الطلبات ٌتطلب االمر الى بتلبٌة الكثٌر فرع مشؽول ال. وباإلضافة إلى ذلك، فً الحاالت التً كان من االنتظار 

ٌة القاسٌة فً بعض األحٌان مثل المطر أو الحرارة. مشكلة الظروؾ الجو, فً ارج بسبب الزحمةفً الخ االنتظار

مسافة فً بعض تصل المكتب البرٌد، المدٌنة وأخرى من هذه الرسالة هً المسافة الطوٌلة بٌن بعض األحٌاء فً 

تدعً الجمعٌة اٌضا ان فرع البرٌد ال ٌفً بمتطلبات وزارة االتصاالت بخصوص مدة االنتظار  كم. 3 األحٌان إلى

  لبعد القصوي من منازل الزبائنوا

زال نسبة السكان المرتفعة تتطلب ٌذكر انه من المنتظر افتتاح فرع جدٌد لمكتب البرٌد فً المدٌنة. ومع هذا, فما ت

 إٌجاد حل جذري . 

                                                           
 7.6.12رسالة جمعٌة "كفى" لوزٌر االتصاالت لٌوم  27
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 المصرفٌة الخدمات

 رسمالفً  المصرفٌة فً البلدات البدوٌة . الخدمات انتشار فًٌنعكس  المساواة عدم عن آخر تعبٌر 

 جمٌعفً  رهط، مدٌنةباستثناء (. 2) اكسبرس فرع( 1) فرع عادي: البنوك فروع من نوعان البٌانً

ٌشمل  ،ة حورة هناك فرع لهبوعلٌم اكسبرسفً قرٌ. بنك فرع هناك لٌس النقب فً البدوٌة البلدات

فٌة بواسطة فً باقً البلدات ٌتم تقدٌم الخدمات المصر. األموال وسحب إلٌداع آالت من ثنٌنعلى ا

 واحد بنك عن ٌقل ال ماٌوجد فٌها  االستطالع التً شملها الٌهودٌة المدن جمٌعفً فروع البرٌد . 

 تعمل على اعطاء جمٌع الخدمات . مر،ووعرامون  متسبٌه مثل البلدات، أصؽر حتى. منتظم

فشل فً البنٌة التحتٌة منتدى التعاٌش فً النقب" ابلؽنا عن الر عدم المساواة السابق الذي قدمه "فً تقرٌ

لبٌزك فً منطقة تل السبع . من خالل التحدث الى السكان تبٌن انه الى االن لم ٌتم حل تلك المشكلة . 

وقامت الشركة بعرض حل ٌقوم على قٌام الشركة بتثبٌت اتصال شخصً لكل مستخدم ٌرؼب فً 

 .ٌة تحتٌة لشركة االتصاالتفٌها بناٌضا فً رهط فً بعض االحٌاء ال ٌوجد الحصول على الخدمة. 

ها بٌزك بٌن االتصاالت، شركات من العدٌد أن هو الناس، مع المحادثات من الخارجة إضافٌة، مشكلة

تضطر الى االنتظار وقتا  الزبائن من العدٌد علٌه، بناء ,أمنٌة بدون مرافقة البدوٌة البلدات دخول جنبتت

توفر فً بلداتهم ت والتً. ت كالتً تقدم لجٌرانهم الٌهودفٌدوا من الخدماطوٌال إلصالح المشاكل وال ٌست

 البنٌة التحتٌة .

 

 صالت العامة االمو

 مهم العام النقل نظام فإن ولذلك،. التوظٌؾ معدل وزٌادة االقتصادي وللنمو ضرورٌة للسكان للنقل التحتٌة البنٌة كفاءة

 .اقتصادٌا الضعٌفة المجتمعات فً جدا

 عدد عٌنات. الرئٌسً التوظٌؾ مركز السبع من بئر المستخدمة بواسطة الحافالت العام لنقلا وسائل اختبار تم وقد

 المؽادرة أوقات هذه أن افتراض على الصباح فً 9011 حتً 7011 الساعة بٌن والقرى المدن من القادمة الخطوط

 حافالت 8ً بلدة ؼادر منها وف(. 1) قٌمةال لتحم الباصات مرات تخرج فٌها أربع لك البٌانً الرسم على. للعمل

