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 ةمقّدم

تهان، السك   مجموع٪ من 02ل أكثر من ، الذي يشك  المجتمع العربي   حصللم ي  في ةالنسبي   على حص 

ن حاجة ع نََشأت  ة، ل إيجابي  ، كانت هناك نقطة تحو  0202السنين. في عام  استثمارات الدولة ونفقاتها على مر  

ي ة الصمود االقتصادللسوق مكن لالقتصاد وال ي مفاده أن ه أساسي   على مبدأ اقتصادي   رتكزتوة بحتة، اقتصادي  

 التآزر، هو ما يجعل الكل   حالة من ج، الذي يخلقدم. هذا الي ةانالسك   الفئاتدون دمج جميع  من االستمرارو

 ، منها:ة مختلفةاتخاذ قرارات حكومي   نتيجة لذلك تم  كأجزائه، و فوق مجملي

 0244 كانون األّول/ديسمبر 10تاريخ ب، 200 القرار رقم 

 البدو في الشمال العرب - 0244 حزيران/يونيو 0، بتاريخ 4142 القرار رقم  

 البدو في الجنوبالعرب  – 0202شباط/فبراير  00، بتاريخ 2397 القرار رقم 

 الدروز والشركس العرب - 0244 كانون الثاني/يناير 02، بتاريخ 444 القرار رقم  

 

ها تعريفها على أن   خطًطا تم  قرارات و المتعاقبة ةمات اإلسرائيلي  فيها الحكو قر  ة األولى التي تليست المر   

الخطط جميع هذه  لب   ة، لم ت  ة. من الناحية العملي  االقتصادي  و ةمعالجة الفوارق االجتماعي  تهدف إلى 

 اتآلي   في عن "تغييركان هنالك حديث  ،200بالكامل. أثناء إعداد قرار الحكومة  ت طبَّقاالحتياجات ولم 

مثل وزارتي  ،ةعدد من الوزارات الحكومي  تطبيق هذا القرار في كان يجب  عمليًّا،الموازنة".  تخصيص

 .التعليمالتربية وو مواصالتال

، لم 0222منذ عام  المطالبة فيها ت عليها الحكومة، والتي عمل مركز مساواة علىصادقالخطط السابقة التي 

لم  0222عليها عام  صادقةة "األربعة مليارات" التي تمت المخط   ن  ة. كما أالميزاني  تخصيص ات آلي   ت غي  ر

  ازداد الوضع تفاقًما مرةً بعد أخرى.و هاذ بكاملنفَّ ت  

 في العقد الماضي: بلورتهات خطط أخرى تم  مع هذا ما حدث و

 والذي خضع للتغيير والتعديل والتمديد0202آذار/مارس  00من تاريخ  4444 القرار رقم ،: 

 0241 كانون األول/ديسمبر 00من تاريخ  0444 رار رقمفي الق 

ة ا لمد  متمديد تنفيذه 0200200202 تاريخ رت فيوقر  ، 0842و 200تين مع الخط   أيًضاالحكومة  هفعلتهذا ما 

 .يةالمتبق    األموالتسمح بتغطية  0200لعام صادق عليها م دولةة عام آخر، على الرغم من عدم وجود ميزاني  

ق، مع ال0200 العام ةميزاني  من  المجتمع العربي   حول مطالب التقرير  اهذتمحور ي ة ة خمسي  إلى خط   تطر 

ة السنين، مهم   مطالب المجتمع العربي على مر   شأنها شأن. هذه المطالب، 0200ة لعام الميزانية السنوي   عدا

 ا إلى ي تلقائيًّ الذي سيؤد   األمر ،اقتصاديا واجتماعيا العرب  لدمج وتحسين أوضاع المواطنين ومصيري ة

 .بشكل عام  ي في الدولة االقتصاد الوضع  تحسين
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، دولةة مواطني الوبقي   أمور أخرى، الفجوات الهائلة بين المجتمع العربي   ضمنكشفت أزمة الكورونا، من 

كورونا تكشف الأزمة . المجتمع العربي   الوضع االجتماعي واالقتصادي في وهشاشةضعف مدى  وأبرزت

الجهود الهائلة التي استثمرتها و  200 خطة قرار ،الى انه وبالرغم من ، وهنا تجدر اإلشارة وال تبنيه واقعال

وال يمكن تحسين الوضع االقتصادي وسد جدًّا صعب  واقع المجتمع العربي   أن  إال  ، قيادة المجتمع العربي  

 عدم المصادقة على و الحكم استقرار عدماضف الى ذلك ، كما كان مخطط  سنوات 2خالل فترة الفجوات 

 .الدولة خالل السنتين الماضيتينة ميزاني  
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 قضايا أساسيّة تكّشفت في أعقاب أزمة الكورونا

مصدر يعود كورونا. البعد أزمة  تكش فتالتي  ساسي ةاأل قضايابال 0200مطالب المجتمع العربي لعام  ترتبط

ق إليها وف نوس ،أسباب مختلفة قضي ة منها إلى كل    .0200 ميزانية من المجتمع العربي   لبفي إطار مطاتطر 

 :0200فيما يلي القضايا الخمس األساسيّة والخطوات المطلوبة لتقديم حّل فورّي لها في إطار ميزانيّة 

 ةالحكومية  ساتمؤسّ الب العربيّ  الجمهور ثقة

. تعتمد دولة في أيّ متين   قتصادالحجر الزاوية بمثابة  ة للسكان هياالجتماعيّ الحصانة  نّ إ
سات بين المواطنين ومؤسّ ثقة المتبادلة ل على الة في المقام األوّ االجتماعيّ  الحصانة 

 .الدولة

الثقة بين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة. في بداية  عمق أزمة كورونا عن الكشفت أزمة 
ارة الصحة في المجتمع وزمن قبَل  ةالتوعويّ حملة األزمة، كان هناك تأخير كبير في بدء 

ثقافة واقع، لغة، مع  تتوافق لم تم القيام به في وقت الحق الحملة التي العربي، و
خطوات  سات الدولة أيّ خذ مؤسّ واحتياجات المواطنين العرب. في الموجة الثانية لم تتّ 

ية المناسبات الجماهيرإجراء منع لالعربية والمحلية مناسبة للعمل بالتعاون مع السلطات 
في المجتمع العربي. بشكل عام، كبير بشكل  نسبة العدوىى إلى ارتفاع )األعراس(، ما أدّ 

المواطنين  تترك التي سات الدولة مؤسّ  لدىأزمة إدارية  هذا األمر نابع عن يبدو أنّ 
 بثقة الجمهور العربيّ شكل شديد بمّس الفجوات، وت عّمقالعرب في حالة من عدم اليقين، ت

 .ولةسات الدمؤسّ ب

 الصّحة

ت الوزارة ة. أعد  معروفة لوزارة الصح   ،كوروناالكما كشفتها أزمة  ،في الخدمات الصحية الفجواتكانت 

المواطنين  لدىواطالة متوسط العمر  الحياة لتحسين جودةوة ت في الخدمات الصحي  فجواة لمعالجة الخط  

المخص صة في الميزانيات   الخطةج دم يجب العمل بشكل فوري  على. (0202) في العام الماضي العرب

 لدى الحياة والصحة تحسين جودة بهدف  االستثمارمواصلة األزمة و معالجة من أجل لوزارة الصحة

 الثمن.طبية باهظة عالجات  ،على المدى الطويلعلى الدولة،  سيوف ر األمر وهذا .لمواطنين العربا

 التعليم والثقافة

 القدرات تحسين الحاجة إلىالتعليم والثقافة:  يع العربي في مجالالمجتموضع كورونا الكشفت أزمة  

يات أزمة التعليمي في المجتمع العربي، وعدم قدرة المؤسسات التعليمية على مواجهة تحد   طاقملل البشرية

 .التحتية للتعلم عن بعد ىوالبنمعدات كورونا، ونقص الال

من موضوع التعليم والثقافة .  في ستثمارالن يحدثدون اال يمكن أوتطويره تحسين وضع المجتمع العربي  إن  

االستثمار الفوري في  انعدامسنوات، ولكن عد ة  إال بعدثمار هذا االستثمار  المهم  التأكيد على أن نا لن نرى
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 يجب معالجة ،. لذلك متسارعاالقتصادية بشكل -ي بالتأكيد إلى زيادة الفجوة االجتماعيةالتعليم والثقافة سيؤد  

 .هذه المشكلة الجدية فوراً 

 الصناعة، التجارة والزراعة

عودة إلى استقالل االقتصاد الكورونا نهاية عصر العولمة في العديد من المجاالت وبداية حقبة التمثل أزمة 

  .الزراعة والصناعة والتجارة المحلية وجودهذا االستقالل دون  تحققلكل دولة. ال يمكن أن ي سوقوال

الصناعة، وضعف التجارة في المجتمع العربي.  وغياب، المحلية الزراعة  انعدامكورونا لاكشفت أزمة 

في  جاالتتنمية هذه المفي بشكل رئيسي إلى عدم وجود دعم من الدولة  جاالتويرجع عدم وجود هذه الم

 .بشكل عام ةباقتصاد الدول ،أيًضا ،لمجتمع العربي ولكنااقتصاد  بصمود يضر   األمر المجتمع العربي. هذا

 العملالتعليم االكاديمي وسوق 

، دولةة في الة والتجاري  الجهات الحكومي  جانب ، بسبب القيود المعلنة وغير المعلنة من يعاني المجتمع العربي  

دنيا ونقص تمثيل  ال الوظائففي تواجد العرب ى . أد  خفي ةوالبطالة العلنية وال نقص في أماكن العملمن ال

إلى عطلة غير مدفوعة  نسبة كبيرة منهم  إخراج إلى ،كوروناالخالل أزمة  ،صب العاليةالمناالعرب في 

رلذلك، ت البالد. نتيجةً  في نسبة العرب مقارنة بأعلى بكثير وهذه النسبة  ف صلوا من عملهمأو  األجر  ضر 

ه المترت بة عن هذية اآلثار االقتصادية واالجتماع ضافة الىإ ياألزمة بشكل غير تناسبمن  المجتمع العربي  

 .االزمة 

 األمن الشخصي وجودة الحياة

ادى ، المسؤولة سلطات المن قبل هذه الظاهرة وعدم معالجة  المجتمع العربي العنف في تفاقم ظاهرة  بسبب

هذا  كورونا، أدىال،  خالل أزمة للمواطنين العرب الشخصي األمن االمان ومستوى  الى تدني هذا الوضع 

تعليمات االمتثال ل برفض مجموعات كبيرة في المجتمع العربي أمور أخرى، قيام  الى ة اضاف الوضع 

. ويرجع ذلك إلى شى مع التعليمات االذي تم الصوت المعاكس صدام مع لم يكن هنالك ، واالجتماعي   التباعد

شخصي ضهم لألذى اللشخص آخر، خشية تعر  إعطاء مالحظة المجموعة الملتزمة بالتعليمات من خوف 

ههذا ال بسبب  .توج 

، سيطر رأس المال ئم مع احتياجات المجتمع العربي تتال ةتمويل بنكي  منظومات عدم وجود  في ظل  و كذلك،

هذا الوضع ادلى الى كاملة.  جبايةتمويل و شبكات، ويدير األسود على سوق القروض في المجتمع العربي  

 . ويصاب المئات بجروح ،عنف أحداثفي  طنًا عربيًّاموافي كل عام تقريبًا، ي قتل حوالي تسعين انه و
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 والملحة معالجة القضايا األساسيّةو 0202من الميزانية النقديّة لعام المجتمع العربي مطالب 

قت  أن  ي شار إلى . 0200عام في  تخصيصها ة التي سيتم  ة النقدي  إلى الميزاني   بندالواردة في هذا ال المطالب تطر 

في  ي لتَزم به للسنوات القادمة( ميزانية المطالبة ب) االلتزام ميزانية ب ما يسمي بتتطل   مديلة األطوالالمشاريع 

ة با ةة الخمسي  ة للخط  الميزاني   إطار المطالب من  .لمجتمع العربي  الخاص 

 

 :فيما يلي تفصيالا بالمطالب مقّسمة بحسب أنواع القضايا

 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

معلومات  ثقة الجمهور 4

 توضيحيّة

 إلنشاء  .ج.مليون ش 22تخصيص  وزارة الصّحة

توضيحي ة معلومات  منظومةوتشغيل 

من أجل تقديم معلومات  للمجتمع العربي

ة واضحة ومفهومة وليس ترجمة جاف  

 ،للمنشورات من العبرية إلى العربية

 فيتجنيد موظ   المطلوب وبالتأكيد ليس

 إلعداد )"الشاباك"( األمن العام  جهاز 

العرب؛ يجب مواطنين رسائل لل ايصال و

المعلومات للمجتمع  تقديم كونيأن 

ادة الجماهير العربية يقبمساعدة  العربي  

 ومؤثرون على الراي العام 

تخطيط  ثقة الجمهور 0

مراكز طبيّة 

في المدن 

 المركزيّة

 وزارة الصّحة 

 

العربية ن مراكز طبيّة في المد 6تخطيط 

 42المركزيّة ، وهذا يتطلّب تخصيص 

لميزانيّة التطوير الخاصة  مليون ش.ج.

بوزارة الصّحة، إلنجاز التخطيط 

 ص إلقامة مراكز طبيّة كبيرة فييرختوال

،  )مستشفى نهارّي( المدن المركزيّة هذه 

الخدمات  تلقي من شأنه أن يسّهل 

الصحية العامة، على أن تحتوي على 

المطلوبة لتقديم خدمات  جهيزاتجميع الت

وعيادات خارجيّة كجزء  طبّيّة مستعجلة
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 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

  من الخدمة العاّمة.

مراكز  6في هذا اإلطار ينبغي تخطيط 

 في المجتمع العربّي على األقّل.

تطبيق خّطة وزارة الصّحة لسّد 

 الفجوات.

 مراكزإنشاء  ثقة الجمهور 4

مشتركة بين 

مصلحة 

التشغيل 

تأمين وال

في  الوطني  

بلدة من  كل  

البلدات 

 عربيةال

  وزارة االقتصاد

ومؤّسسة التأمين 

 الوطنيّ 

 

إلنشاء  .ج.مليون ش 22تخصيص 

مراكز مشتركة بين مصلحة التشغيل 

من  بلدةفي كل  سة التأمين الوطني  ومؤس  

يومين في على أن تعمل ، ةالبلدات العربي  

،األسبوع تتجاوب  غرضل ، على األقل 

لهاتين الهيئتين،  فوري ومشتركبشكل 

 سرعإلى العمل في أ الناسمن أجل إعادة 

، وتمكينهم من تحصيل وقت ممكن

 حقوقهم بشكٍل كامل.

بناء أحياء  ثقة الجمهور 1

 جديدة

  وزارة اإلسكان

 والبناء

مليون ش.ج. لتطوير  222تخصيص 

بلدات عربيّة على  4أحياء جديدة في 

أن يتّم تخطيطها على أراٍض  على، األقلّ 

تابعة لسلطة أراضي إسرائيل مدمجةا مع 

 0أراٍض خاّصة

يتماشى مع تخطيط مدن جديدة ال 

احتياجات المجتمع العربي، وبالتالي يجب 

أن يكون الجزء األكبر من االستثمار في 

 البلدات خصوًصاالقائمة،  البلداتتوسيع 

 . اانية العالية جدًّ ذات الكثافة السك  

تطوير   تعليم وثقافة 4

ج برام

تدريب 

 مْهنيّ 

 لتمويل  .ج.مليون ش 022تخصيص  وزارة االقتصاد

للشابات والشباب في  لتدريب المهني  ا

من سوق  ف صلواالمجتمع العربي الذين 

هناك حاجة  .كوروناالالعمل خالل أزمة 
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 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

ات في ة لدمج هؤالء الشباب والشابّ ملحّ 

 تيحالتدريب المهني الذي من شأنه أن ي

 كثرأو واعٍد  للهم رؤية أفق ومستقب

هؤالء تلبية احتياجات عدم إّن ا. وضوحا 

، في أسرع وقت و شباب،الشابات وال

 انزالقهم نحوإلى زيادة خطر  سيؤّدي

 .المخدرات واالحتيال ،الجريمة

تخطيط   التعليم والثقافة 4

مدارس 

للتدريب 

المهنّي في 

البلدات 

 العربيّة

  وزارة التربية

 والتعليم

 وزارة االقتصاد 

للتخطيط  .ج.مليون ش 022صيص تخ

إنشاء مدارس للتدريب مبادرة إلى وال

ستساعد  .في المجتمع العربي   المهني  

المدارس في تدريب الجيل القادم على 

مهن المستقبل، من أجل منع حدوث 

الت البطالة في في معد   اخر ارتفاع 

الجيل  ولضمان أن   المجتمع العربي  

، اليوم ثرأكوعاًما  02 أو أبناء القادم،

حسب اختياره، االندماج في وبيمكنه، 

للمهن  تؤه لهة التي المدارس المهني  

على في االساس  مرتكزةة الالمستقبلي  

 ، .التكنولوجيا

دعم وتعزيز   التعليم والثقافة 4

المؤّسسات 

الثقافيّة في 

البلدات 

 العربيّة

  وزارة الثقافة

 والرياضة

مليون ش.ج. لدعم  22تخصيص 

المسارح  ، بما في ذلكات الثقافيّةالمؤّسس

ن  في جميع المجاالت لتعزيز ووالفنان

. في المجتمع العربيّ  ةالثقافيّ  ضامينالم

إّن غياب المضامين الثقافيّة والنشاطات 

الجريمة انتشار الثقافيّة يشّكل أحد أسباب 

لن يكون في  في المجتمع العربّي.

دون توفير  اإلمكان الحّد من الجريمة

المطلوب  للشباب والشابات ّ. مالئمةأطر 
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 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

يشمل  ،קול קורא  مناقصة هو تحضير

سات لمؤسّ ا المجاالت، لكي تتمّكن جميع

 نشاطاتهم تخطيطمن ن ووالفنان

بناءا على  0200لعام  اتهموورش

  .لهم تي سيتّم تخصيصها الميزانيات ال

دعم وتعزيز   الزراعة 4

الوضع 

  الزراعيّ 

 مليون ش.ج. في  220تخصيص  وزارة الزراعة

 لتعزيز 0200الميزانيّة النقديّة لعام 

 .الزراعّي في المجتمع العربيّ قطاع ال

يتّم في إطار هذه الميزانيّة تمرير 

تدريبات لجميع المزارعين القائمين، 

معنّي بالعمل في الزراعة، من هو ولكّل 

على أن يتّم التركيز على الزراعة 

بية ترتربية الحيوانات،  العضويّة،

المبيدات الكيماوية،  تأثيرات، سماك األ

طرق زيادة اإلنتاجية الزراعية بشكل 

فترات عن للمزارعين  دعم هباتعام، 

 .إغالق إضافي وفقدان الدخلأي 

تخصيص ميزانيّة إذن ينبغي باإلضافة، 

تلبّي  הרשאה להתחייב بااللتزام

المزارعين الذين يرغبون في  حتياجاتا

اريع في مجال مشإنجاز  الشروع في

 .الزراعة وتربية الحيوانات

الصناعة  4

   والتجارة

تخطيط 

وإنشاء 

مناطق 

  صناعيّة

 مليون ش.ج. في  122تخصيص  وزارة االقتصاد

عداد إل 0200الميزانية النقديّة لعام 

وإقامة بنى تحتيّة لمناطق خرائط هيكليّة 

 تجاريّة وأعمال أخرى. صناعيّة،

قتصاد بإعداد ينبغي أن تقوم وزارة اال

، من أجل هذه البرامج بشكل مركَّز



 
 

12 
 

 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

في هذا  عقباتب على العديد من الالتغل  

 .المجال

يجب رصد ميزانية إذن باإلضافة، 

ق مع احتياجات دعم بااللتزام تتواف

المصالح التجاريّة التي ستُقام أو ستنتقل 

 إلى هذه المناطق الصناعيّة.

 االكاديمي التعليم  42

 العملسوق و

ج دم

موّظفين في 

وظائف 

رفيعة في 

القطاع 

 الخاصّ 

 مليون ش.ج.،  822تخصيص ميزانيّة  وزارة االقتصاد

من أجر  %42 بنسبة تمويل بمثابة لتكون

يشغل  المجتمع العربيّ  من أّي موّظف 

وظيفة رفيعة بدرجة نائب مدير عاّم وما 

في أي شركة من شركات القطاع  فوق،

البورصة  التجارّي المتداولة أسهمها في

 )بما في ذلك الشركات المزدَوجة(.

المشاركة تكون لفترة سنتين ومقدار الهبة 

ش.ج.  420222 أو %42 الشهريّة يكون

 شهريًّا، حسب األدنى بينهما.

