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ي النقب
 
 نظرة عىل توظيف النساء البدويات ف

2018تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، آذار   



 



 

ي النقب من أجل المساواة المدنية
 
عربية -منظمة يهودية|  منتدى التعايش السلمي ف

ي النقب 1997تأسست عام 
 
بهدف العمل كإطار للتعاون  ،من قبل سكان يهود وعرب ف

ي الحقوق المدنية-اليهودي
 
ك من أجل المساواة ف ي كأساس للنضال المشتر يمارس  .العرب 

ي توزي    ع 
 
 من أجل العدالة ف

ا
ي التوظيف والخدمات، نضاًل

 
 ضد التميت   ف

ا
المنتدى نضاًل

ف بهاالموارد، ومن أجل إيجاد حلول مناسبة لسكان الق ي  .رى غت  المعتر
 
أنشطة  لب  ف

اكة اليهودية ي النضال من أجل الحقوق المدنية -المنتدى تشجيع الشر
 
العربية ف

ا إىل  نشاطات المؤسسة ومشاريعها .والمساواة المدنية لعرب النقب  عملتستند دائما

ك ي يهودي مشتر  .عرب 
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مة
ّ
 مقد

ي العمل و 
اف بالحق ف  ين الحق  بالحصول عىلتم اًلعتر ي مجموعة متنوعة من اًلتفاقيات الدولية خالل القرن العشر

 .الجور العادلة ف 

ي وبالفعل
ي المم المتحدة ، ف 

ي  – اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هي  -وثيقة تاريخية لتاري    خ حقوق اإلنسان ف 
ها ف  ي تم نص 

تر
ّ
لعام ا وال

اف ب - 1948 ي العمل كجزء من حقوق اإلنسان الساسيةتم اًلعتر
 : الحق ف 

ي حرية اختيار عمل"
ي العمل، ف 

ي ظروف عمل عادلةهلكل شخص الحق ف 
ي الحماية من البطالةومنصفة و ، ف 

 .ف 

، ي أجر متساٍو مقابل العمل المتساوي لديه كل فرد، دون أي تميت  
 .الحق ف 

 ي
 
، عند حق لكل عامل الحصول عىل أجر عادل ومنصف، مما يضمن له ولرسته عيشة ًلئقة بالكرامة اإلنسانية، تكمله

ورة، وسائل أخرى للحماية اًلجتماعية.   1)23)المادة  "الض 

ف  عليه دولة إرسائيل دقت االذي صو  ،اًلجتماعية والثقافية لألمم المتحدة، الدوىلي الخاص بالحقوق اًلقتصادية الميثاقكما يعتر

ي عام
ي هذا اًل ، 1991 ف 

فاقبهذا الحق الهام: "تقر الدول الطراف ف 
 
ي فرصة لكسب  ت

ي العمل، الذي يشمل حق كل فرد ف 
بالحق ف 

ي  ]...[يختاره رزقه من عمل
فاقية تتخذها الدول الموقعةسالخطوات التر

 
ي سلتحقيقها بالكامل  عىل اًلت

ي والتقت 
تشمل التوجيه المهت 

ي من شأنها ضمان التنمية اًلقتصاديةوبرا
 2.(6المادة ) اًلجتماعية والثقافية ..."، مج التدريب والسياسة التر

 
 
، فإن ي القانون الساسي

ي العمل ف 
ي حي   أن القانون اإلرسائيىلي ًل ينص عىل الحق ف 

  ف 
ا
ا من الحكام الصادرة عن محكمة العمل عدد

 كون الوطنية أقرت ب
 
ي  ا العمل حق

قاضية العىل سبيل المثال ، قضت  .دتحقيق اًلحتياجات اًلقتصادية واًلجتماعية للفر  سبيل ف 

 ب
 
ي العمل راك بأن

  ."أحد حقوق العمال هو الحق ف 
 
ما ]...[  ا دستوري   ا هذا ليس حق

 
ا  ]...[هي حرية  إن

ا
ا حق

ا
ا يعتت  هذا الحق أيض

ا
أحيان

ي وسعها 
لزم الدولة ببذل كل ما ف  ا ي  ي العمللدى الع ]...[. توفت  العملمن أجل إيجابيا

ي الحصول ليس فقط  ولديه الحق .امل الحق ف 
ف 

ا اًلستمتاع بالعمل و عىل راتب ًلئق، بل 
ا
ي ما هو ماهر أيض

ي العمل وعدمبه، اًلنخراط ف 
ي  ، اًلنخراط ف 

ي  3.الخمول الوقوع ف 
ف 

يعات اإلرسائيلية   ،لمنظمة العمل الدولية، مثل قانون حماية الجور  مختلف عنارص حقوق العمل والجور العادلةانعكست التشر

: حرية ال .قانون الحد الدب  لألجور وقانون دعم الدخل ادر ، عملباإلضافة إىل ذلك، القانون الساسي  أعىط ، 1992 عام الص 
ً
زخما

ي العمل عىل القل من حيث حرية اختيار المهنة
ي طرأت ع .للحق ف 

ات التر ي  مبت  ىل مع ذلك، وعىل خلفية التغت 
سوق العمل ف 

ي  إرسائيل منذ أواخر الثمانينيات
ي القرن الماض 

، العمل غت  عقود مقاولي   مثل التوظيف ب -ة ، أشكال عمل ضار  ف  ي
، العمل بدوام جزب 

 
ّ
ي صفوف ا أكتر شيوعا  أصبحت -م وما إىل ذلك المنظ

 4.العمال الضعفاءف 

ي إرسائيل 
ي وردت تدرك كل من اًلتفاقيات الدولية والقواني   والحكام الواردة ف 

تر
ّ
  ،أعالهال

 
ي العمل وكسب العيش الكريم  الحق   أن

ف 

  .نمن حقوق اإلنسا أساسي   هو حق  
 
ي  إن

ي ظل اًلتجاه السائد ف 
العمل بأجر عادل يمنح الجميع فرصة العيش بكرامة، ًل سيما ف 

ي إرسائيل عىل وجه الخصوص، حيث تالعديد من البلدان 
 .الصحة والتعليم، فاهالخدمات الحكومية مثل الر   ضمحل  حول العالم، وف 

  المواثيقباإلضافة إىل ذلك، فإن 
 
ف بان  تعتر

 
ام  .خاذ تدابت  تعزز التوظيف الكامل بي   جميع سكانهاعىل الدولة ات ي حي   أن هذا اًللتر 

ف 

يعات ي التشر
ي إرسائيل ًل ينعكس ف 

ي خلق فرص العمل، تطوير من الم، فإنه ف 
مكن دراسته من خالل تحليل سياسة اًلستثمار ف 

ي القوى العاملةلالمهارات الالزمة 
 .سوق العمل ودمج الفراد ف 

ي  إحدى نقاط الضعف 
ي سوق العمل، حيث الحرديماًلقتصاد اإلرسائيىلي هي دمج السكان العرب و ف 

  ف 
 
لنساء لو  الحرديملرجال ل أن

اك منخفضالعربيات بشكل عام  ي القوى العاملة اشتر
ي  5.بشكل خاص ف  ي حي   أن الوضع اًلجتماعي اًلقتصادي للمجتمع العرب 

ف 

 
 
ي النقب ضعيف بالمقارنة مع المجتمع اليهودي، فإن

يتمت   هذا المجتمع بمعدًلت مرتفعة  6.أكتر صعوبة هو  وضع السكان البدو ف 

                                                        
 

  1  المم المتحدة، 1948. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
  2 United Nations, 1966.International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adopted and ratified by 
General Assembly on 16 of December 1966  

 3  انظر 359/99، ليئا لفي   ضد سلطة البث، حكم صادر من يوم 28.02.2011.
  4  نوغا دغان-بوزاغلو 2007. הזכות לעבודה בישראל: מבט משפטי ותקציבי. مركز أدفا

  .OECD-. ההשקעה בערבים: עלה התאנה מול ה2010أساف أديب،   5
ي أدب  مجموعة   6

 
ي النقب مصنفة ف

 
تيب مكتب اإلحصاء المركزي للسلطات المحلية، جميع البلدات البدوية ف  لتر

ً
لمزيد من  .اقتصادية-اجتماعيةوفقا

ي النقب -: ملف البيانات اإلحصائية بالرقامالتفاصيل، انظر التميت   
 
  المجتمع البدوي ف
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ي معدًلت التوظيف والجورمن البطالة والفقر، وبفوار 
، عد عىل مر   .ق عميقة بي   الجنسي   ف   تناولت برامج حكوميةو لجان  ةالسني  

ي صفوفالحاجة إىل رفع معدًلت التوظيف 
ا، و ف  ي صفوف السكان البدو عموما

ي سبيلالنساء البدويات عىل وجه الخصوص، ف 
 ف 

ي مختلف جوانب عمالة ال هذا التقريريتناول س .الفقر دائرة من عائالتإنقاذ ال
ات ف  ساء البدوي 

 
نستعرض س خالل التقرير .النقب ن

ي مختلف البيانات 
تر
ّ
ساءتشت  إىل حالة عمالة الال

 
ي بدو ال ن

ات ف  ى كيف سالنقب و  ي   ت 
 
ي تعزيز العمالة بي   السكان أن

عجز السلطات ف 

 
 
ذي هن  عليهوضع الى إىل البدو بشكل عام والمرأة بشكل خاص، أد

ّ
ي بعض الحيان عدم  .ماليو  ال

  اندماجبينما يعزى ف 
 
ساء الن

ي من 
ي تأبر

ي سوق العمل إىل القيود الثقافية التر
  المجتمعالبدويات ف 

 
كانعدام وسائل   صعوباتراسات إىل أن نفسه، تشت  العديد من الد

دة، انعدام  نقل ي ال ، جهاز تعليمي  متهاٍو،طفولة المبكرةللوجود مراكز الرعاية النهارية جي 
ي   تميت   العلت 

من جانب  وكذلك الغت  مرب 

ها، هي العوامل الرئيسية   الستبعاد ًل أرباب العمل، الصعوبات اللغوية وغت 
 
، .ات من سوق العملبدوي  الساء ن ى كيف س من ثم  ز ت   يت 

 ُ ةسياسة من  سياسة الحكومة تغت  ي ل ًل مبالية إىل سياسة مشاركة وإيجابي 
اللجان والقرارات  مختلف رفع معدًلت التوظيف ف 

ي الواقع إىل زيادة فرص العمل والجور العادلة سنحاول الحكومية، و 
ي السياسة أدى ف 

ي صفوفمعرفة ما إذا كان هذا التغيت  ف 
 ف 

 
 
 ساء البدوي  الن

 
ي الن

 .قبات ف 
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ي  منعمل النساء البدويات 
 منظور تاريخ 

  قبل تأسيس دولة إرسائيل، كان اًلقتصاد البدوي  
 
ي الن

ا عىل الزراعة الموسمية و قب ف  ي يعتمد أساسا
ي هذا اًلقتصاد  .رعاية المواسر

ف 

ي نطاق هذا النوع من اًلقتصاد  .الرجال والطفال، النساء  –شارك جميع أفراد الرسة 
 ف 

ً
 وهاما

ً
 نشطا

ً
الرجال  .، لعبت النساء دورا

ك عن إدارة الرسة، رعي ال  كانوا  والنساء باإلضافة إىل ذلك،  .الخيمة شؤون الرض ورعاية فالحةب عملالم، اغنمسؤولي   بشكل مشتر

 .أغذية من المواد الخام المنتجة من الرض والغنام نا من صوف الغنام وصنعالنساء خياما  حاكت

ي فيها مع إقامة دولة إرسائيل، تم تركت   
ي مناطق محددة تحت الحكم العسكري َمن بقر

ي ذلك البدو، ف 
، بما ف   .من العرب الفلسطينيي  

ي النقب، سميت هذه المنطقة ب  "
وبينما كان المنطق المركزي  .عراد وديمونا، وتضمنت المنطقة الواقعة بي   بت  السبع ،سياج"الف 

 ت   وراء ترك
ّ
ي النقب هو تجريد السك

 الخرى ستخداماتًل أراضيهم التاريخية من أجل إقامة المستوطنات اليهودية وا هم منان البدو ف 

ي ، فقد صاحل
ا هذه الممارسة عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة،  تبألراض    ن  بالنسبة له .بالنسبة للنساء وخصوصا

 
فقدان  فإن

ي 
ىلي  زرعنها كان معناهفيها الغنام و  رعي   الرض التر

ي اًلقتصاد المت  
ور دور المرأة اًلقتصادي، و  .خسارة المشاركة ف 

 
 عقبه الد

 ، ص لنطاقاًلجتماعي
ّ
 7.تهمتربية الطفال ورعاي تقل

 
ّ
ي النقب، ال

ي المجتمع البدوي ف 
ي أعملية التحض  ف 

، والتر ي
ي السبعينيات من القرن الماض 

ي بدأت ف 
تها تر ا  الحكومة اإلرسائيلية قر   قشا

ت إىل تفاقمدون مشاركة السكان البدو، 
 
ة أد

ّ
ي حي   أن .فرص العمل للنساء قل

ة ه كان لدى ف  ي القرىالنساء مساحة خاصة كبت 
 ، ف 

 
فإن

ي المدن الحكومية 
ي لم يأخذ التخطيط ف 

ي الذي يمكن أن  عي    ف  عىل المساحة  يطرأ اًلعتبار الثقافة البدوية التقليدية والتأثت  السلت 

ي يمكن أن 
ي البنية التحتية  البلداتعانت  8.هاب ول النساءتتجالتر

ي ، للتوظيفالبدوية من ضعف اًلستثمار ف 
ي وف 

ي التدريب المهت 
ف 

  التعليم، ما أدى
 
ي مصادر التوظيف داخل المجتمعات المحلية واًلعتماد عىل اقتصاد القطاع اليهودي إىل نقص حاد
 هذه الحقيقة .ف 

ي  تسببت
ي الدوار اًلقتصادية  بي   الجنسي   استقطاب خلق ف 

ي  -ف 
خرج الرجال للعمل خارج مجتمعاتهم المحلية وظلت النساء ف 

ل ، انتقلت النساء .المت   ية بالغالوبالتاىلي  .غت  ذي صلة إىل أمرٍ مهاراتهن بالتوازي لتحُول كل ات من الحياة الريفية إىل الحياة الحض 

ي   يتقن  ولم  اتأمي   ن  معظمه لم تكن  .دوا كل فرص العملفقدن  ة، وبسبب اًلعتماد عىل اقتصاد القطاع اليهودي، فقاللغة العت 

ي و  
ي أفضل بكحالة الشابات الالبر ي الواقع الحض 

ي البلدات البدوية .ثت  لدن ف 
ي  عاب   النظام التعليمي ف 

ي من التميت   ف 
وما زال يعاب 

اني   ءومن مبت  فرص  اتالمت   .سي 
العديد من الحواجز الهيكلية  يحتجن عبور ب اجيل الشالالنساء من  فيها حتر هذا يخلق حالة  9

ي 
ي سوق العمل، والتر

ايتم مناقشتها سلتحقيق النجاح ف 
ا
  ما كانتإذا  .ًلحق

افقة  عملية التحض   ي الحد من الفقر، زيادة مصادر متر
ف 

 العمل وتحسي   نظام التعليم، 
 
ا  البدوي  كان التحض  فإن  ودولةالمجتمع البدوي ما بي   كجزء من نزاع عىل ملكية الرض   قشي 

ي .إرسائيل
تر
ّ
ة السبع ال   البلدات البدوي 

 
ر قيمت أ

 
ةأي بنية تحتية  لم توف إىل مجتمع حديث،  تقليدي  مجتمع ل من ل اًلنتقاتسه   عضي 

ي  هي رمز لتخطيط  بلداتعىل العكس من ذلك، هذه ال
ي بنيت اف مديت 

، من أجلهشل ًل يأخذ بعي   اًلعتبار احتياجات المجتمع التر

ي البت  ل
انياتولالتحتية  عدم اًلستثمار ف  ي المت  

، فليس من المستغرب أن تكون هذه ال .لتميت   ف  ي أ بلداتوبالتاىلي
 صنيفسفل التف 

ي اًلجتماعي واًلقتصادي 
 .إرسائيلف 

ف بها، كان الوضع  ي القرى غت  المعتر
ابالنسبة لولئك الذين بقوا ف  اف .ًل يقُل سوءا ات القرى  دولة بسبب عدم اعتر إرسائيل بعشر

ي النقب، سكان هذه القرى 
اف بهوما دامت دولة  .من الحقوق اًلجتماعية والسياسية محرومونالبدوية ف  ذه إرسائيل ترفض اًلعتر

 القرى
 
، الطرق بنية لًل تملك بنية تحتية للمياه والكهرباء،  ها ، فإن دلتخلص من مياه الضف الصحي كما  .ة أو وسائل النقل العامالمعب 

ي اإلمدادات، ولم تنشأ إًل بعد 
ي المؤسسات التعليمية والصحية من نقص ف 

ي بدو قانونية مع الدولة  نضاًلت تعاب 
ي التر

أت ف 

ي  التسعينيات
 لحقيقة   .من القرن الماض 

ً
ي هذه القرى غت  قانونية بموجب قانون التخطيط والبناء، فإنها  كونونظرا

ي ف 
جميع المباب 

ا تخضع لسياسة هدم المنازل، المر الذي 
ا
ف ثمن

ّ
ا ا وعاطفي   ا جسدي  ، ا اقتصادي   يكل

ً
ف  .باهظ ك سكان القرى غت  المعتر

هذا الواقع يتر

ي سوق العملبها، ا
ي وضع شبه مستحيل ف 

  .لنساء والرجال عىل حد سواء، ف 
ّ
ي الوقت الذي تمك

 وف 
 
ات من نت فيه النساء المسن

                                                        
 

7 Avinaom Meir, 1997. As Nomadism Ends: The Israeli Bedouin of the Negev. Pp. 161-162.  
8 Tovi Fenster, 1999. Space for Gender: Cultural Roles of the Forbidden and the Permitted. Environment and Planning D: 
Society and Space (17): 227-246.  
9 Sarab Abu-Rabia-Queder, 2006.Between tradition and modernization: understanding the problem of female Bedouin 
dropouts. British Journal of Sociology of Education 27(1): 3-17.  
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ي  حياتهن التقليدي   نمطالحفاظ عىل 
ي هيكل اًلقتصاد الوطت 

ات ف  اتتتطلب من النساء  والعالمي   ، فإن التغيت  أن يدخلن سوق  الشاب 

ي ما إذا  أكتر وأكتر  العمل
ى  .الحفاظ عىل حياة كريمةرغي   ف  ا ومع ذلك، كما ست 

ا
خول، فإن الدافع ًلحق

 
إىل سوق العمل منخفض،  للد

ي قوة العملنادرا فولذلك 
 .ا ما تندمج هذه النساء ف 
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ي  التوظيف حول بيانات
 
ي  البدويات النساء صفوف ف

 
 النقب ف

ي هذا الفصل
المركزي لإلحصاء،  المكتببشكل أساسي عىل البيانات الرسمية لدولة إرسائيل، كما قدمها  ستعتمد  البيانات الواردة ف 

ي  ي المجتمع العرب 
ي درست التوظيف ف 

ي إرسائيل تقارير مركز معلومات الكنيست، لجان الكنيست وتقارير معاهد البحوث التر
بشكل  ف 

ي النقب من قبل مؤسسات دولة إرسائيل تجدر اإلشارة إىل أن جمع البيا. عام والمجتمع البدوي بشكل خاص
نات عن السكان البدو ف 

ف بهايشوبه النقص ي بعض الحيان تقديم صورة كاملة عن  .، خاصة عندما يتعلق المر بسكان القرى غت  المعتر
ولذلك، يصعب ف 

ي حالة العمالة و 
إن سياسة  .العمر ومنطقة اإلقامة ،الجنس ،محاوًلت تقسيم البيانات حسب المجموعة السكانيةهنالك صعوبة ف 

،  .صانعي القرار أمام مسكان وشفافيتهالواحدة من أشكال إهمال  تعتت   هذه جمع المعلومات بشكل غت  منتظم
ا
تتطلب المرحلة بداية

ي تغيت  سياسة الحكومة تجاه السكان البدو فهم وضعه
 بيانات حالية وكاملة، و خالل ، كما يمكن رؤيته من مالوىل ف 

ّ
ا ليست ال ي غالبا
تر

سات مثال عىل إهمال  .ةمتوفر  ناتالدولة مؤس  ي النقب-الوضع اًلجتماعي  حول لخذ عي 
  برز  اًلقتصادي للسكان البدو ف 

ً
، مؤخرا

سة تعندما نشر  ي تقرير الفقر  مؤس 
ي هذا التقرير، ولول مرة منذ أرب  ع سنوات، تم جمع البيانات عن . 2016 لعاملالتأمي   الوطت 