الحافالت . فقطجمعات السكنٌة لتً تدخل الى التتم اختبار الحافالت ا. جرا وهلم البٌانً الرسم فً 2تحمل العالمة 
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 هذه إلى الوصول أجل من هألن وذلك ،التً ٌتم استخدامها من المفارق القرٌبة على المسافرٌن لم ٌتم ادراجها 

 .فعال بشكل المواطنٌن تخدم الاي ان هذه الخطوط  المحطة، إلى لللوصو حاجة هناك المحطات

 رهط،. صباح كل منها المؽادرة الحافالت خدمة ونطاق المدن فً السكان عدد بٌن العالقة ٌوضح العٌنً الفحص

ى خروج سبع حافالت منها فً ساعات الصباح فً حٌن ٌتم خروج اربعة حافالت من باقً القرٌتم  مدٌنة، أكبر وهً

 الثابتة كل صباح مرة كل نصؾ ساعة .

. الخدمة ونطاق لمدنا أبعادب ٌتعلق فٌما الفجوة عن ٌكشؾوالبلدات البدوٌة  الٌهودٌة البلدات بٌن النشاط حجم مقارنة

الحافالت التً  عدد حٌث( السكان عدد حٌث من أكبر) ورهط عشر خمسة هو والذي خط دٌمونا، مقارنة فً وٌنعكس

 ٌربط خط هناك: النصؾ. مقارنة اخرى فً نفس السٌاق مع قرٌة عومر  من بقلٌل أكثر سبعة، هو تخرج كل صباح 

 .مروعسكان  عدد ضعؾ سكانها عدد التً ٌبلػ السبع، تل من خط  بكثٌر ذلك من ٌعمل أكثر السبع عومر وبئر بٌن

 سوء عن للتعوٌض. الصباح فً فالتالحا خطوط على ثقٌال عبئا ٌخلق المحدودة فً القرى العام النقل عملٌات نطاق

 الترانزٌت والتً تعمل على اساس خطوط الباصات. العاملة األجرة سٌارات من واسع نظامهناك  ,الخدمة

 نٌوجد تحس ٌتضح انه النقب", التعاٌش فً تم اجرائها فً "منتدى التً السابقة للدراسات وفقا أنه إلى اإلشارة تجدر

 خطوط إضافة ،للباصات المتزاٌدة الترددات تحسٌن وتشمل. دوٌة فً وسائل النقل العامةالب البلدات فً ومستمر كبٌر

 إال عامة نقل وسائل المدن ال ٌوجد . آال انه ما زال ال ٌفً باالحتٌاجات المطلوبة. داخلالباصات أهداؾ وزٌادة جدٌدة

لس االقلٌمً ابو بسمة ال توجد هناك ,ٌتم ادارتها من قبل شركة "جالٌم ". بسب الوضع المعروؾ فً المج رهط فً

 لنقل العام. لاي خدمات 
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 توظٌف

 29 2113.28 عام ٌناٌر من النقب فً البدوٌة البلدات فً العمل عن للعاطلٌن المئوٌة النسبة: 5 البٌانً الرسم

 

   

مشكلة  وتعود. إسرائٌل فً الةالبط معدالت أعلى من هً البدوٌة البلدات الوسط البدوي ٌعانً من البطالة بشكل كبٌر .

االقتصادي رقم  – االجتماعٌة ت وفقا للمجموعةصنف البدوٌة - العربٌة بلدات السبع أن حقٌقة فً البطالة معدل ارتفاع

 من كثٌر فً تتمٌز البدو فٌها، السكان معظم ٌعمل التً العمل مجاالت ذلك، إلى باإلضافة. أدنى موقع  وهو ،1

 من السفلً الجزء فًالبدوٌة  جمعاتالت وجود ه علىتأثٌرهذا له و األجور، تدنًتعانً من و مهنٌة، ؽٌرك األحٌان

 وهذا ،ال تتطلب مهنٌة من اعمال المجتمع البدوي بؽالبٌته فً العمل سوق تألؾٌ. واالقتصادي االجتماعً الوضع

فً  القائمة الصناعٌة المناطق ٌة,لبدوا الصناعٌةمناطق لل المسح فً هذا رؤٌة وٌمكن. لألجور األدنى الحد ٌعطً

 مسلخ مثل ،مهنً تدرٌب أي ٌتطلب وال تضم بؽالبٌتها ورش تجارٌة مستقلة وصؽٌرة وحوره السالم شقٌب كسٌفة,