 التعليم االكاديمي  44

 وسوق العمل

دمج 

محاضرين 

من المجتمع 

العربّي في 

جميع 

المؤّسسات 

التي تتلقّى 

ميزانيّة من 

مجلس 

عليم الت

 العالي

  وزارة التربية

 والتعليم

مليون ش.ج.  022تخصيص ميزانيّة 

لتشجيع مؤسسات التعليم العالي على 

هيئة فيه ال تضمّ  وضع الوصول إلى

لصغار األعضاء وكذلك الهيئة  يةالتدريس

من  02% التدريسية لكبار األعضاء

 . إّن عمليّة، على األقلّ المجتمع العربيّ 

هم، أّوالا وقبل أّي كهذه من شأنها أن تس

شيء، في رفع مستوى التعليم في 

هو ع )التنوّ  مؤّسسات التعليم العالي

، وأن م في جميع المجاالت(أساس التقدّ 

في معالجة التطّرف  خطوةا مهّمة تشّكل

 والعنصريّة السائدين في البالد اليوم.
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 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

األمن الشخصّي  40

 وجودة الحياة

رفع مستوى 

األمن 

 الشخصي

 دمات وزارة الخ

  المجتمعيّة

مليون ش.ج. لتعزيز  022تخصيص 

 مخالفي القانون منأطر التعامل مع 

 ،الكحول ومكافحة إستهالك الشباب

  .السوق السوداء في ضوقرال ،المخدرات

 ،عتقلين ستقوم المراكز باستيعاب الم

فرزهم والعمل على إعادة تأهيل السجناء 

اعادتهم ليكونوا الذين يمكن تأهيلهم قبل 

  المجتمع.في  افراد فاعلين 

 ينبغي أن يتم  باإلضافة إلى ذلك، 

لمعالجة اللتزام با إذن ة ميزاني  تخصيص 

 .خاص ٍل هذه المسائل بشك

 وتطير  تحسين 44

المعيشة مستوى 

 العملمجال و

رفع مستوى 

 الحياة

  وزارة

 المواصالت

مليون ش.ج.، لتقسيمها  122تخصيص 

  على النحو التالي:

لتوسيع  ش.ج. مليون 022 .4

خدمة المواصالت العاّمة في 

، مع التركيز المجتمع العربيّ 

مؤسسات للالخدمة تأمين على 

مؤّسسات التعليم  يّة؛التعليم

الجامعات، بما فيها  ؛العالي

جامعة جنين التي يتعلّم فيها 

  طالب عربّي. 40222 حوالي

مليون ش.ج.  222تخصيص  .0

 بين ربطلل إقليمية لتخطيط شوارع 

التي لديها مركز حياة  العربية  بلداتال

: مجد الكروم، دير األسد،  مشترك؛ مثالا

سخنين، عّرابة، الرامة، والمغار، من 

دون الحاجة إلى استخدام الشوارع 

ّرف في والتي تعُ  ،السريعة بين المدن
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 الميزانيّة مطالب من الوزارة الموضوع القضيّة الرقم

، من أجل معظمها كشوارع حمراء

 االنتقال من بلدة إلى أخرى.

يّة إذن ينبغي تخصيص ميزانباإلضافة، 

  .,لهذه القضية بااللتزام 

تخصيص   التعليم والثقافة 41

 للبناء قسائم 

لتحضير 

مدارس 

لزيادة غرف 

 التدريس 

  سلطة أراضي

 إسرائيل

  وزارة التربية

 والتعليم

مليون ش.ج. لتخطيط  122تخصيص 

 من سلطة أراضي إسرائيلئم للبناء قسا

لكي  ،البلدات العربية إلنشاء مدارس في 

. زيادة غرف التدريس في اإلمكان  يكون

هذا األمر مطلوب وضرورّي، سواء 

اليوم في فترة الكورونا أو لسّد النقص 

 القائم فيالتدريس  في غرفالحاد 

  منذ سنوات.مدارسنا العربية 

توصيل  التعليم 44

شبكات 

  اتصاالت

  وزارة

  االتصاالت

 من عائدات .ج.مليون ش 022تخصيص 

 بلداتفي ال يوتبلربط ال شركة هوت

 السريع.ة لإلنترنت التحتي   ىة بالبنالعربي  

إنشاء مؤّسسات  44

 عاّمة

بناء 

 مؤّسسات

ومباني 

 عاّمة

 لتنفيذ بناء  مليون ش.ج. 422تخصيص  وزارة اإلسكان

سلطة  00خرائط مصادق عليها لدى 

 مباني و لبناء محليّة في المجتمع العربيّ 

 . البلدات العربيةمؤّسسات عاّمة في 

 عربية  الحديث هنا هو عن سلطات محلي ة

صادق طة مرينت من الوصول إلى ختمك  

دإال أن  التنفيذ حاليًّا مج ،عليها بسبب  مَّ

وجود دون بالبناء على قدرة عدم ال

 .ة المطلوبةللميزاني مصدر
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  الخطوات المطلوبة –الوزارات الحكوميّة 

 ناحيةالميزانية النقدية أو من  ناحيةفي هذه الوثيقة، سواء من  لةفصَّ ة المالميزاني   لب منمطاالباإلضافة إلى 

بالتفصيل، على هنا نا نورد الوثيقة، فإن  هذه ل  في كما هو مفصَّ )הרשאה להתחייב (بااللتزام  اإلذن يزاني ةم

ات مختلف الوزارمن  المطلوبة خطواتالما هي المختلفة وذات الصلة،  ةمستوى نشاط الوزارات الحكومي  

 .للمجتمع العربي   صيل الميزانيات لتح

  وزارة التربية والتعليم 2.2

ال يمكن أن يحدث دون استثمار وتحسين موضوع  تحسين واقع المجتمع العربي ودمجه في المجتمع العام   إن  

كان سيكون في اإلمثمار هذا االستثمار  على أن   من اآلن التأكيد يجدر. والثقافة في المجتمع العربي   عليمالت

ي االفتقار إلى االستثمار الفوري في التعليم والثقافة سيؤد   سنوات وليس على الفور، لكن  عد ة  بعدرؤيتها 

ب عالًجا وتتطل  مصيري ة مسالة هذه  ،لذلكوبالتأكيد إلى زيادة هائلة في الفجوات االجتماعية واالقتصادية. 

 .افوريًّ 

للكادر  ةالبشري   القدرات ناحيةالمجتمع العربي ، سواء من  يفجوة التعليم والثقافة ف كورونا الكشفت أزمة 

سلوك  سوء كورونا. برزالالمؤسسات التعليمية على مواجهة تحديات أزمة  عجز ناحيةأو من  ،التعليمي 

 ربيةأثناء األزمة. تؤثر جودة الت وزارة الصحة  تعليماتالمجتمع العربي بشكل عام فيما يتعلق بتنفيذ 

  المادي الدخليم بشكل كبير على التطور الشخصي والمهني للفرد، وبالتالي على إمكانات ومستوى التعل

التعليم تأثير كبير على خيارات الحراك االجتماعي للطالب من  جهازجودة لباالضافة الى ذلك فان لديه،

إلى أداء  لمركزي ةا إلحصاءا دائرةالتعليم و جهاز معطياتا. تشير اقتصادية ضعيفة نسبيًّ -خلفيات اجتماعية

، التحصيل التعليمي  معدالت المشاركة و ناحيةمن  يوم التعليم الطويل بلداتالتعليم في  جهازا لمنخفض نسبيًّ 

 بجروتلين للحصول على شهادة الالمؤه  مثاًل، بلغت نسبة ة. ي  مراحل المدرسالفي كل مرحلة من 

 بجروتشهادة الستحق ي ، بينما كانت نسبة م0202/0222 في عامفقط  %64.8 في تلك البلدات)التوجيهي( 

يشار الى ان هناك فجوة كبيرة في نوعية شهادة البجروت  .%44.4السكان  لمجمل )التوجيهي( 

والتخصصات المتوفرة للطالب العربي مما يؤثر على نتائج امتحان البسيخومتري وفرص القبول للجامعات 

 االسرائيلية. 

 اآلخر بعضهالفورية و نتائج سيكون لبعضها وة، فوري   تنفيذ خطوات يجب مة،من أجل تقليص الفجوات القائ

  نفيذها:ن تالتي يتعي   األساسي ة خطوات، وفيما يلي المدآثار طويلة األ

o  في التعليم العربي جهازتكليف وزير التربية والتعليم بمواصلة تنفيذ برنامج تحسين جودة التدريس في 

لهذا  .ج.مليون ش 022، وتخصيص 200فقة عليه كجزء من قرار الحكومة ، والذي تمت الموا0200عام 

 الغرض.
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o  0200العرب في عام  للطالب  الال منهجي تكليف وزير التربية والتعليم بمواصلة تنفيذ برنامج التعليم ،

لهذا الغرض.  .ج.مليون ش 012، وتخصيص 200ت الموافقة عليه كجزء من قرار الحكومة والذي تم  

 ةالعربي  ابية الشبلحركات ل קול קורא()  مناقصة خاصة يوًما،  62في غضون  ،نشر الوزيرأن يينبغي 

 .الذي لم يستخدم خالل سنوات البرنامجوالميزانية  المبلغ المتبق ي منص لها يخص  أن و

o ت توصياطبيق في وزارة المالية بت اتالميزاني  المسؤول عن تكليف مدير عام وزارة التربية والتعليم و

 جهازيالفجوات القائمة بين  سد  من أجل ة، في المدارس الثانوي   ةالتفاضلي  الساعات سد الفجوات بتمويل 

تمراًرا إس .في السنة .ج.مليار شبنحو  من قبل وزارة المالية يرهاتقد تم   بتكلفة ،التعليم العربي والعبري

 انياتميزتخصيص ، والمتعلق ب0208فبراير شباط/ 06تاريخ من ( 14ر/)د 0121قرار الحكومة رقم ل

الساعية دعم لجهود الحكومة كات شاملة مع السلطات المحلية، اتفاقي   في إطارلمؤسسات التعليمية بناء ال

التي من المخط ط  0200حتى  0202لخطة الخمسي ة للسنوات ل ، واستمراًرامخطط االسكان توسيع إلى 

برئاسة طاقم تشكيل يلي: "الخط ة الخمسي ة"(، ينبغي )فيما تدريس  غرفة 020222أن ي بنى في إطارها 

عن  أراضي إسرائيل إلنشاء ما ال يقل  دائرة وممثلين عن السلطات العربية ودائرة التخطيط والبناء إ

  مختلطة.ال في البلدات العربية وفي المدن  تدريس  غرفة 2,222

o 0206يونيو /حزيران 02 ن تاريخم 0262والقرار  200)ز( من قرار الحكومة رقم  0 بندال طبيقت ،

تحديث  يتم  ينبغي أن . و0262لتحقيق األهداف المحددة في القرار  .ج.مليون ش 22تخصيص القاضي ب

 .بذلك التابعة للكنيستلجنة التعليم و بالغ الحكومةيوًما، وإ 12األهداف من قبل الوزارة في غضون 
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  وزارة الصّحة 2.0

جهاز في الفجوات  يصفي المجتمع العربي وتقل الصحي   وضعين الهناك حاجة إلى خطة منهجية لتحس

 بالتعاون بينالتوصيات التالية  قامت وزارة الصحة بفحص الفجوات وأعدت الخدمات الصحية.الصحة و

فريق من وزارة الصحة ووزارة المساواة االجتماعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية في 

من قبل وزارة المالية. فاقمت أزمة  لها يتم وضع ميزانية مل إال أنه غم من أهميتها،. وعلى الر0202عام 

تقرر التي  المواضيعالخطة. تشمل التوصيات  كورونا االحتياجات التي أشار إليها فريق العمل الذي أعد  ال

ق بعوامل تعل  ي ل فيماهذه المواضيع التدخ  . وتشمل بلورة هذه الخط ةالتي رافقت التركيز عليها داخل اللجنة 

في تقليص الفجوات الكبيرة ي في المجتمع العربي الصحي المتدن  الواقع ر على الخطر الرئيسية التي تؤث  

  المختلفة  المجاالت الصحية 

 .أيًضا صريحبشكل التي لم يتم ذكرها  القضايا لميزانيات في  تتطلب التوصيات الواردة أدناه تخصيص

  ل أدناه:كما هو مفص   0200في عام التي تستوجب البدء الفوري بالتنفيذ  ايا األساسيةبالقضفيما يلي قائمة 

 الصحية فجواتوال الصحي   وضعورصد ال االبحاث  ت،المعلوما 4.0.4

 يتم  التي لبلورة السياسات ة لمجتمع العربي ضروري  في ا الصحي   حول الوضعالمعلومات الشاملة  تعد  

 في الخدمات الصحية  وتقليص الفجوات عموًما الصحي   الوضعتحسين  هدفوفقًا لالحتياجات ول تطويرها

ا، هناك نقص في المعلومات التي يتم نشرها بشكل منتظم ومتاح للجمهور يًّ حال على مر  السنوات.كانت التي 

، وكذلك على سواهممن المجتمع العربي وصحيا  يننتسمح بإجراء مقارنة بين المؤمَّ  يالتالقوانين وفي 

وما  حتياجات الخاصةاالقتصادي، اإل-الوضع االجتماعي السكن، ، مكانالجندرمثل  مختلفةرات ة متغي  خلفي

 .شابه ذلك

الخدمات الوضع الصحي  وحول معلومات كثيرة وزارة الصحة وصناديق المرضى والمستشفيات  توف ر فيت

تخلق أخرى تنظيمية وقانونية ق بتوحيد المعلومات، وتكاملها، وعوائق ة، لكن هناك عوائق تتعل  الصحي  

نين  منخفضة للوصول إلى معلوماتإمكانية  صحيا من محدَّثة، عامة وعلني ة تتيح إمكانية المقارنة بين المؤمَّ

 العرب وسواهم.

، لكن هناك مجاالت مثل حول الوضع الصحي للمجتمع العربي   ةفث مكث  وباإلضافة إلى ذلك، يتم نشر بح

 لوماتثة. باإلضافة إلى ذلك، هناك نقص في المعحدَّ أو م   ةثيربشأنها معلومات كتتوف ر ة األسنان ال صح  

 ث االبحامعظم  ، أي أن  اةالوفواسباب  خطيرةاالصابة بامراض  لفحص اسبابعمل حول تقييم برامج 

 والتحسين. التغيير من أجلتدخل برامج تقييم صورة الوضع فحسب، وليست لغرض لوصف  ةهموج  

 لبحوث السياسات الصحية ومجلس الصحة  قومية مع المعهد الوزارة الصح   يجب أن تدرس

تقسيم مجاالت البحث  لى ع العمل إلى المعهد  مطالبة ضمن  االبحاث توزيع ميزانيات دعم 
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السكان، وكذلك على أساس التوزيعة  مجمل من بين المجتمع العربي ةالتي تعكس حص  

 الجندري ة.

  برامج العمل لفحص اسباب االصابة حول تقييمية  دراسات إلجراء  ةمخصصوضع ميزانية

هذه إطار دة في المحد   نقاطالمجتمع العربي ووفقًا لل لدى اةالوفمراض خطيرة واسباب أب

ة المرأة، ة، السنوات األولى من العمر، صح  نفسي  الوثيقة: السكري والسمنة، الصحة ال

 والعمر. جندر ال، وفي ما يت صل بناحيتي التدخين وأمراض الرئة

  ن ة بطريقة تمك  في جهاز الصح  )الديجيتالية(  تعمل الوزارة على تحسين المنصات الرقميةأن

 البلدات من الوصول إلى المعلومات الموجودة حول الصحة والخدمات الصحية على مستوى

 . جميع البلداتل توفير منالية المعلومات :العربية 

   صحي الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعدم ال جهازات الرقمية للستتيح المنص

 قوميس .والمحلي قطري  المساواة في الصحة والخدمات الصحية على المستويين ال

معطيات اإلصابة باألمراض، ة مثل الصحي   معطياتبالوصول إلى ال هذا الجهاز

الخدمات  ومنالية توافر ،ةالسلوكيات الصحي   ،استخدام الخدمات الصحية الوفيات،

 .حية باللغة العربيةالص

 المجموعات السكانية  بين مقارنةالات بطريقة تجعل من الممكن معطينشر ال

والفئات العمرية والخصائص الديموغرافية  الجندر)اليهود/العرب، حسب الدين و

/المنطقة القضاء/بلدةال التالية: ديموغرافيةالخصائص وكذلك بحسب ال ،األخرى(

 .الفرعية

  ًة يمكن الوصول إليها مثل توافر الخدمات إداري   معطياتا ستوفر المنصة أيض

للمعلومات  وشبكة التحتية  ىالبن والوظائف، القوى العاملة ،وإمكانية الوصول إليها

نشر الحقوق(. على المدى الطويل،  ،المعلومات باللغة العربية ،)مثل الحمالت

 وذلك بموجب ر المنصة معلومات حول تخصيص الميزانيات واستخدامها،ستوف  

 بلدة.المرضى على مستوى ال اديقصن المسؤوليات القائمة  من قبلكل  عمل 

 هي في بالتحقيق في عدد من القضايا التي  هذا الجهاز باإلضافة إلى ذلك، سيسمح

الطفل  الوثيقة، بما في ذلك: السنوات األولى من العمر )بما في ذلك نمو   محور هذه

(، السمنة ومرض السكري، التدخين، الصحة زل داخل او خارج المن والحوادث 

 ،مثل الفقر والتعليم ،ة المرأة. هذا باإلضافة إلى العوامل االجتماعية، صح  نفسي ةال

 .العامة  ةر على الصح  التي تؤث  و



 
 

19 
 

 ة والوزارات في وزارة الصح   جهات المهني ةيتم استخدام المعلومات من قبل ال

نجمة داوود  المرضى، )صناديق شأنالالشركاء وأصحاب  ،الحكومية األخرى

في  أهيلي ة، السلطات المحلية، المؤسسات التعليمية والتالوطني   تأمينالحمراء، ال

 الجمهور. وعامة المجتمع المدني   ،المهن الصحية(

  ًات منص   على تطويرإلى جنب مع صناديق المرضى والمستشفيات  اتعمل وزارة الصحة جنب

د المعلومات، مع التركيز ع ورص  من أجل تعميق قدرات جم   معلومات محوسبة ومنظومات

المجموعات  بين مقارنةالة وبطريقة تجعل من الممكن على العيادات في البلدات العربي  

 كذلك على مستوى كل  بلدة وبلدة.انية والسك  

 تأمين الوطني  ة لوزارة الصحة والبالشراكة مع االستشارة القانوني   قضاءتعمل وزارة ال ،

من أجل تنظيم إمكانية تقديم  - الحاجة حسب  -زارات حكومية أخرى ذات صلة و وكذلك مع

هدف وذلك ل ،صحيا  يننالمؤم   جندرو ديانة ،معلومات إلى صناديق المرضى حول جنسية

، ة في المجتمع العربي  الخدمات الصحي  الوضع الصحي  وتحليل المعلومات حول  من تمكينال

 .الصحية د الفجوات للجمهور ورص وتقديمها

 قوى العاملة في المجال الصحي  التحتية للخدمات الصحية وال ىالبن 4.0.0

في المهن الصحية بشكل كبير في السنوات األخيرة.  /العربياتالعرب /الطالباتزادت نسبة الطالب

لنسبة المئوية لنتيجة كفي عدد من المهن، و /للطالباتلطالبل المئوية نسبةال فإن   ،مع ذلك

من "المهن المعتمدة  . من بين هذه المهن عدد  /ات، ما زالت منخفضةالفعليين جات/المعال  جينل  للمعا

مع  على المستوى الشخصي   قيمة مضافة كبيرة للتفاعل أن  هناك"، حيث التواصل اللغوي على

 الصحي ة، يةفي التغذ :)على سبيل المثال عالَج/ةتالءم مع ثقافة المي ، وعلى نحوٍ لغتهاببلغته/ /ةالمعالج

  .(نفسي ةوالصحة ال ،االتصالالنطق وعيادات 

ة التي ة النفسي  في مهن الصح   المعال جين/ات العرب/العربي ات، هناك نقص كبير في على أرض الواقع

ة األخرى التي يوجد فيها المهن الصحي   إلى جانب عليها. هذا ة إلى التركيزالحكومي  خط ة سعى الت

التي يوجد فيها نقص في  جاالت، وكذلك في المن/ات العرب/العربي اتالمعال جيفي كبير نقص 

  نة.ة معي  في مناطق جغرافي   /اتالمهنيين

العربية. على عد ة مجاالت في البلدات هناك نقص في  ،الصحية خدماتالتحتية لل ىق بالبنفيما يتعل  

 الطب الجماهيري نوب في مجال الخدمات في البلدات العربية البدوية في الجتوفر  سبيل المثال، يعد  

بغيرها، كما أن توزيع مراكز الخدمة في مجال الصحة النفسية وفي مجال إعادة  منخفًضا مقارنةً 

 .ةفي البلدات العربي   التأهيل في جميع أنحاء البالد منخفض  



 
 

20 
 

 توصيات في مجال القوى العاملة 4.0.4

الموظفين العرب في العمل في  ودمج  مالئمالالتمثيل  نسبةتعمل وزارة الصحة على تعزيزينبغي أن 

 :الصحي   جهازال

   العرب في  موظفيندمج البالنسبة لة تقييمي  ال الدراسات  تعمل الوزارة على تعزيزينبغي أن

ة.خدمالليست جزًءا من والتي هي مات أخرى منظ  المرضى وفي  صناديق  ات العام 

 الهيئة في إطار  ناسبيناء الممجموعة من الخبردمج عمل الوزارة على تعزيز ينبغي أن ت

وفي إطار اللجان المهنية التابعة للوزارة والبرامج  للصحة المجالس الوطنية ،لصحةل العليا 