ف 

 الس   لدىقر حالة الف
ّ
ي كشفت حجم الفقر ومداه العميق لدىان البدو، ك

تر
ّ
 .10الطفال وال

ي إطار البيانات 
د ف  ي ستر

تر
ّ
ي الفصول التالية، س ال

ي نظرةف 
ي مقارنة أوسع  عىل نلقر

ي النقب، ف 
 مجمل معتوظيف النساء البدويات ف 

ي   ي إرسائيل،  المجتمع العرب 
ي النقب الرجالف 

الفجوات بي   مختلف  سوف توضح هذه المقارنات .البدو والنساء اليهوديات ف 

 عن حقيقة أن النساء البدويات 
ا
ي  يقعنالقطاعات، فضال

ي و  جنسي   - متقاطع تهميشف 
 .عرفر

ي القوى العاملة
 المشاركة ف 

ي يبي   
ي القوى العاملة 1 الرسم البياب 

ة ما بي    11النسبة المئوية للمشاركي   ف 
ي الفتر

للرجال العرب، النساء اليهوديات  2016و  2005 ف 

ي إرسائيل
ي القوى العاملة  .والنساء العربيات ف 

ي زيادة المشاركة ف 
ء ف  المجموعات الثالث المعروضة، ولكن  لدىهناك اتجاه بىطي

ة من الممكن رؤية أيضا  الفجوة  .ىمن جهة أخر  والنساء العربيات من جهة، بي   الرجال العرب والنساء اليهودياتما الفجوة الكبت 

ي ال لدىتكشف البيانات عن صورة واضحة لحالة العمالة  .٪40ثابتة عىل مر السني   وتقف عند حواىلي 
ي مجتمالنساء ف   - ع العرب 

اتهن   مقابلالفجوات  ي القطاع اليهودي ونظرائهن من ال نظت 
 .هائلة رجالف 

ّ  رسم ي
ي  المشاركة معدل: 1 بيان 

 
ي  العاملة القوى ف

 
ة ف  2015 - 2006 الفي 

 

 .8.1- 1.22 اجلداول, 2015-2008 املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، معاجلة إلحصائيات القوى العاملة للفرتة

                                                        
 

ي أندلبد  10 ي  .2016דוח שנתי,  -ממדי העוני והפערים החברתיים . 2017, ًلهف كرادي, أورن هيلر, دانييل غوتليب, مت 
  .مؤسسة التأمي   الوطت 

والذين يبحثون عن عمل بالفعل؛ يتم قياس نسب التوظيف من خالل مؤشرين رئيسيين: نسبة المشاركة في القوى العاملة، والذي يشمل أولئك الذين يعملون  11

يتم تصنيف أولئك الذين يبحثون عن عمل كعاطلين عن العمل ويتم  .العدد الفعلي لألشخاص العاملين )ال يشمل أولئك الذين يبحثون عن عمل( -نسبة التوظيف 

 .تصنيف أولئك الذين ال يعملون وال يبحثون عن عمل على أنهم ليسوا في قوة العمل

60% 62% 62% 60% 60% 60%

66% 65% 64% 64%

56% 57% 57% 58% 58% 59%
64% 65% 66% 66%

19% 21% 21% 21% 21% 22%
27% 26% 28% 27%
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20%
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40%
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70%
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ي 
ي الرسم البياب 

ي القوة العاملة لل من الممكن رؤية نسبة 2 ف 
جالالمشاركة ف  ي النقب ،البدو  ر 

 .النساء البدويات والنساء اليهوديات ف 

ي الكما هو الحال مع 
سم رقمالفجوات ف  ة بي   المجموعات1 ر  ا وجود اختالفات كبت 

ا
ي أيض

يمكن اإلشارة  .، يوضح هذا الرسم البياب 

ي معدًلت توظيف النساء اليهوديات 
ًلت عدم اًلستقرار إىل الوقت، و  مر  عىل بوضوح إىل زيادة معتدلة ولكن ثابتة ف 

 
ي هذه المعد

ف 

ي تتمت    الرجال والنساء من المجتمع البدوي لدى
تر
ّ
يبدو أنه لو كان لدى الرجال البدو والنساء اليهوديات  .نخفاضباًلرتفاع واًل  وال

ي عام 
ي ذاك العام ). 2015عام  ٪18وصلت إىل نسبة   فقد تم فتح فجوة عىل مر السني     نسبة مشاركة مماثلة، 2008ف 

 (2015ف 

ي المجتمع كانت الفجوة بي   النساء والرجال 
كما أن الفجوة بي    .٪48٪، وبي   النساء البدويات والنساء اليهوديات 30 ي  البدو ف 

ساء
 
 وتقف عند نسبة  اتوالبدوي   اتالعربي   الن

ً
ة10من النقب مرتفعة أيضا ي السنوات الخت 

، هائلةهذه فجوات  .٪ عىل القل ف 

اها  ي سنتحر 
تر
ّ
ي وقت ًلحق من التقرير وال

 .ف 

ي 
ي ا2رسم بيان 

 
ي  15لقوى العاملة بير  األشخاص الذين تبلغ أعمارهم : نسبة المشاركة ف

 
ما بير  بير السبع  قضاءسنة فأكير ف

 2015-2008 الّسنوات

 
 .8.1- 1.22 اجلداول, 2015-2008 املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، معاجلة إلحصائيات القوى العاملة للفرتة

 

ي القوى العاملة 
ي  .أو العاطلي   عن العمل بوظيفة جزئيةبي   العاملي   بدوام كامل، ما ًل يمت   معدل المشاركة ف 

صميم عندما ندخل ف 

ي القوى العاملة، إضافة إىل ، الموضوع
ي النقب لديهن أقل نسبة مشاركة ف 

ي من مجمل من يتواجدن أن النساء البدويات ف 
بالفعل ف 

ا بي   الجنسي    1 رقم ويبي   الجدول .بدوام كامل يعملن هنقوة العمل، أقل من نصف
ويشت  هذا إىل أنه، مثل  .أن الفجوات هي أساسا

ي كال 
ل والطفالاليهودي  و  ي  البدو   المجتمعي   النساء العاطالت عن العمل، ًل تزال النساء العامالت، ف   12.، يتحملن عبء رعاية المت  

ي  معىطباإلضافة إىل ذلك، يشت  هذا ال
 إرسائيل منخفضة، إًل أنها ًل تقدم الصورة الكاملة، إىل أنه عىل الرغم من أن معدًلت البطالة ف 

ي مناصب عالية الجودة، الحصول  .حيث أن نصف النساء فقط يعملن بدوام كامل
هذا يجعل من الصعب عىل النساء الدخول ف 

 .وتطوير قدراتهن المهنية منصب داخل المنظماتعىل 

 

 

 

                                                        
 

  .مركز أبحاث ومعلومات الكنيست. תעסוקה בקרב נשים ערביות. 2016, حي سيمونشيىلي مزرا 12 

54%

48% 47%

53%

47% 47% 46% 46%

53% 54% 55%
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63% 65% 65% 64%

11%
16% 17%

13%
10%

12%
18% 16%
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رجال بدو نساء يهوديات نساء بدويّات
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ي عام ل الوظيفة نسبة: 1الجدول 
 
ي القوى العاملة ف

 
 13، حسب المجموعة السكانية والجنس 2015لمشاركير  ف

 

 .8.1- 1.22 اجلداول, 2015 لإلحصاء،إحصائيات القوى العاملةاملصدر: املكتب املركزي 

 

ي معلومات البحاث و ال يشت  تقرير صادر عن مركز 
، ما يقرب ف  ي

ي يعملن بدوام جزب 
الكنيست إىل أنه من بي   النساء العربيات اللوابر

ي هو أنه عملهنأن السبب الرئيسي لذكرن ٪ 40من 
٪ فقط بي   النساء 14مقارنة ب   .ن وظائف بدوام كامليجدًل  نبدوام جزب 

ظهر  17.اليهوديات ي بعكس رغبتهنأن العديد من النساء العربيات يعملن بشكل  هذا الفرق ي 
شاركن ل، ولو كان باستطاعتهن، جزب 

ي سوق العمل
 .بالكامل ف 

د باختصار، 
 
  من الممكن أن نحد

 
ي بدو الالنساء  أن

ات ف  ي  ي 
ي   بلمزدوج  من تهميشالنقب هي مجموعة تعاب 

ي سوق العمل وحتر ثالبر
 .ف 

ي عام 
ي القوى العاملة، مقارنة ب  15٪ من السكان البدو الذين تزيد أعمارهم عىل 30، شارك 2015ف 

٪ من مجموع السكان 45ف 

ي النقب67العرب و 
قب شاركن٪ من البدو 16فقط النساء،  لدى.٪ من عدد السكان اليهود ف 

 
ي الن

ات ف  ي قوة العمل، مقارنة مع  ي 
ف 

ي النقب و ياتمن اليهود 64٪
ات عىل مستوى٪ 27-ف  ي  .رسائيلإ من العربي 

ي القوى نسبة يبدو أن اًلتجاه التصاعدي ف 
المشاركة ف 

بالعاملة قد غ اتنساء البدو ال ي  ي النقب، عىل عكس  ي 
،ف  اتهن  ات نظت  ساء العربي 

 
  الن

 
تشت  الفجوات إىل أن النساء  .اتساء اليهودي  والن

ي هي البدويات يشكلن 
ي إرسائيل، والتر

مجموعة  - هو معروفكما   -بنفسها  مجموعة فرعية ضعيفة ضمن مجموعة النساء العربيات ف 

 .هامشية

 الباحثون عن عمل

ي  المعتمدةالقوى العاملة  عىل استطالعاتأعاله  ةالمذكور و تستند بيانات المكتب المركزي لإلحصاء 
وعىل  .عىل اإلبالغ الذابر

ي أحد المكاتب لغرض البحث عن وظيفةالنقيض من ذلك، فإن 
 .البيانات الواردة من خدمة التوظيف تعد الذين تم تسجيلهم ف 

ا  لهذه البيانات ولذلك، يمكن
 أن تكون مؤرسر 

ا
لعدد الفعىلي لا ا يعول عليه، ليس فقط بالنسبة لألشخاص العاطلي   عن العمل ولكن أيض

اوح أعمارهن  18٪ من النساء البدويات19.5إىل أن  2016 تشت  بيانات دائرة التوظيف لعام . للباحثي   عن عمل ي تتر
بي   ما اللوابر

ي منطقة الجنوب  25-65
٪ فقط من 5.9 -الرجال البدو و لدى٪ 13.7هذا بالمقارنة مع  . عمل عن تم  تسجيلعن كباحثاتسنة ف 

ي منطقة الجنوب
ي لهذه الفئة فمن أجل المقارنة،  . النساء اليهوديات ف 

 . ٪4.2 يبلغ العمريةالمعدل الوطت 

ي  2 رقم  الجدولبي ّ  ي  
 ما البحث عن عمل  مدة الفروق ف 

 
 ساء العربي  بي   الن

 
  . اتساء اليهودي  ات والن

 
ي حي   أن معظم الن

ات ساء اليهودي  ف 

ة نسبي   ة زمنية قصت 
ي فتر

ن عىل عمل ف   يعتر
ا
 من  ا ا، فإن ثلث

 
 لهذه الم . نةأكتر من سلمدة ا يبحير  عن عمل ات تقريب  ساء العربي  الن

 
ة د

                                                        
 

رفقة البيانات 13 ي  الم 
 
ي % 100 إىل مجموعها  يصل ًل  الجدول ف

 
 . مستنتجي    الغت   تصنيف تشمل ًل  كونها   ذلك مجموعة، كل  ف

ي السبوعساعة أو  35شخص يعمل لكل وفقا لمكتب اإلحصاء المركزي، يعتت  العمل بدوام كامل  14
 
 .أكتر ف

ي  15
ي السبوع 35شخص يعمل حتر لكل وفقا لمكتب اإلحصاء المركزي، يعتت  العمل بدوام جوب 

 
 .ف

ي النقب16
 
 .يشمل البدويات ف

 .8 ص, 12 انظر مالحظة 17
ل السنوي  عام 18

 
  .2016-بحسب المعد

 15وظيفة جزئية 14وظيفة كاملة  

قب نساء
 
ي الن

ات ف   %36 %48 بدوي 

ات   %34 %48 16عربي 

قب 
 
ي الن

ات ف   %34 %51 يهودي 

قب رجال
 
ي الن

 %12 %76 بدو ف 

قب 
 
ي الن

 %17 %71 يهود ف 
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ة طويلة إىل اليأس  عدا عن –العديد من العواقب السلبية  فقدان الدخل والعبء عىل الرسة، يمكن أن يؤدي البحث عن عمل لفتر

ي القدرة عىل 
ي  بدءالوعدم الثقة ف 

 لتقريرٍ . العمل أو العودة إىل سوق العمل ف 
ً
عن مركز البحاث والمعلومات التابع  صادرٍ  وفقا

ي الفئة العمرية للكنيست
ي  65-25، فإن نسبة النساء العربيات ف 

ي   سنة اللوابر
ّ
مجمل من   44٪هي  19 عن البحث عن عملتخل

ي   عن المر 
ّ
ي تخل

ي هذه الفئة العمرية، أي  اللوابر
ي هذه الفئة العمرية تهن  نسبمن  ضعفان ونصفف 

 20.ف 

 

اوح أعمارهم بير  2الجدول  ي عام  64و  25: األشخاص العاطلون عن العمل الذين تي 
 
 2015سنة حسب مدة البحث عن العمل والسكان ف

ة البحث عن عمل
ّ
ات نساء عربّيات (أسابيع) مد

ّ
 نساء يهودي

1-4 14.2% 27.9% 

5-8 15% 16.1% 

9-13 -21 13.3% 

14-26 17% 19% 

27-52 15.3% 13.7% 

53+ 31.2% 10% 

 .6النساء العربيات، اجلدول  يف صفوفاملصدر: مركز أحباث ومعلومات الكنيست، التوظيف 

 بطالةلا

ي الساس، يتم حساب هذ . البطالة نسبةعدد الباحثي   عن عمل هو عىل مؤرسر آخر 
سبةال هف 

 
 بحثونوفقا لنسبة الشخاص الذين ي ن

الالعمل عن  ي أحد مكاتب التوظيف من إجماىلي القوة العاملة بشكل فع 
ي عام  نسبة معدليبي     3 رقم الجدول . ف 

 201722البطالة ف 

ي 
ي النقب،  بلداتف 

باإلضافة إىل ذلك، يبي   الجدول النسبة المئوية للنساء  23. دائرة التوظيف بيانات بحسبوذلك بدوية وي  هودية ف 

ي كل  مجموعمن 
ي نسبة البطالة تش بلدة. الباحثي   عن عمل ف 

ة ف  ة. اليهودية والبدو  بلداتبي   الما ت  البيانات إىل وجود فجوة كبت   ي 

ي 
ي البلدات البدوية إىلبلغ  2017عام الف 

ي حي   16.6 معدل نسبة البطالة ف 
ي ي٪، ف 

ل٪ وم5.3بلغ المعدل الوطت 
 
جنوب المنطقة  عد

ي كل منعدًلت البطالة مرتفعة بشكل البدوية، م بلداتمن بي   ال . ٪5.2البدوية  بلداتلدون اب
ي ف 
قب استثناب 

 
( ٪25.1) عرعرة الن

وم  (. ٪30.3) والمجلس اإلقليمي القس 

 

 

 

 

                                                        
 

ي قوة العمل السبوعية، ولكن كان 19
 
ة العمل خالل السبوع الحاسم فيما لو عرض عليهم  وا الذين ًل يشاركون ف عىل استعداد للعمل، كان بإمكانهم مبارسر

ي الشهر ال 
 
 .السابقة للمسح، عدا عن الربعة أسابيع السابقة للمسح 12عمل مناسب، وبحثوا عن عمل ف

 .9 ص, 12 انظر مالحظة 20
 .معطيات غت  معروفة أو عدد قليل من الحاًلت  21

  ًل يشمل ديسمت  -كانون الول.  22
ي القوى العاملة 23

 
 عن العمل من إجماىلي عدد الشخاص ف

ي حسبتها دائرة التوظيف، إىل العدد اإلجماىلي للباحثي  
يتم تعريف  .تشت  نسب البطالة، التر

ي شهر اإلشعار من أجل البحث عن عمل، وأفادوا بأنهم ًل يعملون من الباحثي   عن عمل بأنهم
 
يتم  .الذين أبلغوا دائرة التوظيف مرة واحدة عىل القل ف

( باإلضافة إىل الباحثي   عن عمل مستقلي   تعريف القوى العاملة عىل أنها عدد الموظفي   وال ي
ي بيانات مؤسسة التأمي   الوطت 

 
 .)كما هو مسجل ف
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ي  الشاغرة والوظائف البطالة معدالت : 3 الجدول
 
ي  ديةاليهو  والتجمعات البدوية المناطق ف

 
 2017 متوسطالب ،النقب ف

من نسبة طالبات العمل من النساء  نسبة البطالة البلدة

ي العمل مجمل طالت 
24 

 %58.2 %13.4 حورة

 %61.5 %21.0 كسيفة

 %56.0 %15.2 اللقية

قب
ّ
 %58.0 %25.1 عرعرة الن

 %59.4 %12.2 رهط

 %61.9 %13.5 شقيب السالم

 %56.4 %15.4 تل السبع

 %61.0 %16.3 المجلس اإلقليمي واحة الصحراء

 %60.2 %31.3 المجلس اإلقليمي القّسوم

 %54.1 %5.0 السبعبير 

 %55.8 %5.0 عراد

 %52.0 %8.1 يروحام

 %57.3 %6.5 نتيفوت

 %62.7 %1.4 عومر

 املصدر: معاجلة بياانت خدمة التوظيف

ي 
ة سوي  ة والبدو اليهودي   لبلداتا ف  ساءأن  يظهر ا ي 

 
 من الممكن . نصف السكان نشكلي نل، رغم أنهاعمل أكتر من الرجعن  يبحير   الن

 
 
ي ال60حواىلي  مالحظة أن

 
ي البلدات٪ 55 -من النساء، مقارنة ب  نالبدوية ه بلدات٪ من العدد اإلجماىلي للباحثي   عن عمل ف

 
 ف

  . ةاليهودي  
ّ
ِرضتعىل غرار البيانات ال ي ع 
عىطأعاله، يشت  هذا  تر ي سوق العمل دون نجاحإىل رغبة النساء البدوي   الم 

ي اًلندماج ف 
 .ات ف 

ي  تظهر  ور الوقتمقارنة معدًلت البطالة بمر  ي المدن البدوية من  نسبة انخفض معدل .وجود اتجاه إيجاب 
ي عام 26.6البطالة ف 

٪ ف 

ي عام 16.6إىل  2010
ا   يعتت   نخفاضاًل . هذا 2017٪ ف  أجور أولئك الذين دخلوا  مستوى ، لكنه ًل يشت  إىل نوعية الوظائف أو ا كبت 

وري الحصول عىل بيانات حول  سوق العمل.  ة الجور و  مستوىمن أجل معرفة ذلك، من الض  ي المجتمع البدوي نوعي 
المهن ف 

 لدى بشكل عام، و 
 
 .عىل وجه الخصوصساء الن

 أجورلا

ي ة یدولبدات البلافي  العامالت والعاملي   ور لجط اسومترض یع 4 رقم دوللجا
رى لقوا( إلقلیمیةس المجال)ابھا رف لمعترى القا، ف 

تشت  البيانات إىل  ب. و لجناقة طمنن مرة ة مختا یودیھ بيانات بلداترض عم یت، من أجل المقارنة. 2014م بھا في عارف لمعتر اغی

                                                        
 

ا أولئك الذين يعملونيختلف تعريف  24
ا
ا عن تعريف الباحثي   عن عمل، حيث أن الول يشمل أيض

ا
ا طفيف

ا
ي العمل اختالف عادة، هذه البيانات . طالت 

 .متشابهة
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ي 
ي بلغت  بكثت  البدوي يحصلون عىل أجور أقل  المجتمعأن الرجال والنساء ف 

ي إرسائيل، والتر
ي  8465من متوسط الجور ف 

شيكل ف 

  نا ضافة إىل ذلك، يمكنباإل  . 2014عام ال
 
  يتقاضي   ساء البدويات مالحظة أن الن

ا
عىل سبيل المثال،  -أقل بكثت  من الرجال البدو  دخال

ي رهط عىل اتحصل 
ي  مجمل ٪ من54مرأة ف 

ي 42النقب -عرعرةراتب الرجل، ف 
حراء٪ وف  ي جميع ال . ٪69 واحة الص 

البدوية  بلداتف 

 اكان متوسط أجور 
 
ي عام يكش 4300لدب  لألجور، والذي بلغ من الحد ا ساء أقل  لن

بي   اليهود  لالختالفاتأما بالنسبة  2014.25ل ف 

ي منطقة الجنوب، بلغ متوسط 
ي الوالبدو ف 

ي الجنوب  بلداتالراتب ف 
ي  شيكل، 7479اليهودية ف 

ة بينما بلغ هذا الرقم ف   البلدات البدوي 

لاليهودية  بلداتبعبارة أخرى، كسبت ال شيكل.  5063
 
ي البلدات٪ 47 بالمعد

ةالبدو  أكتر من ما هو ف  ي الجنوب ي 
البيانات تجزئة  . ف 

ي ستخراج ا تتيحًل 
ل الفجوة ف 

 
ات الجور بي   النساء البدوياتمعد ي ا واليهودي 

أن لنا لجنوب، ولكن دراسة جدول البيانات تظهر ف 

ساءر الو أجعىل الرغم من عدم وجود بيانات حول متوسط  . ليهود الرجال او الرجال البدو  الفجوة ما بي    أكت  منو الفجوات الهائلة، 
 