 .والمعادن الدواجن

                                                           
, العاطلٌن وفقا لنوع المسكن والمنطقة, منطقة الوالدة وموعد القدوم الى 2112سنوي 28

 http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st12_24.pdfالبالد

 2113معدلة لٌناٌر  -مكتب العمل, معطٌات البطالة حسب البلدات29

http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/Employment+Statics/2013/january2013.htm 

http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st12_24.pdf
http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/Employment+Statics/2013/january2013.htm
http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/Employment+Statics/2013/january2013.htm
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 عٌدان هنٌقب الصناعٌة المنطقة

 بنً مجلس بٌن التعاون عن عبارة البرنامج عٌدان النقب هً مبادرة إلقامة منطقة صناعٌة فً منطقة مفترق لهفٌم .

مجلس لهفٌم . ٌهدؾ البرنامج الى توفٌر الحلول بخصوص مشكلة البطالة وتشجٌع نقل ورهط  مدٌنة اإلقلٌمً، شمعون

 االعمال الى منطقة النقب .

 أربع حوالً بعد. 2112 عام فً المحلٌة السلطات جمٌع فٌها شاركت تأسٌس معاهدةبالموافقة على  المبادرة بدأت

التً  الصناعٌة المنطقة تصمٌم تم. صناعٌة منطقة إلنشاء الرئٌسٌة الخطةالموافقة على  تتم ،2116 عام فً واتسن

 من ،طخطلل وفقا. والشمال الجنوبمن  311 السرٌع الطرٌق جانبً والتفاؾ مربعا كٌلومترا 4511 مساحة علىتقع 

 - صودا ،كا ؼال مثل العمالة، كثٌفة عا تكنولوجٌةمصان وتشمل إسرائٌل فً صناعة منطقة  أكبر تكون أن المتوقع

المنطقة الصناعٌة  شملت أن المتوقع من هذا إلى باإلضافة. لطباعةل بتسلئٌلومصانع  األؼذٌة تجهٌز ومصانع سترٌم

 قضاٌا لمعالجة هو البرنامج هذا من الرئٌسً والهدؾ. ومستشفى والعبرٌة العربٌةناطقة ب الثقافات متعددة الكلٌة

 فً الواحد للدونم الصناعٌة المنطقة فً جدٌد مصنع بناءاماكن عمل ل 6ٌتوجب توفٌر  بذلك، للقٌام. المنطقة فًلبطالة ا

 المجلس ورئٌس البرنامج مدٌر ولاب لموشٌه وفقا. وهنا سٌتمتع المصنع من محفزات منطقة االفضلٌة أ ،المصنع

 من جزءا. 2126 عام حتى كامل بشكلل المنطقة الصناعٌة تشؽب ٌتم أن المتوقع من ،سابقاشمعون بنً  اإلقلٌمً

 فً خطوط االنتاج بالتعاون مع مكتب العمل.  العمال تدرٌباالفتتاح سٌتم  عملٌة

 2116 بٌن ذلك، ومع. البدو السكان توظٌؾ لتشجٌع الحكومة قرار إطار فً المٌزانٌة معظم على المخطط ٌحصل

 ومن. والتجارة الصناعة وزارة من المٌزانٌات وجود عدم بسبب لخطة،ا تنفٌذ فً كبٌر تأخٌر حصل 2112 حتً

 رهطنا( بٌن السلطات المحلٌة الثالثة الشرٌكة فً المنطقة الصناعٌة, ة االمالك )االرنوبٌتم تقاسم ضرٌان  المتوقع

 الرؼم على. ٪(17) لهفٌم و٪( 39) ونعمش بنً المحلً المجلس ،(الملكٌة على الضرائب إٌرادات من٪ 44 حوالً)

 فً أٌضا تندرج الضرٌبٌة اإلٌرادات فان البدو، السكانالعمل لدى  تشجٌع برنامج من تموٌال تلقىٌ البرنامج أن من

 فً التوظٌؾ لتشجٌع صندوق كون المٌزانٌات تاتً من فً ظلم هناك أن. شمعون ولهفٌم كبنً  ثراء أكثر مجالس

 إلى وباإلضافة. الى السلطات القوٌة النهاٌة فً وسٌحّول للسكان، صادٌةاالقت الضائقة حل إلى وتهدؾ البدوي المجتمع