 مثل البرنامج الوطني للوقاية وعالج مرض السكري. ،الوطنية

  فيما يتعلق  واضحة أهدافًا  رئيسة في صناديق المرضى للمقرات ال وزارةد التحد  ينبغي أن

 .للعمل وفقا لهذه المعايير عمل على تشجيع صناديق المرضى أن تو المالئم للعرب مثيل بالت

 مثل  ، برامج التدريب لالدارة الصحية  في المالئم للعرب  على زيادة التمثيل وزارةعمل الينبغي أن ت

  "عنبار". برنامج

  فحص إمكاني ة ، بما في ذلك ةي  الجغراف المعيقات حلول للتعامل مع  يجادتعمل الوزارة على إينبغي أن

ةضية الخدممفو  بالتعاون مع توفير سفريات أو أي وسائل أخرى   .ات العام 

 ة:ي  ة للخدمات الصح  التحتي   ىتوصيات في مجال البن 4.0.1

   المهن التيلية واألو  الطبي ة عاية لتقليص الفجوات في مهن الر   حافزتعمل الوزارة على خلق ينبغي أن 

 .في منطقة النقبخصوصا للعالج إحالة  ال تستلزم

  طوير نقاط خدمة في مجال تعلى  مرضى،تجميع موارد صناديق ال من خالل ،تعمل الوزارةينبغي أن

 .الخدمات هذه إلى  متاحة وصول إمكانية التي ليس لديها  البلداتالصحة النفسية في المناطق/

  إمكاني ة ليس لديها  /البلدات التيالمناطقفي  تعمل الوزارة على تطوير مراكز إعادة التأهيلينبغي أن

 .الخدمات هذه إلى   متاحة  وصول

  صات في جميع أنحاء دة التخص  إنشاء خمسة مراكز متعد   الدفع نحوتعمل الوزارة على ينبغي أن

ة المجاورة العربي   بلداتفي ال مالئم  وجود تمثيلصات مع دة التخص  ر استجابة متعد  توف   ، لكيالبالد

تشمل ضمن الخدمات، ينبغي أن من والعالج.  ي  التعليم الصح   ،ةة والثانوي  لي  الت الوقاية األو  في مجا

 :هذه المراكز الخدمات التالية

  انهاة سك  تعزيز صح  على إقليمية و ةسلطات محلي   مع العمل 

  المدارس مع العمل 

 ذات الصلة بالصحةمصالح التجارية المع  العمل 

  صحيا  اتين/نالمؤمَّ  مع لعمل ا. 
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 مثل عيادات العالج الصحي  في المجال المهنيين سواهم من و /ات يناالجتماعي   عاملين/اتتفعيل ال ،

ة في ة اجتماعي  برامج نفسي   ، عيادات النطق واالتصال، من أجل تطويرالعالج الطبيعي بالتشغيل،

مراكز  ،رةطفولة المبك  مراكز ال مرضى،صناديق ال عيادات األم والطفل،بالتعاون مع  ،ةمجال الصح  

 .وما شابه نفسي ة،ة الالصح  

  نس قين/اتتفعيل وفي إلمام المرضى  الصحية  الحقوق معرفة وتحصيل للمساعدة في  /اتيينطب   م 

 الخدمات.تحصيل المزمنين بجهاز 

ساواة ة والمالصح   من قبل وزارتيالفريق المشترك  أعد هاكما  ،البرنامجالميزانية المتوقعة لتفعيل هذا 

ة المحادثات حول دت وزارة المالي  على مدى خمس سنوات. جم   .ج.ليار شم ، بلغت نحوةاالجتماعي  

هذه مثل ة ليس على علم بوجود ة. كما أن المدير العام الجديد لوزارة الصح  الموضوع مع وزارة الصح  

 . ةالخط  
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  وزارة االقتصاد 2.3

ق ألي دولة، وال يمكن أن يتحق    وبداية حقبة االستقالل االقتصادي كورونا بداية نهاية عصر العولمةالل أزمة تمث  

التي يجب إدارتها وتوزيعها بين السكان وبتوزيع  المحلي ة الصناعة والتجارة ،هذا االستقالل دون الزراعة

 . دولة جغرافي متوازن في كل  

ا على كامل أراضي يًّ نتشر جغرافالصناعة وضعف التجارة في المجتمع العربي المتغييب كورونا الكشفت أزمة 

بطن الولكنه أيضا  ،للمجتمع العربي   الخاويةبطن جاالت هو بمثابة الالدولة من الجليل إلى النقب، وغياب هذه الم

 المجتمع العربي  المناطق التي يترك ز فيها  حقيقة وجود المناطق الزراعي ة فيخاصة بسبب  الخاوية للدولة،

 . من الدرجة األولى ةاقتصادي  خسارةً  ء البالد، ويشكل عدم وجودهافي جميع أنحا اجغرافيًّ 

 

وزارة و ،لدى وزارة االقتصاد جي دًا مسألة معروفةهو ة في البلدات العربي   جاريةالمناطق الصناعية والت نقص إن  

تناولت ة التي مي  باالهتمام الكافي حتى اآلن على الرغم من العديد من القرارات الحكو المالية، ولألسف لم تحظَ 

 هذه المسألة. للغاية لحل  زهيدة  اتص ميزانيالذي خص   200، بما في ذلك قرار الحكومة هذه المسألة

ان، سواء من حيث لسك  ة اكما هو معلوم، فإن وجود مناطق صناعية متطورة له تأثير كبير على مستوى معيش

البيئة مساس بجودة من حيث ال ، أوا السلطات المحليةمهمن حيث مستوى الخدمات التي تقد  أو العمل، أماكن توفير 

 .ةفي المناطق السكني   للمصانعالعشوائي  االنتشاربسبب 

التخطيط الذين  سلطة في وزارة المالية و اتالقرارمت خذي مدى السنوات الماضية  التأثير على  حاولنا خالل 

 فشاًل  مفهومكهم األعمى بهذا التمس  أثبت  ،لألسف ،كنة، ولبالسياسة اإلقليمية لتقسيم المناطق الصناعي   تمس كوا

المتدن ية ألبناء المجتمع العربي  في قوى العمل في السوق، من ناحية، وفي تدن ي  مشاركةالفي  ا، وقد انعكسذريعً 

 .من ناحية أخرى ،لطات المحلية العربيةمستوى الخدمات والبنى التحتي ة التي تقد مها الس

نعارض المفهوم اإلقليمي على مستوى التخطيط المهني، ولكن من غير المعقول أن يتجاهل نحن ال  ،للتوضيح 

، منذ سنوات طويلةتسليمها إلى السلطات اليهودية  قد تم   والصناعة هذا المفهوم حقيقة أن معظم مناطق العمل 

ر من قر  تأكيد على أن يجدر الهنا و لتطوير مناطق صناعية في السلطات المحلية العربية.مجال أي دون ترك 

 .الدولة وهي المسؤولة عن النتائج هي موقع المناطق الصناعية بشأن 

ة الحاجة الماس  بين ة وة الكبيرة واإلقليمي  تناقض بين تطوير المناطق الصناعي   يس هناكه لكما يجب التأكيد على أن  

ضرار البيئي ة من األالمعيقات وزالة ا بهدفرة مة ومتطو  نظ  م   ورشات حرفية  لمنطقة  واحدة من البلدات لكل  

متاحة على مساحات أكبر و التجاري ة ر أعمالهار وتطو  تطو  كي تالصغيرة ل مصالح التجاري ة، وتوفير أفق للجهة

 أكثر.

 .العملالصناعة و ناطقق بتخصيص مباألرقام نتائج سياسة الحكومة فيما يتعل   التالي جدولال ص  لخ   ي  



 
 

23 
 

 :والعملالصناعة 

 0228 يات عاممعط

  بلدات عربيّة للمقارنة معايير

  اجتماعيتصنيف 

4-4 

 بلدات يهودية

 اجتماعيتصنيف 

4-4 

الفارق بالنسبة 

 المئويّة

فرض ضريبة األرنونا للمصالح 

 التجارية للفرد بالـ ش.ج.

252 847 236% 

جباية ضريبة األرنونا للمصالح 

 التجارية للفرد بالـ ش.ج.

180 598 232% 

ة المصالح التجارية من مجمل نسب

 فرض ضريبة األرنونا

18% 34% 84% 

حرفية ورشات مناطق صناعية و

 بالمتر المربّع للفرد

0.93 3.29 254% 

مناطق تجارية وخدمات بالمتر المربّع 

 للفرد

1.81 2.83 56% 

 

 

 وس عًام ااجتماعً  0202أغسطس آب/ 06في عقد مركز مساواة ، لذلك يستمر   ال هذا الوضع يجب أن من الواضح لنا أن  

 ي ة،لجنة االقتصادالأعضاء  ،حضره أعضاء كنيست من القائمة المشتركةوقد في بلدية أم الفحم حول الموضوع، 

 مات المجتمع المدني  لون عن منظ  وممث  في المجال وخبراء  ،أعمال ونساء رجال ،عرب سلطات محلي ة رؤساء

المناطق  تطويرف بالوزير المكل   ، إلىتم التوجه  ولذلك  الواقع المرير، تغيير، لهدف اتخاذ خطوات عملي ة لالعربية

   :تتضمن ما يلي  ة شاملة خط  بلورة  بطلبعمير بيرتس،  ،الصناعية والتشغيلية

 

o واقتصادية تجارية ، تشغيليةة، إخالء مصالحةالسنوات إلنشاء مناطق صناعية  متعددة ة خطة ل رصد ميزانيات 

خطة  0202وزارة االقتصاد في عام في الصناعية  اطقإدارة المنة هيئ، صاغت 0212الحكومة وفقًا لقرار 

ات مليار 1ة حوالي الخط   بلغ حجموخدمات في البلدات العربية.  ، تشغيليةإلنشاء مناطق صناعيةلسنوات عدة 

طوير مناطق صناعية ، وتالقائمة على المبادئ التالية: استكمال تطوير المناطق الصناعية اعتمدت، وش.ج.

في  العربية  ودمج السلطات األضرار البيئيةة، وإزالة توف رجديدة مع إعطاء األولوية للمناطق الصناعية الم

ممثل لجنة رؤساء مع مع وزارة المالية و الجلسات التي ع قدت. في على مستوى المنطقةمناطق صناعية 
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 للخط ةص ص  ، خ  .ج.. في الواقعمليون ش 824زانية قدرها ميرصد السلطات المحلية، وافقت وزارة المالية على 

  فقط. .ج.مليون ش 22 تبلغ حوالية ميزاني   0202عام 

 إعدادها على أساس عمل ميداني   والتي تم   .ج.مليارات ش 1ة بمبلغ اعتماد الخطة األصلي   ، نحن نطلبلذلك

الدفع لعمل على نطلب ا ،كذلكة دون استثناء. العربيالمحلي ة  سلطاتلتشمل احتياجات جميع ال وتطويرها، مهني

ضمان ميزانية تبلغ  نفسه ، وفي الوقتقرار حكومي   من خالل المصادقة عليهاووزارة المالية  بها قدًما لدى

في الخطة المستقبلية ، أن ت درج أيًضا طلب،. ن0200 سنة ، أيريبةفي سنة الميزانية الق .ج.مليون ش 122حوالي 

  األصلية.الوزارية ة في الخط   إدراجها التي لم يتم   ةالقضايا التالي

 

o لمناطق الصناعية قيد اإلنشاءا استكما  تمويلتخصيص ميزانية ال 

ل من أجل تأهيلهاء والتي تحتاج إلى تمويل نشاة التي هي في طور اإلق بالمناطق الصناعي  يتعل   مطلبنا هذا ، مكم  

 مثل المنطقة الصناعية في مدينة أم الفحم.

 

o  إلدارة إنشاء لمناطق صناعية ةات المحلية سلطال أنظمةتعديل 

ة أو الشركة االقتصادية التي تسعى السلطة المحلي   ه يجب علىًرا أن  شرت مؤخ  ن   أنظمة السلطات المحلي ة التي دد  حت  

ميزانية  تخداماساألدنى إلدارة و في شروط الحد  ستوأن ت القضائي   نفوذهاإلى تطوير المنطقة الصناعية الخاضعة ل

 تيحت هاولكن ،.ج.مليون ش 22 ال يقل  عن خيرة بمبلغالتحتية والبناء في السنوات الثالث األ ىألعمال تطوير البن

 .النشاط المالي السابقبلخبرة المهنية أو تتعلق باتقديم طلب دون تلبية أي شروط محلية مجموعة سلطات ل

المنطقة  السكانباحتياجات على علم  التي من قبلها،االقتصادية  والشركات ،من المهم اإلشارة إلى أن السلطات

وبالتالي ستكون قادرة على التحرك بشكل  -ولديها مصلحة واضحة في تطوير المنطقة الصناعية  ،بشكل أفضل

 .هاأسرع لتطوير

البلدات  حتياجات ا ة ال تعرفطات إنشاء مناطق صناعي  مخط   االشركات التي تدير حاليًّ  ذلك، فإن   ضافة إلىباإل

ة األرض أو ملكي  اولية بما يتعلق بلمشاريع عندما تواجه صعوبات تطوير اى عن ، وتتخل  عن قرب العربية

 ة أخرى.صعوبات إداري  

بالواقع االقتصادي واالجتماعي في المجتمع  صةخص  تتعاقد مع شركة إدارة وتطوير مينبغي ال بدالً من ذلك،

 استخداممسؤولة عن   تكونووير وإنشاء مناطق صناعية في البلدات العربية. . تعمل  على تخطيط وتطالعربي

 هذه تعملكما فق عليها. صة لتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية وفق خطة عمل مت  ات المخص  الميزاني  

لكي  مراقبةو شركة إشراف تتعاقد الوزارة معالشركة بتعاون كامل مع السلطات المحلية. باإلضافة إلى ذلك، 

  شركة التطوير. سير عمل على تشرف
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للسلطات من أجل إتاحة المجال  ،ةالمحلي   سلطاتشروط الشركات االقتصادية أو ال واستيفاءعديل نطالب بت

 ة بنفسها.المحلية العربية بتطوير المناطق الصناعي  

 

o ق في التخطيطئعوا 

في المجتمع  شغيلي ةأمام تطوير المناطق الصناعية والت ئق الرئيسي  هي العا ،السنين على مر   لوائية،لجان الالكانت 

 جهاتة، تخضع هذه اللجان لسيطرة البلديات القوية والعملي   من ناحيةة. ة السياسة اإلقليمي  ذريعب ،العربي  

رب للمواطنين العغير صحيحة. في معظم اللجان ال يوجد تمثيل و تتصرف من منطلقات تمييزيةالحكومية التي 

فيه نقل  إجراء إصالح يتم  ب قضاءلب وزارة االقتصاد ووزارة الانط ،للقانون. لذلك وهذا ٍ منافٍ  على اإلطالق،

يتم  العمل في وزارة  .القطري للتخطيط والبناء المجلسة إلى إدارة تخطيط المناطق الصناعية في البلدات العربي  

طلبنا من ومسؤولي ة اللجنة القطرية للتخطيط والبناء، وكن ا قد القضاء هذه األي ام على إعداد صيغة لتمديد والية 

أن نا نعتقد لكن للتخطيط والبناء، الخاصة اللجنة القطرية نقل موضوع المناطق الصناعية إلى المكاتب الحكومية

للتخطيط  الخاصة اللجنة القطرية والية المتعل ق بتمديدوزن كبير في القرار  قد يكون له موقف وزارة االقتصاد

 .والبناء

 

o التجارية األعما للمناطق الصناعية وتوفير اسلة أدوات للسلطة المحلية لصيانة وتعزيز   هيئات ادارية  إنشاء: 

للمناطق   هيئات ادارية  ة، نقترح إنشاءنقل المصانع إلى مناطق صناعية في البلدات العربي  عملي ة لتشجيع 

 ورجال األعمال األعمال التجاريةن من جذب تتمك   لكينيات لها الصناعية في البلدات العربية ووضع ميزا

عمل ال. باإلضافة إلى ذلك، يجب  المنطقة الصناعية وتطوير  صيانة لهدفة، وإلى المنطقة الصناعي   المبادرين

تكون لكي السلطات المحلية، نفوذ في مناطق التجاري ة  المصالح  طويرالسنوات لت متعددة ميزانية على وضع 

 . لطات المحليةوللس العمال التجارية، و للمصالح  فيها مالئمة بشكل مستديم المناطق الصناعية

 

o  ة:ة في البلدات العربية إنشاء مناطق صناعية و طويرخصصة لتتإدارة مهيئة إنشاء 

دارة إهيئة نطلب إنشاء  حد يات القائمة في الموضوع،تالوبسبب  ،اللجنة القطرية للتخطيط والبناء على غرار

نشاء المناطق إلة  إحدى الشركات الحكومي  توكيل مناطق الصناعية، و/أو لة اإدارهيئة  متخصصة ضمن 

 السنوات.متعددةة ة وتنفيذ الخط  الحرفية في البلدات العربي  والورشات الصناعية و

 اصحاب   تنظيم العمل علىة،خاص   ة على أراٍض تخطيط مناطق صناعي   طويرعلى ت هذه اإلدارةكما تعمل 

  ة.المناطق الصناعي  لتطوير هذه  رجال أعمال مبادرين يفهم علىاألراضي وتعر
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o أمام إنشاء المناطق الصناعية: عرب إلزالة العوائقمدراء مشاريع وتأهيل  اتميزاني رصد 

مناطق صناعية في سلطات  تطويرع لومشرمديري  02طلبنا هو العمل على وضع ميزانية فورية لتوظيف م

وتعزيز إنشاء مناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية. في ضوء  عوائقربية، بهدف إزالة المحلية ع

عوائق إزالة ال علىن أمور أخرى، ضم، يعملونسوف فاالختالف في ملكية األراضي في معظم البلدات العربية، 

لإلدارة  االولية  القاعدة وع هؤالءمديرو المشر لشك  ي. يمكن أن البناءة، ولجان التخطيط والوزارات الحكومي  أمام 

 .أعاله تكرذ  التي 

 

o المناطق الصناعية: األرنونا من توزيع العاد  لعائدات ضريبةال  

ندرك أن هذا الموضوع ال يخضع للسلطة المباشرة لوزارة االقتصاد، ولكن وفقًا للقرارين الحكوميين رقم نحن 

التي تقع  سلطاتناعية توسيع مناطق صناعية كبيرة بموافقة الطق الصاإدارة المن شترطر أن تتقر  ، 0162و 0212

ذ وزارة االقتصاد نف  لم ت   ألسف،. لتقاسم العائدات مع السلطات المحلي ة المجاورةعلى  ةفيها المنطقة الصناعي  

 عادل  توزيع  العمل على مناطق صناعية رغم رفضها  توسيعت في دعم سياسة الحكومة كما ورد، واستمر  

ف بحزم اا صارمً . إننا نطالب الوزارة بأن تتخذ موقفً ئداتعالل كما نطالب  .ضد الجهات الرافضة وأن تتصر 

سياسة التوزيع العادل  ان تتبنى الوزارة بإجراء مسح لجميع المناطق الصناعية المتاخمة للسلطات العربية، و

 .بين السلطات عائداتلل

  

التوزيع طاقم عمل ي عنى بخلية العمل مع الجهات ذات الصلة لتشكيل لب مركز مساواة وزارتي االقتصاد والداايط

ة طلب انشاء وتشغيل مناطق صناعي  مطلب يضاف الى مالمجاورة. هذا ال بلداتفي ال األرنوناضريبة  عائداتالعادل ل

 .يس بدياًل لهفي البلدات العربية ول

  0202 لسنةإضافية توصيات 

ة جديدة لتطوير مناطق صناعي   .ج.مليون ش 022مبلغ  0200في عام  أن تخص صب وزارة االقتصاد والصناعةتكليف 

 بلورتهاة التي صناعية. سيتم تخصيص هذا المبلغ وفقًا للخط  المناطق ال هيئة ادارة في البلدات العربية من خالل 

 .0202ة في عام الصناعي  المناطق إدارة  عرضتهاو

o مسار من ميزانيات  %22، على األقل  0200ص في عام بأن ت خص   وزارة االقتصاد والصناعة تكليف

( 8002 شغيل للمجموعات السك اني ة التي نسب مشاركتهن  في التشغيل منخفضة )أمر المدير العام رقمالت

ال عرب، مع عم   شغيلعلى ت المصالح التجارية والشركات تشجيع أصحاب والذي يديره مركز االستثمار، و

 . /الشاباتب النساء والشبابإعطاء األولوية الستيعا

o ة الميزانية األساسي  % من 02على األقل   0200بأن تخص ص في عام  وزارة االقتصاد والصناعة تكليف
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  .الشركات العربية طة، لصالحالصغيرة والمتوس   التجارية المصالح، التي تديرها وكالة "المعوف" لفروع

o  لغرض 0200في عام הרשאה להתחייב بااللتزام  مع إذن ..جمليون ش 82باإلضافة إلى ذلك، تخصيص ،

على النحو  البلدات المطبَّقة فيها الخط ة التجارية الصغيرة والمتوسطة في مصالحاستمرار أنشطة تشجيع ال

المساواة االجتماعي ة وقسم  صغيرة والمتوسطة ووزارةتجارية الال مصالحبين وكالة الذي سيتم  إقراره ال