 ن

ي هذه القرى أقل بكثت  من ال
ف بها ، يمكن مالحظة أن المعدل العام ف  ي القرى غت  المعتر

ف بها  بلداتف  ي الواقع،  . والقرى المعتر
ف 

ي ر 
 للبيانات، فإن الموظفي   ف 

ً
ف بها الموظفي   أقل من المتوسط ب يكسبون هط فقطوفقا ي القرى غت  المعتر

 .ف 

 األدن   الحد عن أجورهم تقل الذين للموظفير   المئوية والنسبة الجنس حسب ،موظف لكل األجور متوسط: 4 الجدول

ي  لألجور
 
 2014 عام ف

ل لألجير  البلدة
ّ
ين ذوي  الراتب المعد نسبة األجير

راتب أقل من الحد 

 لألجور
 األدن 

 رجال نساء عام

 46         % 6,467 4,245 5,738 حورة

 48         % 6,158 3,642 5,331 كسيفة

 52         % 6,136 4,017 5,358 اللقية

 48         % 6,837 2,863 5,660 عرعرة النقب

 56         % 5,723 3,072 4,671 رهط

 49         % 5,748 3,708 5,045 شقيب السالم

 53         % 5,979 3,474 5,127 تل السبع

 47         % 6,094 4,200 5,516 المجلس اإلقليمي واحة الصحراء

 49         % 5,836 3,028 5,053 المجلس اإلقليمي القّسوم

ف بها  %55 - - 4,797 قرى غير معي 

 39         % 9,468 6,234 7,790 بير السبع

 43         % 9,008 5,184 6,988 عراد

 41         % 8,553 5,524 7,096 يروحام

 48         % 7,101 4,896 5,925 نتيفوت

 %24 18,754 11,721 15,071 عومر

 .بياانت مؤسسة التأمني الوطين -؛ قرى غري معرتف هبا  2015املركزي لإلحصاء، معاجلة مللف السلطات احمللية  املكتباملصدر: 

                                                        
 

  .מינימום )זכות(שכר . كل الحق 25

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9D
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ي 
ي النقب مع مرور الوقتو حول متوسط أجمنظور  يمكننا من الحصول عىل 3 الرسم البياب 

تشت  البيانات إىل  . ر النساء البدويات ف 

ي أنه 
ي مستوى الجور بي     ارتفاع طرأ هذه المجموعة  ف 

ي أجور النساء البدويات . 2014-2007 العوامكبت  ف 
ي  حصل ارتفاع حاد ف 

ف 

ي سيالك
ي  فة )ليس ف 

ي  52.2زيادة بنسبة  تم  تسجيل( ، حيث الرسم البياب 
ي الجور ف 

من ناحية أخرى، الزيادة الكتر اعتداًل  .  المائة ف 

ي الجور 
ي رهط، حيث بلغت  تم تسجيلها  ف 

ي بقية المدن الحكومية، تراوحت زيادات الجور  . ٪ فقط خالل تلك السنوات27.4ف 
ف 

 .٪50-٪30بي   ما 

ي 
ي 3الرسم البيان 

 
 2014-2007، بلدات بدوية مختارة: متوسط أجور النساء ف

 
 .2015-2008املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، معاجلة مللف السلطات احمللية، 

 

 
 
ي الجور  هذهمع أن

ة الزيادات ف  ي اًلقتصاد أو تحسينات محددة للنساء تعتت  كبت 
 من اتجاه عام ف 

ً
، من أجل فهم ما إذا كانت جزءا

وري مقارنته ي النقب، من الض 
ةسكانمجموعات البال ا البدويات ف  ي تلك السنوات  لدى ى. خر ال  ي 

الرجال البدو، حدثت أكت  زيادة ف 

ي 
ي ال . ٪40.6النقب، وبلغت -عرعرةف 

ي صفوف٪ 30 -ال البدوية الخرى، كانت هناك زيادة تقارب بلداتف 
الرجال الذين يتقاضون  ف 

ة شهرية رواتب ي الجور ك لات، كانت هنابالنسبة للنساء البدوي   كما هو المر وهكذا،   . خالل هذه الفتر
ة ف  الرجال  لدىزيادة كبت 

  تالبدو، وإن كان
ا
ي ال لدىارتفاع الجور  إىلعند النظر  النساء الزيادة لدى  منأقل قليال

 كذلك  هناك تظهر اليهودية،  بلداتالنساء ف 

ي المئة
ات ف  ي بت  السبع  ارتفع . زيادة عشر

ي صفوفالجور  تف 
ي نتيفوت بنسبة 32.8النساء بنسبة  ف 

ي يروحام بنسبة ٪42.3٪، ف 
، ف 

ي ع37.1
ي ، ارتفع متوسط 2014-2007 العوامالنظر إىل البيانات الوطنية، بي   عند  . ٪28.2مر بنسبة و ٪ وف 

أجور الموظفي   ف 

 26.٪25.5إرسائيل بنسبة 

ظهر البيانات أن زيادة الجور 
 
ي النقب أعىل منها  لدىهكذا، ت

ي النقب أو  لدىالنساء البدويات ف 
الرجال البدو، النساء اليهوديات ف 

ي تمت مراجعتها 
ة التر ي الفتر

ي إرسائيل بشكل عام ف 
ي حي   أن هذ . ف 

ي أن نتذكر أن الفجوات من حيث القيمة  المعىط ا ف 
مشجع، ينبع 

البيانات إىل أنه عىل تشت   . أيضا بشكل ملحوظ اإلرسائيىلي  اًلقتصاد عىل صعيد مجمل متوسط الالمطلقة ًل تزال مرتفعة، حيث زاد 

ي صفوفالقل 
 .السكان اآلخرينمجمل بي   النساء البدويات و ما الموظفي   بأجر هناك اتجاه لسد الفجوات  ف 

 

 

                                                        
 

 .2007-2015 ملف السلطات المحلية, مكتب اإلحصاء المركزي 26
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 توزي    ع الصناعة

ساءالضوء عىل مدى مشاركة الألقت الرقام المعروضة أعاله 
 
اتبشكل عام والبدو  اتالعربي   ن ي سوق  ي 

من النقب بشكل خاص ف 

ة هن  أجور مستوى العمل، باإلضافة إىل اتجاهات  ي السنوات الخت 
، من  . ف 

ا
مع ذلك، من أجل الحصول عىل صورة أكتر اكتماًل

ي تعمل فيها 
وري معالجة قطاعات التوظيف التر ا.  الجور المنخفضة أسباب النساء، وهي حقيقة يمكن أن تفش  هذهالض   نسبي 

ي رقمار ويبي   
ي  اتواليهودي اتالعربي الموظفاتتوزي    ع  4 سم البياب 

ساءاًلختالفات الرئيسية بي   ال . 2016عام الف 
 
 اتالعربي   ن

ز واليهودي   ي العديد من الصناعات ات تت 
اتهن اليهود .ف  ي قطاع التعليم، لدى النساء العربيات نسبة أعىل بكثت  من نظت 

٪ 34 - ياتف 

ي المقابل، . ٪19مقارنة ب  
ي القطاعات الخرى، تتمتع النساء اليهوديات بتمثيل أعىلو ف 

٪ من النساء 8عىل سبيل المثال، . ف 

ي الخدمات المهنية
 ، اليهوديات يعملن ف 

ا
ي قطاعات المعلومات . ٪ فقط بي   النساء العربيات2.7ب   العلمية والتقنية، مقارنة

ف 

ة ي  اإلدار القطاع واًلتصاًلت و  ا.  العام، الفجوات كبت 
ا
ي لن ملحوظة أكتر هذه الفجوات  أيض

ي ه وبالذات ف 
فيها الصناعات التر

ي  الصناعات ، هي تلكأعىلتمثيل  لليهوديات
ي الجدولمتوسط فيها التر

ي . متوسط 5 رقم الجور أعىل، كما هو مبي   ف 
الجور ف 

ي شيكل 19297حواىلي يبلغ المعلومات واًلتصاًلت 
ي و شيكل 13374 يبلغمية والتقنية العل، الخدمات المهنيةقطاع ، ف 

اإلدارة ف 

ي قطاع التعليم، يبلغ متوسط  شيكل.  14597 هو العامة 
ي المقابل، ف 

 .فقط شيكل 7822الجور ف 

ي  رسم
 2016 ،الجنسير   بير   والفرق السكانية المجموعة الصناعة، حسب العاملير   لألشخاص ةالمئوي النسبة :4 بيان 

 
 .12-12، اجلدول 2016لإلحصاء، املوجز اإلحصائي إلسرائيل املصدر: املكتب املركزي 

 
 2016 الصناعة، فرع حسب براتب موظف لكل األجور متوسط: 5 الجدول

الصحة  الفرع
 والّرفاه

إدارة محلية  تعليم
ي 
وعف 

القطاع 
 العام

خدمات 
دعم 
 وإدارة

خدمات 
مهنية، 
علمية 
 وتقنية

خدمات 
مالية 

 وتأمينات

معلومات 
 واتصاالت 

خدمات 
ضيافة 
ومأكوال

 ت

خدمات 
مواصالت، 

تخزين 
 وبريد

صناعة،  بناء  تجارة
مناجم 

 وكّسارات

 األجر
(₪) 

8,632 7,822 14,597 5,402 13,374 16,997 19,297 4,510 10,910 8,358 8,941 13,494 

 12.40، اجلدول  2016ملصدر: املكتب املركزي لإلحصاء، املوجز اإلحصائي إلسرائيل ا

خدمات رفاه، خدمات طبية

تربية ونعليم

قطاع عام، أمن وتأمين وطني، إدارة محلية

خدمات داعمة وإدارية

علوم وتقنيات، خدمات مهنية

خدمات مالية وتأمينات

معلومات واتصاالت

خدمات ضيافة ومأكوالت

بريد، إرساليات، تخزين، خدمات مواصالت

تجارة بالجملة وتصليح سيارات

بناء

مناجم وكّسارات، صناعة

0510152025303540

نساء عربيات

نساء يهوديات 

رجال عرب 

رجال يهود
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ي النقب هي من تحليل المعطيات الحديثة، ولذلك ف يتسن  لم 
، وهي 2008 عامالأحدث البيانات المتوفرة عن السكان البدو ف 

ي 
ي  رقممعروضة ف 

عتت   5و  4 ي   البياني ي   . عىل الرغم من أن المقارنة بي   الرسم5 الرسم البياب 
 
، بسبب الفجوة الزمنية ا صعبا  ا أمرا ت

، الصناعاتتعريفات مختلف بسبب و 
ا
ت قليال ي تغت 

تر
ّ
ي اًلقتصاد وال

يمكننا أن نرى أوجه التشابه واًلختالف بي   البيانات المتعلقة  ف 

ساءبال
 
ي ال اتالعربي   ن

ي الوالنساء البدوي   4 رسمف 
، يتي   السكان المجموعتي    ساسي لكال ال  هو  . قطاع التعليم5 رسمات من النقب ف 

 هيمنة بكثت   ىلد هذا القطاع مالحظة أناللكن يمكن 
 اتوالبدوي   اتالعربي   نساءآخر تعمل فيه ال مركزيفرع  . النساء البدويات أكتر

ي النقب، هو 
مالحظة أن اًلختالفات بي   المجموعتي   المع ذلك، يمكن  . الرعاية اًلجتماعية والعمل اًلجتماعي ، الصحة مجال ف 

كت   عىل القطاعات منخفضة الدخل  . عربياتعزز حقيقة أن النساء البدويات من النقب أضعف من النساء الت
إن نقص التنوع والتر

ي صفوفأكتر حدة 
 .النساء البدويات، وهو ما يفش انخفاض أجورهن ف 

ي  رسم
ي  الصناعة حسب عامالتلل المئوية النسبة: 5 بيان 

 
 2008 ،النقب ف

 
 ()مت الصناعات ذات النسبة املئوية املنخفضة جداً من العامالت يف مجيع املناطق 2008معاجلة بياانت التعداد السكاين لعام  املصدر: املكتب املركزي لإلحصاء ،

 

 

 

  

0102030405060708090100

رهط

تل السبع

حورة

كسيفة

اللقية

عرعرة النقب

شقيب السالم

قرى غير معترف بها

تعليم خدمات رفاه وصحة  إدارة في القطاع العام تجارة بالجملة والمفرد وتصليح سيارات
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ي تحول دون دخول سوق العمل
 الحواجز الت 

ي ضوء البيانات المعروضة أعاله، ي  
حت  سبب عدم مشاركةطرح السؤال حول ف  ي سوق العمل. اقتر

ي النقب ف 
النساء البدويات ف 

عىل وجه الخصوص كثقافة  يةأولئك الذين ينظرون إىل الثقافة العربية بشكل عام والبدو  -الدراسات حواجز تنقسم إىل مجموعتي   

 ;أو حتر منازلهن بلدتهنرج خا الخروج للعمل تمنعهنقيود عليهن  المجال العام، وبالتاىلي تفرض إىل  خروجأبوية تمنع النساء من ال

، ًل سيما  ي ي وضع الحواجز أمام اندماج المجتمع العرب 
أولئك الذين ينظرون إىل سياسة دولة إرسائيل باعتبارها العامل الرئيسي ف 

ساءإدماج ال
 
ي سوق العمل.  اتالعربي   ن

 ف 

كة عدليا، أشار تقرير  ي ال يتبع لشر
  تكان  تر

ا
، إىل أن انخفاض 2021-2017اًلقتصادية لألعوام -عن إعداد الخطة اًلجتماعية مسؤولة

ي القوى العاملة 
، المجتمع البدوي، كمجتمع أبوي، يضغط عىل  لدىالمشاركة ف 

ا
: أوًل النساء البدويات ينبع من سببي   رئيسيي  

ي  نساءال
ي أنبسبب ، ومكان سكنهنللعمل ف 

ا،  ;للعملص رفون بدبن يبق نلعديد منهن افإ، وظائفية ًل تتوفر ولبدى القرا ه ف  ثانيا

تعليم  ىمستو، للغويةاجز الحوابسبب  السبعلعمل في منطقة بئر ق افي سوج ًلندمات اياولبدء النساالصعب على امن 

 27. إىل جانب الحواجز القائمة بسبب حالة المواصالت للطفاورياض ا مراكز الرعايةنقص في ، ضمنخف

ي إرسائيل، يجب النظر إىل بنية اًلقتصاد السياسي والنظام البوي  ناي وكراوسي يدعي كل من
ي ف  أنه عند دراسة المجتمع العرب 

ي مقالهم
ي إرسائيل وتعاون الدولة  اتالعربي نساءكيف أن بنية الفرص المحدودة لل  يظهران كعوامل تتفاعل مع بعضها البعض. ف 

ف 

 لل
ً
ي تعمل معا ي المجتمع العرب 

ي النظر إىل الثقافة  نحد من دخولهمع القوى المحافظة ف 
إىل سوق العمل. بعبارة أخرى، ًل ينبع 

 للظروف اًلقتصادية واًلجتماعية. إىل المرأة  خروج يرفضالعربية عىل أنها عامل ثابت 
ً
المجال العام، بل ككيان ديناميكي يتغت  وفقا

 ات، فإنها تعزز النماط المحافظة وتكرر بنية السلطة البوية. عندما ًل تعمل الدولة عىل السماح بالحواجز أمام توظيف النساء العربي

ي اًلنضمام إىل سوق العمل، 
ي يرغي   ف 

ي النقب الالبر
ي تواجهها النساء البدويات ف 

ي هذا الفصل توضيح العقبات الرئيسية التر
سنحاول ف 

ي  عىل خلفيةكيف تطورت هذه الحواجز، 
  اإلهمال الحكومي الشديد للمجتمعات البدوية ف 

ا
ى يعزز هذا اإلهمال النقب وإىل أي مد

ي سوق العمل، كما يتضح من البحاث 
ي تواجه المرأة البدوية ف 

النماط الثقافية التقليدية. سنقدم الحواجز الرب  ع الرئيسية التر

كيف أن نزاع البدو ى  ست  إضافة إىل هذا  كذلك.   ، التقارير الحكومية والمعلومات الواردة من الميدانالسياسيةدراسات الالكاديمية، 

ي يؤدي إىل تفاقم الحواجز،  
ف بها.  كما يظهر بشكل بارز مع الدولة حول ملكية الراض  ي القرى غت  المعتر

 ف 

 

 لتعليما

ي مشاركة 
ساءتشت  العديد من الدراسات إىل عامل التعليم كعامل حاسم ف 

 
ي سوق العمل والنهوض  الن

.  بوضعهن  ف   لدىاًلجتماعي

ا و  –جتماعي اًل تهميش الويعمل التعليم كأداة للخروج من حالة بارزة مجموعات القليات، هذه اآللية  ا عرقجنسي   28. ي 

ي ذلك 
ي إرسائيل، بما ف 

ي ف   1966م العسكري حتر عام الحكيخضع لقيود كان ،  ي  البدو المجتمع من الناحية التاريخية، المجتمع العرب 

ي 
رم من المساواة ف  ، الوصول إىل خدمات مثل وبالتاىلي ح  العمل والصحة. وإىل أن تمت إزالة النظام  ،التعليم الرفاه اًلجتماعي

المشايخ المقربي   من السلطات أبناء من  وهم الحصول عىل التعليم تمكنت منالمجتمع البدوي الصغت   قلة قليلة منالعسكري، 

ي الشمال.  رسالهمإتم الذين 
ي المؤسسات التعليمية ف 

 من الوصول إىل أي  29للدراسة ف 
ً
نوع من وهكذا، لم يتمكن جيل كامل تقريبا

ي ذلك النساء تعليم، أنواع ال
ي السبعينيات الحكومية ال البلداتإنشاء  وعىل أثر ، 1966 عامالوبالتأكيد. ابتداءا من بما ف 

دائمة ف 

ي  والثمانينيات
ي المجتمعات البدوية، تم إنمن القرن الماض 

ر ومع ذلك، لم . بشكل مكثف شاء مدارس ابتدائية وثانوية ف 
 
ي  تتوف

هذه ف 

                                                        
 

ي . 2015, عدليا 27  اتيح  قب اجتماعية-للتنمية اًلقتصادية برنامج استر
 
ي الن

ي المجتمع البدوي  ف 
وتعريف القضايا  رسم صورة عن الوضع –' المرحلة أ. ف 

  .91 ص ,الساسية
ي ف השכלה גבוהה ותעסוקה בקרב נשים ערביות: חסמים ותמורות.. 2009, خالد عرار ومهند مصطق   28

 
تس . ر, أبو بكر. ح, عزايزة .ف هت 

رون) غانم. أ, ًلزاروفيتش ي إرسائيل(. المحر 
 
  .290-259 ص, صورة عن الوضع ونظرة للمستقبل: النساء العربيات ف

29 Ismael Abu-Saad, 1995. Bedouin Arab Education in the Context of Radical Social Change: what is the future?. Compare 
25(2): 149-160.  
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ي المدارس المعدات والمرافق  
ي نظام التعليم اليهودي. الموجودة لمدارس ا كما ف 

ة  30ف  حتر بعد إنشاء و العسكري،  الحكمعىل غرار فتر

ي بناتها إىل النظام التعليمي بسبب  لم ترسل دائمة، العديد من الرس ال البلدات
ي المجتمع  اًلختالط ف 

المدارس، وهو أمر غت  مقبول ف 

 البدوي. 