 تحت هول الضائقة البلداتفً  السكان تركست ا متدنٌةأجوروالتً ستعطً  الصناعٌة الشركات على التركٌز ذلك،

 .االقتصادٌة
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 "رٌان" التشغٌل مركز

 مهنً تدرٌب مركز التوظٌؾ "رٌان"، انشاء مركز هو البدو، السكان بٌن العمل لتشجٌع الحكومة قرار من آخر جزء

 السكان مساعدةالجوٌنت وهً ل رعاٌة تحت العاملة "المراكز "رٌان. السالم شقٌبو رهط حورة، تتواجد حالٌا فً قائم

 ومطابقة المشورة من وظٌفة، عن البحث عملٌة فً والمساعدة الدعم المركز ٌوفر. العمل فرص إٌجاد فً المحلٌٌن

ٌان" "ر عمل مراكز فً الكامنة الرئٌسٌة والمٌزة. العمل فرص وإٌجاد مالئمة تدرٌبٌة دورات ووضع الوظٌفة، مجال

ٌستشؾ من  30.ٌنمحلٌ أشخاص قبل من تدار أن ٌمكن والتً ،المراكز الجماهٌرٌة المراكز بواسطة هً انه ٌتم ادارت

لخلق مجال  تسعى ,الصلة ذات المهنٌة الستشارٌةا الخدمات فانهم ٌعطون"  مراكز "رٌان احد فً موظؾ معحدٌث 

مرحب  مبادراتانها  شك ال التًو ربحٌة، ؼٌر" التوظٌؾ وكالة""هو  "رٌان مركزٌمكن القول ان . لتوسٌع االعمال

 هو كما الحكومٌة،ات الخدمالى  الحاجة تجاهل ٌمكنك ال هذا، جانب إلى. المحلً المجتمع تنمٌة فً مساهمة بها, ولها

 شروط فً كبٌرا فراؼا توترك ٌةالبدو المدن عن تماما ؼائبة هًف التقرٌر هذا فً" الحكومٌة الخدمات" فً حموض

فان مبادرة مراكز  الحكومات الهمٌة توظٌؾ البدو فً الوعً من الرؼم على أنه ٌبدو لذلك. العالج تتطلب العمل

 المجتمع فً العمل اتبوصعب ٌتعلق فٌما الدولة لٌةمسؤو زالةآخر إل مثال هًف ،مع مختلؾ مزاٌاها رٌان، ،التشؽٌل

 .محدودة لفترة الجمعٌات العمل الى أنشطة ونقل البدوي

 

 السنوي الرصد -الخدمات العامة  فً التوظٌف

 2117 من 2579 رقم الحكومة قرار فً حدد العربٌة، باللؽة الناطقٌن لسكانالدولة ل خدمات فً الكافً التمثٌل لتعزٌز

ان ٌكونوا من الوسط العربً الوظائؾ الحكومٌة ٌجب  فً العمال من٪ 11 حوالًسٌكون   2112 عام بحلول هأن

فً  .الرقابة وإدارة التخطٌط طرٌق عن العملٌة لهذه السنوي الرصد هناك السنٌن، مر على. والشركس يزوالدر

 .الجنوب فً العرب الاستٌعاب العم تعزٌز ةرافقمنتدى التعاٌش فً النقب, بم األخٌرة ٌقوم السنوات

 استٌعاب العاملٌن عملٌة أن ٌبدو ،2111 عام عن بٌانات ٌقدم والتحكم، مدٌرٌة التخطٌط عن صادر تقرٌر ألحدث وفقا

 ٌعمل الجنوبٌة المنطقة فً للتقرٌر، ووفقا للؽاٌة العرب منخفض العمال ستٌعابا معدل ,الجنوبٌة منطقةفً المتدنٌة 

 كانت الذي الوقت فً المنطقة, فً العاملٌن إجمالً من٪ 4 حوالً اي الخدمات العامة, فً ًعرب عامل 185 نحو بها

 العرب السكان حجم بٌن التوافق عدم .السكان مجمل من٪ 18.58 الجنوبٌة المنطقة فً العرب السكان نسبة فٌه

 الفجوة فً مع ٌتفق وهذا. الجنوب لواء فً العرب لسكانا تمثٌلالى الفجوة فً  ٌشٌر الخدمات العامة ومعدلهم فً 