 المالية. الميزانيات في وزارة

o لتعزيز النشاط التصدير  آليات ميزانية % من02ما ال يقل  عن  تخصيصبوزارة االقتصاد والصناعة  تكليف

ا المنخفض نسبيًّ الصادرات لحجم  ا. ونظرً 0200من عام  بدًءا في األسواق الدولية العرب دى الصناعي ل

على  صدرين المبتدئين من هذه الفئة من السكانتشجيع المغايتها خطوة ال، فهذه ضد العرب ا ز حاليًّ مي  يي ذال

 .زيادة حجم صادراتهم تدريجيًّا

o إحداث تأثير قدرة على ذات  نطقيةرئيسية لمناطق صناعية م خرائط هيكلي ة تكليف وزارة االقتصاد بتقديم

ه ات معالجة مياإمكانية استخدام األراضي لمحط   فحصاقتصادي واسع على السكان العرب، بما في ذلك 

سلطة لين عن بالتعاون مع ممث   ،وزارة االقتصاد ينبغي على، بند. لغرض تنفيذ هذا الالصرف الصحي  

 قسموبالتنسيق مع  ،العربية سلطاتفي وزارة المساواة االجتماعية ولجنة رؤساء ال التطوير االقتصادي

  .يوًما 002، أن تضع خط ة في غضون وزارة الماليةات في الميزاني

o أيًضا  سيساهم  والذي ،في البلدات العربية التجارية األعمال الدفع قدًما بمجال من أجل -تجارية بيئة أعمال

 يوم يوًما من 002في غضون  ،تعمل وزارة الداخليةينبغي أن القوة االقتصادية للسلطات المحلية،  تعزيز في

، وقسم الميزانيات في وزارة سلطة التطوير ليوممث   ،وبالتعاون مع وزارة االقتصاد ،اتخاذ هذا القرار

ترخيص  المالية، على بلورة خط ة لتطوير بيئة األعمال التجاري ة في البلدات العربي ة، بما في ذلك مجال

وخلق مزايا لحجم ، وتشجيع التعاون التجاري المصرفي   االئتمان الحصول علىتسهيل ، مصالح التجاريةال

 .ت العربية طات التجارية لتعود بالفائدة للسلطاالنشا

o زمة ا تحديدا بسبب العربية ومن أجل تزويدهم بأدوات مالئمة  البلدات في مصالح التجاري ةفي ظل أزمة ال

ةخا تم الحكومة ضماناقد  ت  ينبغي أن كورونا، ال لتوظيفها  .ج.مليون ش 222ة بمبلغ للمصارف التجاري   ص 

  .الموجودة في ضائقةلدات العربية وفي الب ناشطةال مصالح التجاري ة،ة لمساعدة البشروط خاص  
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 وزارة الرفاه 2.4

. على  ي يعيش تحت خط الفقرالعرب المجتمعحوالي نصف  .من أكثر القضايا إلحاًحا الفقر في المجتمع العربي 

أي  قضية الفقر ليست على أجندة وسائل اإلعالم في الدولة أو الحكومة. لذلك، فإن   يتها، فإن  الرغم من أهم  

مع هذه  ،شيء أي  الً وقبل أو   ،تقوم به الحكومة في التنمية االقتصادية للمجتمع العربي يجب أن يتعاملاستثمار 

 . تفصيلي   ة بشكلالقضي  

 بأي   المطاف، في نهاية ،سيؤدي 200قرار الحكومة رقم  بشكل عيني  في إطار لفقرقضية امعالجة عدم  إن  

الفقر في معد الت الفقر المرتفعة في المجتمع العربي ترفع  عطياتم الفشل. إن  إلى من هذا القبيل حكومي ة مبادرة 

 . OECD الـ بين دولمن ر على النمو االقتصادي، بحيث أصبحت إسرائيل اآلن أفقر دولة البالد بشكل عام وتؤث  

ة،هذ معالجةمن أجل  ة حاجة إلى  ه المسألة الملح    عالج فوري في المجاالت التالية:ثم 

 

 

o هرة الفقرة ظاكافحم 

  ّتأهيل مهني  

العناية ية أهم   تماًماالخاص بالتنمية االقتصادية للبلدات العربية  200يتجاهل القرار الحكومي رقم 

إمكانية مساهمة القوى العاملة  وهو بالتالي يتجاهل أيًضاوالقوى العاملة العربية،  ةالبشري بالثروة

من  %02. يشكل المجتمع العربي حوالي ة بشكل عام  اقتصاد الدولفي و ي ةاالقتصادالسوق العربية في 

لعام  OECDر الـ . باإلضافة إلى ذلك، يوصي تقريللدولةرافعة اقتصادية  دولة، وهم بمثابةسكان ال

إلى تصل الدولة حتى ال  ،مستهدفة مثل النساء العربيات سكانية فئات تشغيلز الدولة بأن تعز   0202

 .دي االقتصا وضع يتضاءل فيه النمو  

لقوى العاملة لالمهني وتكييفها أهيل للت رصد الميزانياتات على وزارة االقتصاد تغيير آلي  يجب 

 أذرع" يزانيةالم  دت وزارة العمل في كتابذلك حتى يومنا هذا. أك  القيام ب عن تمتنعها ة، لكن  العربي  

المهني بشكل  أهيلالت بكةشوتوسيع  لتعزيز النجاعةة ت خط  طب قالوزارة  ، أن  0202عام من  "العمل

 . أيًضا ،يًصا للسكان العربخص   الءمةالمعايير الجديدة م من كونالوزارة تحق ق . يجب أن تعام  

ً  يزانياتالميزانية: لم يتم تخصيص أي م ناحيةمن  في  0202-0204تي العامين ميزاني   ضمنإطالقا

تطالب الخط ة ، في المقابل .(16802002رقم  بندللسكان العرب" ) المهني   أهيل"التنظام إطار 

 022مبلغ تخصيص قيادة الجمهور العربي، بما في ذلك مركز مساواة،  ة من قبلالمقترح ةاالقتصادي

 . ي  المهن أهيلا للتسنويًّ  .ج.مليون ش

 كالتالي: هي لبناامط 

  .لعملفي سوق ا من خاللها االندماج بشكل عملي  مهن يمكن في  /الشاباتللشباب أهيالتإجراء ت .4



 
 

29 
 

 العربية تك" في نطاق السلطات-و"هاي إنشاء مناطق صناعية  .0

المتدي نات النساء  لدمج  تك في المركز-فرع الهايمع سوي ة التي أطلقتها الدولة كتلك تبني برامج  .4

 ، أي السماح لمجموعات من النساء العربيات باالندماج في صناعةتك-الهايفي سوق  اليهوديات

  يلهن  بشكل مكث ف وعيني  في هذا المجال.بعد تأهو تك"-"الهاي

أسرة ية ويجب تخصيص ميزانيات إلعادة تأهيل  أل هم فيها الفقير بفقره،ت  تتطلب مكافحة الفقر رؤية ال ي  

بل تقوية  بتقديم "فتات"،فقط عدم االكتفاء و ،حالة فقربالثالث   وأوهي من الجيل الثاني  ،تعاني من الفقر

  .وتحصيل الحقوق حلول لها في مجال العمل والتعليم والتأهيل المهني   توفير من خالل األسرة ككل  

o  نتنفّس الصعداء""مراكز تحصيل الحقوق" و وزارة الرفاه االجتماعي برنامج" 

لمكافحة  وهو البرنامج الحكومي الرئيسي   ،0202منذ عام  "الصعداء ستنف  نى "سم  وزارة الرفاه برنامًجا ي   تنفذ 

ة في إطار "مراكز الحقوق عاملة اجتماعي   ،عن كثب ،رافق العائالت المشاركة في البرنامجت  . دولةلالفقر في ا

 . باإلضافة إلى برنامجوبلدة بلدة لبرنامج في كل  بمثابة مقر  لوتعتبر  السلطات المحليةفي  المتواجدة  " تدعيموال

 .رك زي التشغيلم تدعيممراكز ال تضم   "نتنف س الصعداء"،

في هو قائم من جميع أنحاء الدولة في البرنامج، و عائلة  1202معطيات وزارة الرفاه، تشارك حوالي  بحسب

ذ يبلغ إ، التدعيمنشاء المزيد من مراكز إيجب على الدولة زيادة عدد المشاركين و بالطبعبلدة وسلطة محلية.  001

 ألف أسرة!  86602نحو  ،0204ات عام ، حسب معطيالفقر في البالد سر التي تعيش تحت خط  جمالي عدد األإ

كل أسرة ، على ودعم ، لكنها بالطبع ال تكفي لمساعدة .ج.مليون ش 022تبلغ الميزانية السنوية للبرنامج حوالي 

 .سلطة محلية أخرى 022الرغم من رغبة الوزارة في توسيع البرنامج ليشمل 

من المجتمع العربي: هي المشاركة في البرنامج العائالت من  %14حوالي  وزارة الرفاه، فإن   معطياتبحسب 

 بلدة عربية ومدينة مختلطة. 61أسرة من  0848

 ،ظاهرة الفقر تدعيم من أجل مواجهةلمراكز ال تقديمها التي يتم وتحسين اليات العمل جديدة  أدواتتوفير يجب 

حاصلة على مرافقة من ال َسرعدد األ. يجب زيادة المهني   في التأهيلو سوق العملالحقوق واالندماج في  ذنفاواست

بلدة. يتطلب  في كل   أسرة 02لحوالي اليوم مة ، ويجب زيادة مقدار االستجابة المرنة المقد  قبل طواقم البرنامج

مليون شيكل اضافيات  022التجاوب مع الفقر في البالد عامة والمجتمع العربي خاصة تخصيص على االقل 

  .للعائالت الفقيرة والمحتاجةلتوفير برامج استنفاذ الحقوق 

 

o  ات المجلية بتقديم خدمات الرفاه االجتماعي السلطحل مشكلة تمويل  

سواء كان  ،في السلطة المحلية ستضعفينان الملتلبية احتياجات السك   دولةفي ال االجتماعي   فاهجاءت برامج الر

 ذات الضعيفةالمحلية الحال فإن  السلطات بطبيعة ذلك على مستوى الفرد أو األسرة أو المجموعة أو المجتمع. 

التي في أشد  الحاجة إلى هذه الخدمات. عمليًّا، تتخل ى  هي 1إلى  0 المراوح من االقتصادي-التصنيف االجتماعي
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تمكنها من توفير حصتها حسب القانون لعدم  هذه السلطات الضعيفة عن حق ها/واجبها في تقديم الخدمات للسك ان

فئات انيات الدولة المخصصة للميز وضعًا عبثيًّا يتمث ل في تحويلخلق ي ، وهذاخدمةتفعيل الفي  %04 بقيمة 

 . (ماتشينغتكلفة الخدمة )في  %04أن تشارك بنسبة قوية التي يمكنها محلي ة الإلى السلطات ال المستضعفة السك انية 

مناطق  وذلك لعدم وجود فقط، ةلسكني  ا من ضريبة األرنوناة هو مصدر دخل السلطات العربي   من المعروف أن  

، كما ليس هناك أرنونا متلكات الصناعيةرنونا على الممدخول ذاتي من األفليس هناك  فيها، وبالتالي صناعية

 مستشفيات وغيرها. ،محاكمحكومي ة، ومكاتب من قبل وزارات  ةحكومي  أرنونا من مصادر وال  على السياحة

، أو مجلس إقليمي   عني ةسلطة م مدخواًل من األرنونا كالذي تحظى به حلية العربيةال تتلقى السلطة الم ،من ناحية

 مصالح التجاري ة،من ال رنونااألجباية في المشاركة في  ها األساسي  من حق  هذه السلطات  حرم، ت  ثانيةومن ناحية 

ستضعفين فيها، وعليه كان المللس الرفاه في تقديم خدمات أيًضا من الحق  هذه السلطات  حرمت   ثالثة،ومن ناحية 

االجتماعي  لكي تتمك ن من المشاركة في تقديم خدمات الرفاه المهمشة يجب إعداد سل ة مساعدة لدعم السلطات

 .للعائالت المحتاجة

 

o البنية التحتية لتقديم خدمات الرفاه االجتماعي 

هو تقديم  الرفاه لدى أقسامر المستهدف يًصا لتلبية احتياجات الجمهومة خص  مصم  الإن  الغاية من وجود المباني 

 نىامبالالسلطة المحلية على استئجار  إلى التوفير في مصاريفاالجتماعية و الخدمةتتجاوب مع متطلبات  حلول

السلطة اليهودية في ظل  تكب د مصاريف تفوق مصاريفالسلطة المحلية العربية تفي الواقع فإن  . لتقديم الخدمات

 ينةعلى خزثقياًل ا ل عبئً شك  استئجار مبنى، وهو ما يجبر السلطة العربية على ، األمر الذي يةعام عدم وجود مبانٍ 

متاحة أمام محدودي  غيرغير آمنة والقائمة اليوم  المباني غالبية أن  ي شار أيًضا إلى . المحلية الشحيحة السلطة 

ة، باإلضافة ذوي االحتياجات الخاص  للخدمة تقديم ا غايتها ليست ويحظر القانون استخدام المباني التي الحركة،

 ، نوادي الشبيبةمراكز معالجة العنف النويديات، مثل مباني ،إلى مباني الخدمات للسكان المعالَجين داخل المجتمع

في مباٍن مستأجرة تفرض على  الخدمات المذكورة أعاله  قسم كبير من السلطات المحلية العربية تقدموغيرها. 

 قدتكاليف الخدمة، ومن  %04 تؤدي الى تجاوز السلطة المجلية لنسبة مقابل االستئجار مالية  فسلطة مصاريال

لسلطات رصد ميزانيات ليجب  .خدمات أخرىلتقديم ، بدالً من استخدام هذه األموال 22%تصل أحيانًا إلى 

 مستضعفة لتغطية مصاريف استئجار المباني/لتمويل بناء المباني المطلوبة فيها.ال

 

o  محليةةعي في السلطة الوالعمل التطوة  الجماهيري تعزيز وتطوير العمل  

)تقارير مركز  والقطري   تقرير مكتوب من قبل جميع األطراف على المستويين المحلي ص وفي كل  في كل ملخ  

كل سلطة  روناكواله خالل فترة أن  ، ورد وقيادة الجبهة الداخلية( ،الداخليةو الرفاهتي الحكم المحلي، تقارير وزار

عين، قامت بدورها عمل مجتمعي  شبكة و جماهريون ن وعامل كان لديها عين وشبكة متطو  ، ولديها مرك ز للمتطو 

وظائف فمعظم السلطات العربية ليس لديها  .الخدمات  تتوف ر فيها هذهالأخرى سلطة  أي أفضل بكثير منبشكل 
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 مع أزمةالسلطات  من تعامل أضعف ، األمر الذيعينالمتطو  رك زي ولم  الجماهريين  للعمال االجتماعيين

للعمال خصيص وظائف حاجة لتأن هناك نرى نحن . وتنمية المجتمع بشكل عام   ،الكورونا بشكل خاص  

سلطة عربية، وفقًا  22، ورصد ميزاني ات تفعيلي ة لـ للعاملين الجدد المهني   ، التأهيلالجماهريين  االجتماعيين

 االقتصادي فيها.-والوضع االجتماعيكبر البلدة عتبار في االلمعايير تأخذ 

 

o الجماهيرية  للحصانة  ومراكز األحياءفي  طوارئ  إنشاء مراكز 

 على مستويين:السكان وضع لمعالجة  جاهزةسلطة محلية  الطوارئ أن تكون كل   فترات ستوجبت

االستعداد لحاالت الطوارئ، سواء من يمكنها  حياءاالأفي طوارئ  فرق نشاءاألول: تقوية المجتمع من خالل إ

الحصانة نحو ان وقيادتهم تجنيد السك   المعلومات التوعوي ة التوضيحي ة والوقاية، أو من خالل تعميم خالل

تقريبًا فرق طوارئ لألحياء في وجد تاليوم، ال  مرونة سلوكية في حاالت الطوارئ . تتيح التي الجماهيرية 

 .رحاالت الطوارئ في وقت مبك  واالستعداد ل متنظ  دون إمكانية الحول ، ما يالسلطات العربي ة

امختلفة مستويات على ةالصدم ضحاياخلفها  تترك الطوارئ حاالت الثاني: وحتى  ةليّ األوّ  ةالصدم من ، بدءا

 اءسو ،والخدمات العالجية  رعايةال افراد لتقديم بتجنيد  الجماهيرية الحصانة  مراكز تقوم اإلصابات البالغة.

 .اوج ازمة الكورونا  في زلنا ما فنحن رين،المتضرّ  للسكان منتظمعلى نحو  أو ةليّ أوّ  كانتأ

  



 
 

32 
 

 

  والسالمة على الطرق المواصالتوزارة  2.1

  ل أدناه:كما هو مفص   ،ينرئيسي   صعيدينمواصالت في وزارة ال محور عمليت

 

o للمواصالت تحتيةةال ىالبن  

أمور أخرى، في  ضمنكس، هي تنع، و اليهودية البلداتو العربية  بلداتبين الالتحتية  ىهناك فجوة كبيرة في البن

من هم  0202من القتلى في حوادث الطرق عام  %32حوالي إن  . العربية  بلداتالعدد حوادث الطرق في 

  ومسارات وتوسيع خطوطهناك نقص في تطوير. فقط %04من السكان نحو  نسبتهمعرب، بينما تبلغ الن يمواطنال

ةالتحتية لل ، وفي البنىالبلدات العربية في المواصالت  على  لسالمةلتعزيز اتنفيذ مشاريع في و مواصالت العام 

 .الطرق

 

o ةالعامة  المواصالت 

إال أنها آخذة بالتقل ص في ، البلدات اليهودية العربية و بلداتة بين الهناك فجوة كبيرة في خدمة المواصالت العام  

 بلدةً  022ة )من بين بلدة عربي   40 ـ، تم تقديم خدمة ل0222ة في السنوات األخيرة. في عام الحكومي   جهودأعقاب ال

 سفرة 12,221المدن المختلطة( من خالل  ذلك شمليغير معترف بها وال بلدة  02 هافي ذلك الوقت، بما في

ة أسبوعي   سفرة 440044، حيث بلغ %44بنسبة  سفرات، ارتفع عدد ال0202. وفي عام العامة  ة بالحافالتأسبوعي  

 . بلدة 008بالحافالت، تخدم 

 فيما يلي مطالبنا من ميزانية وزارة المواصالت:

 عام في  200قرار الحكومة رقم  بمواصلة تطبيق وزارة المواصالت والسالمة على الطرق تكليف

مواصالت في ال رقيمة الميزانية المخصصة لتمويل السفمن  %12 ميزانيات لـ بشأن تخصيص 0200

التحتية  ىالخدمة والبن زيادات في، لصالح بينهما علىحسب األ ا،سنويًّ  .ج.مليون ش 022، أو العامة

 ة.العام مواصالتمسارات التطوير البنية التحتية لفي البلدات العربية، بما في ذلك  ةالعام مواصالتلل

وعلى  ،د عدد سكانها عن خمسة آالف نسمةالكبيرة التي يزي بلداتمع التركيز على الهذا األمر يكون 

ات المواصالت فجوة كبيرة في خدم فيها وجه الخصوص أكثر من ثالثين ألف نسمة، حيث توجد

 العامة.