ي بنايات 
ي هذه القرى، ف 

ف بها، كان الوضع أكتر صعوبة. تم إنشاء عشر مدارس ابتدائية فقط ف  بالنسبة لسكان القرى غت  المعتر

ي  هذه المدارس مؤقتة، وكانت
 من المدارس ف 

ً
ةأكتر فقرا  قانون التعليم اإللزامي لم تطبق دولة إرسائيل  31الدائمة.  البلدات الحكومي 

ي  بشكل صارم
ي النقب، و  البلداتف 

الدولة كذلك وصول الفتيات إىل الطر التعليمية. لم تنسر  إمكانية عدم تقبلت البدوية ف 

ي 
ي ا البلداتمؤسسات تعليمية يمكن الوصول إليها ف 

ف بهاأو بالقرب منها )ًل سيما ف   لألهاىلي لم تسمح بذلك ، و (لقرى غت  المعتر

ي إقامة أطر تعليمية فردية أو منفصلة.  رغبوا بالمر الذين 
أنهن من النظام التعليمي أو  تم تحييدهن   العديد من الفتيات البدويات ف 

ي مراحل مبكرة. التماس إىل المحكمة العليا  تخلي   عنه
تلول من أجل ضمان حصول جميع بإنشاء مدرسة ثانوية بقرية أبو  يطالبف 

ي  قبولهتم  تشب  هن،وعدم  التعليما عىل تلميذاته
ر  هذا الوضع 32.فقط بعد سبع سنوات من النضال القانوب   عىل الفتيات عاد بالض 

ا، ي  .السابق٪ مع بداية العقد 60إىل أكتر من  نسبة تشب  هن وصلت أساسا
جمعية  من قبل 2004صائية أجريت عام احدراسة ف 

ف بها  سدرة ي النقب بعض القرى غت  المعتر
ي القرى  30تبلغ أعمارهن ممن أن نسبة النساء الميات  ، وجدت الباحثاتف 

سنة وأكتر ف 

ف بها بلغت  ف  33٪. 80غت  المعتر ي القرى غت  المعتر
حتر يومنا هذا، ترفض الحكومة اإلرسائيلية إنشاء مؤسسات تعليمية مالئمة ف 

ف بها للتخىلي عن مطالبهم بها كجزء من الضغط عىل سكان 
 34الحكومية الدائمة.  البلداتاًلنتقال إىل بالملكية و القرى غت  المعتر

ف بها، ومن أجل إكمال إىل يومنا هذا لم يتم إنشاء المدارس الثانوية )وًل تزال غت  موجودة ي القرى غت  المعتر
سنة من الدراسة،  12( ف 

ب عىل اتالطالب  يتوج  ي لعدة كيلومتر
اتاًلعتماد عىل  أو  المسر ذي يض  الفتيات للوصول إىل المدرسة القريبة السفري 

ّ
، المر ال

 . بالذات

ي  41مدرسة ابتدائية و  94ك ل، هنا(2017-2016السنة الدراسية ) حتر 
ي النقب البلداتمدرسة ثانوية ف 

هذه  يوجد .البدوية ف 

ف بها تمدارس ابتدائية فقط  10 كما سبق،  35.تلميذ ألف 76حواىلي  المدارس ي القرى غت  المعتر
وًل توجد مدرسة واحدة حتر  قع ف 

ي النقب. من رغم هذا بال .فوق اًلبتدائية
ف بها يشكلون حواىلي ثلث السكان البدو ف 

 أن سكان القرى غت  المعتر

ي يواجهها نظام التعليم البدوي هي التشب
ي المدارس الثانوية، المشاكل الرئيسية التر

التحتية  البت   ضعف، انخفاض اإلنجازات ف 

ي 
ي أحد أطر التعليم البدوي الدراسية. بلغت نسبة الطفال الصفوفالمادية ونقص حاد ف 

ي سن  الذين ًل يدرسون ف 
ا  17ف  عاما

ي 29.3
ي هذا الرقم2016عام ال٪ ف 

ي طرأت . بعد الزيادة الحادة ف 
تر
ّ
وصلت  ٪ إىل ذروة23)من  2012-2007 السنوات بي    وال

ة وأن معدل التشب ٪(43 ي السنوات الخت 
اجع. ي، يبدو أن هناك بعض التحسن ف  السكان  لدىمع ذلك، فإن معدل التشب  تر

 مقارنة ب
ً
ي الخرى يةالسكانالمجموعات البدو ًل يزال مرتفعا

ي سن  لدى، كان معدل التشب 2015 عامال. ف 
ي  17الطفال ف 

ا ف  عاما

ي  ي إجماىلي ، و٪13 المجتمع العرب 
ا الس ف  أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث ومعلومات الكنيست أن معظم التشب  36٪. 5كان عموما

ي اًلنتقال من الم
ي المجتمع البدوي يحدث ف 

ي حي   ة إىل الثانوية، رحلة اإلعداديف 
  ف 

 
كون  معظم المتشبي   من اإلطار التعليمي أن يتر

.  المدرسة ي الصفوف من التاسع إىل العارسر
، أعىل  تبي    ك، باإلضافة إىل ذل 37ف  ي

الوًلد  لدىأن معدل التشب، عىل خالف الماض 

ة أن حواىلي  البنات.  ه لدىمن ي الصف السابع 22٪ من الوًلد ونحو 27وتظهر بيانات مستقاة من السنوات الخت 
٪ من الفتيات ف 

ي وعموم السكان، 12لم يكملوا  ي المجتمع العرب 
. من بي   الفتيات ف  . 5٪ و 6يبلغ هذا الرقم  سنة من التعليم المدرسي ٪ عىل التواىلي

                                                        
 

30 Ismael Abu-Saad, 1997. The Education of Israel’s Negev Bedouin: Background and Prospects. Israel Studies 2(2): 21-
39.  

 .03 انظر مالحظة 31
بية والتعليم وأخ' وأخ( عىلي ) أبو سبيلةفاطمة , 2848/05 محكمة العدل العليا 32 وط. 'ضد وزارة الي    .20.03.2005 التماس للحصول عىل حكم مشر
ي . בדוויות בשוק התעסוקה-השוויון בקרב נשים ערביות-הבניית אי. 2013, قويدر-رساب أبو ربيعة 33

 
(. הבדווים בנגב אתגר محرر) بيداتسور' ر ف

  .27-18' صאסטרטגי לישראל, 
34 Michal Rotem and Neve Gordon, 2017.Bedouin Sumud and the Struggle for Education. Journal of Palestine Studies 
46(4): 7-27.  

ي فايسبالي, 2017. החינוך הבדואי בנגב – תמונת מצב. مركز أبحاث ومعلومات الكنيست, ص' 3.
  35 إيتر

ي  11.
  36 انظر مالحظة 35, ص' 30, رسم بياب 

ي  12.  
 37 انظر مالحظة 35, ص' 30, رسم بياب 
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ي نظام التعليم
ي وعموم السكان إىل انعدام الثقة ف  ي معدًلت التشب من المجتمع العرب 

ي المجتمع تشت  الفجوات الهائلة ف 
البدوي.  ف 

ي البجروت البيانات المتعلقة باإلنجازات
ي التعليم العاىلي فرص وانخفاض  ف 

تالقبول ف 
 
أبنائها  إبقاء إىل عدم العديد من الرس ب ، أد

ي نظام التعليم إذا لم يكن هناك أفق للحصول عىل شهادة  وبناتها 
عالية الجودة أو اكتساب مهنة. وجد غوتليب وأبو بدر  بجروتف 

ف بها هو عدم الوصول إىل الخدمات الساسية  التالميذ  لدىأن أهم سبب للتشب  ي القرى غت  المعتر
، التحتية مثل الكهرباء  والبت  ف 

ل والمدرسة.  ةالعام ، المواصالتالصحة، الماء  ة وفرص الحصول عىل  38والمسافة بي   المت   يبدو أنه عندما تكون العقبات كثت 

بمنخفضة،  البجروتشهادة   قبل نهاية المرحلة الثانوية.  والطالباتالعديد من الطالب  يتش 

 لتقرير مركز أبحاث ومعلومات الكن
ً
ف وزارة التعليم بوفقا ي وجود يست المذكور أعاله، تعتر

يصل  الدراسية الصفوفنقص حاد ف 

  1200إىل حواىلي 
ا
ي الوضة ور  فصال

  .ات البدويةبلدأطفال ف 
 
ي بنتها  مع ذلك، فإن

لتها  عدد الفصول الدراسية التر ي  الوزارة  ومو 
كل عام ف 

ا يصل يوفر 
 
ي السنوات .ف بها من قبل الوزارة نفسهابالمائة فقط من اًلحتياجات المعتر  60إىل  20 رد

، تم تخصيص 2016-2011 ف 

انية لبناء  ي الواقع تم بناء  794ما مجموعه مت  
ا، ولكن ف   دراسيا

ا
ي خصصتها وزارة  صفوف 309فصال

انية التر فقط. بلغ إجماىلي المت  

ي النقب حواىلي 
ي نظام التعليم البدوي ف 

ي مليون ش 646.5التعليم لبناء صفوف دراسية ف 
، لكن 2011-2016السنوات ما بي    يكل ف 

ي النقب لبناء صفوف دراسية  225.5من الناحية العملية، نقلت وزارة التعليم 
مليون شيكل فقط إىل السلطات المحلية البدوية ف 

ي 
، حيث يبدو أن الوزارات 2016-2011تم اًلنتهاء من بنائها ف  ي الفصول يزداد بمرور السني  

ي هذه الحالة، النقص الحاد ف 
. ف 

ي الحكومية ًل تقوم بما 
 الحواجز والعمل بالتعاون مع السلطات المحلية من أجل تقليل الفجوات.  لرفعيكق 

ي امتحانات 
ي اإلنجازات ف 

  . ليس فقطالبجروتالفجوات بي   السكان البدو والسكان عامة تنعكس أيضا ف 
 
 لدىمعدل التشب  أن

وا ، بل حتر بي   أولئك الذين عىل مستوى إرسائيلالمجتمع البدوي هو العىل  ا من التعليم، ًل يمكن 12 أتم  ا  همعاما ا أن دائما  يتمو 

ي البيانات الواردة أدناه، سوف تكون اإلشارة إىل ال 39جامعية. بجروت وأقل  من ذلك إلتمام شهادة  البجروتشهادة 
السنوي  مجموعف 

ي عشر 
النسبة المئوية  مثيل مخلص لواقعالحصول عىل ت، من أجل أن الثانوي بأكمله، وليس فقط لولئك الذين بلغوا الصف الثاب 

ي فئة العمر البالغةمن إجماىلي عدد السكان  البجروتلألشخاص الذين يحق لهم الحصول عىل شهادة 
ا.  17 ف   عاما

ي عام
ي  30.3 -ل ، كان يحق فقط2014 ف 

ي المجتمع البدوي  17 سن   ٪ من الطفال ف 
شهادة الثانوية العامة عىل  أن يحصلوا عاما ف 

ي العام نفسه، بلغت نسبة من يحق لهم الحصول عىل شهادة الثانوية العامة 
( السكان العرب )باستثناء البدو والدروز لدىكاملة. ف 

ي ، و٪ 47.8
عندما يتم تصنيف البيانات حسب الجنس، من الممكن أن  40٪.  65.5والبدو(  الحرديممجموع السكان )باستثناء ف 

ي جميعنرى فجو 
ة بي   الوًلد والبنات ف  ي صفوف. يةالسكان المجموعات ات كبت 

ي النقب،   ف 
٪ من 42 -ل يحقكان السكان البدو ف 

ي . البجروت٪ من الوًلد الحصول عىل شهادة 19.2الفتيات و 
ي )باستثناء البدو والدروز ف  ٪ من الفتيات 61.1، فإن (المجتمع العرب 

من الفتيات  ٪73.9، وبي   عامة السكان )باستثناء الحريديم والبدو( البجروتل عىل شهادة ٪ من الوًلد يحق لهم الحصو 35.3و 

 فتيات ٪ من البني   يحق لهم الحصول عىل شهادة الثانوية العامة. بعبارة أخرى، يمكن مالحظة أنه عىل الرغم من أن57.5و 

ي النقب يتمتع
اتهنًل تزال متخلفة عن نظ إنجازاتهنعىل الفتيان، فإن  بأفضلية دراسية نالمجتمع البدوي ف  ي  ت  ي المجتمع العرب 

ف 

ي اإلنجازات المنخفضة  المقلقوعامة السكان. ًل ينحض الرقم 
ي ركود نسبة من يحق لهموحسبف 

 ف 
ً
 الحصول عىل بجروت ، بل أيضا

ي عامالسكان بشكل عمجمل السكان العرب و  لدىبالزيادات المسجلة  المقارنةمع مرور الوقت، خاصة عند 
 -ل ، كان2007 ام. ف 

ي النقب  ياتالبدو  الفتيات٪ من  41.3
٪ بي   الفتيات  62.9٪ و  45.8للحصول عىل شهادة الثانوية العامة، مقارنة مع  الحقف 

ا العرب ي حي   شهدت  يات عموما
. وبعبارة أخرى، ف  البدو والدروز( زيادة قدرها  باستثناء) الفتيات العربياتوالسكان عامة، عىل التواىلي

ي العوام٪ 15.3
ي الحصول عىل البجروت، 2014-2007 ف 

ي هذا الرقم  ف 
ي المجتمع البدوي بقر

ا ف 
ا
ة.  ثابت  تقريبا خالل نفس الفتر

ي النقب غت   لدىجامعية  بجروتالبيانات المتعلقة بنسبة الطالب الذين يحق لهم الحصول عىل شهادة 
المجتمع البدوي ف 

ي 
٪ 47.2، مقارنة ب  بجروت جامعيةللحصول عىل شهادة  ة٪ فقط من الفتيات البدويات مؤهل30.2 ت، كان2014  عاممشجعة. ف 

                                                        
 

د كراوس 38 ي ف תרבות או מבנה הזדמנויות: למה נשים פלסטיניות ממעטות להצטרף לשוק העבודה?. 2009, يوفال يناي وفت 
 
أبو . ح, عزايزة .ف

تس ًلزاروفيتش. ر, بكر رون) غانم. أ, هت  ي إرسائيل(. المحر 
 
 290-259 ص, صورة عن الوضع ونظرة للمستقبل: النساء العربيات ف

ي بمطلبات الحد الدب   39
  .للقبول لمعاهد التعليم العاىلي  شهادة بجروت تق 

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה . 2016, وموريا فرنكل ظاهر سوزان حسن, يونتان إيال, حجيت سوفر فرمان 40
 א.4 جدول, 135' ص, بروكديل-جوينت-مركز مايرز. التقرير الول(: 3708 قرار حكومي הבדואית בדרום )
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ي ال لدى٪ 62.1و 
ي  مجتمعالفتيات ف  ا )باستثناء النساء والدرزيات)باستثناء النساء البدويات  العرب   الحريديات( والسكان عموما

الفتيات البدويات  لدىهناك زيادة معتدلة  ت، كانللبجروت  غرار معدل اًلستحقاقوالبدويات(. عىل مدار الوقت، يبدو أنه عىل

ي عام
ي السكان العرب. ف 

ي النقب 27.3 ت، كان2007 من النقب مقارنة بالفتيات ف 
للحصول عىل  مؤهالت٪ من الفتيات البدويات ف 

ي )37.6، مقارنة ب  بجروت جامعيةشهادة  ي المجتمع العرب 
بي   ف(. وهكذا، ستثناء النساء البدويات والدرزياتبا٪ من الفتيات ف 

، مقارنة ب  10كانت هناك زيادة بنسبة    2014 و  2007 العوام ي ي المجتمع العرب 
 بي   الفتيات ف 

ً
٪ فقط بي   الفتيات من 3٪ تقريبا

ي النقب،  يالبدو  المجتمع
ي كن مؤهالت للحصول عىل شهادة و ف 

 . بجروت جامعيةاللوابر

، ليس من المستغرب أن يجد سكان البدو منخفضةالمتشبي   من التعليم مرتفعة ونوعية الشهادة الثانوية عندما تكون نسبة 

ي فحصت دخول النساء البدويات من النقب إىل مؤسسات 
ي إرسائيل. أظهرت الدراسات التر

اق جدران التعليم العاىلي ف 
ي اختر

صعوبة ف 

ين،  ،التعليم العاىلي  يأن الحواجز المؤسسية مثل وهي ظاهرة تسارعت خالل العقدين الخت  ا المتحت    البسيخومتر ، القيود ثقافيا

.  القبولمن  تمنعهن الدراسة، وتمويل ةالعام المواصالتالعمرية للكليات المختلفة، الصعوبات اللغوية،  باإلضافة إىل  41بأعداد أكت 

  عليهنذلك، 
ً
ي ز الهيكلية داخل المجتمع البدوي، و مع الحواج التعاملأيضا

تر
ّ
تصورات محافظة عن دور المرأة.  مع بعضهم ًل يزال ال

ي سعيها 
ي أكملت شهادة الثانوية العامة بنجاح، ًل يزال عليها التعامل مع الحواجز المؤسسية والثقافية ف 

بعبارة أخرى، حتر القلة التر

 .  للحصول عىل التعليم العاىلي

ي الجامعات والكليات تشت  البيانات إىل حد
ي القبول ف 

ي صفوفوث زيادة عىل مر السني   ف 
النساء البدويات من النقب، لكن هذه  ف 

 . ي نظام التعليم العاىلي
ي المجتمع اإلرسائيىلي بسبب التوسع ف 

ي قطاعات أخرى ف 
ا ف 
ا
امرأة  12 فقط 1998 عام حتر الزيادة حدثت أيض

ي جامعة بن غ أكملنبدوية 
ي  42وريون،درجة البكالوريوس ف 

ا 21امرأة بدوية )مقارنة ب   64، كانت 2016 عام وف   بدويا
ا
 أكملن( قد رجال

. تظهر  43الوىل والثانية.  ألقابهن ي الحصول عىل التعليم العاىلي
ا ف 
ا
ومع ذلك ، بالمقارنة مع بقية السكان ، ًل يزال مجتمع البدو متخلف

ي السنة الدراسية 
ي الب 15/2014البيانات ف 

ي الجامعات والكليات من  اللقب الول، نسبة طالب الحكوميةلدات البدوية أنه بينما ف 
ف 

ي ٪4.9 ٪ و 2.6بي   تراوحت سنة  29و  20بي    الفئة العمرية
ي 9.1العربية  البلدات، وكان المتوسط ف 

 44٪. 14٪ والمعدل الوطت 

ي الكليات ذات الهمية الحاسمة لتحسي   وضعهم اًلجتماعي واًلقتصادي، مثل 
ًل يتم قبول العديد من الفتيات والفتيان البدو ف 

ي الردن والضفة ، الهندسة
العلوم الطبيعية أو العلوم الصحية، وبالتاىلي فإن العديد منهم يتقدمون للحصول عىل التعليم العاىلي ف 

ق  ية. الغربية وأوروبا الشر

ي حصلن التاريخية تمثل الثغرات 
ي النقب. النساء اللوابر

ا يفش معدًلت التوظيف الحالية للنساء البدويات ف   رئيسا
ا
ي التعليم عامال

ف 

ي العثور عىل عمل.  ًل يواجهن عىل شهادة الثانوية العامة ودخلن نظام التعليم العاىلي 
ي الخدمات  منهنعمل الكثت  وتصعوبة ف 

ف 

ي ذلك المناصب اإلدارية.  بعضهنالرعاية اًلجتماعية والصحة، ويتم ترقية ، عليمالعامة مثل الت
ي المقابل،  45إىل وظائف مهنية، بما ف 

ف 

ي لم يتلقي   التعليم الثانوي  
 النساء اللوابر

ا
، لم يتقدمن لو  كامال ي العثور عىل عمل دائم بأجر ًلئق،  نجهيوانظام التعليم العاىلي

مشكلة ف 

ي أو المهن المؤقتة لل يتوجهنوغالبا ما 
ي أعمالعمل بدوام جزب 

ي مهن  منهن يعملن. الكثت  ا ًل تتطلب مهارات خاصة أو تعليما  ف 
ف 

 . وغت  ذلك ذوي الياقات الزرقاء مثل خدمات التنظيف، مصانع النسيج، الزراعة

 أن التعليم هو العامل الرئيسي الذي يعيق دخول المرأة إىل سوق العمل.  هو  ادعاؤنا 
 
ات البدوية )منذ الطفولة البلدنظام التعليم  لو أن

ي 
انية حصل عىل تناقش أدناه( سالمبكرة، والتر اجعتاحتياجات المجتمع البدوي  بشكل صحيح تعالجمت   الفجوة بي   عموم  لتر

ي القوى العاملة، ال وبي   السكان 
ي المشاركة ف 

ي ال رواتبالنساء ف 
فصول ونوعية الوظائف بشكل ملحوظ. طالما هناك نقص ف 

ية،وشهادة  عال  مدرسية متهالكة، تشب  طالما هنالك مبانالدراسية، 
 
  بجروت بجودة متدن

 
ي نظام التعليم س فإن

تجد الثغرات ف 

                                                        
 

41 Ismael Abu-Saad, 2016. Access to higher education and its socio-economic impact among Bedouin Arabs in Southern 
Israel. International Journal of Educational Research, 76: 96-103. 