                                                           
 http://www.rayan.org.il/?CategoryID=401&ArticleID=139 19.3.13موقع مركز رٌان 30 
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 قدرها طفٌفة زٌادةشهدت  2111 عام فً تسالتً اقٌ المئوٌة النسبة .1 البٌانً الرسم فً هاناوصف العامة التً التمثٌل

 2111.31 عام فً التقرٌر فً الواردة النتائج مع مقارنة٪ 1.3

 همعدد ٌبلػ والتً البالد، أنحاء ٌعجم فً العرب العمال استٌعاب لمعدل بالنسبة خاص بشكل بطًء االتجاه هذا

 الحكومة، هدؾ أن إلى تشٌر معا، واإلقلٌمً العام المستوى ،المعطٌان هاذان .الدولة فً العاملٌن مجموع من٪ 7.78

 .الهدؾ هذا تفً أن الدولة قررت الذي العام هو 2112 عام ,التحقٌق عن بعٌدا ،٪11 إلى العرب الموظفٌن نسبة رفع

 تهم فً المنطقةنسبمقارنة ب الخدمات العامة فً العرب ٌنالموظف: 6 شكل

 

 

 

 
                                                           

(, التمثٌل االمثل البناء المجتمع العربً, بما فً ذلك الدرزي والشركسً فً 2612مفوضٌة خدمات الدولة, قسم كبٌر للتخطٌط والبناء ) 31

 2611ر حول العام خدمات الدولة, تقرٌ
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 تلخٌص

 على الحصول. اختبارها تم التً المجاالت جمٌع فً حضالوا الركود عن كشؾت التقرٌر هذا من ظهرت التً صورةال

 البطالة أرقام. وعالموض هذا عن السابقة التقارٌر فً الواردة للبٌانات بالنسبة تتحسن لم المدن فً الحكومٌة الخدمات

 بالنسبة الموظفٌن ستٌعابا معدل فً كبٌر تحسن هناك لٌس ذلك، على وعالوةملحوظ  بشكلما زالت مرتفعة 

 .الدولة فً للوظائؾ

المحافظة على  على تدل ال .والٌهود العرب السكان بٌن الثؽرات ،التً قد تظهر الصورةوعلى خالؾ  ذلك، ومع

 معدل ألن وذلكبل اخطر من ذلك, انها تدل على زٌادة هذه الفجوات بٌن المجتمعات, . السكان بٌن المتزاٌد التفاوت

 فً السكان عددوفقا ل المقدمة الخدمة أنأي  الٌهودٌة، المجتمعات فً منها أعلى العربٌة المدن فً السكانً النمو

 تؽٌٌرانه لم ٌطرأ   فقط لٌس لذلك،. دٌةالٌهو جتمعاتالت فً ةالمطابق نسبةال مع بالمقارنة كبٌر هو العربٌة جتمعاتالت

 .واسعة فجوة هناك ولكن الخدمات، حجم فً

. الٌومٌة الحكومٌة خدماتللبحاجة  الٌهود السكانكما  البدو السكان .والتجاهل اإلهمال نتٌجة هو الواضح المساواة عدم

 الحكومٌة الخدمات على الحصول فً ساواةالم عدم جنب إلى جنبا البطالة أرقام وارتفاع الضعٌفة االقتصادٌة البٌانات

 السكان من الفئة هذه ٌترك هذا. الحكومً اإلهمال من عدٌدة لسنوات نتٌجة البدوي هو المجتمع وضع من أن ٌثبت

عدم اقامة الدولة مكاتب عمل فً البلدات  هو ذلك على بارز مظهر. إسرائٌل ة فًفالضعٌ مجموعةال تصنٌؾضمن 

 فً الدولة بأكملها . األعلى ة البطالة فٌهاالبدوٌة التً تعد نسب

. ٌساهم فً ابقائها فً المراتب المتدنٌة العامة والخدمات التجارٌة فً الخدمات  المساواة عدم فإن ذلك، إلى وباإلضافة

  واحد ٌشٌر الى الفجوة بٌن البلدات . فرع رهط إال ،العربٌة ال ٌوجد فٌها بنك  البلدات جمٌع أن حقٌقةو