 ما ال يقل  ، 0200في عام  يجب أن ي خص ص، ، الذي بموجبه200القرار الحكومي رقم  طبيقمواصلة ت 

(، بما لمتروبولين ال تتبع التي في السلطات المحلية ) التحتية ىمن إجمالي االستثمار في البن %12عن 

ةة ال، سل  سالمة على الطرق، سلة التطوير خاصة في المدن الكبرى ة في ذلك سل   من  مواصالت العام 

 .العربية بلدات الفي التحتية  ىتطوير البنأجل 
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 ص يتخصيتم  ة. العربي  التحتية للمواصالت في البلدات  ىالبن لتحسين يوًما، 62في غضون  ،وضع خطة

 .   .ج.مليون ش 022عن  بمبلغ ال يقل   0200 يزانية عامالميزانية في م

   بحيث ال تقل  ة الوطنية للسالمة على الطرق سلطاإلعالمية لل التوعية ةميزاني   وزيعت ، يتم  0200في عام 

ة  .في الدولة جموع السكانعن نسبتهم من مان العرب للسك  توعية اإلعالمي ة صة للالميزانية المخص   حص 

 في حوادث الطرق في  قتلىعدد ال لخفضيوًما  12دة السنوات في غضون يعد رئيسية صياغة خطة

. ستتم صياغة الخطة ومسبباتها ات عن حوادث الطرقمعطي، بما في ذلك مسألة جمع الالمجتمع العربي  

للسالمة على الطرق وممثلين عن  الوطنية سلطةبالتعاون مع ال مواصالتمن قبل لجنة برئاسة وزارة ال

 قسمالعربية و سلطاتولجنة رؤساء ال ،وزارة المساواة االجتماعيةفي التنمية االقتصادية  سلطة

 .0200ضمن ميزانية العام  ، بهدف رصد ميزانيةيوًما 12وزارة المالية خالل  ات فيالميزاني

  مجال ل 200في قرار الحكومة رقم  اديهل وفرةبتخصيص كافة األرصدة المت المواصالتتكليف وزارة

التخطيط والتنفيذ. يتم تخصيص  في معوقاتالإزالة ، بما في ذلك مواصالتتحتية لل ىوبنشوارع إنشاء 

 سلطةوممثلين عن وزارة الداخلية، بالتعاون مع مواصالت األموال من قبل لجنة برئاسة وزارة ال

قسم الميزانيات في وزارة المالية، ودائرة التخطيط و ،ةوزارة المساواة االجتماعيفي التنمية االقتصادية 

  يوًما. 62في غضون  التصريحات تنشر اللجنة  .العربية سلطاترؤساء الولجنة 

  من %12عن  ما ال يقل   0200أن ي خص ص عام على الطرق ب وزارة المواصالت والسالمةتكليف 

مواقع وسلة  ،الخطر مواقع في ذلك سلة ، بما شركة "نتيفي يسرائيل" لسالل بين المدن فيا مجمل

الشوارع العابرة في البلدات في شركة "نتيفي وسلة االنعطاف إلى اليسار لصالح سلة  كتظاظ،اال

وقسم  مواصالت. يخضع تخصيص الميزانية لمعايير يتم االتفاق عليها بين وزارة اليسرائيل"

 .  ات العربيةسلطرؤساء الوزارة المالية بالتعاون مع ممثلي لجنة في  انياتزيالم

  دة السنوات للمواصالت العامة يخطة عدأن تَعرض أمام السلطات العربية ب المواصالتتكليف وزارة

احتياجات  ،جودة الخدمة ،مستوى الخدمة ،على احتياجات السكان خط ةز الرك  ت .في المجتمع العربي  

هيئة المواصالت وضع خطة من قبل  يتم  ، بندة وصياغة األهداف. لغرض تنفيذ هذا الالتحتي   ىالبن

سلطة في وزارة المالية وبالتعاون مع ممثلي  اتبالتنسيق مع قسم الميزاني العامة في وزارة المواصالت

 002، وذلك في غضون المجتمع العربيممث لي المساواة االجتماعية وفي وزارة االقتصادية التطوير 

 .0200ها في ميزانية العام يوًما، بهدف تخصيص األموال ل

 لسلطات المحلية تستطيع ابحيث  ،ةفي البلدات العربي   ةالعام سؤولين عن المواصالتمالع مشروع يتوس

ةلعن ا مسؤولوظيفة  ة التعاون للحصول علىوالمجالس اإلقليمي   . بلداتيخدم جميع ال مواصالت العام 

في وزارة  احاليًّ  موديل القائمقًا للوف وظائف المسؤولين عن المواصالت العامةيتم تخصيص 

 .مواصالتال
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 لتطوير  ،يوًما 002في غضون  ،دة السنوات للحكومةيعدرئيسي ة  ةبتقديم خط   مواصالتتكليف وزارة ال

في جميع  شوارعالتحتية لل ىالتحتية للطرق في البلدات العربية للوصول إلى مستوى مماثل للبن ىالبن

  .0200 من عامابتداءا للخط ة نية أنحاء البالد. يتم وضع ميزا

  تقديم خدمات مشتركة مثل عيادات طبية، مراكز  مراكز  بين البلدات ذات الشوارع الموصلةتطوير

 تعليمية او مناطق تجارية. 

 السنوات وربط بلدات  العديدة طويرالت ضمن خط ةدمج البلدات العربية شركة قطارات إسرائيل ب تكليف

ة كفر قاسم ب ،بةاعر ،سخنين ، الناصرة،الناصرة ةياف ،الطيبة ،مثل الطيرة شبكة المواصالت العام 

  .الخاصة بها
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 وزارة الثقافة والرياضة 2.6

الثقافة  عزيز، وتلمجتمع العربية باز ومرك   إيالء اهتمام خاصة  يجب وزارة الثقافة والرياضة في إطار إجراءات

 ريمة والعنف في المجتمع العربي.من الج للحدة  مهمة  أاساس حجربمثابة والرياضة هو 

o دائرة الثقافة 
  لثقافة العربية من ميزانية وزارة الثقافة.التطوير  .ج.مليون ش 62تخصيص مبلغ 
  الضواحي مناطق ثقافة والثقافة في ركائز ال برنامج ترسيخل ش.ج. مليون 12تخصيص.  

  ألنشطة الثقافية، لالمباني العامة  لمالءمةإنشاء فريق عمل مشترك من وزارة اإلسكان ووزارة الثقافة

سات السينما والمكتبات، من أجل تنمية المؤس   ،المسرح ،الرقص ،بما في ذلك في مجاالت المتاحف

. لهذا الغرض، ( מקצועיות תקנות) المهنية االطر خالل من أيًضا ة التي ستتلقى الدعم ة المهني  الثقافي  

 . يوًما 002في غضون إعدادها  ة يتم  لخطة رئيسي  وفقًا ، ..جمليون ش 022ص وزارة المالية مبلغ تخص  

  هدف بلها  .ج.مليون ش 022وزارة الثقافة وتخصيص الخاصة بالمباني التاريخية  مالءمةاعتماد خطة

  العربية. بلداتة في قلب اللألنشطة الثقافي  مراكز تحويل المباني التاريخية المهجورة إلى 

  تعنى في  ساتوزارة الثقافة إلنشاء مؤس   في ""أنظمة المشتريات ل خالمن  .ج.مليون ش 12تخصيص

ها غير موجودة على أن   0202التي أظهر مسح االحتياجات لعام و متنوعة ثقافية  طة عدة مجاالت وانش

 ،المسرح ون،الفنتعليم مدارس  ،السينما تك،السينما ،مثل المتحف ،اإلطالق في المجتمع العربي

 الرقص والموسيقى.

  حسب الحاجة وذلك بة إقليمية من خالل السلطات، ثقافي   موارد إلنشاء  .ج.مليون ش 02تخصيص

أن ها موجودة على على اإلطالق، أو  في مناطق كاملة من المجتمع العربي ال يوجد نشاط ثقافي   القائمة.

  المجاالت الثقافية . بعض ا في جدًّ  ضي قنطاق 

 

o دائرة الرياضة 

ما يتعلق في كل  ان: تشجيع اإلنجازات الرياضية وتطوير ودعم الرياضة الشعبية. دفان رئيسي  الرياضية ه دائرةل

بشكل عام  ينجيت.فمن خالل دعم االتحادات الرياضية ومعهد  يتم   دائرة، فإن معظم نشاط الي ةرياضاإلنجازات الب

. في الوقت نفسه، من الممكن   وخاصية الرياضيين العربهذا الدعم وهذه المخصصات ال تتماشى مع احتياجات 

السكان اليهود. يمكن أن  نسبة القائمة لدىمنخفضة مقارنة بال بالمجتمع العربيأن تكون نسبة الرياضيين النشطين 

متدنية مقارنةً التحتية الرياضية في البلدات العربية  ىالبن إلى كونالرياضيين النشطين  نسبةيرجع االختالف في 

رياضيين  أد ى إلى نشوء عائق يحول دون اندماج االمر الذي  في البلدات اليهودية، وجودة الم التحتية ىالبنب

 .جدد عرب 

 

بناء منشآت رياضية جديدة في  0200ميزانية دعم دائرة الرياضة لعام  تشملبأن وزارة الثقافة والرياضة تكليف 
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أن  ، علىوزارة المالية ووزارة الثقافة والرياضة لتنسيق بينالنسبة التي يتم  إقرارها من خالل االبلدات العربية ب

منشآت رياضية قائمة. ويكون  وترميم من إجمالي ميزانية الدعم لبناء منشآت رياضية جديدة %04عن  ال تقل  

 اختبارات طغى علىمبدأ المساواة الذي ي ذلك كل ه خاضعًا لمصادقة المستشار القضائي للحكومة وبموجب

 .عةالمتب الدعم ومعايير

لت إلى الوزارة من ميزانية %42تخصيص نطالب ب و  لدعم الرياضة بالبلدات  0200في عام  الطوطو التي ح 

 . العربية
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  وزارة الداخليّة 2.1

ر جودة . تتأث  فاهانها، بما في ذلك خدمات مثل التعليم والرة لسك  السلطات المحلية مسؤولة عن توفير الخدمات العام  

ة أهمية ها من السلطة المحلية. وبشكل كبير بمستوى ونطاق الخدمة التي يتلق   سك انة للة المقدمالخدمات العام   ثم 

المدخوالت ر بشكل كبير بحجم تتأث   هي، وكبيرة لقدرة السلطات المحلية على تقديم خدمات نوعية وواسعة للسكان

 .لسلطة المحليةالذاتية ل

فجوة  تظهرغير السكنية،  مدخوالت األرنوناة، وال سيما بين السلطات المختلف ةالذاتي مدخوالتتقسيم ال عند

 مدخوالت األرنونا ط. وبالتالي، فإن متوس   العربية والسلطات اليهودية والمدن المختلطة  كبيرة بين السلطات

ط من المتوس   %44حوالي يبلغ   العربية  سلطاتالللفرد في  )أي، األرنونا على المصالح التجارية( غير السكنية

 .فقط قطريال

 مطالب من ميزانية وزارة الداخلية:

o العربية وزارة الداخلية، ومن أجل تحسين جودة اإلدارة وتحسين القوى العاملة في السلطات المحلية  تكليف

 للحكم المحلي بحيث" المتدربين"في إطار برنامج بالعمل ات، سلطاإلداري في هذه العمود الفقري وتعزيز ال

ة العرب   %04عن  ال يقل   العرب في هذا البرنامج  ان عدد المشاركين ، وأن ت بذل الجهود ألن ال تقل  حص 

الحصة  البرنامج الموس ع، في مرحلة اختيار المشاركين ، عنالتي تكون ضمن خطة  العربية  السلطات

  بالتدريبات اركينوأن يتم  تقديم حوافز في األجر للمش، ختيارالنسبية لجميع السلطات المشاركة في مرحلة اال

 ، .ةة ووزارة المالي  دها وزارة الداخلي  تحد  معي نة  عربية  في سلطات

o  هبات على مستوى  مالك في السلطاتإجراء مسح لأل تأثيرى فحص يتول  طاقم تكليف وزارة الداخلية بتشكيل

وزارة  تبلورهاخطة وضع  ، يتم  البندهذا  طبيقفي السنوات األولى بعد المسح. لغرض ت ةالمشروط الموازنة

توصيات اللجنة أيًضا  سريوست .يوًما 12وزارة المالية في غضون  ات فيالداخلية بالتعاون مع قسم الميزاني

وتأثيرها على التزام السلطات باألهداف المحددة  0202-0202التي أجريت بين  األمالكعلى عمليات مسح 

 . 200القرار في 

o   بسبب أزمة الكورونا والصعوبات التي نشأت في بلوغ أهداف  0202العام إلغاء اشتراط هبات الموازنة في

ر أزمة الكورونا في المشروطة في هبةال نسبةبما في ذلك  الهبة المشروطة، ا 0200عام  ضوء تطو   .أيضا

o   عربية سلطات بين بما في ذلك التعاون  ،ة تعزيز التعاون بين السلطات المحليةفرض على وزارة الداخلي  أن ي

والمنطقة  ،هذه السلطاتدى ة لاالجتماعية والبيئي   ،ي إلى التنمية االقتصاديةلألغراض واألهداف التي ستؤد   ،

ورؤية مفهوم وكجزء من  ذاتهاة لسلطة المحلي  دى ال الكامنة ةاإلمكانات االقتصادي  من أجل استنفاد  ،بأكملها

 . ةإقليمي  

o   وزيادة  ،الكوادر المهنية  اداء السنوات لتحسين تعددة موسعة ومخط ة  طويرة بتتكليف وزارة الداخلي

ينبغي أن تشك ل وزارة الذاتية وتعزيز التعاون في السلطات العربية. ولغرض صياغة الخطة،  مدخوالتال
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في وزارة المساواة  التنمية االقتصاديةسلطة ممثلين عن  يضم   برئاسة مدير عام الوزارة، عمل فريقالداخلي ة 

 002. ينبغي إعداد الخطة في غضون لي المجتمع العربوزارة المالية وممث  ة وقسم الميزانيات في االجتماعي  

 يوًما.

o  في عام  .ج.مليون ش 022بمبلغ  خط ةالالمتواجدة ضمن هذه لمرة واحدة لسلطات تطوير منحة تخصيص

عوائق ة للدخل، وإزالة والمشاريع المدر   الصحي، التحتية للصرف ىتحسين البنإيالء االهتمام بمع ، 0200

 الميزانية.تتعلق بتخصيص 

 

o 0.ج.مليون ش 022بمبلغ  خط ةال العربية المتواجدة ضمن هذه سلطاتلة واحدة للمر   جاريةمنحة  تخصيص 

o   من قبل السلطات المحلية خالل التي أعطيت للمصالح التجارية دفعات االرنونا وفي تخفيضات لل نتيجة

( %4.4فقط ) .ج.مليون ش 82، منها .ج.مليار ش 004قيمة بكومة بتوزيع هبات , قامت الحازمة الكورونا

. المحلية العربية  السلطاتدى الذاتية ل مدخوالتمدى ضآلة ال ف كشهذا االمر ادى الى للسلطات العربية، 

فقط  .ج.مليون ش 022، يتم دفع عن األرنوناا يدفعها قطاع األعمال سنويًّ  .ج.مليار ش 06 ضمن من

 .ةلسلطات العربي  ل
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 أراضي إاسرائيل رةئوزارة اإلاسكان ودا 2.8

 المسؤول عن الميزانياتبرئاسة  عمل قرار تشكيل فريق 0162 القرار رقم  0208عام  حكومة إسرائيل ات خذت 

قضايا اإلسكان في  معالجةل يوًما من يوم اتخاذ القرار 002في غضون  خطةلهدف بلورة ة، في وزارة المالي  

، وزارة وزارة القضاء االقتصادي التطويرممثلين عن سلطة  العمل فريق ضم   هذه الخط ة.التي تشملها  بلداتال

 .مواصالتوزارة الو الضرائب سلطةالبناء، سلطة أراضي إسرائيل، وزارة الداخلية، وزارة حماية البيئة، 

في  .للمصادقة عليه جلس الوزاري المصغر لشؤون السكنالم إلى مد  ق   وقد تقرير تم  إعداد اللجنة عملفي نهاية 

، بحيث ينسق األهداف المحددة في تقرير 200في قرار الحكومة  والبناء السكن بند ضوء ما سبق، تمت صياغة 

خطة اليوًما، سواء من خالل تغيير آليات التخصيص، أو من خالل زيادة الميزانية كجزء من  002 طاقم الـ

 الخمسية.

ضعتوالمعايير شروطالا، حالت عمليًّ  الميزانيات المخصصة للبلدات  دون تحصيل امام السلطات العربية  التي و 

قرار الحكومة الخاص بوالبناءالسكن  بند في  موعد صرف الميزانياتتمديد  وقد تم  . بوزارة اإلسكان العربية

 .العربية تيجية الموقعة مع السلطاتستراميزانيات وفقًا لالتفاقيات اإلتنفيذ اللغرض  0200حتى عام  200

إيرز كامينيتس ستشار القضائي  للحكومة برئاسة نائب الم عمل ، صاغ فريق0202أكتوبر /في تشرين األول

ق إلى   . والعقارات في المجتمع غير اليهودي"والبناء في مجال السكن  المعيقات وثيقة بعنوان "إزالة  لن نتطر 

نابع من عراقيل  200في القرار  والبناء ر إلى أن  عدم استغالل ميزانية السكنتوصيات فريق العمل، لكن نشي

  .تجاوبا مع ضغوطات سياسية 200وضعها نائب المستشار القضائي  للحكومة في القرار الحكومي  

حتياجات ستجابة الالا تنتضم   ،0122ورقم  ،0220و رقم  ،222الحكومة رقم  اتيجدر التوضيح أن  قرار

سات العامة، تطوير تطوير المؤس   وفي المواضيع التالية: الموسعة ضمن بلدات الخط ةغير المدرجة ت بلدالا

تطوير خرائط التخطيط والتنمية، تعزيز التخطيط التفصيلي لألراضي الخاصة،  معيقات األحياء القديمة، إزالة 

 .التأهيل االجتماعي  إعادة و في المدن  مويل والتطويرتال، المساعدة في  مناطق النفوذ، توسيع هيكلية رئيسي ة

عربية  بلدة 02فقط من الميزانيات المخصصة لـ  %42التي حصل عليها مركز مساواة أن  المعطياتتظهر 

  استخدامها على مدى السنوات الخمس. تم  قد كبيرة 

شروًطا بـ "نجاح للسلطات الكبيرة سيكون م ب إلى المرحلة ج أن االنتقال من المرحلة القضاءقررت وزارة 

 4نصفها على األقل بكثافة وعلى أن يكون ، بكل بلدة وحدة سكنية 222عن  ال يقل  بما التسويق وبدء التطوير 

ةو أو أكثر.دونم الواحد وحدات سكنية لل  022تشمل  المصادقة على خريطة أو خرائط تفصيلية على أراٍض خاص 

". معظم البلدات العربي    األمد ، في السنوات األخيرة، في إجراءات تخطيطية طويلةة عالقةوحدة سكني ة على األقل 

 راخيص بناءتسمح بإصدار ت المصادقة بشكل فعلي  على أي خريطة تفصيلية تقريبًا لم تتم  في الواقع، ومرهقة، و

  .حسب هذه البنود مما منع استخدام الميزانيات المرصودة
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 21الـ  "لبلدات "اإلاستراتيجيةةه وزارة اإلاسكان لتددفيما يلي تقسيم الميزانية على النحو الذي ح

 

 

من االنتقال من  ،خمس سنوات على مدى ،نتتمك   عشر بلدات فقط التي فحصها مركز مساواة أن   المعطياتتظهر 

 ، عرابة، كفركنا، كفرعارة-مكر، عرعرةالجديدة ال، ة الناصرةطيبة، سخنين، كفرمندا، يافال: ، وهيمرحلة إلى أخرى

ن حتى من االنتقال من المرحلة أ إلى المرحلة ب هي المدن: أم الفحم، الخمس التي لم تتمك   سلطاتاسم والناصرة. الق

 ة مع وزارة اإلسكان على أساس أن  التوقيع على االتفاقي   ت بلدية طمرةباقة الغربية والطيرة. رفض ،، طمرةاعمروشف

إلى  ،اعمليًّ وسوف تعود، ، ت على اسمهالج  ميزانيات س  استخدام  منك ن البلدية تمستحول دون الشروط المفروضة 

 . ة الدولةميزاني  
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 ،0202كان من المفترض أن تنتهي الميزانية التي تشير إليها الخطة في عام 

 822منها حوالي  ،0202عام سكنية وحدة  0422التخطيط لتسويق حوالي  تم  ياها مركز مساواة التي تلق  للمعطيات وفقًا 

 . 0202في عام  ،وحدة سكنية فقط 202 تسويق حتى اآلن، تم اإلعالن عن للساكن". سعرمسار "الب سكنية وحدة

 8222 عن تسويق حوالي 0202-0206خالل األعوام  تم  اإلعالن هأن   "سلطة أراضي إسرائيل" يت ضح من معطيات

د د منها وحدة سكنية،  . (وزارة البناء واإلسكان إلى تسويق وحدة سكنية )باإلضافة 0222نحو لن وفائز وح 

تعديل قبول  تم   0204 عام فقط في أن ه اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، جلسةاد عت وزارة اإلسكان  خالل  

 نة. كما زعمت الوزارة أن  معي   بشروطخاصة  دولة إلى أراٍض الأراضي من  يزانيةيسمح بنقل مالذي  ةحكومالقرار 

 إعداد خرائط ، وتنظيمي ة من نواحيها دفع بسنوات، تعتمد أحيانًا على ال 6-1ما بين  لتخطيط التي تستمر  "إجراءات ا

ة،  . والتقسيم، وتقديم الحسابات وما شابه ذلك"التجميع  هيكلية ذات تحديات خاص 

.ج. مليون ش 22 حوالي ، وفي المرحلة ج،.ج.مليون ش 22ى السلطات في المرحلة ب، كان من المفترض أن تتلق  

 . إضافي ة
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في  .ج.مليون ش 020ة الكبيرة، كان من المفترض أن تستثمر وزارة اإلسكان ت اإلستراتيجي  بلداباإلضافة إلى ال

فقط من هذه  %01ه تم استخدام الوزارة أن   معطياتها "مستهدفة"، وتظهر تعريفها على أن   ت الصغيرة التي تم  بلداال

  الميزانية.
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 هنا نوصي بما يلي:تي ع رضت  ال المعطيات في ضوء

تخصيص نسبة تساوي على  ، والذي بموجبه يتم  0200لعام في ا 200القرار الحكومي رقم  طبيقاالستمرار في ت .4

 ةصة فيالميزاني  ات المخص  من إجمالي الميزاني   المشمولة في الخط ة ،العربية بلدات المن ان سك  النسبة  األقل  

في البلدات المشمولة  األحياء القديمةفي ة في األحياء الجديدة وسات عام  إلنشاء مؤس   ،عام  أو خالل الساالسا

 . ضمن الخط ة

صندوق "ص إدارة خص   ، والذي بموجبه ت  0200في عام  200قرار الحكومة رقم  تطبيقاالستمرار في  .0

سلطات المحلية، وفقًا لقانون صة للمن أموال الصندوق المخص   %42"المساحات المفتوحة و الحيزعلى ةحفاظمال

في كل  سنة، إلى أن تبلغ نسبة نفقات الصندوق في البلدات  للبلدات العربية تخصصها سلطة أراضي إسرائيل،

تلك البلدات  في سك اناللسلطات المحلي ة، منذ إنشائه، ما يعادل نسبة لالمشمولة ضمن الخط ة من مجمل نفقاته 

يعادل على األقل نسبة السكان  ما في كل سنة أموال الصندوق لتلك البلدات ي خص ص من. بعد ذلك، على األقل

في  على معايير المنح تدرس إدارة الصندوق تنفيذ تعديالت  الذين يسكنون في البلدات المشمولة ضمن الخط ة.