ي . ראשונות בהשכלה הגבוהה: משמעותה של ראשוניות בקרב נשים בדוויות משכילות. 2005, قويدر-أبو ربيعةرساب  42
 بحث لتوفت  رد جزب 

وط القبول للقب دكتور للفلسفة   .24' ص, عىل رسر
  .14' ص, תמונת החינוך בקרב החברה הבדואית בנגב על פי ממצאים בחתך ארצי. 2017, مركز تمار 43 

سكي شلومو  44 ي كونور أتياس سبت 
25-' ص, مركز أدفا. אך לא מדביק את הגידול בצמיחה –: השכר עולה 2016תמונת מצב חברתית . 2017, وإيتر

31.  
  .זהות מעמדית בהתהוות: פרופסיונליות פלסטיניות בנגב. 2017, رساب أبو ربيعة قويدر 45 
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ي استخدام ضعف نظام التعليم كأداة سياسية لممارسة ستتفاقمإىل سوق العمل، وربما حتر  طريقها 
. إذا كانت الدولة سوف تستمر ف 

ف بها،  الضغط عىل سكان القرى ي النقب غت  المعتر
ذين يشكلون ثلث السكان البدو ف 

ّ
 ، وال

 
بأن ينتقلوا إىل البلدات الحكومية، فإن

ي المعظم النساء المعاناة ستطال
ي ، ف 

ي أحسن الحوال واللوابر
ي أسوأ الحوالدون كفاءةى عاملة قوا سيشكلن ف 

لن  ،ببساطة ،، وف 

 .قادرة عىل دخول سوق العمل هذه النساء تكون

 أطر الطفولة المبكرة

ي 
بوي المتهالك ف  ات البدوية، تتمت   مؤسسات الطفولة المبكرة بالعديد من المشاكل. هذه المؤسسات البلدباإلضافة إىل النظام التر

، أو أسوأ من ي إطار خاط 
ي تنمية الطفال، وأولئك الذين هم ف 

دون إطار عىل اإلطالق، سيجدون  من هم –ذلك  لها دور حاسم ف 

ي تخدمهم طوال حياتهم؛
ي الحصول عىل الدوات والمهارات الساسية التر

باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه الطر تسمح  46صعوبة ف 

ي يقع عبء تربية الطفال عادة 
ي سوق العمل بشكل مستمر. بالنسبة لألرس عليهنللنساء، اللوابر

القليلة ، بالخروج واًلندماج ف 

 ، لموارد ا
 
ي مرحلة الطفولة المبكرة من الدولة أطر التعليم المدعومة فإن

إلزامية لتمكي   كال الزوجي   من الذهاب إىل العمل.  تعتت   ف 

ي غياب 
ي و إمكانية ف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة، فإن المهات / الوصول الجغراف 
ن ي  أو اًلقتصادي إىل أطر رعاية وتعليم الطفال ف  جت 

ي سوق العمل. عىل التخىلي ع
 ن مشاركتهن ف 

ي إرسائيل عىل الطفال من سن 
كون هناك فجوة ًل تقل عن سنتي   ونصف أنه تسنوات، بحيث  3ينطبق قانون التعليم اإللزامي ف 

ي 
ي سوق العمل وف 

. من أجل تشجيع النساء عىل اًلندماج ف  ام الدولة بتوفت  إطار تعليمي  
التدريب السنة بي   نهاية إجازة المومة والتر

، تعمل وزارة العمل ي
اف عليها. يحق لألطفال  من أجل إنشاء مراكز رعاية نهارية ومراكز  اًلجتماعية الرعاية والخدمات، المهت  واإلرسر

ي أطر 
ي تتغت  وفقا لفحص تحت الذين هم ف 

اف التابعة للوزارة الحصول عىل إعانة من الرسوم الدراسية، والتر  الوالدين قدرة اإلرسر

اوح أعمارهم بي   ٪76. ومع ذلك، من المهم التأكيد عىل أن معظم الطفال )اًلقتصادية
ي إرسائيل الذين تتر

سنوات هم  3و  0( ف 

ي أماكن خاصة غت  خاضعة للرقابة وغت  مدعومة 
ا ف  ي مراكز الرعاية النهارية حكوميا

الخاضعة  والرياض، وعدد قليل منهم فقط ف 

اف.   47لإلرسر

ي ال
ي الطر  وسطالوضع ف 

ي مراكز الرعاية النهارية، ونسبة الطفال ف 
ي أكتر صعوبة، حيث يوجد نقص حاد ف  افالعرب   الخاضعة لإلرسر

 لتقرير صادر عن شبكة  الوسط نسبتهمأقل بكثت  من 
ً
ي  نساءالاليهودي. ووفقا

العربية لديها مركز رعاية  السلطاتإرسائيل، فإن  ف 

ي  250طفل، مقارنة ب   2000نهارية لكل 
 ف 
ا
ي العام  48اليهودي.  الوسططفال

ي سن 16، فقط 2016ف 
ي البلدات  0-3% من الطفال ف 

ف 

اف عليها من قبل الدولة، مقارنة ب  ي أطر يتم اإلرسر
ي البلدات اليهودية28العربية تعلموا ف 

  49.% ف 

ي تخصيص الموارد الالزمة إلنشاء مراكز الرعمنذ  الحاصلالحكومة تدرك التميت   
ة طويلة ف  ي عام فتر

اية النهارية للسكان العرب، وف 

ت  2014 ي بناء الرعاية النهارية تغت 
انيات ف  ض أن تستفيد   بشكلطريقة تخصيص المت   السلطات المحلية منه كان من المفتر

وقراطية.  إزالةمن أجل تشي    ع عملية البناء و ذلك عىل وجه الخصوص، السلطات العربية ، الضعيفة ومع ذلك،  50الحواجز البت 

ي عام  ي   المساواة بي   الجنسدعم مكانة المرأة و فت لجنة كش
عىل  تحصل 2014أنه عىل الرغم من تطبيق نظام توزي    ع جديد، ف 

انية إجمالية قدرها ماليي    9 عىل ات العربيةبلدال أيضا استمر  التقصت   51بناء مراكز الرعاية النهارية. ل₪ مليون  200فقط من مت  

ي المناطق اليهودية ، مقارنة ب  مراكز  110، حيث تم بناء 2016-2014 بي   السنوات
ي  5ف 

 52ات العربية. البلدفقط ف 

                                                        
 

ي مرحلة  46
 
ي المدرسة، تشت  العديد من الدراسات إىل أن اًلستثمار ف

 
ي تطوير المهارات الالزمة للنجاح المستقبىلي ف

 
الطفولة المبكرة هو الكتر فاعلية ف

ي نمط حياة صحية
 
 .الوظيفة وحتر ف

  .המחסור במעונות יום ביישובים הערבים מחריף. TheMarker ,2018, ليؤور دتل 47
ي إرسائيل.הורים במלכוד: אחריות המדינה לחינוך וטיפול בגיל הרך בישראל. 2017, يعرا مان 48

 
ي النساء ف   .11' ص, لوب 

  .47 انظروا مالحظة 49
  .14.08.2014, תקצוב רשויות מקומיות לתכנון ולבינוי מעונות יום. 9.3 أمر من المدير العام, وزارة اًلقتصاد  50
ي الكنيستجلسة اللجنة لرفع  51

 
انيات وتنفيذ – مراقبة تطبيق بناء مراكز الرعاية النهارية. مكانة المرأة والمساواة بي   الجنسي   ف  من تاري    خ, مت  

23.06.2015. 
ي الكنيست 52

 
انيات وتنفيذ – مراقبة تطبيق بناء مراكز الرعاية النهارية. جلسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة بي   الجنسي   ف  تاري    خ من, مت  

19.06.2017. 

https://www.themarker.com/news/education/1.5848257
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ي 
ي النقب. البلدكما هو الحال ف 

ي البلدات البدوية ف 
ي مراكز الرعاية النهارية ف 

ا نقص ف 
ا
، 2015 عامال حتر ات العربية الخرى، هناك أيض

ي تدير  تعمللم 
ي جميع  ،طفال فقط 384 استفاد منها ها الحكومة، سوى ستة مراكز للرعاية النهارية التر

ي النقب. البلدف 
 53ات البدوية ف 

ي وعىل سبيل المقارنة، فإن  
 من مدينتر

ا
تيب الالسكان و  عدد من حيث  تشبه إحداها الخرى ورهطعيليت موديعي    كال -جتماعي اًل تر

ي أدب  مستوى حسب الاقتصادي 
ي مدينة موديعي   عيليت ف .مكتب اإلحصاء المركزي(منخفض )كالهما ف 

٪ من أطفال 28بينما ف 

ي  يتواجدون ما قبل المدرسة
ي رهط يتواجد  مركز رعاية نهاري، 21ف 

ي ثالثة مراكز فقط٪ 6 ف 
ي هذه الطر  راكز عدد الم .ف 

والطفال ف 

 النقب.  يعتت  ثلث سكان، و رجل وامرأة ألف 240 يصل إىلًل يكاد يذكر بالنسبة لعدد سكان 

ي مجال 
اف، ًل توجد إجابة كافية ل ور الحضانةدحتر ف  ي نقص لالخاضعة لإلرسر

ر لعمار من ف 
 
ط
 
وز /يوليو حتر سنوات.  3إىل  0ال تم 

ا ، 2015 ي جميع البلدات البدوية سوي 
ا  213عمل ف 

ا
ا  بيت ي حي   أن هناك  3.5طفل )حواىلي  991 تواجد بها ، عائليا

٪ من الطفال(. وف 

ي هذه الطر، فإن نسبة الطفال 
ي عدد الطفال المندمجي   ف 

ي ترتفع بالساس  الذين توضي بهم خدمات الرعايةزيادة ف 
هي النسبة التر

 54الرس العاملة. ب ت تلك الخاصةوليس

ي النقب،  تشجيع توظيف النساء البدويات ب معنيةإذا كانت الدولة 
ا بذلك عن طريق تكثيف التمويل ف  كما إن كان قسم الرعاية معنيا

ي لمراكز الرعاية
ة والضعيفة، يجب عىل الدولة بالذات ات النقب البدوية ضئيلة وقليلة. بلد، يبدو أن الحلول ف  ي هذه الفئة الفقت 

ف 

ي الحو إزالة   من أجل ، وليس أقل من ذلك،أكتر من المتوسطتوفت  أطر العمل 
النساء من الحصول عىل  من شأنها تمكي   اجز التر

 . مع راتبعمل 

. عىل الرغم من  3 من سنالدولة ملزمة ، سبقكما  ي
ويد الطفال بإطار تعليمي مجاب  القانون، ًل توفر دولة إرسائيل رياض وجود بتر 

اوح أعمارهم بي   
ي  6-3أطفال كافية لألطفال الذين تتر

  يبقون والعديد من الطفالات البدوية، البلدسنوات ف 
ً
بدون إطار. ووفقا

ي و سيكوي،  جمعية من أتت لبيانات
ي تراقب وضع رياض الطفال ف 

ي السنة الدراسية ) القرى والبلداتالتر
، (16/2015البدوية، ف 

  4843لم يتم تسجيل 
ا
ةطفال ي رياض الطفال من البلدات البدوي 

ي ٪ من مجموع الطفال البدو 20.8يشكلون هم  .ف 
رياض  جيل ف 

ي رياض الطفال هم سكان المجالس البدوية اإلقليمية بحسب البيانات، فإن الطفال. 
الذين يعانون أساسا من النقص الحاد ف 

وم وواحة الصحراء  ي  48 البالغي   من العمر ثالث سنوات،الطفال  لدى . القس 
وم٪ ف  ي واحة 63.7و  القس 

تم لم ي الصحراء ٪ ف 

ي رياض ال  تسجيلهم
ي فئةطفال. النسب المئوية ف 

  5-و 4العمار  ف 
ا
لنسب لتفست  ال. جزء من يةزال غت  مرضتًل  ها ، ولكنهي أقل قليال

ي محيطها، حيث ترفض الدولة بناء رياض الطفال
ف بها ف   المئوية المرتفعة هو أن هذه المجالس توفر خدمات للقرى غت  المعتر

ي هذه القرى. 
ا حقيقة أن العديد من الطفال ف  ا تعليميا ي رياض الطفال، ولكن تال ًل يملكون إطارا

نبع بشكل أساسي من النقص الحاد ف 

ا من طرق وصول متداعية، مواقع إشكالية لرياض الطفال الموجودة 
ا
توفت  واجبها بانتهاكات متكررة من ِقبل الدولة لو أيض

ف بها.  المواصالت انية تم تخصيص ،2016-2011 العوامبي    55لطفال القرى غت  المعتر ا  99-ل مت  
ا
ي ل صف

رياض الطفال ف 

ي النقب، ولكن تم إكمال البلد
ي تلك السنوات، تم إكمال  42ات البدوية ف 

ي  ةستبناء منها فقط. ف 
فصول رياض أطفال فقط ف 

انية لبناءالمجالس اإلقليمية، عىل الرغم من ت  إىل لجنة التر  56روضة أطفال.  28 خصيص مت  
ً
ي  والتعليم بيةهذا الفشل وصل أيضا

ف 

ي طالبت بحل و  ،الكنيست
ي لالتر

ي رياض الطفال ف 
 عىل ذلك، تعهدت وزارة التعليم بوضع البلدلنقص ف 

ً
ي النقب. وردا

ات البدوية ف 

ي المجالس اإلقليمية حتر بداية العام الدراسي الحاىلي  97
 ف 
ا
ثالثي    سوىعمل إًل تكتابة هذه السطور، ًل   موعد  حتر  .مبت  متنقال

ي مراحل مختلفة من التخطيط والبقية ،روضة
 . والتنصيبالبناء ، ف 

 
ا
ته ا إن عدم قدرة الدولة عىل تقديم مثل هذه الخدمة الساسية يؤدي إىل حالة تنتهك قانون

 
 بنفسها.  سن

 
الكثت  من ليس فقط أن

ي بعض الحيان يجدون الطفال 
، ف   المدرسة اًلبتدائية،  حتر الوصولأنفسهم دون إطار تعليمي

 
طلب منهن فإن ل عبء تحم   من ي 

ي التميت   المؤسس
جت    أمهاتهم. وضع هن   ابر

ي منازلهن لرعاية الطفال الذين ليس كهذا ي 
لديهم أطر  تالعديد من النساء عىل البقاء ف 

ي توفت  أطرٍ  قدرتهن   مل يعيقتعليمية، 
ي ف 
-3أعوام و 3-0 تعليمية لألعمار من عىل دخول سوق العمل. سنوات من العالج غت  الكاف 

                                                        
 

  .86' ص, 26 جدول, 40 انظر مالحظة 53
  .87' ص, 40 انظر مالحظة 54
بية والتعليم وأخ ضد' النصارصة وأخ, 17-12-36246עת"מ  55   .10.01.2018 حكم صادر يوم. 'وزارة الي 
  .6 جدول, 35 انظروا مالحظة 56



22 

ي  6
من النساء، وبعضهن، أو ربما معظمهن، مهتمات  يةكون ضحاياها الساستتثبت مرة أخرى كيف تعزز الدولة النماط التر

ي سوق العمل إذا تم إيجاد حل تعليمي 
 لطفالهن.  وتربوي باًلندماج ف 

 مراكز التوظيف والمناطق الصناعية

ي النقب عائق آخر ي
ي هو حول دون إدماج النساء البدويات ف 

ات البدوية. أنشئت البلدات البدوية بدون البلدانخفاض فرص العمل ف 

، مثل المناطق التجارية أو المناطق الصناعية، مما يجعل غالبية السكان البدو يعتمدون عىل مصادر للتوظيفبنية أساسية مناسبة 

ي  6يعرض الجدول رقم  . البلداتالعمل خارج هذه 
ي الضوء عىل فرص العمل للرجال والنساء ف 

ي تلقر
ة التر ا من النتائج المثت 

ا
عدد

ي النقب. البلد
ي حي   أن الرجال  نعمليمكن مالحظة أن نسبة عالية من النساء البدويات من المات البدوية ف 

خارج مناطق سكنهن، ف 

ه لدى. داخل البلداتعادة ما يعملون 
 
ي حي   أن

ي صفوف، 2014-2008 السنواتانخفاض بي    طرأ ساء البدويات الن ف 
الرجال  فق 

السنوات. بالمقارنة مع النساء اليهوديات وغت   عىل مدار التوظيف خارج مكان اإلقامة تختلف  نسبليس هناك اتجاه واضح و 

ي عموم السكان  ياتاليهود
ي ف 

وابر
ّ
 57. وبفارق واضح ء البدويات عالية باستمرار ، فإن النسبة المئوية للنسا إقامتهنن خارج مكان يعمل الل

 2014-2008 ، نإقامته مكان خارج امالتالع معدل: 6 الجدول

ي النقب 
 
 غير اليهود يهود بدو ف

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء 

2008 88% 28% 46% 58% 35% 54% 

2009 84% 31% 46% 58% 36% 54% 

2010 68% 13% 46% 59% 35% 55% 

2011 80% 53% 46% 59% 33% 56% 

2012 89% 84% 49% 64% 36% 57% 

2013 58% 64% 48% 63% 34% 55% 

2014 73% 47% 50% 64% 34% 53% 

مكتب اإلحصاء املركزي، استطالع عن القوى العاملة  –"غري اليهود"  -عمود "يهود" و ;32: التقرير األول، الئحة 3708بروكديل، قرار حكومي -جوينت-مايرز –عمود "العرب البدو يف النّقب"  :املصدر
 .2.43، الئحة 2015

ا  ساءل الن الفجوات بي   الرج تثت  اًلستغراب، البيانات ظاهري 
 
ي  والن

لدى السكان البدو اإلقامة ستكون  مكانخارج  ي   ملاالع نسبة ف 

ي المقابل، يمكن كعىل القل  
ساءمالحظة أن الالبقية السكان. ف 

 
ات ن اض من الم. بلداتهن  عادة خارج  نعملي من هن البدوي  مكن اًلفتر

ضافات البدوية، بلدال داخلالعمل  أماكننقص أن  وعدم وجود المؤسسات التعليمية لألطفال،  مواصالت عامة ضعيفةإىل  ما ي 

ز  ي تمنع المرأة من الذهاب إىل العمل خارج مكان إقامت هي أمور تعز 
ي هذا إىلوبالتاىلي ، هنأنماط البوية التر

 
انخفاض معدًلت  يؤد

ي النقب. من ناحية أخرى، تشت  البيانات إىل أن العديد من النساء البدويات 
ما  بلداتهنخارج  يعملنتشغيل النساء البدويات ف  ولرب 

ل خروجهن   وط تسه  رت هنالك رسر
 
ات إىل، لو توف  سوق العمل.  لدخلت نساء إضافي 

ي قي  و تقارير مختلفة، 
ي النقب، التر

ي القطاع البدوي ف 
ي المناطق التجارية حذرت مت برامج تعزيز التوظيف ف 

من وجود نقص حاد ف 

ي تقرير استشاري لصياغة خطة التنمية اًلقتصادية واًلجتماعية  .والصناعية والمناطق الصناعية المحلية
عىل سبيل المثال، ف 

ي ، 2021-2017 للسنوات
ه ًل توجد ف 

 
كة عدليا بأن كة للتوظيف، ما يؤثر  أشارت رسر حر  ة مصالح م  ا  البلدات البدوي  ي الغالب عىل سلبا

ف 

                                                        
 

ي الجيش بما ) تطرق البيانات لمجمل القوى العاملة 2012 منذ العام 57
 
ي ذلك من يخدم أو يعمل ف

 
 (.ف



23 

ي المساحات التجارية والمكاتب، ونتيجة لذلك 
كات التجاريةفالنساء. أشار التقرير إىل وجود نقص ف  فتح العديد من الشر

 
أنها أو  لم ت

ي المناطق السكنيةتقوم بشكل 
ي حتر أوائل التسعينات لم تكن ه 58.مرتجل ف 

، واستغرق النقب البدوية بلداتناك مناطق صناعية ف 

نشأت هذه المساحات وتم  تطويرها 
 
ي بداية هذا العقد المر سنوات طويلة حتر  أ

خذت إجراءات نوعية. فقط ف 
ُ
ي  ات

تطوير  سبيل ف 

ي  الواقعة حي   بدأت المنطقة الصناعية "عيدان هنيجف" عدد من المناطق الصناعية
فر عملية التسويق ب رهطلاىل الجنوب الشر

ي و
ي المنطقة الصناعيةمصنع أقيم شقيب السالم ف 

 تقرر باإلضافة إىل ذلك، وكجزء من قرارات حكومية مختلفة، . "عوف عوز" ف 

ي 
اجإنشاء مناطق صناعية ف 

 
ي مفرق شوكتو بطي   ، أبو قرينات، أم بت  هد

ي ، وتوسيع المناطق الصناعية القائمة ف 
شقيب السالم  ف 

قبعرعرة و 
 
ى أدناه، فإن إنشاء وتوسيع هذه المناطق الصناعية يواجه العديد من الصعوبات المتعلقة الن . مع ذلك، وكما ست 

ي تعتت  "عيدان هنيجفبضف النظر عن المنطقة الصناعية  59التمويل والموظفي   المهرة.  ،اإلدارة طوير،بالت
ا ، التر ، فإن جميع نجاحا

ي من عوائق كب
ة المناطق الخرى تعاب  ي استمرار ت 

 تطويرها وتسويقها.  ف 

ي 
ةات البدو البلدعندما يواجه اًلقتصاد ف  ي النقب وقرب  ها حواجز أمام التخطيط والبناء  ي 

التمويل واإلدارة، تظل فرص العمل  ،ف 

ي تطوير "سوق 
ي ق يتطور اسو ال  النوع من ". هذا داخىلي محدودة وًل تساعد ف 

أكتر مجموعات القليات من أجل خلق بيئة عمل  ف 

ي ظل ظروف معينة، 
، وف   للمجتمع المحىلي

ً
ي من شأنه يشا

ات البدوية البلدرفع معدًلت التوظيف. هذا عىل ما يبدو ليس الوضع ف 

ي النقب، خاصة بالنسبة ل
ةلنساء. من أجل تطوير فرص عمل واسعة للنساء، يجب عىل الحكومة خلق كتلة  توظيف اف  من  كبت 

ي لديهن قيود وارها وبجات البدوية البلدداخل  الفرص
هن، من بلداتخروج من بخصوص ال، حتر تتمكن النساء، خاصة أولئك الالبر

ي  -سهل الوصول إليه. يبدو اليوم أن الوضع مستحيل بالنسبة لمعظم النساء البدوياتمن الالعثور عىل عمل 
قراهن  فرص العمل ف 

ة قليلة، ًل توجد أطر تعليمية وبلداتهن   ي متهاوٍ المدرسة ونظام التعليم  لطفال ما قبل وتربوي 
. بدون بنية تحتية قوية للعمالة ف 