تشٌر الى فشل  .الخدمات العامة وظائؾفً  العرب العمال ستٌعابا معدل على المعروضة النتائج ذلك، إلى ضافةوباإل

  فً تطبٌق الهدؾ الذي وضعته لنفسها .  ولةدال

 ،الموجودة  المدن فً بها المعترؾ ؼٌر القرى سكان تركٌز على الحفاظ إلى تسعى التً الدولة خططعلى ضوء 

هو  الحل أن وتظهر البلداتفً تلك  البطالةانتشار و التحتٌة البنٌة إلى واالفتقار ،ومختصر متفرق اتخدمتقدٌم  ابقاءو

 العربعند  لحٌاةل المناسب البدٌل لٌست,وهً فً الحقٌقة  وفقا لبٌؽن وبرافراالنتقال للعٌش المدنً فً القرى الثابتة 

 الٌومالقائم  الوضعفان  شك أدنى دونانه وب حٌث ،ات الثابتةفً البلد السكان باحتٌاجات تفً الالتً  الخدمات .البدو

 ؼٌر جاهزة فان هذه القرى اإلهمال استمرار ضوء وفً ،فً هذه البلدات واإلهمال المتواصل التً تعانً منه البلدات

 .النطاق واسعةبصورة  الجدد السكان الستقبال
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تجاه  المعاملة من عمٌق مؤسسً تمٌٌز وجود إلى شٌروت بالخطر، ٌنذر الٌومالمعترؾ بها  والقرى البلداتوضع 

 الحكومٌة الخدمات بٌن الفجوة فً التمٌٌز هذا ٌنعكس. عرقٌةالذٌن ٌعٌشون فً هذه البلدات على خلفٌة  البدو العرب

 عٌةاالجتماالفجوة  على وٌحافظ ٌجسد الوضع هذا. النقب فً والعربٌة الٌهودٌة معاتالتج بٌن العامة الموارد وتوزٌع

 .المجتمع فً اندماجهم وٌمنع النقب، فً البدو للعرب واالقتصادٌة
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 توصٌات

 اإلٌجابً العمل وتشؽٌل اإلقصاء تكرٌس من بدال البدوي المجتمع دمجمختلفة من اجل  خطوات اتخاذ ٌجب. 

 الضمان ومكاتب ظٌؾ،التو مكاتب مثل ، البدوٌة البلداتفً  المختلفة الخدمات الحكومٌة وتوسٌع تطوٌر ٌجب 

 حالٌا ٌعٌشون الذٌن للسكان الخدمات توفٌر أجل من ذلك،و. للسكان ومتوفرة متاحة لجعلها ذلك، إلى وما االجتماعً،

  .البلدات كما هو الحال فً البلدات الٌهودٌة هذه فً

 ًالخدماتو البنوك روعف مثل البلدات البدوٌة فً مختلفة تجارٌة خدمات تطوٌر على الخاصة الشركات تشجٌع ٌنبؽ 

 .االخرى ؼٌر المتوفرة

 ًالخطوة وهً النقب، فً البدوٌة التجمعات مناطق لتطوٌر والصناعٌة التجارٌة العملٌات نطاق توسٌع  تشجٌع ٌنبؽ 

 جدٌدة عمل فرص إنتاج عن فضال ،التجارٌة خدماتال المجتمعات هذه سكان وصول إمكانٌة تحسٌن شأنها من التً

 .ظائؾالو من والمزٌد

  الى تطوٌر باإلضافة. بسمة أبوفً المجلس اإلقلٌمً  الصحٌةو التجارٌة، ,العامة ,الحكومٌة الخدماتٌجب تطوٌر 

 .بسمة أبو اإلقلٌمًفً المجلس  صناعٌة مناطقعمل و أماكنوفتح  مجلسال قرى فً بشكل كامل تحتٌة بنٌةال

  المنطقة فً العرب الموظفٌن عدد زٌادة خالل منمة فً الخدمات العا النقب بدول مناسب تمثٌل لخلقٌجب العمل 

 .رئٌسٌة مناصب فً وتعزٌزها الجنوبٌة

 ,خالل من بدوٌةال والقرى الٌهودٌة البلدات بٌن والتجارٌة، الحكومٌة ٌجب  تقلٌص الفجوات فً كافة الخدمات المقدمة 

 .المدن فً الخدمات هذه توسٌع
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 1519391299هاتؾ خلوي: 
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