 . 0206-0200ا لألعوام تراكميًّ  النسبة أعاله استيفاءوتنفيذه. يكون  البندفي هذا ما ذكر  استخدام

تطوير وبشأن دعم  04.4.0242 تاريخمن  0212ورقم ، 040100200تاريخ من  8810تمديد قراري الحكومة رقم  .4

 سريانهما علىعها باإلضافة إلى يأراضي الدولة وتوسعلى  ثافةمناطق التي تم فيها البناء بك التحتية في ىالبن

تنظر . في هذا الموضوع واإلسكان بناءوزارة الها تضعوسلطة محلية وفق الضوابط التي  التي بملكيةاألراضي 

نسبة ا يتعلق األمر بمنطقة تخطيط تشمل أيًضا أرًضا خاصة، مع تحديد تقديم الدعم عندم لجنة االستثناءات في

 . األرض الخاصة مشاركة مالكي

 بلداتير في الدعم تكاليف التطوبوزارة البناء واإلسكان  تكليفو 0200في عام  200قرار الحكومة رقم تطبيق  .1

اض تابعة أرفي  200( من قرار الحكومة ط) 2 بندالتي تم إبرام اتفاقيات استراتيجية بشأنها كما هو مذكور في ال

وحدات سكنية للدونم بمقدار  8-6بكثافة تبلغ בנייה רוויה( ) متعدد الطوابقبناء الفي لطة أراضي إسرائيل لس

طبقات بناء  6وحدات سكنية للدونم وبارتفاع  2تزيد عن  مشبع بكثافةالبناء الايضا في من تكلفة التطوير و %22

 022،222لن يتجاوز مبلغ الدعم للوحدة السكنية  ،التطوير. على أي حال ةمن تكلف %44 وما فوق، بمقدار يبلغ

ى وقد يؤدي هذا ال لبناء واإلسكانبخصوص ا، إال إذا صدر قرار حكومي بشأن مناطق األولوية الوطنية .ج.ش

 .وفقًا لهذا القرار وعندها يتم  تقديم الدعم ،البناء بشكل أكثر ارتفاًعا امكانية 

وكذلك  ،المنصوص عليه في القرار طبيقلغرض الت 0200في عام  200)هـ( من قرار الحكومة 2 البندتمديد  .4

)ط( من قرار 2 ،ز()2 ،)و(2 بنودال سريان . تمديدبندان المنصوص عليه في العدد السك   ات علىتقييدالإلغاء 

التي تم توقيع اتفاقيات استراتيجية  السلطات المحلية في ة خط  اللمواصلة تنفيذ  0200في عام  200الحكومة 

بإعادة  المهني طاقم م اليقو. ةسابقمصادقات  ة وتنفيذبموجب الخط  ات صقانمخصيص ، بما في ذلك تبشأنها
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توزيع يأخذ في االعتبار الحاجة إلى استكمال  موديل اغةسات العامة وصية على المؤس  الميزاني   توزيعفحص 

لمشاريع المتاحة، وتشجيع المشاريع اإلقليمية، وتشجيع المشاريع التي تدعم منح أولوي ة لالمشاريع القائمة، و

ي ضاف، بما في ذلك  0ط 2. في البند التسويقتساعد في دعم لمشاريع التي منح أولوي ة لالقضاء على العنف، و

مدير التخطيط من قبل مشترك  طاقمتشكيل  - ية أقسام الهندسة في السلطات المحلية وتعزيز الطواقم المهني ةتقو

لتعزيز  ًمايو 62ة خالل من أجل وضع خط   ،وزارة الماليةفي المسؤول عن الرواتب و ،وزارة الداخليةفي 

 .ةالمحلي  سلطات الهندسة في ال قسامة ألالقدرات التنفيذي  

 التعديالت التالية: تسري أعاله، 200لقرار من ا.ح. 2 البندفي  .4

 "ب"نه "لن يتم تخصيص موارد للمرحلة أليتم إلغاء شرط االنتقال من المرحلة "أ" إلى المرحلة "ب"  4.4

نه "لن يتم تخصيص موارد أل "ج"إلى المرحلة  "ب"" وشرط االنتقال من المرحلة بلداتألكثر من عشر 

االنتقال إلى المرحلة "ب"  02في إمكان كل بلدة من بين البلدات الـ "، وبلدات ألكثر من عشر "ج"للمرحلة 

 المطلوبة. شروطالطالما استوفت  أو المرحلة "ج"

، والذي ينص على "نجاح التسويق وبدء "ج" إلى المرحلة "ب" يتم تعديل شرط االنتقال من المرحلة 4.0

وحدات  4نصفها على األقل بكثافة لى أن يكون عوحدة سكنية،  222ال يقل عن  سكني عالتطوير في مجم  

في وحدة سكنية". و 022" يمكن االكتفاء ب" وحدة سكنية 222" أنه بداًل من بحيث ،سكنية للدونم أو أكثر"

ل عدد يتقلبمن هذا االلتزام أو  باإلعفاء لةمخو  وتكون  4.ح.4لجنة التوجيه المذكورة في البند  أتيتالنهاية 

، ا في التخطيط أو التسويقًما فعليًّ هناك تقد   أن  ب تإذا اقتنع ،كما هو مذكور أعاله ،المطلوبة ةالوحدات السكني  

، واإلسكان بناءسلطة أراضي إسرائيل أو وزارة الوجهة نظر من  أن تكون قد ق د مت أمام اللجنة شريطة

 .قجهود التسويوتساهم  في السلطة المحلية تتعاون بمقتضى األمر، وبموجبها فإن  
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  وزارة الزراعة 2.3

مجال  لكن   زراعية منتشرة تقريبًا في جميع أنحاء البالد، يالمجتمع العربي أراضأبناء يمتلك جزء كبير من 

، قد تضاءل بشكل العربزت ضد المزارعين منذ حوالي عشرين عاًما وبسبب سياسة الحكومة التي مي   الزراعة،

 وشبه معدوم جدًّا العربي اليوم ضئياًل  بحيث أصبح النشاط الزراعي في المجتمع ،كبير

ضروري  هو أمر لمنتجات الغذائيةا الزراعة لتحصيلكورونا لجميع دول العالم أن اإلنتاج والأزمة  كشفت لقد 

 االهتمام واالستجابة بشكل تفصيلي  اآلن  جبي ،ل في الخطة أعالهالستمرار وجود اقتصاد فاعل، وكما هو مفص  

 لمزارعين. لللمشاريع الزراعية في المجتمع العربي و هباتتقديم التشجيع والو لمتطلبات هذا المجال

يتم رصدها لدعم المزارعين/ات وتطوير أراضي زراعية  0200عام لل .ج.مليون ش 022مطلوب ميزانية قدرها 

 . ودعم تسويق المنتجات واستصالح األراضي

 

 وزارة المساواة االجتماعية 2.22

مستقبلية. لم يتم تعيين واة االجتماعية تنفيذ قرارات الحكومة، وكذلك إعداد خطط وزارة المسا تضمنيجب أن 

  .وباعقاب التماس مركز مساواة تم نشر مناقصة وانتخاب مدير للسلطة 0204مدير منذ عام 

نفيذ ن من العمل والمساعدة في تفي السنة حتى تتمك   .ج.مليون ش 22 بقيمةهذه الوزارة ل رصديجب أن ت

 . وزارات الحكومية المختلفةميزانيات من قبل اللها رصد ت  المشاريع التي ال يمكن أن 

عرب في جميع لل مالئم ، وكذلك تحسين التمثيل العادلة في مجال الخدمات لكبار السن   رصد ميزانية نسبي ةيجب 

 .0204 لعام .ج.مليون ش 82. مطلوب ميزانية قدرها وزارةال فروع

 

 معي المجت زيزتعالوزارة  2.22

ن أمور أخرى، عن ضموهي مسؤولة،  الحكومي  كجزء من اتفاقية االئتالف  يتعزيز المجتمعالتم إنشاء وزارة 

 ضمان. يجب .ج.مليون ش 022رات والكحول. وتشير التقديرات إلى أن ميزانية هذه الوزارة ستبلغ مكافحة المخد  

خصوصا بمجاالت  العربية بلداتفي ال والجماهيرية  يةالمجتمعخدمات الفي تطوير  ش.ج.مليون  22استثمار حوالي 

 .تطوير العمل المجتمعي والنسائي ومكافحة المخدرات والكحول واعادة تأهيل السجناء

 

 وزارة جودة البيئة 2.20

 لمشاريع في عدد من المجاالت: تخصيص ميزانيات البيئةجودة طلوب من وزارة الم

  واالراضي الزراعية المجاورة سلطات المحلي ةالقمامة في ال إخالء ج توسيع برامو المضار البيئ ةإزالة . 
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  إعادة التدوير ألنواع النفايات المختلفة. مجالتطوير  

  التعاون مع المواطنين العرب، بما من خالل الطبيعة والحدائق في متناول الجمهور العربي  سلطةجعل خدمات

  بيت جن.محمية و ،الكرمل غابات قاء،ر الزرفي جس ادينفي ذلك في مشاريع مثل قرية الصي  

 

  :والنقب والضواحي الجليلوزارة  4.23

بشكل  ،. لكناعمليًّ  إمرته وتعمل تحت حكومة،رئيس ال مكتبة مسؤولي   تقع ضمنوزارة تطوير النقب والجليل 

 أطرافوالجليل كمناطق  في مناطق النقب وشاملةدة تطوير مشاريع محد  سؤولة عن الوزارة م هذهعام، 

، تعمل وزارة تطوير النقب والجليل 0202 سجل  ميزاني ة العام. بحسب جتماعية أيًضاالناحية االمن  وضواحي 

. المطلوب مواردلل هانشاط الوزارة وكيفية تخصيص تتب ع ،من الصعب وهذا يجعل فقط! بند مالي 02في إطار 

دعم مراكز الشباب والخدمات في السلطات المستضعفة بمناطق ل .ج.مليون ش 022قدرها  منها هو ميزاني ة

 .0200لعام ل الضواحي الجغرافية واالجتماعية 

 

  تعزيز وضع ومكانة النساء العربيّات.1

مركز  ادرجديد للتنمية االقتصادية في البلدات العربية، ب قرار حكومي  إعداد الدولة، وانية زيشات مااستعدادًا لنق

على أمل أن تنجح  ،0202 عاملالدولة ل يزاني ةمن م نساء العربي اتتعكس احتياجات ال وثيقة إلى إعدادمساواة 

الفجوات في البلدات  السنوات لسد   متعددةة ا في خط  مجموعة العمل التي تم تشكيلها في دمج االحتياجات أيضً 

 . ةالمقبل سنةها الحكومة في الالعربية التي تعد  

صة ، هناك نقص كبير في الميزانيات المخص  نساء العربي اتمطالب واحتياجات ال عندما يتعلق األمر بتلبية

خطط إعداد الحكومة و تنفيذ قرارات على وجه الخصوص.  من المهم   نساء،لمعالجة القضايا التي تواجهها ال

في كل قرار وتخصيص ميزانيات لها  اتالعربي  نساء يجب على الدولة مراعاة احتياجات ال ،ان العرب. لكنللسك  

 .ك للتنمية االقتصادية العامة في المجتمع العربيها، وكمحر  ، خاصة بسبب التمييز الممنهج ضد  حكومي  

دولة والسلطات سلطات ال لو كان على ى المرأة خدمات من الدولة على قدم المساواة مع الرجل، حتىيجب أن تتلق  

ح جابياإلي تمييزق سياسة الأن تستثمر أكثر أو تطب   المحلية من اسة يجب أن تكون كل ميزانية حس   لذلك،. المصح  

الفوائد التي تحصل دراسة ، وبعبارة أخرى يزاني ة جندريًّالماوإحدى طرق اختبار ذلك هي تحليل  ناحية جندري ة،

إجراء يجب على الدولة تعزيز التشريعات واللوائح التي سيتم بموجبها  تحليلها. تم  يعليها النساء من كل ميزانية 

 اتالسلط لطواقملميزانيات الدولة والسلطات المحلية، إضافة إلى تعزيز الدورات التدريبية  الجندري  التحليل 

 .جندري ةميزانية الالق بة فيما يتعل  المحلي  

 شغيل،في جميع المجاالت، وال سيما في مجاالت الت اتالعربي نساءيجب أن تكون الميزانيات المخصصة لل

 والرياضة. مواصالتال ،الصحة ،الرفاه
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 فيما يلي المجاالت التي نقترح االستثمار فيها خالل العام القادم:

o  مكانة المرأة في السلطات المحليّةللنهوض بمستشارات: 

 لمستشارة النهوض بمكانة المحلية، فإن   اتمن ميزانية السلط اتالعربي   نساءعندما يتعلق األمر بتلبية احتياجات ال

 .ةللغاية في هذه العملي   امهمًّ  اة دورً سلطة المحلي  المرأة في ال

ن ة أن تعي  سلطة محلي   ، يجب على كل  0222( لعام ة للنهوض بمكانة المرأةة )مستشاروفقًا لقانون السلطات المحلي  

واة المرأة والمساالنهوض بمكانة " من أجل العمل المرأة في السلطة المحلية يكون دورهمكانة اللنهوض ب رةً مستشا

 :مثل ،متنوعةمل ساليب عأعبر  ،هاالمرأة ومنع العنف ضد التمييز ضد   عدمو ،بين الجنسين

 وذلك ،المحلي ةفي السلطة  نساءق باحتياجات الة فيما يتعل  السلطة المحلي  في سياسة وضع الفي مساهمةً المراة أن تكون 

 .االعضاء والطواقم المهنية بالتنسيق مع رئيس السلطة المحلية و

 وتخصيص الموارد لتنفيذها نفسها تنفيذ السياسة اإلشراف على 

 ة بعد التشاور مع المجلس خاص   نساء،عمل للالطلب الميزانيات وإعداد خطط من أجل حتياجات التحديد ا

 .الذي يقع إنشاؤه على عاتق المستشارة النسائي في البلدة

  لجنسينقرارات السلطة المحلية على المساواة بين ا أبعاددراسة 

 محلي ةالسلطة القائمة للنساء في توسيع وتحسين الخدمات ال 

 مات العاملة في مجال السلطة المحلية للنهوض بالمرأة واحتياجاتهاالهيئات والمنظ   ،التعاون مع األفراد 

 رالمرأة واأل عملق بقضايا ة فيما يتعل  وخاص   ،ألداء الوظيفة معطياتجمع معلومات و  ج 

 اإلعالم والتوجيه ،من خالل التثقيف الوعي العام   رفع 

 

ة  مننقدًرا  لمن تشغل هذا المنصب  يمنحصحيح  أن  القانون  فني معظنم   التنأثير الفعلني لتعزينز مكاننة المنرأة، لكنن  القنو 

نن ضننئيل   العربيننة  السننلطات لننرئيس السننلطة  تابعننة ةكننون المستشننارتتها. اسننتقاللي   ال يضننمن القننانون ن  ة ألللغايننة، خاص 

  على أرض الواقع بناًء على الوظيفة. إلحداث تغيير في السياسة كافيةة مستقلة وع بميزاني  تمت  توال  ،ةي  المحل

كون هنناك ازدواجينة تبحيث ال  ،مستقلة لهذه الوظيفة  ةتخصيص ميزاني   ،الً وقبل كل شيءأو   ،يجب على الدولةذلك، ل

المنرأة. باإلضنافة إلنى ذلنك، مكاننة للنهنوض ب راتمستشنا ن  ك نيأن  اللنواتي ينردنالسنلطة المحلينة  وظائف موظ فاتفي 

وتخصيص ميزانينة  ةهناك مشكلة التبعية لرئيس السلطة التي يجب حلها من خالل تحديد صالحيات واضحة للمستشار

ن، خاعلى أحسن وجهٍ  مستقلة حتى تتمكن من أداء دورها رؤسناء السنلطات فني ة عنندما يتعلنق األمنر بالضنغط علنى ص 

.والتحليننل الجنننالمخص صننة للنسنناء  اتلميزانيننا موضننوع  وظيفننةتعريننف ال ي قي نندها ستضننمن هننذه الخطننوات أن  دري 

تعزينز مكاننة السناعية إلنى ميزانينة لألنشنطة تخصنيص . يجنب ضنمان التغيينر المنشنودإحداث  فيالمستشارة ودورها 

 .في البلدة المرأة على المستوى المحلي
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o النساء العربيّات في سوق العمل 

 في القوى العاملة ارتفاًعا في السنوات األخينرة، لكنهنا ال تنزال منخفضنة مقارننةً  اتالعربي   نساءشهدت نسبة مشاركة ال

 .العمل ال يعملن النساء العربيات في سن   مجمل من %40بالنساء اليهوديات. 

، ي واالجتماعي للمجتمنع العربني  في سوق العمل له تأثير على الوضع االقتصاد اتالعربي   نساءالجزئي لل خراطاالن إن  

التني  بحناثوعلنى مسنتوى النناتج المحلني اإلجمنالي فني االقتصناد. وجندت األ ،وعلى مكانة المرأة داخنل هنذا المجتمنع

العائند علنى النناتج القنومي  فني سنوق العمنل أن   اتالعربي ن نسناءفني إجنراءات دمنج ال االستثمار الحكومي   فحصت أبعاد

اإلجمالي مرتفع.
1 

 ع ذلك إلى الفجوات الكبيرة التالية التي تنعكس في عدد من المجاالت، بما في ذلك:ويرج

 ات الجامعي ننالبننات مننن الط %42إن  رتفنناع.فنني اال ةة آخننذأكاديمي نن ألقننابحصننول النسنناء العربيننات علننى  ن  نسننبةإ

ل ي اتالعرب لطالبنات فني موضنوع مجمنل ان من %42 ، وأقنل  مننالتعليم موضوع التربية و يدرسن لنيل اللقب األو 

 .نَّ صهالتدريس يعملن في تخص  

 ال ة في المجتمع العربي. وفي المرحلة المدرسي   ما بعد الظهر حضاناتومساعدة: غياب دور الحضانة  منظومات

 .بعد يوم تعليم طويليوجد 

  رة بشكل كافٍ متطو   ة غيرالعام   المواصالتوسائل. 