ي سوق العمل، وستظل بلدال
 عىل العديد من النساء التخىلي عن اًلندماج ف 

 التوظيف منخفضة.  نسبات البدوية، سيتعي  

 ةالعام المواصالت

ي  
ي ال عائق إضاف 

ا بنقص المناطق التجارية والصناعية ف 
ا
ا وثيق

ا
ضعف  هو  ات البدوية،بلدأمام دخول سوق العمل، والذي يرتبط ارتباط

دة للتوظيفالبنية التحتية للنقل العام. ًل يقتض المر عىل 
ّ
ي المصالح المول

ي  النقص ف 
 ، وحسب ات البدويةالبلدف 

 
إمكانيات  بل إن

ة، ًل تزال غت  كافية. منها إىل ة و النقل داخل البلدات البدوي ي السنوات الخت 
ي بدأت فقط ف 

ي منطقة بت  السبع، والتر
مناطق العمل ف 

ف بها، ًل توجد ف، مواصالت من البلدات الحكومية وإليها تحسن التبينما  ي جميع القرى غت  المعتر
ف بها وف  ي معظم القرى المعتر

ق 

 دون توسيع نشاطها.  وسائل النقل العام والعديد من الحواجز تحول

ي أي من 2009 حتر عام
ي النقب. البلد، لم تكن هناك مواصالت عامة ف 

ي ذلكات البدوية ف 
 رهطالعام، بدأ أول خط نقل عام من  ف 

ي عام
ة الحكوميةعمل من بال، بدأت خطوط النقل 2010 إىل بت  سبع. ف  ، ازداد حجم النقل 2015 . بحلول عامبقية البلدات البدوي 

ي النقب، وبالتأكيد أقل من ملحوظالعام بشكل 
ي اًلحتياجات الكاملة للمجتمع البدوي ف  ي النظت  ، ولكن ليس بطريقة تلت 

 ما يحصل ف 

ي أي من  60. اليهودي
ذي ي، مواصالت داخل البلد خطوط  البلداتبضف النظر عن رهط و حورة، ًل توجد ف 

ّ
ي المقام المر ال

ؤثر ف 

ي إرسائيل الول ع
ي حيث توجد  اتالرئيسي اتالمستخدم هن  ىل النساء لن النساء ف  ي المجتمع العرب 

للخطوط الداخلية، خاصة ف 

 61رخصة القيادة.  تأقلية من حامال 

ي حي   أن 
ي البلدات المخططة  تلمواصالت العامة قد تحسناف 

ة، ف  ي السنوات الخت 
ف بها وغت  فبشكل طفيف ف 

ي القرى المعتر
ق 

ف قب بها، حيث يعيش حواىلي نصف السكان البدو  المعتر
 
ي الن

اف بها ف  ا. عىل الرغم من اًلعتر
ا
عقد قبل أكتر من ، ًل يزال الوضع سيئ

ي  إىلمن الزمان، ًل تدخل وسائل النقل العام 
وممعظم القرى ف  أبو  القرىباستثناء  .وواحة الصحراء المجلسي   اإلقليميي   القس 

ي ، دريجات وقض الش  قرينات
ي محطاتتتوقف الحافالت  البلدات الخرى بقية، ف 

الطرق الرئيسية، مما يتطلب من تقع عىل  ف 
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مرور وسائل النقل المالئمة لم وجود البنية التحتية والطرق المعبدة اعدان 62مسافات طويلة حتر يصلوا إىل المحطة. لالسكان الست  

خولالحافالت  يمنعالعامة 
 
ي بعض القرى، و إىل من الد

ة الحيانف  ي البلدات الحكومي 
كما هو الحال مع   63. إىل بعض التقاطعات ف 

ة خدمات أساسية  ي  ها ترفض الدولة توفت  وبت  تحتية هام 
ي ذلك بنية تحتية ف 

ف بها، بما ف  ل دخول تسه   محسوسةالقرى غت  المعتر

 من  ذه الخدمات والبت  1، فهالحافالت
ا
ي يتحسن وضع النقل أن ًل وجود لها. بدًل

، يبدو أنه يتدهور. هذه القرى ف  عىل مر السني  

أهل العديد من  خدمت محطات ،60وشارع  40 شارع، 31 شارع رقممحطات الحافالت عىل طول  ألغيتعىل سبيل المثال، 

ف بها.  القرى ف بها وغت  المعتر
ا  الغت  مري    حخيار الاليوم، حتر  64المعتر ي  وهو  أساسا

ات لالمسر إىل لوصول من أجل اعدة كيلومتر

 
ا
 ا. محطة الحافالت لم يعد موجود

اجعة ةالعام   المواصالتلقد ثبت أن 
 
ي النقب الن

. وقد أدى وضع بشكل ملحوظ تساعد عىل زيادة عدد الطالب )خاصة الطالبات( ف 

ة بي   البلدات البدوية و  ي عدد الطالب البدو عىل م69بت  إىل زيادة بنسبة وسفا أحكليات العدد من الخطوط المبارسر
. ٪ ف  ر السني  

اتالبدو  الطالباتعدد  زاد ، 2014-2008 العوامبي    ي هذه الكليات  ي 
ي هذه المعاهد، )!( أضعاف ةثالثبف 

استخدام وسائل  بسبب ف 

ة زمنية   المعىطيوضح هذا  65ة. المالئمالنقل العام  ي فتر
كيف يمكن للبنية التحتية العامة المناسبة أن تؤدي إىل تغيت  جوهري ف 

ة.   قصت 

ي إمكانية وصول السكان إىل اًلحتياجات اليومية، سواء للوصول إىل العملا أساسي  عنضا  ةالعام   المواصالتتعتت  
الدراسة أو  ،ا ف 

فيهية. كما تم توضيحه  ا حتر إىل المراكز التجارية والتر
ا
البدوية دون مصادر داخلية للعمالة، وبالتاىلي فإن  البلدات، تم تخطيط سابق

 المالئم و لعام النقل اوجود 
ّ
ي سوق العمل. الضحايا ستمراري  واًل  لالندماجأمر بالغ الهمية هو ذي يسهل الوصول ال

اتة ف   الرئيسي 

 عدم امتالكهن  منخفض ، الاقتصادي -جتماعي اًل وضع الالنساء ذوات  هنلضعف البنية التحتية لوسائل النقل 
 
سيارات  حيث أن

ي تنقلهن إىل أماكن العمل العام عىل وسائل النقل يلزمهن اًلعتماد خاصة، 
ي واقع ف 

قل بالعمل. ف 
 
ي ا مؤخرا  بدأت فيه وسائل الن

ف 

ف بها و  البلدات المخططة، ي القرى المعتر
ف بها، وهي معدومة ف  ة العقبة هذه الغت  المعتر  ستكبت 

ا
 ا أمام انضمام النساءظل عائق

ات  اىل سوق العمل.  البدوي 
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ي  البدويات النساء توظيف لتعزيز الحكومة سياسة
 
 النقب ف

 ، ي إرسائيل عاب  عىل مر السني  
ي الذي سبق إقامة  من التميت    السكان العرب ف 

ي جميع مجاًلت الحياة، كجزء من الضاع الوطت 
ف 

فتم تطبيق هذه السياسة بشكل  .الدولة
 
كث ي حق م 

، والذي لم يتم  ف  ي
ي النقب، عىل خلفية نزاع ملكية الراض 

المجتمع البدوي ف 

ي النقب، عىل  .له حتر يومنا هذاح
ي الواقع، حتر بداية العقد السابق، لم يتم وضع خطة حكومية لتحسي   رفاهية السكان البدو ف 

ف 

ي إرسائيل لسنوات الفئة السكانية الرغم من كونهم
ي هذا الفصل سوف نستعرض بإيجاز  .الضعف والفقر ف 

الحكومة  خطواتف 

ي إرسائيل،  لدى توظيفلتعزيز ال ها دوافعو 
ي  التوسعب سنقومثم من السكان العرب ف 

ة  منبرامج ف  صتالسنوات الخت  ص 
 
ي خ

تر
ّ
 وال

 
ا
 تحديد

ّ
كت   عىل اإلجراءات ال

ي النقب، مع التر
خذتا لتحسي   الوضع اًلجتماعي واًلقتصادي للمجتمع البدوي ف 

ُ
ي ات

لتعزيز فرص  تر

 .العمل للنساء

ي بداية العقد 
امج  يحب عليها  إلرسائيلية تفهم أنه، بدأت الحكومة االحاىلي ف  ي السكان العرب وتم إطالق عدد من الت 

اًلستثمار ف 

ي الحقوق، ولكن اللم تنبع هذه الخطط من  .الحكومية باستثمارات غت  مسبوقة
ي إرسائيل متساوون ف 

فهم أن المواطني   العرب ف 

ي تحولت من سياس
، والتر ي هيكل اًلقتصاد اإلرسائيىلي

ات ف  ي نتيجة لتغت 
اكية ف  -نيودولة الرفاه إىل سياسة  هيئةة اقتصادية اشتر

الية ي منتصف الثمانينيات، . ليت 
ي حكومة  وبشكل أكتر كثافةبدأ ذلك ف 

يل شارون ئريأتحت قيادة بنيامي   نتنياهو كوزير للمالية ف 

ي ظل هذا النظام اًلقتصادي، تم خفض اإلنفاق العام بشكل حاد،  .وبعد ذلك كرئيس للوزراء
وتراجعت الدولة عن مسؤوليتها عن ف 

ي المخصصات
ة لهذه السياسة   .طريق خصخصة الخدمات العامة ومن خالل خفض كبت  ف  ر  كانتإحدى النتائج المبارسر إلحاق الض 

، مثل 
ا
ايدالذين تم دفعهم إىل الفقر الم ،الوالد الوحيد والمهاجرين الجدد ، العائالت مع العربالحريديم، بالسكان الضعفاء أصال  .تر 

ة ي الفتر
ع، 2010-2007 ما بي    ف  ي OECD مفاوضات لالنضمام إىل منظمة التعاون اًلقتصادي والتنميةبت إرسائيل رسر

من  ، والتر

  طرفها 
ا
ت رد ي تقرير ا نشر

،  ف  ي اًلقتصاد اإلرسائيىلي
التعامل معها، لن تكون إرسائيل قادرة عىل  وإىل أن يتمعن المراض اًلقتصادية ف 

عليم  لسكان العرب،برز التميت   طويل المد لية ساسالتوصيات ال  من بي    66.اًلنضمام إىل المنظمة
 
بية، الت

ي مواضيع التر 
ا ف  خصوصا

وظيف
 
ة  .والت

 
وصيات الحاد

 
ان العربالت

ّ
ي قدمتها منظمة التعاون اًلقتصادي والتنمية لدمج السك

ي و  التر
خاصة النساء العربيات ف 

تسوق العمل
 
ي السياسة ومحاوًلت لرفع معدًلت التوظيف  ، أد

ي صفوفإىل تغيت  ف 
 الس   هذه الفئة ف 

ّ
ةانك  .ي 

ي 
ي 2010 عامالف 

وفيسور تسق  ي إرسائيل ووضعت توصيات تهدف إىل  ي   إيكشت، نظرت لجنة برئاسة الت 
ي سياسة التوظيف ف 

ف 

ي الفئات ذات ال
ي إرسائيل، وخاصة ف 

الحريديم وذوي الرجال  ،النساء العربياتك  ةالمنخفض مشاركةتوسيع دائرة العاملي   ف 

ة فيما  .التوظيفالتوظيف، سيتعي   عىل الحكومة إنشاء نظام لدعم  نسبقررت اللجنة أنه من أجل رفع  .اًلحتياجات الخاص 

، أوصت اللجنة باتخاذ تدابت  مثل زيادة  ي ة يتعلق بالجمهور العرب  الوصول إىل أماكن العمل، إنشاء مراكز للرعاية النهارية مع إمكاني 

، مراكز  ي ي التدريب لل، دورات تجنيد زيادة اإلعانات، التعليم التكنولوح 
ي قراره 67.ذلك وغت   مهت 

ا اعتمدت الحكومة توصيات اللجنة ف 

اتتوظيف  غايتها هي أن يصلوقررت أن  1994 رقم ساء العربي 
 
اوح أعمارها بي   الال الن

ي تتر
٪ بحلول عام 41إىل  سنة 65-25بر

ي الب البدءباإلضافة إىل ذلك، قررت الحكومة  68. 2020
ي تهدف إىل تشجيع التوظيف ف 

امج الحكومية التر ي  وسطعدد من الت  العرب 

، زيادة الوصول إىل لتشغيل برامج  ،من خالل تخصيص موارد لمراكز التوظيف ي
ائنة والقروض،لتدريب المهت 

 
 غت  و  الرصدة الد

ي  69.ذلك
اف هذه القرارات الحكوميةف  ي تحول دون خروج المرأة العربية إىل سوق بالحاجة الماس   تم اًلعتر

ة إلزالة الحواجز التر

ف
 
، ن ي  ندماجواًل  ، إعانات لمراكز الرعاية النهارية، دراسات التمريض"ايلح تإيش"ذت برامج خاصة للنساء مثل العمل، وبالتاىلي

ف 

 .المدارس التكنولوجية

  

                                                        
 

  .5 انظر المالحظة 66
ي سياسة التوظيف, وزارة الصناعة، التجارة والتوظيف 67

ي : لجنة البحث ف 
  .2010 حزيران 3, تقرير نهاب 

  .2010 تموز 15, 2010-2020 وضع أهداف توظيف ل, 1994 قرار حكومي , مكتب رئيس الحكومة 68
ي القوى العاملة 4193 قرار حكومي :  انظروا للمثال 69

 
غ) اجتماعي -التغيت  اًلقتصادي عقب توصيات لجنة لزيادة نسبة المشاركة ف قرار (; تقرير ترختنت 

ي بلدات القليات للتطوير اًلقتصادي 1539 حكومي 
 
  (.12 -خطة البلدات ال) ف
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ي  البدو للسكان اًلقتصادي النمو لتعزيز خطة
ي  النقب ف 

 2012-2016 ف 

ي ال
ي النقب، الذين تم اعتبارهم الضعف ف 

،  وسطبالنسبة للسكان البدو ف  ي ا خطة خمسية  وضعتم فقد العرب  يصا لتحسي   خص 

ت المصادقة عليه .اًلقتصاديو اًلجتماعي  موضعه ذي تم 
ّ
نامج ال ي سبتمت   الت 

ي السنوات  2011ف 
كجزء   ظهر ، 2016-2012ونفذ ف 

تيب وضع اًلستيطان البدوي  -مخطط برافرمن  ي النقب بغي   لتر
ه.ف 

 
ي حي   أن

الخطة تم اعتماد خطة التسوية، تم تجميد  ف 

انية إجمالية بلغت مع الحكومة  من بقرار  الخمسية اًلقتصادية-اًلجتماعية   70. شيكلمليار  1.26مت  
ا
ا لقرار الحكومة، الهداف وفق

نامج   ي النقب، تعزيز السلطات المحلية وتعزيز الحياة اًلجتماعية كانتالرئيسية للت 
 ،تعزيز الوضع اًلقتصادي للسكان البدو ف 

ةالم والقيادة يةالمجتمع ي كما   .حلي 
كت   بشكل خاص عىل اًلستثمار ف 

ي التر
ينص القرار أيضا عىل أنه من أجل تحقيق الهداف، ينبع 

ي مجاًل 
وظيفال ت النساء والشباب، ًل سيما ف 

 
 .والتعليم ت

ي االتوظيف  نسبالتدابت  الرئيسية لرفع  أحد 
، جديدة (كما َسَيىلي   – )مراكز ريان توظيفإنشاء ستة مراكز  كان  لخطة الخمسيةف 

المإضافة إىل  ي حورة وشقيب الس 
ي ما قبل الخطة الخمسيةمراكز ريان  من )عدد  اثني   قائمي   ف  ي مجمل المجتمع العرب 

(، أنشئت ف 

ي 
ي والتو  .كهذه  مراكز  يةوالمجالس اإلقليمية البدو  البلداتكل   كي تكون ف 

جيه الوظائف الرئيسية لمراكز ريان هي دورات التدريب المهت 

ي 
ي المجتمع ربابتطوير العالقات مع أ، المهت 

 إجما .العمل والعمل مع عنارص مختلفة ف 
ا
  ،ًل

 
انية قدرها  صتص  خ مليون  101 مت  

انية بالكامل، مصلحة تشغيل المراكز ل ، الرفاه والخدمات بيانات من وزارة العمل 71. وحسب التقديرات فقد تم استخدام المت  

كا 2016-2012ما بي   السنوات  هأن إىلتشت   اًلجتماعية نامجشخصا  12494 شتر ي الت 
ما كانت مع ذلك، بين .، نصفهم من النساءا ف 

ي الحصول عىل عمل ٪ 62الرجال  نسبة
تقرير صادر عن مركز  72.٪ فقط 34 معىط يقف عند نسبةالنساء كان هذا ال لدى؛ ف 

نامج،  بروكديل-جوينت-مايرز  عن تقييم الت 
ا
٪ فقط من النساء 53، 2014-2012 العوامأنه بي   شف ك، الذي كان مسؤوًل

ي إيجاد عمل حصلوا عىل الحد الدب  من  .٪ من الرجال90العامالت عملن بدوام كامل، مقارنة بنسبة 
جزء كبت  من الذين نجحوا ف 

ا منه،  ي حي   كان الجر الجور أو قريبا
 .للساعة الواحدة للرجال شيكل  26.8، مقابل يكلش 25.2النساء يبلغ  لدى لساعة عملف 

جدتإضافة إىل ذلك،  ي معدًلت اًل  و 
ي استمراريفجوة ف 

ن بعد عام و ٪ من النساء يعمل66٪ من الرجال و 86، حيث كان لعملة ف 

 .73ابتداء العملمن 

ي يتوس أدى
والصعوبات ًل تزال ات البدوية إىل تحقيق عدد من اإلنجازات، ولكن يبدو أن التحديات البلدع أنشطة مراكز ريان ف 

ة ، تجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من العدد اإلجماىلي لألشخاص  .كبت 
ا
ي دائرةأوًل

ذين تم  توجيههم وضمهم ف 
ّ
ة  ال العمل خالل الفتر

ي ال 37236التقديرات تتحدث عن ، 6234 وصل إىل 2012-2016
 عن العمل ف 

ا
ف بها بلداتعاطال من  74.لوحدها البدوية المعتر

ي الحسبان ما تم   أن يكون هذا الرقم أعىل بكثت  إذاالمرجح 
ف بها ف  ان القرى الغت  أما بالنسبة  .أخذ سكان القرى غت  المعتر

ّ
لسك

ف بها   مسألة  علو ، تمعتر
َ
ي  ةمهنيجهات مع  أجريناها  من محادثات .مراكز ريانبالنسبة لمة المالئ

ي المراكز، يبدو أن المجتمعات ف 
ف 

ي تقدمها هذه القرى ًل تتمتع بالكثت  من الخدمات 
تر
ّ
بسبب المسافة الجغرافية وعدم وجود وسائل نقل عام  ، ذلكمراكز ريانال

، يمتنع العديد من  .للمراكز ريحةم
ً
بإعطاء  ونيطالبخرى ال مور ال العمال من هذه القرى، ومن بي    تجنيد اب العمل عن أربثانيا

ف بها   ي إحدى البلدات المعتر
ي ف 
موا عنوان سكت  ا وكشفت المحادثات  .بالنقل كي ًل يلتر 

ا
 عن البيانات المعروضة أعاله،  ،أيض

ا
فضال

ي 
ي أماكن عملأن النساء يواجهن صعوبات ف 

 يعملن بأجور منخفضة، تنصيبهن ف 
ا
ي يجدن عمال

وابر
ّ
 .والل

عد وزارة اًلقتصا عىل أن أقر   الحكومة قرار  ي و  أن تشج 
نامج تمتنفيذ برامج التدريب المهت   يكلماليي   ش 10تخصيص  لجل هذا الت 

ي سياق
ي  .هي الجهة المسؤولة عن التشغيل والتوجيه لهذه التدريبات مراكز ريان. الخطة الخمسية ف 

هنالك وصفتان أساسيتان ف 

 : ي
ات من وزارة اًلقتصاد وتدريبات من جهات مهنية  نطاقهما يستطيع من يتوجه إىل مراكز ريان أن يحصل عىل تدريب مهت  تحضت 

ا تمولها مراكز ريان(
ا
ي هي أيض

ي تقرير لمايرز. )والتر
ي عرضت ف 

هناك انخفاض  بروكديل،-جوينت-بحسب بيانات وزارة اًلقتصاد التر

                                                        
 

ي النقب خطة لدفع النمو والتطوير, 3708 قرار حكومي , مكتب رئيس الحكومة 70
  .2011 أيلول 11, اًلقتصاديي   للسكان البدو ف 

ي النقب خطة لدفع النمو والتطوير: تقرير متابعة. 2017, ونوعا روزنفلد تاىلي روتشيلد بيتت   71
  .6' ص, مركز تعزيز المواطن .اًلقتصاديي   للسكان البدو ف 

ي النقب خطة لدفع النمو والتطوير, كتاب برامج العمل, وزارة الزراعة وتطوير القرية 72
 كانون ثان  , (مسودة) 2017-2021 اًلقتصاديي   للسكان البدو ف 

 .67' ص, 2018
  .23-26' ص, 40 انظر المالحظة 73
  67' ص, 72 انظر المالحظة 74
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ي تدريب
ي عدد الطالب البدو ف 

ي عام متعلما  51مستوى بلغ  لدرجة ،وزارة اًلقتصاد  اتكبت  ف 
ي عام 60 -و 2013ا ف 

نسبة  .2014 ف 

ي هذه السنوات 
 طرأ ارتفاعمن تدريب وزارة اًلقتصاد ،  عكسوعىل ال 75(2-4%) غت  مرضيةالنساء البدويات من إجماىلي عدد البدو ف 

ي مشاركة المجتمع البدوي
مرر من جهات مهنية ف 

 
ي ت
ي التدريبات التر

ي عام .ف 
ا بدو  491، درس 2007 ف  بحلول عام  العدد  ، وزاد يا

امج عىل مدى السنوات إىل  .1057إىل ليصل  2014 ي هذه الت 
ي يدرسن ف 

ي عام 30كما ارتفعت نسبة النساء البدويات اللوابر
٪ ف 

ي عموم السكان، و  نسبة أقل من معىط. مع ذلك، ًل يزال هذا ال2014
ي التدريب ف 

ي تزيد النساء ف 
ة60عىل  التر ي السنوات الخت 

 76.٪ ف 

امج  ي  وكم منلم يتم العثور عىل بيانات حول عدد المتشبي   من هذه الت 
ي المهنة التر

ي الدورات التدريبية يوضعون ف  حصلوا خريح 

ي هذه مخصصة بشكل رئيسي للرجال البدو . عليها
 .غت  كاف والجزء الخاص بالنساء يبدو أن برامج التدريب المهت 

ي 
ي صفوفالجودة ذي  توظيفاًلقتصاد لتعزيز الوزارة  يقع تحت مسؤوليةمجال تدريب إضاف 

ي النقب هو تدريب  ف 
السكان البدو ف 

ي عام  .الهندسيي   
ي عدد بدأ برنامج  2013ف 

ي التوظيف( بالعمل ف 
ي الجنوب. "أشبال" )قناة دمج البدو ف 

ي نطاق من الكليات ف 
ف 

نامج يحصل الطالب  ن م  فر والدعم الشخصي من فريق الكلية وم، نفقات السومنح المعيشة المنح الدراسيةعىل البدو  الت 
ّ
مرافق ز رك

نامج هو استمرار من أحد مراكز  نامجلريان. هذا الت  ي حي   أن التغيت  الملحوظ هو ، 2013إىل عام  2007 عمل ما بي   عام دمج ت 
ف 

ي يرغب الطالب أن يدرس بها 
ة"، إمكانية اختيار أكت  للكلية التر

ي صفوف "عادي 
ادمج البدو ف 

ا
 .وبالتاىلي مسارات هندسية متنوعة أيض

، ف 2013بسبب أن برنامج أشبال ابتدأ عام  هناك وهماك حاجة إىل ما يقارب السنتي   إىل سنتي   ونصف إلنهاء المسار التعليمي

، النسبة المئوية لولئك الذين يحصلون عىل الدبلو  مات والنسبة بيانات جزئية وأحيانا متناقضة حول عدد الطالب، نسبة المتشبي  

ي الصناعة
ك به .المئوية لولئك الذين يتم دمجهم ف  نامج اشتر  نسبةطالب،  300حواىلي  مجمل البيانات يظهر أنه من بداية الت 

اوح بي   
ي هذه الكليات، والذي كان نسبة النساء لدى المعدل مشابه ل هذا  77.٪32-25النساء تتر

ي عام 23طالب غت  البدو ف 
٪ ف 

ي حي   أن35لتشب بي   الطالب البدو بنسبة . يقدر معدل ا2014
ي ٪، ف 

ي الكليات التكنولوجية  ه ف 
يقف هذا إجماىلي الذين يدرسون ف 

 78.٪20 -المعىط عند نسبة تقدر ب

ا لتقرير مايرز
ا
باإلضافة إىل التكيف  .بروكديل، فقد واجه الطالب البدو العديد من الصعوبات الكاديمية واًلجتماعية-جوينت-ووفق

 معرفة بسبب مستوى طالب البدو صعوبة المع الحياة الجامعية، وجد 
 
ي للعادات ، قيود لغوية،  متدن

كما المستوى الغت  كاف 

ي سوق العمل إضافة إىل ذلك أشار  .الدراسية
ي التعامل مع التميت   ف 

ي  .خريجو المسارات أنهم يواجهون صعوبة ف 
ي يعاب 

الصعوبات التر

ي ارتفاع معدل التشب تت ي  البدو والطالبات من المجتمع الطالب منها 
 الطالب البدو  .من المعتادأكتر سبب ف 

نامج يتلقر  ي إطار الت 
 ف 

ية ا لمدة شهر ونصف حيث يتعلمون اللغة اإلنجلت   يا ا تحضت 
ية، برنامجا كما يتم تمرير محتويات للمهارات الدراسية الرياضيات  ، العت 

ي وحزمة المرافقة  المرجحن م .واختيار المهنة نامج التحضت  ة من الزمن غت  كافية ويجب تمديد مدة الت  ة القصت 
أن تكون هذه الفتر

،  ليا )الهايتك(باإلضافة إىل ذلك، يتمت   عالم التكنولوجيا الع .الفردية من أجل منع التشب ي إرسائيل بإغالق اجتماعي
 فيما تقومف 

كات   "عىل أساس  بالتجنيد العديد من الشر
ا
يجعل من الصعب دمج المجموعات  ا هذا الوضع يخلق تميت  ا  .ا"صديق يجلب صديق

ي الدائرة اًلجتماعية القائمة
ي النظر  .السكانية غت  الموجودة ف 

ي تحفت   ينبع 
اق هذا الحاجز الهام وإيجاد عملية  ف  أصحاب العمل ًلختر

ي وظائف  الخريجاتيتم فيها وضع المزيد من الخريجي   و 
 من الوضع المعتاد ف 

ا
الذي يتجهون و  اليوم جيدة تتالءم مع مهنتهم، بدًل

 .فيه إىل التدريس

ذتقناة أخرى 
 
ف
 
تشجيع ريادة العمال التجارية من خالل وكالة  كانتتوظيف النساء البدويات   نسبةفيها الخطة الخمسية لرفع  ن

ة والمتوسطة التابعة لوزارة اًلقتصاد ي المجتمعات البدوية  نشاط ال .العمال الصغت 
 قبلوكالة ف 

ا
الخطة الخمسية، وبسبب  كان ضئيال

ي 
ي الهيئة التر

ة ف  ات الخت  لالتغيت 
ّ
شغ

 
ي  ت

ي اًلرتفاع ويبلغ بضع مئات ف 
، فإن عدد المستفيدين يواجه صعوبة ف  ي

النظام الميداب 

ي إحداث أي تغيت   هنالك شكولذلك،  79.السنة
ي محاوًلت  ملحوظما إذا كان هذا النشاط قد نجح ف 

ي إطار الخطة الخمسية ف 
ف 

ي   تحسي   وضع البدو 
ّ
ي النقب، والذين هم المستقل

ي وضع ف 
، سواء من حيث نسبة ال ف  ي

أو من  مستقلي   أقل من المعدل الوطت 
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ي هذا الصدد  .حيث أجورهم
نامج عىل  .التابع لصندوق كورت هي برنامج سوا للنساءو وهناك نقطة مضيئة ف  القروض ويستند هذا الت 

ة )التمويل ال رالصغت 
 
وفيسور  للفئات السكانية الضعيفة متبادل بضمان( مصغ ي وضعها الحائز عىل جائزة نوبل الت 

يونس  محمد التر

ي عام  .بنغالديشمن 
ي النقب ف 

نامج مع النساء البدويات ف  ي  2006بدأ الت 
ومنذ ذلك الحي   تم توسيعه ليشمل أماكن أخرى ف 

ة والمتوسطة إىل هذا الم اري    عا، انضمت مؤسسة المشوبفضل نجاحه 80.إرسائيل ، قامت بتمويل 2010، وبحلول عام بادرةالصغت 

ي  .٪ من نشاطها50
نامج النساء اللوابر من خالل قرض  الضئيلة بالتمويل والمعرفة التجارية ة القليلةمعرفال ذواتويساعد الت 

رافقة من الطاقممجتمعي و  نامج أعطيت ال عىل أثر . م  ا  1484ت 
ا
لمجموعة متنوعة من  2014-2011 العوامبي    ياتنساء بدو ل قرض

كات مثل التجارة )المالبس ات التجميل، الشر ها، مستحض  ي ، عالجات التجميل(، لعب الطفال وغت 
 81.الخياطة وتربية وبيع المواسر

مجموعة الهور المستهدف، النساء من الجم نه اتالرئيسي اتأن المستفيددراسة أجراها صندوق كورت عن برنامج سوا، بووجدت 

نامجمنخفضة، الاقتصادية -جتماعيةاًل   الت 
 
ي يزيد دخل الرسة بمعدل  بأن

ي الشهر، و  ألق 
نامج يزيد  عدا عن الدخلشيكل ف   فإن الت 

ي الرسة
ي القرارات المالية ف 

ي  .من استقاللية المرأة ف 
 بلدات الحكوميةالومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن الخطة تنفذ بشكل أساسي ف 

ف بها ف بها وغت  المعتر
ي القرى المعتر

 ما تصل إىل النساء ف 
ً
ي هذه القرى  82.ونادرا

الوصول إىل وسائل النقل العام  حيث، بالذاتف 

ها من البنية التحتية  ، حيث أن العديد من البإمكان ا، منخفضة لعمالةالداعمة لوغت  وع إحداث تغيت  كبت  تعمل من  مصالحلمشر

 .ل النساءز امن

ة لرفع    نسبباإلضافة إىل الخطط المبارسر
ا
ي كان من التوظيف المذكورة أعاله، حددت الخطة الخمسية عدد

ا من اإلجراءات التر

ض أن  ( عوائق أمام إدماج المرأة البدويةال تزيلالمفتر
ا
ي سوق العمل، مثل تحسي   نظام النقل، إنشاء ودعم مراكز  )والبدو إجماًل

ف 

ي البلدات ة ورياض الطفال،الرعاية النهاري
ي  .يةالبدو  تطوير مناطق صناعية وتحسي   نظام التعليم ف 

أظهرت البيانات المقدمة ف 

ي البنية التحتية أموال طائلةالفصل السابق أنه عىل الرغم من تخصيص 
 .التوظيف الداعمة، ًل تزال هناك عوائق ف 

ي مرحلة ما قبل المدرسة )مراكز  يكلمليون ش 24كجزء من الخطة الخمسية، تم تخصيص 
لزيادة عدد الطفال وأطر الطفال ف 

انية،  83.(دور الحضانةالرعاية النهارية و  ي عىل الرغم من استخدام المت  
ي هذه الطر )وحتر أنه تراجع ف 

فإن عدد الطفال لم يزدد ف 

) ي البلدات البدويةصفوف الهاىلي العاملي  
ي المجالس اإلقليمية  كذلك سائل النقل العامو  84.، كذلك لم تنشأ مراكز رعاية ف 

، خاصة ف 

ف بها، ًل تعمل بشكل  ي القرى غت  المعتر
كجزء من الخطة الخمسية، تم تخصيص  .وهي مليئة بالفشل والعقبات التخطيطية جيد وف 

النقل دائرة ل لوزارة النقل لتحسي   وصول السكان البدو إىل مؤسسات التعليم والتوظيف من خالل توسيع وسائل شيكمليون  276

نامج فإن النجاحات الوحيدة هي زيادة الخطوط البي    .العام وتطوير شبكات النقل الرئيسية ي البلدات الحكومية -منذ بداية الت 
بلدية ف 

ف بها، . علياوكذلك السفريات لمعاهد الدراسات ال ف بها )المجالس اإلقليمية( والقرى غت  المعتر ي حالة القرى المعتر
تقدم  لم يطرأ ف 

ي ومشاكل البنية التحتية، مثل الطرق غت  الممهدة أو الضيقة، تؤخر دخول الحافالت إىل القرى
تطوير مناطق العمل  إن .حقيقر

ة، ويبقر معظمها متخلفا حتر بعد القادرة عىل زيادة المعروض مو ات البدوية، بلدالمجاورة لل ن العمال، يواجه أيضا عقبات كبت 

انية الخطة الخمسية لال  .الخطة الخمسية ي تنمية ابلغت مت  
ي ستمرار ف 

مليون شيكل،  141.5ات البدوية البلدلمناطق الصناعية ف 

انية بشكل كافلكن حسب التقديرات و  ي معظم المناطق الصناعية، لن يتم استخدام المت  
، تم 2015و  2012 العواموبي    .ملق 

ي منطقة رهط، تواجه جميع عيدان هنيغيف عدا عن المنطقة الصناعية  85.دونم 1908 مخطط يبلغدونم من أصل  390بيع 
ف 

ي المناطق الصناعية الخرى عوائق 
 .التسويق واإلدارة، التنميةف 
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ي 
 2021-2017السنوات برنامج للتنمية اًلجتماعية واًلقتصادية للمجتمع البدوي  ف 

ي أغسطس
ي النقب للسنوات 2016 ف 

باإلضافة إىل ذلك،  2021.86-2017، قررت الحكومة تمديد الخطة الخمسية للسكان البدو ف 

ي النقب سيحصلون عىل نصيبهم من قرار الحكومة 
ي السنوات  لدى القلياتللتنمية اًلقتصادية  922تقرر أن سكان البدو ف 

ف 

اير  .2020-2016 ي فت 
)المشار إليها  2021-2017اًلقتصادية الخمسية لألعوام -، تمت الموافقة عىل الخطة اًلجتماعية2017 ف 

انية القرار  تستند مليار شيكل  1.37مليار شيكل، منها  3.12 قدره بمبلغ ("فيما بعد ب : "الخطة الخمسية الجديدة عىل ترسيخ مت  

نامج أن وحدد القرار  922.87 ي ، حيث هو التوظيفأحد المجاًلت الساسية للت 
كت   إىل وجوب قرار يشت  العدد من الخطط  أنه ف 

التر

نامجمن ال. تشغيل النساءعىل  اًلستفسارات ، لجان الكنيست من عدد  منبدأ قبل نحو عام، ولكن يبدو  هأن ، إذ مبكر تقييم الت 

ات قرار  منومع ذلك، ف..برنامج عمل أي ًل يتوفر بعد لعديد منهم لأن ب ،وطلبات المعلومات المرسلة إىل المكاتب الحكومية

نامج، تبي   ال مسودة كتاب خططو  الحكومة ي هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الت 
أنه إذا تم  من جهة عمل المقدم إىل وزارة الزراعة، والتر

 قد أهملتالخطة الخمسية السابقة فإن عدة خطط من  إذا ما طبقت فإنها تستحق اإلشادة بها، ومن جهة أخرىتنفيذ استثمارات 

ي  .عىل الرغم من فائدتها
ي ترتبط بشكل مبارسر أو غت  مبارسر بعمل النساء وإزالة الحواجز ف 

امج التر أدناه سوف نستعرض بعض الت 

ي سوق العمل ناندماجه
 .ف 

ي تحول دون إدماج السبقكما 
ي سوق الع نساء، فإن أحد العوائق الرئيسية التر

 .لمل هو اًلفتقار إىل المؤسسات التعليمية لألطفاف 

ي حواىلي 
ف الخطة الخمسية الجديدة بسوء حالة المؤسسات التعليمية والنقص الحاد ف  من الفصول الدراسية ورياض  1200تعتر

ي ال
ي هذا الصدد  .ات البدويةبلدالطفال ف 

 فص 1205مليار شيكل لبناء  1.18، تم تخصيص وف 
ا
ة بحلول نهاية روضة جديد 238و  ال

ا الهدف طموحا  يعتت  هذا  .2021عام  ي ل ا نظرا
ة ف  ي السنوات الخت 

بية والتعليم ف  عىل صفوف ورياض الطفال، و بناء الفشل وزارة التر

ي المجالس اإلقليمية واحة وجه الخصوص
ومو  الصحراء ف  ي الخطة الخمسية السابقة، العىل غرار  .القس 

خمسية جديدة الخطة ف 

باختصار بأن عىل وأشار قرار الحكومة  .إنشاء مراكز الرعاية النهارية ودور الحضانةبليس من الواضح ما هي الهداف فيما يتعلق 

ي  جناح مراكز الرعاية النهارية
ي النقب وفقا للقرار  خدماتوال الرفاه وزارة العمل، ف 

انية للسكان البدو ف   .922اًلجتماعية تخصيص مت  

ي الكنيست لم تتلق إجابة واضحة عن حالة مكانة نة النهوض بلج
دور الرعاية النهارية و مراكز المرأة والمساواة بي   الجنسي   ف 

ي تقدمت طلباتال وكميةعدد الطفال  ،الحضانة القائمة
 88.جديدة مراكز لبناء  يةبدو المن السلطات  التر

ي الخطة الجديدة تم 
ي معاهد التعليم العليا، ولهذا المر تم بعكس الخطة الخمسية السابقة، فق 

التشديد عىل أهمية دمج البدو ف 

انية بمقدار  ، لم يتم حتر اآلن نشر خطة عمل مفصلة، 2018 عىل حد علمنا، حتر بداية عام. مليون شيكل 110تخصيص مت  

( هي  ي ي إطار برنامج تجريت 
ي تعمل عىل دفع هذا الهدف )ف 

ي كلية سبت   " ديميابوابة لألكا" والخطة الوحيدة التر
عىل الرغم من  89.ف 

بية والتعليم لدمج الطالب ي حددتها وزارة التر
 والطالبات من المجتمع حقيقة أنه لم يتم بعد نشر خطة تفصيلية، فإن الهداف التر

ي عدد طالب ال 26من النقب هي زيادة بنسبة  يالبدو 
ي وزيادة بنسبة  لقب٪ ف 

ي طالب الدكتوراه حتر عام  55الول والثاب 
٪ ف 

ي الخطة الخمسية الجديدةواصل تكما سي 2021.90
انية "أشبال" للهندسيي   والهندسيات ف  ي مت  

 مليون 37.5 بلغوسي الدعم ف 

 .شيكل

ي البلدات والمجالس الريانأن مراكز  يتبي    الخطة الخمسية الجديدةمن 
البدوية قد صدرت لها تعليمات  إلقليميةا التسعة العاملة ف 

امج نساءبإعطاء الفضلية لل ي عدد من الت 
٪ عىل القل من المشاركي   الجدد من النساء وأن يتم تقديم 70الهدف هو أن يكون  .ف 

ي للنساء55
ي مراكز ريان من النساء 2016 عامحتر ال .٪ من التدريب المهت 

ّرر ، كان حواىلي نصف المشاركي   ف  ٪ من التدريب 15 وم 

                                                        
 

ي النقب, 1877 قرار حكومي , مكتب رئيس الحكومة 86
ي المجتمع البدوي ف 

  .2016 آب 11, برنامج للتطوير اًلقتصادي واًلجتماعي ف 
ي النقب, 2397 حكومي قرار , مكتب رئيس الحكومة 87

ي المجتمع البدوي ف 
  .2017 شباط 12, 2017-2021 برنامج للتطوير اًلقتصادي واًلجتماعي ف 

ي الكنيست 88
 
ي النقب, لجنة رفع مكانة المرأة والمساواة بيم الجنسي   ف

برنامج للتطوير  2397 تطبيق قرار – تشغيل النساء العربيات البدويات ف 
ي 
ي النقباًلقتصادي واًلجتماعي ف 

  .2018 شباط 22, تقرير تلخيصي  – 2017-2021 المجتمع البدوي ف 
ي السنة الوىل، توفت  غطاء خاص، 89

 
ي مجموعة متنوعة من المجاًلت، مع إعداد منفصل ف

 
مساعدة  برنامج لدمج البدو من النقب إىل درجة البكالوريوس ف

، ت ي ذلك: التوجيه، التعزيز الكاديمي
 
القسط  –قوية اللغة، مهارات ناعمة، استشارة ومرافقة شخصية لكل طالب، دعم اقنصادي ومرافقة قريبة، بما ف

، معونة للمعيشة، ، تفهم لألعياد، اللغة، إلخ. إمكانية الوصول المادية  الدراسي ي
 
ين، معدات تعليمية، إمكانية الوصول الثقاف ترتيبات  -منح دراسية للمتمت  

ي ال
 
 .سفرنقل عام والمساعدة اًلقتصادية ف

بية والتعليم بتاري    خ رد لطلب حرية المعلومات 90   .21.01.2018 من وزارة التر
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ي إىل النساء، بحيث 
ي  أنهالمهت 

ومع ذلك، ليس من الواضح  91.تصحيح وتفضيل النساء عىل القل من حيث الهدافالهناك رغبة ف 

 .بعد كيف سيتم تحقيق هذه الهداف

ي تحول دون إدماج السكان البدو 
كجزء من اًلستنتاجات المستخلصة من الخطة الخمسية السابقة، تبي   أن واحدة من العوائق التر

ي سوق العمل هو الحاجز اللغوي، وخاصة 
ية لماكن العمل" ولذلك،  .النساء لدىف  انية بلغت تم افتتاح برنامج "عت  ماليي    5بمت  

نامج. مشارك، طوال خ 2500-ل شيكل ، مجموعة الهدافمن مس سنوات من الت  ي تم وضعها نصب أعي   المنظمي  
تجدر  التر

نامج مصمم بشكل أساسي للنساء ) اإلشارة ي سوق العمل منهن لالندماج رجل(، ولكن التوقعات  700مقابل  1600إىل أن الت 
ف 