 تنك"-الفنروع ذات الصنلة بنـ "الهناي تك"،-"الهاي، مثل المهني   يلأهالتالهادفة إلى  منظوماتعدم وجود نشاط لل ،

 .في سوق العمل خراطباالن للنساء الهندسة وغيرها، ما سيسمح

  المجتمنع فنيسنة وفني المؤس   يسنودمحافظ هناك مفهوم لتعليم العالي، وبالتوجيه لصة متخص   منظوماتعدم وجود 

عدَّات أو م  العربي نساءال أن   مفاده   .المهني   التدريب  تلق يل الئماتات غير م 

  المطالب: 

 منات المنرأة لمنظ   دائم. التمثينل النوضنع النسناءفي صياغة جميع بنرامج المسناعدة االقتصنادية ل المالءمة الجندري ة

ننذلك وبن لصياغة السياسات استجابة لألزمنة، في طواقم التفكيرالعربية في المنتديات ذات الصلة و  سنماع د مننتأك 

 .البحثلى طاوالت ع المجتمع العربيبالظروف الخاصة  من طرحنساء العربيات وصوت ال

 التوظيف )األجر المتساوي(. من ناحية ظروفبين الجنسين  الجندري ة تعزيز تشريعات المساواة 

 نة احينة الجندري نةإجراء تقييم مع التركيز على الن لتشنجيع النسناء علنى  ،الموضنوعات ذات الصنلة فني، 200 للخط 

لتشنجيع االنندماج فني األكاديمينة الدراسي  المختلفة، وبرامج التوجيه  ةالمهني اتول سوق العمل )برامج التدريبدخ

                                                           
1
 Kasir (Kaliner), Nitsa and Eran Yashiv. 2014. The Labor Market of Israeli Arabs – Key Features and Policy Solutions, Tel-Aviv University. 
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اد)ال نة(، ورو  ، وأطنر األطفنال وبنرامج التعلنيم غينر ات منا بعند الظهنر، وحضنانالبنى التحتي ة، والمواصنالت العام 

 .استخدامها بعد صة التي لم يتم  ات المخص  الميزاني ، وتمديد فترة الخط ة من أجل استخدام(منهجيال

  مندير العنام  ال أمنرالعمنل السنتخدام  ربنابأل تشنجيعتشجيع أرباب العمل في القطاع الخاص على استخدام برننامج 

ة سك انية من فئات عامليناستيعاب ال ) -8002 ذوي ، سنك انية خاصنةمنن فئنات عناملين اسنتيعاب  أن  يتم ، أي(خاص 

 .(/ةالوحيد والوالد/ة، المحدودي اتاألشخاص ذوو  الحريديم، األقلي ات،) ية في التشغيلنسبة مشاركة متدن  

 نةال علنى تحسنين وتطنوير عمنلتعزيز المرأة العربينة فني األوسناط األكاديمينة وال تعناني النسناء  - مواصنالت العام 

المؤسسننات  ،لننيم العنناليالتع مؤسسننات إلننى صننعوبات كبيننرة للوصننول مننن   البلنندات العربيننة اللننواتي يعشننن فنني 

ةة لذلك هو االفتقار إلى البنية التحتية وخدمة الأحد األسباب الرئيسي   أماكن العمل.الصحية و ، إلنى مواصالت العام 

الحنافالت القطنارات. إن جنودة خندمات العامنة , وشنبكات المواصنالت ب البلندات العربينة ربنط الننقص فني جاننب 

اليهودينة  بلنداتفني المسنتواها  ا بمقدار الثلنث عننحاليًّ منخفضة عربية الكبيرة، في البلدات ال والمواصالت العامة 

 2.ذات الخصائص المماثلة

 ننص، علننى أن ، اتالعربي نن نسنناءتوظيننف ال تعزيننزيضننع الخطننط ل تشنناوري   إنشنناء منتنندى بحسننب مجنناالت التخص 

 يراعي:

 . ر في العرض والطلب في سوق العمليات الفترة القادمة، التغي  د  تح .4

 قوانين العمل. ، وتطبيقينالمقاولبواسطة تشغيل ال معالجة سياسة .0

دعننم ، وسنناء نوالمعيقننات والتحننديات التنني تقننف امننام ال السننوق التنندريبات والمالءمننات لمتطلبنناتفحننص  .4

 .العمل ربابفي السوق، بالتعاون مع أ ات القائمةالتدريب

 .هاشروط ترخيص وتسهيللتجاري ة المصادقة على هذه المصالح او من البيوت نساءال عملتشجيع  .1

 مدعومة. رقمية  اتتدريب .4

ننة سننوق العمننل: فنني  االنخننراط النسنناء علننىلمسنناعدة ة التحتي نن ىتطننوير البننن .4 المالئمننة، المواصننالت العام 

 ألطفال.مالئمة لأطر  حضانات ما بعد الظهر،و

جديندة فني سنوق العمنل، ال المواضنيع بشنأنالثانوينة  الدراسنة دراسي  مننذ مرحلنةتوجيه اللاطوير برامج ت .4

 تك".-"الهايتشجيع المزيد من النساء على االنضمام إلى عالم و

  

                                                           
2

 .0202 ، تّموز0202-0202 تخصيص ميزانيات على أساس جندرّي في ميزانية الدولة 
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 المدن المختلطة.6

من مختلف القرارات الحكومية رغم احتياجاتهم  المختلطة المواطنين العرب في المدن التاريخية  استثناء تم  

ةال  :ت خاصة خالل السنة القادمةبتخصيص ميزانيا التاليةمدن وصى بدمج األحياء في ال. ي  خاص 

 .حيفا: حّي وادي النسناس وحّي الحليصة بحاجة إلى االندماج في خّطة ترميم األحياء 

  خاصة. عناية، إلى وولفسون القديمةالبلدة عكا: يحتاج السكان العرب في معظم األحياء، بما في ذلك 

 ةيافا بحاجة إلى معالجة  في حياءاألتل أبيب:  - يافا   الفجوات. لسد   خاص 

 :المجاورة.  بلداتفي ال الضائقة السكني ةبسبب  الحديث هنا عن سك ان انتقلوا للسكن في المدينة نوف هجليل

 . والجماهيرية  التعليمية والمجتمعية المطلوب هو إيالء االهتمام باألطر المركزي   موضوعال

 ن اللد والرملة: بحاجة إلى برنامج شامل ي  . مستوى جهاز التعليم وتحسين ،األحياء يمترم ،معالجة الفقرتضم 

 وتطوير الخدمات  السكني ةالتحتية  ىتحتاج بلدة ترشيحا بشكل أساسي إلى خطة لتحسين البن :معلوت-ترشيحا

 . االجتماعية

 

 خّطة مكافحة العنف.7

بي" كوثيقة سياسة لتعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العرل"المدراء العامين دة توصيات لجنة تقديم مسوَّ  تم  

وز/شهر  منذ تلخيصي ة توصيات بدء تطبيق ل .ج.مليون ش 022حوالي  0200عام . يجب تخصيص 0202يوليو تم 

ن يالمواطنمن السجناء اليوم هم من  62إن  حوالي % ، بما في ذلك في مجاالت الوقاية وإعادة التأهيل.لجنةال

يجب وإن ما الحل الوحيد، القانون ليس تنفيذ ن موضوع : إمواطنون عربهم من المدانين  %11 وحوالي العرب

 . الجريمة نحو تدهورالمنع ومخالفي القانون وفي مدانين االستثمار في إعادة تأهيل ال

 

 ةالعامّ  اتفي الخدم المالئم التمثيل ب الخاصّ  قانونال تطبيق .8

أن معظم الوزارات  ،مركز مساواة ، الذي أجراهالعامة اتفي الخدم المالئم يكشف فحص تطبيق قانون التمثيل 

  جديدة لتنفيذ  القانون. حكومية عن تحديد أهداف دولة امتنعال اتمفوض خدمأن و ،الحكومية ال تطبق القانون

ة لقانونا بتنفيذ يطالب مركز مساواة  من الموظفين العرب  %44توظيف  وضع هدف ينص  علىو بصورة تام 

، عن  على تخصيص ما ال يقل   ينص   يجب وضع هدف كما اتب الحكومي ة.في المك، 0202عام  حتى على األقل 

 . العامة اتالعرب في الخدم موظ فينالعليا لترقية ال وظائفمن ال 42%
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 مستقبلية للمجتمع العربيخمسية لخطة )إذن بااللتزام( من الميزانية الب مط .9

 

، 0202-0200 السنواتة ميزاني   ميزانية االلتزام، فيما يسمى  هناك حاجة إلى ،0200 في إطار ميزاني ة العام

ضمن بند  اتميزاني   من المفروض ان ترصد لها والتي  مدمعالجة القضايا التي تتطلب مشاريع طويلة األلغرض 

 وستصرف عمليا خالل السنوات المقبلة وحسب تقدم تنفيذ البرامج.  0200لعام "االلتزام "إذن

 مراكز طبّيّة في المجتمع العربيّ  6إنشاء   .2

 .ةالرئيسي  العربي ة ة في المدن مراكز طبي   6إلنشاء  .ج.مليار ش 004مبلغ ب التزام  ةميزاني  الى هناك حاجة 

 مراكز طبية تتجاوب مع النقص في البنية التحتية الصحية التي يعاني منها المجتمع العربي. 

 للتأهيل المهنيّ  ارسإنشاء مد .0

 ،مهني في البلدات العربية أهيلمدرسة ت 02-02إلنشاء  .ج.مليار ش 002بمبلغ  لتزاما ةميزاني  ناك حاجة له

  في السنوات القادمة. بسوق العملالمهنية  لغرض إعداد الجيل القادم للمتطلبات

 تعزيز مكانة الزراعة .3

على األقل لتعزيز المشاريع  %42بنسبة  لـ"ماتشينغ" .ج.مليون ش 222مبلغ لتزام با حاجة لميزانيةهناك 

التي من شأنها زيادة اإلنتاج الزراعي في ، و(ضحظائر، تربية الدجاج، تجهيز األردفيئات، ال)ال الزراعية

 .في هذا المجال غير األجانبالعرب ودولة وزيادة عدد العمال ال

  تخطيط وإنشاء مناطق صناعيّة .4

للسلطات  %42بنسبة  "ماتشينغ" ، لتوزيعها على كل من.ج.مليار ش 002بمبلغ  لتزاما  ميزانيةتخصيص 

كل  ل %04 بنسبة دعمعلى (، وشوارعتحتية و ىة )بنلغرض تنفيذ أعمال تطوير لمناطق لصناعي   المحلية

خالل فترة  ناطقهذه الم الىأو ينقل مشروًعا قائًما في مجاالت الصناعة والتجارة  قيم مشروًعا تجاريًّاي َمن

 . الخمس السنوات

 الشخصيّ  واالمن رفع مستوى األمان .1

 822قدرها  لتزامالميزانية ، هناك حاجة 0200تخصيصها في عام  باإلضافة إلى الميزانية النقدية التي سيتم  

 ةالعام نيابةيضم مكتب ال . هناك ضرورة ألنمجتمعودمجهم في ال مخالفي القانونلمعالجة  .ج.،مليون ش

ة ي )محاسبون ومحامون ومهندسون وغيرهم من العاملينالمجتمع العرب منخبراء للدولة     .(في المهن الحر 
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 البنى التحتيّة للمواصالت .6

لتزام لتنفيذ الشوارع المنطقيّة لكي تربط بين مراكز الحياة المشتركة للبلدات افي ميزانيّة تخصيص مليار ش.ج. 

 .0204 العربية والتي ينبغي تخطيطها في عام

 

 دريسية غرف تتقسيم  بناء و .1

تقسيم تسمح بللمدارس  ف  صغرفة  2222نشاء ما ال يقل عن إللتزام افي ميزانية  .ج.ش يتخصيص مليار

على ذي آخذ بالتفاقم اليوم في المجتمع العربي، وال التدريسية القائمغرف الفي لنقص ل وتوفير حل   فوفالص

 .السنين مر  

  بناء أحياء جديدة .8

ضافة أحياء سكنية في إل اتطخط  معداد األراضي لإل لتزاماة ميزانيفي  .ج.مليارات ش 2تخصيص 

  .ن تخطيط تلك األحياءع ناتجةالتحتية وأعمال التطوير ال عمال البنىصة ألالميزانية مخص   .البلدات العربية

ص ستخص   في المنطقة. سكانوبما يلب ي احتياجات ال وفقًا للبلدة التي ي بنى فيها يتم  تخطيط طابع الحي  

 .التاريخية بلداتالمراكز األحياء، بما في ذلك  ترميمانيات لميز

 بُنى تحتيّة لالتصاالت تطوير شبكة .3

 البيوت والمصالح تشبيكهوت لصالح  شركة عائداتمن  على األقل   .ج.مليون ش 022يجب تخصيص 

  .تببنى تحتي ة سريعة لالتصاال بالبلدات العربية

 

 المطالب في سجّل الميزانيّة تسجيل .22

ميزانية الدولة المصادق عليه من قبل الحكومة والكنيست ينود  سجل  لمتابعة تنفيذ الميزانيات المخصصة يجب ان يشمل 

 واضحة 

ميزانية عن أو ميزانية نقدية  الحديث عن المذكورة أعاله، سواء كان المواضيعمن المشاريع/ واحد دة لكل  محد  و 

 . لتزاما

متابعة بهدف ، خطة عمل مفصلة مع كل وزارة وضعلة بعد فصَّ مزة وركَّ م   أنظمتهاو يزانيةستكون خطط الم

من أجل على الفور  عوائقوتجاوز ال ،لتزامامن ناحية ميزانية  وأ ،الميزانية النقدية ، سواء من ناحيةمراقبةو

 . عوائقإزالة/معالجة هذه الالتمك ن من 

لةلخطة أعاله، وبعد ذلك، ووفقًا للخطط المدة وفقًا لمحد   بأنظمةة الميزانيات النقدي   حديدت يتم   في هذا المستند،  فص 

أنظمة هو وضع  مجال، على أن يكون الهدفحسب المشروع أو ال تحديدها ويتم   لتزام،ا ميزانية  أنظمة يتم فتح
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ر مشروع  إقامة مستشفى نهاري في  لة للغاية للموضوع، مثاًل، إذا تقر   بند  وضع يتم   ،شفاعمروبدرجة مفص 

 . المجتمع العربي" خط ة -في شفاعمرو  بعنوان "إنشاء مستشفى نهاري   )فقرة(

 مال تتقد  التنب ه والتنبيه بشكل فوري  عندما  حيتيدقيقة لتقدم المشاريع وسوثيقة و تابعةمإجراء التفصيل ب اسمح هذيس

 وقت حدوثها. في المختلفةمعالجة العوائق وسيكون من الممكن فحص و ،ط لهاكما هو مخط   األمور

 

 المسؤوليّة، المتابعة والمراقبة.22

 كل  جب على ي .وزارة من الوزارات ذات الصلة ببنود الخطة ة على عاتق كل  هذه الخط   طبيقة تتقع مسؤولي  

ق إلى أي  عوائق أو مشاكل، ة،الخط   سيرإلى اللجنة المالية عن  اتقريرً كل ثالثة أشهر م قد  ت  أن وزارة   وأن تتطر 

يتم تنسيق تنفيذ ومتابعة الخطة بالتعاون بين وزارة المالية  ة.لتغيير في الخط  للك التوصيات للتنفيذ/بما في ذ

 وسلطة التطوير االقتصادي للمجتمع العربي. 
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 ؟اتعقبوالتطبيق ال – 900 الخّطة .22

  اتيزانيالم تخصيص اتفي آلي  فجوات لفحص ال TASK خدمات شركة، 0208عام  ،وزارة المالية تعاقدت

مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات  عرض، TASKات تقرير معطيالحكومية للمواطنين العرب. بناًء على 

. بعد مفاوضات مطولة، تمت .ج.مليار ش 18دة السنوات بقيمة يلي الحكومة خطة عدممث  أمام المحلية العربية 

لبلدات العربي ة ل 0842 ها هوخطة أخرى رقمت الحكومة تبن  كما ، .ج.مليار ش 02بقيمة  ،"200 الخطةصياغة "

 . الشمال البدوي ة في

كم  هائل من بسبب قيود مختلفة ولكن،  .0202عام حتى تنفيذ القرارات الحكومية  ساسكان من المقرر في األ

. 0202م بحلول عاواستنفاذ الميزانيات المرصودة ة الخط   يتم إنهاء تنفيذلم  التي وضعتها الحكومة نفسها العراقيل

ل/ 02 يوم فيخذت الحكومة ات   آخر. طالب مركز مساواة  اعامً  خط ة، قراًرا بتمديد ال0202أكتوبر تشرين األو 

، بما في ذلك 0202 عام نهايةحتى وتوزيع على األقل االلتزمات المالية حسب قرار الحكومة ة بتنفيذ الخط  

من قبل الحكومة  قبول مطلبنا لم يتم   .0200تنفيذه في عام  يبدأ قرار حكومي جديداتخاذ ، ولتزام ا ميزانياتإصدار

هذه الميزانيات استخدام تمديد  إن   .وبموافقة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة في الكنيست

الخطط أساسيًّا في  أمًراالفجوات التي كانت  ض عملية سد  ق التمييز ويقو  عم  من خمس سنوات إلى ست سنوات ي  

 . دة السنواتيعدال

 

تنفيذ الخطة ترافق االقتصادي في وزارة المساواة االجتماعية، والتي من المفترض أن  التطوير اسلطة كشفت

من الميزانية  .جمليار ش 7.7، تم تخصيص ما يقرب من 0202منتصف عام  وحتى 0226عام  ذه من، أنة 900

 (..ج.مليار ش 1.116 ما يعاد  - %41.6 فقط بلغ يزانيةالفعلي للم استخداماال .المخصصة للخطة

  االقتصادّي ما يلي: التطويرالعراقيل التي أشار إليها تقرير سلطة تشمل 

 للسلطات المحلية الدفعات تحويلر الوزارات في خ  تأ 

   المحلية اتالسلطلقضايا تتعلق بسيرورات التنفيذ أو  ناحيةسواء من  أذونات،التأخير في تنفيذ 

 غير كافية إلتمام المشروعالمخصصة نيّات الميزا  

  شركات اإلدارة والمقاولون ▪  عن تنفيذ المهمة ةالمسؤول وزارةال :(44%مقابل ) التنفيذصعوبات في

 ولجان التخطيط

 (44%)  النقص في أراضي دولة 

  ( 4سوء التخطيط وتقديرات غير صحيحة لمشاريع البنية التحتية.)٪ 

 

 نفيذ وأداء منخفض في الوزارات التالية:تّم تسجيل تقصير في الت 
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 وزارة الداخليّة 

ل الميزانية التي كان من المفترض أن ت   غاللبلغ است   مبلغ من %42.7الوزارة حوالي إلى السلطات من حوَّ

 . رصدت حسب قرار الحكومة ش.ج.  1,326,662

موعد ة. حتى السلطات المحلي  لمشاريع في  .ج.مليون ش 422 مبلغ ص الوزارةخص   كان من المفترض أن ت  

غ بلَّ الم   عوائق. تشمل ال0206-0202صة للسنوات من إجمالي الميزانية المخص   14%تنفيذ  ، تم  نشر التقرير

 :عنها ما يلي

o   المشاريع. تنفيذ م فية على التحويالت إلى إبطاء التقد  صادقالدفعات والم تسديديؤدي التأخير في 

o  المرتفعة. تكاليف التطوير ضوءفي  "ماتشينغ" ميزانية المطلوبةتجنيد تكملة للصعوبة في ال 

o  بمشاريع التطوير يًا للسلطات المحليةل النقص في أراضي الدولة تحد  ك  يش 

o  الهيئات األخرىتعل ق بالوزارات وبطيء في المشاريع بسبب الالم تقد  ال 

 

 وزارة السياحة 

ى مدينة الناصرة تصادية. كان من المفترض أن تتلق  وزارة السياحة لديها ميزانية ضئيلة للتنمية االق

. نبع األداء المتدن ي لمدينة الناصرة ألف ش.ج. 22بتكلفة  ةاستراتيجي   خط ة سياحي ة. بناء عيني ة مساعدة

"ماتشينغ" من قبَل السلطات المحلي ة، األمر الذي  تجنيد المبلغ المطلوب لتكملة المشروعمن صعوبة 

 .40%التخصيص الفعلي مجمل نسبة تنفيذ الميزانية من بلغت  ي تطبيق هذا البند.حال دون التقد م ف

 

 وزارة العمل 

 12 ت ميزاني ات لـصص  ، خ  200، من بين السلطات المدرجة في قرار الحكومة 0206-0202في السنوات 

منها بنسبة  1 مركًزا ش رع فيه تنفيذه تم  تخصيص ميزاني ة لـ 06النهارية. من بين  للحضانات مركًزا 

 حضانة 02. وال يزال هناك ةمراكز للرعاية النهاري   8إتمام  وتم  ، 22بنسبة % 00، 42%بنسبة  0، %42

 0النهاري ة لم ت خص ص  لها ميزاني ات

تعتمد نسبة  .(.ج.مليون ش 012) %44.4 الفعلي ة صاتالميزانية من إجمالي المخصَّ  استغاللبلغت نسبة 

 .  النهاري ة الحضاناتم السلطات المحلية في إنشاء التنفيذ على مدى تقد  

 مرتبطفي المجتمع العربي  النهارية للحضانات انيات زيالمتخصيص  استمرار تجدر اإلشارة إلى أن

  ميزانية الدولة.ب
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  المناطق الصناعيّة –وزارة االقتصاد 

 0202، وفي عام ن الخط ةالمشمولة ضمبلدات اللصالح  يزانياتم تخصيص أي   ، لم يتم  0206في عام 

 12و .ج.مليون ش 82تخصيص  تم   0202و 0204 عام لكفربرا، وفي .ج.مليون ش 200تخصيص  تم  

ة ووزارة وزارة المالي   ،جديد بين وزارة االقتصاد اتفاقكجزء من زيادة  ()على التوالي .ج.مليون ش

في عام  .ج.مليون ش 04قدره  تخصيص مبلغ إضافي   . باإلضافة إلى ذلك، تم  االجتماعي ة المساواة

 . اعمروة لشفكميزانية خاص   0202

جال المناطق )بما في ذلك م 04%صات الفعلية ة من إجمالي المخص  الميزاني   غاللاستتبلغ نسبة 

توف ر ، وال ت200المشمولة ضمن الخط ة غير  لسلطاتة لتخصيص معظم الميزاني   ة، حيث يتم  الصناعي  

 .14%الميزانية  استغاللة، تبلغ نسبة المناطق الصناعي   بدون مجال(. غاللمعلومات عن درجة االست

 الصّحيّ  والصرف للمياه الحكوميّة السلطة 

المياه والصرف  شركاتفي الدولة ب بلداتالتي كان من المفترض أن تضمن ربط جميع ال السلطة

المجلس  ،االمرج، معلي جسر الزرقاء، بستان بلدات التالية:ة في الالصحي لم تكمل مشاريع مهم  

يحول  بالطبعبجودة حياة السك ان، وهذا الواقع يمس   البطوف، دالية الكرمل، عسفيا، قلنسوة.  اإلقليمي  

 . ل وزارة الداخليةعلى خطط اإلنعاش من قبَ  صادقةلميزانيات والمدون تحصيل ا

 وزارة المواصالت 

o الداخلية بالبلدات العربية الشوارع 

 ىلتطوير البن .ج.مليون ش 602صات الفعلية البالغة الميزانية من إجمالي المخص   اماستخدبلغت نسبة 

بالتقرير السابق،  ،  انخفاض في نسبة التنفيذ مقارنةً 0202في عام طرأ . 44%حوالي  شوارع،التحتية لل