ع من٪، 33معدل بنسبة بالمنخفضة وتكون 
 
توق يقف معدل توظيف كما سبق،   .وما فوق₪  6500فقط كسب منهن ٪ 5 بينما ي 

ي 
إىل هذا عتبة منخفضة  السبب من وضع ويطفو إىل السطح سؤال حول٪، 34 عند نسبةمراكز ريان حاليا يتوجهن لالنساء اللوابر

ية من شأنها أن المقصود بالطبع  الحد، إذ  ي فرص النساء  تحسي   هو أن دورة العت 
ي العملف 

 .اًلندماج ف 

ي أنعىل الرغم من 
ة  ه ف  ي  2016-2012الخطة الخمسية للفتر

ي تطوير المناطق الصناعية ف 
ات البلدقد ثارت الكثت  من الصعوبات ف 

ي البدوية، 
 للمعلومات الواردة من  .إضافية لتطويرها الخطة الخمسية الجديدة لم تخصص أموالف 

ً
ي  مندوبووفقا

وزارة اًلقتصاد ف 

ي المرأة والمساواة ب مكانةلجنة النهوض ب
، ًل يزال تطوير المنطقة الصناعية ف  ي المنطقة  عرعرة النقبي   الجنسي  

، ف 
ً
من  بجاريا

ي أبو قرينات توجد دونم ،  15تسويق  لم يتم،  شقيب السالمالمنطقة الصناعية 
ي بت  حواجز تسويقية،  ف 

والمناطق الصناعية ف 

ي مراحل التخطيط والتطويرهداج وأم بطي   ًل تزال 
انيات إضافية لإلدارة بقرار وجود من المحت  لذلك ف .92ف  عدم تخصيص مت  

ي ستعجل بتطويرها وتسويقها، 
ي عام ذلك قد تقرر إذ السليمة لهذه المناطق الصناعية، والتر

ة إثارة لل. وحتر أكتر 2012ف  قرار الحت 

ي بدو التنمية واستيطان سلطة تكليف ب
ي النقب، ف 

ي وزارة الزراعة، ت التر
ي البلدم لكي تطور عمل ف 

بدوية بتكلفة الات ناطق صناعية ف 

ي هذا الموضوع ، مثل وزارة أنه كان أكتر يبدو  .مليون شيكل 25
ة ف  اء مهنيي   وذوي خت  من المناسب أن يعهد هذا المجال إىل خت 

 .اًلقتصاد

ي لن يتم 
امج التر ي الحسبان أحد الت 

انية الخطة الخمسية الجديدة هو برنامج التدريبأخذها ف  ي مت  
ي  ف 

 من تعزيز هذا  .المهت 
ا
بدًل

ي كما 
ي برامج التدريب، والتر

نامج والعمل عىل رفع نسبة النساء المشاركات ف  أعاله، كانت منخفضة للغاية بالنسبة إىل عامة  ذكرنا الت 

انياتها بشكل منفصل ي  .السكان، يبدو أن هذا المجال قد تم نقله إىل مسؤولية مراكز ريان دون وضع مت  
هذا السياق، لم يبدو أنه ف 

نامج، تنوي    ع التدريب عت  يتم استخالص ال  من زيادة تمويل الت 
ا
يناسب النساء ووضع  بما  اتمن الخطة الخمسية السابقة، وبدًل

 .قرروا دفنهفقد ، ن ودمجهنأهداف إلدراجه

  

                                                        
 

  .67' ص, 71 انظروا المالحظة 91
ي النقب للتطوير اًلقتصادي واًلجتماعي  نقاش حول تطبيق الخطة الخمسية 92

 
 وحول الخطة الخمسية الجديدة, 2012-2016 لدى السكان البدو ف

ي لجنة رفع  2017-2021
 
ي الكنيستف

 
ا, 27.02.2018 مكانة المرأة والمساواة بي   الجنسي   ف   .المعلومات نقلت لفظيا
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 مُ 
ّ
 ستنتاجاتوا صلخ

ي من ضائقة اقتصادية و 
ي النقب يعاب 

ي الخروج من ضائقته، ويجد ر فقمن الالمجتمع البدوي ف 
ت باولصعا ىدحإس تنعکو .صعوبة ف 

ي ل، لعموق افي سن علی مکاس لتنافافي  فرص متدنيةن لمجتمع ما بناءن أمد یدلعایعاني ث حیل، لعموق افي س
بسبب ك لذبما ف 

ي سوق وضع ال .زلتمیید واًلستبعاب ابسب، ولتعلیميم ااظلناا في وھکتسبالتي رات المھام والتعلیوى امستض نخفاا
نساء البدويات ف 

ي حتر بالنسبة لل
ي إرسائيلبقية البدو أو  رجالالعمل هامسر

ي أقلية عرقية،  ا وبوصفهن نساءا  .النساء العربيات ف 
يتعرضن لهياكل فهن ف 

ي ظل ظروف غت  مالئمة، قمع متقاطعة تدفع بهن إىل الفقر 
 .البطالة أو العمل بأجور متدنية ف 

ي هذه الوثيقة سعينا إلظهار 
ي توظيف النساء البدويات من النقب، منف 

ي حدثت ف 
ات التر تأسيس دولة إرسائيل حتر يومنا  ذ التغيت 

ي  .هذا
ه ف  يةبلدأدى تجريد المجتمع البدوي من أراضيه ومحاوًلت تركت   ي الدور اًلجتماعي واًلقتصادي  ،ات حض 

ات ف  إىل تغيت 

ي  ي الجانب السلت 
 ف 
ً
ي اقتصاد الرسة، فقد أدت عمليات إذا لعبت الن .للمرأة البدوية، وغالبا

 ف 
ا
 فعاًل

ً
ي دورا

ي الماض 
ساء البدويات ف 

ي رعاية الطفال، زيادة اًلعتماد عىل الرجال 
ي الفضاء نعىل حركته شديدةقيود لو التحض  إىل تقليص دورهن ف 

البلدات البدوية  .ف 

ي تم تأسيسها 
المجتمع التقليدي إىل المجتمع الحديث، وقد تدهورت  بنية تحتية حديثة من شأنها أن تسهل اًلنتقال من وفر لم تالتر

، فإن العديد من النساء ًل يمكن .أوضاع النساء من عدة جوانب  .مهارات ذات صلة بسوق العمل يفتقرن إىلالوصول و  هنبالتاىلي

ي القوى العاملة أقل بكثت  من مشاركة السكان اآلخرين
ي  .تظهر النتائج أن مشاركة النساء البدويات ف 

٪ من 16، كانت 2015عام  ف 

ي القوى العاملة، مقارنة مع 
يكات ف  ي النقب رسر

ي إرسائيل، و27النساء البدويات ف 
ي صفوف٪ 64 -٪ بي   جميع النساء العربيات ف 

 ف 

ي القوى العاملة عىل مر السني   بي   النساء اليهوديات من النقب وال .النساء اليهوديات من النقب
 عربياتازدادت نسبة المشاركة ف 

ي إرسائيل، ولكن يبدو أنه 
ي النقب  لدىف 

ء ومعتدل وًل يالئم  التغيت  اتجاه تحسن، ولكن  وبالرغم من وجود النساء البدويات ف  بىطي

ي سوق العمل يعملن بدوام كاملب .احتياجات العائالت
تعتت   .إلضافة إىل ذلك، فإن أقل من نصف النساء البدويات المشاركات ف 

ي 
ي النقب من البلداالبطالة ف 

 للبيانات، تشكل النساء غالبية الباحثي   عن عملال ت البدوية ف 
ً
ي إرسائيل، ووفقا

كما أن الفجوات  .عىل ف 

اتهنوبي   نظ نبي   النساء والرجال البدو وبينه   ياتاليهود ت 
ا
ي تصل أحيان

ي مستوى الجور، التر
ي النقب واضحة أيضا ف 

ات ف  ا إىل عشر

ي المائة
ي تعمل فيها  .ف 

كز ي نأنه اتالبدوي النساءيظهر تحليل للصناعات التر ي الصناعات ذات الجور المتدنية، مثل التعليم نتر
 ،ف 

ي تظهر من النتائج هي  .الصحة والرعاية اًلجتماعيةخدمات 
ي أجور النساء البدويات نسبةالنقطة المضيئة الوحيدة التر

 إذ  ،الزيادة ف 

ة زي ي السنوات الخت 
ي النقب و سجلن ف 

ي أن نتذكر أنه من حيث  .البدومن الرجال ادات أعىل من النساء اليهوديات ف 
ومع ذلك، ينبع 

ة  .القيمة المطلقة، ًل تزال الفجوات كبت 

ي أجور النساء البدوياتل
ي قوة العمل وتدب 

ي عادة ما تغذي بعضها  هنالك لمشاركة المنخفضة ف 
ات مؤسسية وثقافية، والتر تفست 

ف بها، ًل يؤدي إًل إىل تعزيز  .البعض ي القرى غت  المعتر
إن عجز الدولة عن توفت  مؤسسات تعليمية ذات جودة عالية، ًل سيما ف 

ي 
ة عىل تعليم ال لمالمعايت  البوية التر لشهادة البجروت ارتفاع معدًلت التشب، انخفاض معدًلت اًلستحقاق  .نساءتعلق أهمية كبت 

ي المدارس الثانوية 
ي مؤسسات التعليم العاىلي القليل من لفتيات و ا لدىف 

ي ينجحن ف 
بشكل مبارسر  كل هذه المور تؤثر   ،النساء اللوابر

ي الوظائف 
ي سوق العمل، وخاصة ف 

ي اًلندماج ف 
 .ةالمربحعىل فرص النساء ف 

ي أطر الطفال النساءومن العوائق الخرى أمام اندماج 
ي سوق العمل، النقص الحاد ف 

قيقة أن المجتمع البدوي عىل الرغم من ح .ف 

ي المناطق البدوية
اف الحكومة ًل  بالذات مجتمع فقت  يحتاج إىل دعم أطر الطفولة المبكرة، ف  عدد مراكز الرعاية النهارية تحت إرسر

ي بناء رياض الطفال  .يكاد يذكر
اماتها تجاه المجتمع البدوي ف  ي دولة إرسائيل بالتر 

ًل يتم سنوات، حيث  6-3بي   ما  لعمار ًل تق 

ي رياض الطفال
ي هذه العمار ف 

ي بهذا الوضع  يدفع .تسجيل خمس الطفال البدو ف 
العديد من المهات للتخىلي عن اندماجهن ف 

ي ذلك، ف
ا ا ليس مجديا المر سوق العمل، حيث أنه حتر وإن رغي   ف   .اقتصاديا

تم تأسيس المجتمعات البدوية بدون بنية تحتية توظيفية، مما يجعل اقتصاد البدو يعتمد عىل مصادر التوظيف  كما ذكر أعاله ،

ي ال
ي القوى العاملة خارج م .اليهودي وسطف 

ي المناطق  .إقامتهن كانلذلك، تعمل نسبة عالية من النساء البدويات ف 
إن النقص ف 

ي 
ي سوق العمل بسبب عىل وجه الخصوص وية يقود النساء ات البدبلدالالتجارية والمناطق الصناعية ف 

إىل التخىلي عن اًلندماج ف 

نا أن .التوقعات بأنهن سيبقي   بالقرب من منازلهن ي  هإذا اعتت 
 - منخفضةات سيار ال مالكي  حيث نسبة - يةالبدو  البلداتبالتحديد ف 

كان قد إذا   .للحد من اإلمكانيات المتاحة للنساء للعمل نعىل عقبتي   رئيسيتي   تتفاعال سنحصل، متداٍع وضع وسائل النقل العام 
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ر لمعظم
 
أن المفاح   فليس من ، كافيةلعمل غير ا مراكز لى م إلعاالنقل اووسائل ، تهنبلدارج للبحث عن عمل خا التوجهء لنساا قد

 .اتلكثيرا تستسلم

ي العقد 
ي سياسة الحكومة تجاه التنمية اًلجتماع  الخت  ف 

ي كان هناك تغيت  ف 
 صفوف ية واًلقتصادية ف 

ً
ي النقب، إدراك

 ا السكان البدو ف 

ي نهاية المطاف باًلقتصاد اإلرسائيىلي وإنتاجية اًلقتصادب
ي  .أن اإلهمال المستمر يض  ف  ا وعىل غرار المجتمع العرب  ي إرسائيل،  عموما

ف 

ايد  تم تشخيص ي سوق العمل لدىضعف متر 
 ما يشاركن ف 

ً
ي نادرا

ي الخطط  .النساء البدويات الالبر
ي السياسة ف 

وينعكس التغيت  ف 

ي 2021 - 2017 و   2016 – 2012السنوات الخمسية للتنمية اًلجتماعية واًلقتصادية بي   
، باإلضافة إىل حصة السكان البدو ف 

ي بشكل عام922 النقب من الخطة ي المجتمع العرب 
ي تهدف إىل تحقيق التنمية اًلقتصادية ف 

امج  ومع ذلك ، .، التر يبدو أن هذه الت 

ي 
 .الكثت  من الصعوبات حتر اآلن تعاب 

تبة عليها لرفع مجمل  امج المتر ي لم  نسبقرارات الحكومة، والت  ي المجتمع العرب 
ي صفوفإىل النتائج المرجوة  تؤديالتوظيف ف 

 ف 

ي النقب
ي عام  .النساء البدويات ف 

ي معدل التوظيف بي   النساء البدويات البلغ ، 2012ف 
اوح أعماره البر ٪، 12إىل  64-25بي    نتتر

٪ 41إىل  نساء العربياتتوظيف ال بنسبة القرار للوصولوعىل الرغم من حقيقة  93.٪ فقط19.2ارتفع إىل  2016وبحلول عام 

امج وجد ت، ًل 2020بحلول عام  ي أي من الت 
نامج نسبةأهداف ثانوية ل المخصصة للسكان البدو  ف   .العمالة المطلوبة لتحقيق الت 

ي ضوء  مؤلمة ه الحقيقةهذ
ي صفوفمنخفضة جدا الالتوظيف  نسبوخاصة ف 

ي ضوء حقيقة أن  ف 
النساء البدويات، ًل سيما ف 

كة عدليا  ي إعداد برنامج رسر
ي تم اختيارها للمساعدة ف 

وضع هدف توظيف ب ، أوصت2021-2017للسنوات اجتماعي واقتصادي ، التر

ي إرسائيل اليوم ياتالخر  نساء العربياتمل العنسبة ، عىل غرار ياتلنساء البدو من ا٪ 33
ا هو أنه  94.ف  ًل توجد المر الكتر سوءا

ي  نسبةخطة منتظمة لرفع 
 النساء البدويات، وبالتاىلي ًل يوجد عامل من شأنه أن يوفر لمحة عن الحواجز المحددة التر

التوظيف بي  

ات ويراقب تنفيذها دخولهنعند  نساءتواجهها ال امج أفضلية معينة  .سوق العمل، والذي سيحدد مؤرسر اليوم، تعىطي بعض الت 

وري توظيفال نسبة صادق لزيادة معدل يتم بذل جهد ، ولكن لكي للنساء  برامج محددة للنساء ونظام دعم  مالئمة، من الض 

ي تواجه بدوره الذي سيعمل للتوظيف
للنساء، إنشاء مراكز للرعاية النهارية  المالئم لنقل العاما .ها النساءعىل تخفيف الحواجز التر

ي ًل البلدتطوير مناطق العمل داخل و ورياض الطفال 
إىل حد  وجود لها ات ليست سوى جزء من مكونات نظام تعزيز العمالة، والتر

امج الحكومية ويبدو أنها ًل  ي الت 
من أن قرار الحكومة بشأن الخطة باإلضافة إىل ذلك، يبدو أنه عىل الرغم  .خطط لهايكبت  ف 

نامج، فإن عىل  حصلنالخمسية الجديدة ينص رصاحة عىل أن النساء سي ي اللجنة العامة لمراقبة الت 
من يمثل تمثيل بشكل صحيح ف 

ي مثل هذه الحالة،  .قليل همرجال وعددالمن  عادة يكونونالمجتمع البدوي 
، وإدراج ممثالت تف 

ً
دفع احتياجات النساء جانبا

ي النقب 
وريا  ا أمرا يعتت  لمنظمات نسائية تعزز حقوق النساء البدويات ف  ي الوضع ا،رص 

 .بسبب قدرتهن عىل إحداث تغيت  ف 

ف بها يطع  عىل اًلستثمار الهائل لو نساء لالتجاهل الصارخ والمتعمد  طالما أن اإلشارة  .يةخطط الخمسلرجال القرى غت  المعتر

ي خطط الحكومة الخمسية 
ف بها، واللالوحيدة ف  ي النقب، هي زيادة  ونشكلي ذينسكان القرى غت  المعتر

الرقابة ثلث السكان البدو ف 

، من المشكوك فيه ما إذا كانت الخطط ستحقق أهدافها عىل ي
ي وهدم المباب 

ا ا وتكرارا مرارا تعود قضية ملكية الرض  .البناء غت  القانوب 

ي كل تقرير و 
ي النقب، ولسبب وجيه بحثف 

رفض الدولة إيجاد حل مناسب بالتعاون مع السكان البدو حول  .حول السكان البدو ف 

ي عىلهذه القضية 
ي منهالوضع الصعب الذي  يبقر

، الصحة، التعليم، التوظيف –الحياة  مرافقتطوير جميع يض  بالسكان و  يعاب 

ف بها، ًل  .ذلك غت  اإلسكان و  ي القرى غت  المعتر
ي يتم  الخدمات الساسية الوحيدةو وجد أي بنية أو خدمات حكومية، تد كاتف 

التر

ها  ي هذه القرى توفت 
 بالنسبة لسكانهذه سياسة حكومية تهدف إىل جعل الحياة بائسة  .إًل بعد معارك قانونية طويلة لم تتحقق ف 

ف بها من أجل التخىلي عن 
ي القرى  .المكتظة بالسكان بلدات المخططةبملكية أراضيهم واًلنتقال إىل ال مطالبهمالقرى غت  المعتر

ف 

ي ال
ف بها وف   دعاوى ملكية، وكما لالحكومية هنا بلداتالمعتر

ً
الدولة من قبل المتعمد  تباطؤ تقرير مراقب الدولة، فإن ال أقر  ك أيضا

ي 
  حلها ف 

ً
ي تقديم الخدمات هناك أيضا

، يدفع العزل الجغرا 95.يخلق صعوبات ف  ، اًلجتماعي واًلقتصادي من سوق العمل الرسمي ي
ف 

                                                        
 

  .9 جدول, 12 انظروا المالحظة 93
ي . 2016, عدليا 94 اتيح  ي النقب اًلجتماعي -للتطوير اًلقتصادي برنامج استر

ي  تعريف القضايا المهمة وتخطيط –' مرحلة ب. لسكان البدو ف  اتيح  ' ص ,استر
47.  

  .2016 أيار, פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, 2015 للعامג' 66 تقرير سنوي, مراقب الدولة 95
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ف بها، للجوء إىل اقتصاد نجاة،  ي القرى الغت  معتر
ا ف   إنشاء شبكة أمان اقتصادية نحيث يطلب منهبالعديد من النساء، خصوصا

 96.وتصنيع المنتجات التقليدية لألقارب والمعارف تجارةعن طريق ال لنفسهن

ي النقبًل يمكن أن تكون حلول ا
ي تقدمها الدولة موحدة لجميع النساء البدويات ف 

ف  .لتوظيف التر يجب عىل الدولة أن تعتر

ي 
ي البلداتباًلختالفات بي   القيود والظروف التر

ف بها، تحيط بالنساء ف  ي القرى غت  المعتر
ي المجالس اإلقليمية وف 

أهمية هنالك  .ف 

ة  اكمةلكبت  ات المتر  المنظمات لدى  لمعرفة والخت 
ّ
ي النقب، ال

ي النسائية ف 
ي  .يداناتصال مبارسر مع الم ا لديه تر

عدد من المشاري    ع التر

ة ي السنوات الخت 
ي  انبثقت عنها  انبثقت عن هذه المؤسسات ف 

ي وجدن صعوبة ف 
برامج ناجحة تناسب النساء البدويات اللوابر

ي سوق العمل
ي وتم .اًلندماج ف 

ي أثبتت نجاحهايجب عىل الحكومة العمل مع هذه المنظمات لتبت 
ي الوقت  .ول المشاري    ع التر

وف 

ي جميع ال
ي نظام التعليم ف 

ات البدوية، من الحضانة حتر المرحلة الثانوية، بلدنفسه، تقع عىل عاتق الحكومة مسؤولية اًلستثمار ف 

ي الفرص للجيل 
 .الشابمن أجل توفت  المل والمساواة الحقيقية ف 

  

                                                        
 

96 Sarab Abu-Rabia-Queder, Avigail Morris and Heather Ryan, 2018.The economy of survival: Bedouin women in 
unrecognized villages. Journal of Arid Environments, 149: 80-88.  



34 

 

 
ي النقب 

 
 من أجل المساواة المدنيةمنتدى التعايش السلمي ف

 6483804-08: هاتف| 8496500عومر  130ب .ص

www.dukium.org 

 Negev Coexistence Forum | forumdukium |   @forumdukium 

 

http://www.dukium.org/