نحت زيادة في الميزانية في عام   . .ج.مليون ش 040بمبلغ  0202بعد أن م 

 ة:ينها من قبَل السلطات المحلّ العوائق المبلَّغ ع

 أحيانًا.م المشاريعة تقد  ة في السلطات المحلي  التحتي   ىتعيق البن – عوائق تخطيطيّة ، 

  شركات إدارة مع هاعدم رضا السلطات والصعوبات التي تواجه -المشاريع شركات إدارة 

  قبَلها.من  الفرعي ين والمقاولين المشاريع

   لمشاريعتقد م افي  ةصعوبالى ان إلي اعتراضات السك  تؤد 

 مثاًل: شركة الكهرباء، شركات المياه، إلخ.. ةهيئات خارجي  ب رتباطالتأخيرات الناتجة عن اال() 
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  .نقص الميزانيّات المخّصصة لتنفيذ مشاريع تّم االنتهاء من تخطيطها 

 

o المواصالت العاّمة 

 022 بحوالي ةإضافيّ  ميزانية صيصتخ سيتمّ   ،0244-0202 خالل السنوات هأنّ  200 ةالخطّ  أقّرت

يعني ذلك  0التالية لسنةالخاّصة با الميزانية ضمن أساس دخلستُ  والتي عام، كلّ  في .ج.ش مليون

مليار  40422تراكمية قدرها  كان من المفروض صرف ميزانية ، 0244-0202بين عامي  أنّه

 ..ج.ش

من  بشكل فعليّ  صصّ خُ  قدمالية، ومن قبل وزارة ال 9102ة ينيزاتأخير  المصادقة على متّم 

لعام  المطلوبةبعد تخصيص الميزانية  لم يتمّ  .ج. فقط.مليون ش 92هذه الميزانية حتى اآلن 

 .من قبل وزارة المالية المصادقةبسبب التأخير في  ،(.ج.مليون ش 011) 9191

 

o السلطة الوطنيّة لألمان على الطرق 

هذه  ، إال أن  0202في عام  %40بلغت قد حوادث الطرق  العرب في قتلىنسبة ال على الرغم من أن  

  .للبلدات العربية صة لهامن الميزانية المخص   %41 لم تستخدم إال  السلطة 

 

 اإلسكان وزارة 

يكون   .44%حوالي  الميزانية المخصصة حسب قرار الحكومةالميزانية من  استخدامتبلغ نسبة 

السلطات تلك أراضي الدولة في في نقص لمحلي ة بسبب الفي السلطات ا الميزانية منخفًضااستخدام 

 ، وصعوبات التسويق.المماطلة في اإلجراءات ،المحلية

  صندوق المحافظة على المساحات المفتوحة -دائرة أراضي إسرائيل 

 بلداتلل "لمحافظة على المساحات المفتوحةاصندوق "من أموال  %12 من المفترض أن ي خص ص كان 

 %84 غاللكان من المفترض أن يتم استثمارها، تم است .ج.مليون ش 62 ضمن حوالي العربية. من

 . فقط
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 المعيقات األساسية:

ن من استيفاء اهنا العوائق الرئيسية التي لم تسمح بالتنفيذ الكامل للخطة ولم ت نفص ل  لجداول الزمنيةمك  

 :للتنفيذ

o عدم الوضوح 

المجتمع العربي آنذاك، وقد تمت كتابة  طرحهاتي عامة، القضايا ال ةنظرب، 200الخطة  عالجت

عة، بطريقة مت)ماكرو( مستوى الكليالالخطة وصياغتها على  أهداف محددة،  وضعودون  سر 

 ةضالمفو   ةيعلى الخطة من قبل المدير صادقةتنفيذه فور الم كان من المفترض األمر الذي 

 .تنفيذ الخط ة ومراقبةبمعالجة 

o افي دفع  اتبعض الوزار عدم رغبة  الخّطة قدما

وهنا تجدر  دفع الخط ة قدًما،، لم تكن هناك رغبة في وزاراتوفي بعض ال ،في بعض الحاالت

ة، ويرجع ذلك أساًسا إلى حقيقة بسبب اعتبارات مهني   ،في بعض األحيان ذلك نبع، اإلشارة إلى أن  

 في جميع الالعبينشارك ت  م ل هاوألن   ،ذات الصلة وزاراتدون مشاركة ال خط ة أعد تال أن  

  ، وقد نشأت عن ذلك حالة من عدم الرغبة في دفع الخط ة قدًما.شاتاالنق

o سوء متابعة سير تقّدم الخّطة 

تقدم  سوء متابعة سيرذ بالكامل، تشير إلى الخطة لم تنف   بأن   فوجئناو 0202نا وصلنا إلى عام حقيقة أن  إن  

كنا سنتمك ن قبل فترة طويلة، وربما عندها  حكومةالأروقة في  اإلنذار الخطة، وكان يجب رفع رايات

واستيفاء الجداول الزمني ة التي حد دناها  الخطة حالت دون تطبيقالتي  اإلشارة الى المعيقاتمن  معًا

  .كمجتمع عربي ألنفسنا

o  على الخطةالمصادقة  في إطار ةبيروقراطي  وعدم معالجة ال راقيلعالوضع 

، قوانين وتعليمات تعيق التنفيذمن المشاريع التي واجهت  كبيرهناك عدد  كان الخط ةفي إطار 

 لألسف لم يتم   ، لكن،)مثل تعليمات وزارة القضاء( على الخطة صادقةالم عندوالتي كانت معروفة 

هذا الوضع، حتى على فرض أن ه كانت هناك ني ة في دفع  ىأد  وقد ، الخط ةفي إطار  عالجها

لبنود الخط ة، وقد نجم عن ذلك وضع  إلى عدم تسوية العراقيل البيروقراطي ة مشروع معي ن قدًما،

 . ال يمكن معه تنفيذ الخط ة بسبب تلك العراقيل

o قلّة خبرة السلطات المحليّة  

ة التعامل مع المتطلبات كيفي   العربي ة ة، لم تعرف السلطات المحليةالرغبة في تنفيذ الخط   في إطار

األمر مرهون باعتماد  المطاف، في نهاية .لها خص صةات المالميزاني   ستخدامة الني  تقواليذي ة التنف

 .جي د.ة بشكل خط   تنفيذ أي   كون في اإلمكاني نلف إن لم تتم  معالجة هذا األمر،والتقنيات الصحيحة، 
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 900 تنفيذ الخّطةفي تأخير التبعات  .22

ن عتبرلمدة عام آخر ي   خط ةال سريان، وتمديد ا عابًرا وقليل شأنيس أمرً ل 200 خط ةالتأخير في تنفيذ ال  بمثابة مسك  

المشكلة،  جذورسنوات الخط ة الخمس، لم نتري ث بما يكفي عند  خالل ،لألسفا. تشخيصه إطالقً  لمرض لم يتم  

وبسبب الجمود  .200 خط ةولم "ننبش" بما يكفي للوصول إلى جذور المشكلة التي أد ت إلى التأخير في تنفيذ ال

دون أن يتم   0202نا وصلنا إلى نهاية عام والنتيجة أن   ،ة التي كانتي  تقنزنا على المشاكل الالقصور الذاتي رك  و

 الخط ة بشكٍل كامل. تنفيذ

، ةجنائية على خلفيةة  ىها المزيد من القتلأهمة  من العديد من العواقب الوخيمة، خطة لهالتأخير في تنفيذ ال إنة 

، والمتاحة ة المنااسبةية الرعاية الطبة في نقص البسبب  ُمتَوفةينوالمزيد من العنف، والمزيد من األشخاص ال

  .مستقبلأفق ثقافي لجيل ال دونجيل آخر دون تعليم منااسب ونشوء و

 

 900 والخّطة مطالب مركز مساواة العالقة بين  .20

نحن  .200 خطةمستفادة من تستند الى الدروس الو ملةمكخطة  بمثابة هيمن قبل مركز مساواة الخطة المقترحة 

مع الخطة  متداخلةجميع القضايا الفي تتكامل هي ، و200في الخطة  مجاالت الناقصةللة لنرى أن هذه الخطة مكم   

200. 

، المجتمع العربي   في المجتمع العربي وخلق أفق جديد لجيل المستقبلأوضاع في النهاية، الهدف هو تحسين 

ة والستمرار بقائنا  نبقى، كي ، فنحن جميعًا هنا له هدف وطني  على أن   ويمكن حتى تعريف هذا الهدف أهمية ثم 

 المجتمع العربي  نات داخل مكو   كان سواء ،الفجوات وبناء الجسور وخلق لغة مشتركة نفهمها جميعًا لسد   خاصة

عأيًضا  حتوي هو، الذي يعة أو بين المجتمع العربي والمجتمع العام  المتنو     .بيرك على تنو 
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  2882و 900 تمديد الخّطتينقرار الحكومة لصيغة  – 0الملحق  .21

  تعديل قرار حكومي -ألقليات دى انشاط الحكومة من أجل التنمية االقتصادية ل .4

تعديل قرار  -البدوية في الشمال  بلداتاالجتماعي للاالقتصادي وة للتمكين والتعزيز يخطة حكوم .0

   حكومي

 

 מ ח ל י ט י ם:  

כלית והחברתית שהממשלה רואה בשילוב כלכלי של אוכלוסיית נוכח החשיבות הכל .4

0 0244בדצמבר  44מיום  400המיעוטים בישראל ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 

 0244-0202שעניינה פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנים 

ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי חברתי שעניינה תכנית  4142ולהחלטת ממשלה מס' 

התכניות(; להאריך את  - )להלן 0202 – 0244של היישובים הבדואים בצפון לשנים 

 42.4.0244מיום  4442)לרבות תיקונים שבוצעו בהחלטת ממשלה מס' התכניות 

 בהיבטים כדלקמן: 0204עד לסוף שנת ( 44.4.0244מיום  4140ובהחלטת ממשלה מס' 

 ימשך ביצועם של פרויקטים שתוקצבו.  .א

 הנ"ל 4442ובהחלטה  4142בהחלטה  4000יבים שהוקצו בהחלטה ישנם תקצאם  .ב

 .00204 אשר לא נוצלו0 ניתן יהיה לנצלם גם בשנת החלטות הממשלה( –)להלן 

למעט הקובעים שיעורי הקצאה בנושאים שונים0  400באשר לסעיפים בהחלטה  .ג

ך מתושיעור ההקצאה .ה. להלן(0 4)ראו לעניין זה סעיף  400.א. להחלטה 0סעיף 

שיעור ההקצאה שנקבע לו מ יפחת לא0 0204בשנת  נושא לאותוהסכום שיוקצה 

 .0202לשנת  400בהחלטה 

 0 יחולו התיקונים הבאים:הנ"ל 400החלטה .ח. ל4סעיף ב .ד

עבור שלב ב  כי "לא יוקצו משאבים יבוטלו התנאי למעבר משלב א לשלב ב .41

לא יוקצו " התנאי למעבר משלב ב  לשלב ג כיליותר מעשרה ישובים" ו

משאבים עבור שלב ג' ליותר מעשרה יישובים"0 וכל ישוב מבין חמישה עשר 

 היישובים יוכל לעבור לשלב ב או לשלב ג ככל שעמד בתנאים לכך.

 פיתוח והתחלת שיווק"הצלחת הקובע למעבר משלב ב לשלב ג  התנאי יתוקן .44

"ד חי 4 של בצפיפות מחציתן לפחות אשר0 הפחות לכל"ד יח 422 של במתחם

יח"ד"0 ובסופו יבוא "צוות  022יח"ד" יבוא " 422כך שבמקום " "ומעלה לדונם

יהא רשאי לפטור מחובה זו או להפחית את מספר  4.ח.4ההיגוי האמור בסעיף 

שוכנע שיש התקדמות ממשית בתכנון או יחידות הדיור הנדרשות כאמור אם 

קעי ישראל או עדה חוות דעת של רשות מקרובשיווק ובלבד שהונחה בפני הו

השיכון0 לפי העניין0 לפיה הרשות המקומית משתפת פעולה ו הבינוי של משרד
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 ".עם מאמצי השיווק.

הנ"ל  400ה החלטל .א.0סעיף  להנחות את משרד התחבורה0 להמשיך ביישום .ה

 422מסך תוספות השירות בתחבורה ציבורית0 או  12%לעניין תקצוב  0204בשנת 

לטובת תוספות שירות בישובי יים0 מבין השנמיליוני ש"ח בשנה0 הגבוה 

ותשתיות תומכות הנדרשות  בורה ציבוריתהמיעוטים0 לרבות לטובת תשתיות תח

כך שלאחר תקצוב התשתיות ינתנו לבסיס התקציב0 למימוש תוספות השירות )

תוספות השירות(. זאת בדגש על ערים גדולות0 בהן קיים פער משמעותי בשירות 

 .התחבורה הציבורית

יישום תכניות הרשות למאבק 0 44.4.0202מיום  44בהמשך להחלטת ממשלה מס'  .ו

הנ"ל יהא  4142להחלטה  40באלימות בסמים ובאלכוהול מכוח סעיף 

 .המשרד לחיזוק וקידום קהילתי באחריות 

-ו 400להחלטות  רב שנתית המשכיותת ומשרד לשוויון חברתי לגבש תכניהלהטיל על  .0

 .משלה בהיוועצות עם משרדי הממשלה הרלוונטייםהנ"ל שתוגשנה למ 4142

 4142-ו 400יובהר כי אין בהחלטה זו כדי להקטין תקציבים שהוקצו לפי החלטות  .4

הנ"ל0 ואין בה כדי למנוע גיבוש עתידי של תכניות פיתוח נפרדות ונוספות ליישובי 

ת המיעוטים או למגזרים שהם חלק מאוכלוסיית המיעוטים0 ולרבות על פי החלטו

 ממשלה לקביעת אזורי עדיפות לאומית.

0 כל הקצאות התקציבים לפי 0202עד לאישורו בכנסת של תקציב המדינה לשנת  .1

ב לחוק 14ב לחוק יסוד: משק המדינה ולסעיף 4החלטה זו כפופות להוראות סעיף 

חוק יסודות התקציב(. ככל שלא יאושר  –)להלן  4444-יסודות התקציב0 התשמ"ה

0 תהיה כפופה הקצאת התקציבים לפי החלטה זו גם בשנה זו 0204נת תקציב מדינה לש

  להוראות החוקים האמורות.

והחלטה  400מבוססת על השיקולים והנימוקים שביסוד החלטה  4ף לפי סעיה ההחלט .4

)תיקוני חקיקה ליישום התכנית  לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית 4142

שעניינו עדיפות לאומית. התכניות  0224-ט(0 התשס"0242-ו 0224הכלכלית לשנים 

להחלטה זו כפופות לפרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית  0לסעיף שיגובשו בהתאם 

 .הנ"ל
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 المصادر.28

 

       رقم القرار إسرائيل، ، حكومة0222-0202 النقب في البدو لدى السكان االجتماعي - االقتصادي خّطة التطوير 

0932، 0202 

        9102كانون األّول/ديسمبر  10بتاريخ  299القرار رقم. 

       البدو في الشمال. -01.12.9102 0841قرار رقم ال 

        البدو في الجنوب. - 09.19.9101 9121القرار رقم 

        9101مارس آذار/ 90بتاريخ  0212تم تعديل القرار رقم  

        9108كانون األول/ديسمبر  90بتاريخ  9122القرار رقم. 

        الدروز والشركس. - 9102كانون الثاني/يناير  01بتاريخ  222القرار رقم 

       لة العقبات في مجال اإلسكان والعقارات في المجتمع غير اليهودّي، وزارة القضاء، تشرين تقرير إزا

 .9191األول/أكتوبر 

        االجتماعي للسكان البدو في  -، خطة التطوير االقتصادي 9101-9102تقرير التخطيط مقابل التنفيذ للسنوات

 .9191، حزيران/يونيو 9121. القرار رقم 9101-9190النقب 

        بتاريخ 2"، لجنة التوجيه الوزارية، رقم 299عارضة "تعزيز عملية تطبيق قرار الحكومة رقم ،

99.12.9191. 

        9191، تشرين األّول/أكتوبر 299، للقرار 01تقرير وزارة اإلسكان إلى اللجنة التوجيه، رقم. 

       9191ركز مساواة، احتياجات النساء العربيّات من ميزانية الدولة، م. 

        9191خّطة سّد الفجوات في خدمات الرفاه، منتدى مديري أقسام الرفاه ومركز مساواة، أيلول/سبتمبر. 

        9102خّطة سّد الفجوات في مجال الصّحة، وزارة الصحة ووزارة المساواة االجتماعيّة، تّموز/يوليو. 

       " توصيات لجنة المديرين العاّمين للتعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي" كوثيقة سياسات تم تقديم

 .9191تلخيصيّة منذ تموز/يوليو 

 

 



 

 
 

  2021 ةلودلا ّةینازیم نم ّيبرعلا عمتجملا بلاطم
  ةاواسم زكرم – يبعز ةیلاعو حرف رفعج :دادعإ

 
  .2020 ماع يف اھیلع قَداصُم ةّینازیم دوجو مدعل كلذو ،2019 ماعلا تاّینازیم ىلإ لودجلا يف ةدراولا تاّینازیملا دنتست*

 
 

 2021 ـل بلاطم  ةرازولا ّةینازیم ةرازولا مسا

 ةیبرتلا ةرازو 
  میلعتلاو

 زاھج يف میلعتلا ةدوج نیسحت جمانرب قیبطت ةلصاوم ● .ج.ش  64,125,147,000

 ھیلع ةقداصملا تّمت يذلاو ،2021 ماع يبرعلا میلعتلا

 نویلم 100 صیصختو ،922 ةموكحلا رارق نم ءزجك

 .ضرغلا اذھل .ج.ش

 نویلم 130 - ّيجھنماللا میلعتلا جمانرب قیبطت ةلصاوم ●

 .ج.ش

 نویلم 50 - 1560 رارقلا يف ةددحملا فادھألا قیقحت ●

 .ج.ش

 سرادملا يف لمعلا تاعاسل ةتوافتملا ةفلكتلا يف تاوجفلاّ دس ●
 .ج.ش نویلم 200 - ةیوناثلا

 .ج.ش نویلم 100 - ّينھملا لیھأتلل ّيسردم طیطخت ●
  بقنلا يف كلذ يف امب ،.ج.ش نویلم 300 - میلعت فوفص ءانب ●

 داصتقالا ةرازو 
 ةعانصلاو

 تارایلم 3 هرادقم غلبمب 2017 ماع نم تاونسلا ةدیدعلا ةطخلا ّينبت ● .ج.ش  479,427,411
  1539 ةموكحلا رارقل اًقفو ،.ج.ش

  ةدیدج ّةیعانص قطانم ریوطتل .ج.ش نویلم 100 غلبم ●
 نویلم 50 - ّينطولا نیمأتلاو لیغشتلا تامدخل ةجمدم ةھجاو ءاشنإ ●

  .ج.ش
 .ج.ش نویلم 500 غلبمب ّةیراجتلا كونبلل ةصاخ ةلافك ●
  .ج.ش نویلم 300 - ّةیعانص قطانم ةماقإل ةّطخ ●
  .ج.ش نویلم 400 - لیغشتلا عیجشت ●
 نویلم 50 - ّةیعانص قطانم ءاشنإ ةرادإل تاطلسلا ماظن لیدعت ●

  .ج.ش
  .ج.ش نویلم 50 - ةّطسوتملاو ةریغصلا ّةیراجتلا حلاصملا عیجشت ●
  .ج.ش رایلم 2 - ّةیراجتلا حلاصملا ةدعاسمل كونبلل ةّصاخ ةلافك ●



 

 هافرلا ةرازو 
 ّةیعامتجالا تامدخلاو

 

 ةنسلا يف .ج.ش نویلم 200 - ّةینھم تابیردت  ● .ج.ش رایلم 10.1 يلاوح
  .ج.ش نویلم 100 - هافرلا جمارب لیعفتل تاینازیم ریفوت ●
  .ج.ش نویلم 100 - هافرلا ينابم ●
  .ج.ش نویلم 100 - رقفلا ةحفاكم ●

 ءانبلا ةرازو 
 ناكسإلاو

 

 .ج.ش 100,000 نع دیزی ال ّةینكسلا ةدحولل معدلا غلبم ● .ج.ش  378,315,000
 نویلم 500 - ّةیبرع تادلب 8 يف ّلقألا ىلع ةدیدج ءایحأ ریوطت ●

 .ج.ش

 يضارأ ةطلس
  لیئارسإ

 .ج.ش نویلم 200 .ج.ش رایلم 10.39 

 - ةّطخلا نمض ةلومشملا تاطلسلل ةدحاو ةرمل ریوطت ةبھ ریفوت ● .ج.ش رایلم 1.7  ّةیلخادلا ةرازو 
 .ج.ش نویلم 200

 - ةّطخلا نمض ةلومشملا تاطلسلل ةدحاو ةرمل ةیراج ةبھ ریفوت ●
 .ج.ش نویلم 150

 نم لَّوحُت نأ ضرتفملا نم ناك يتلا ةینازیملا لالغتسا ●

 %42.7 ةبسن لالغتسالا رادقم غلب( تاطلسلا ىلإ ةرازولا

 ).ج.ش 1,326,662 نم

 مولعلا تارازو 
 ةفاقثلاو ایجولونكتلاو

 ةضایرلاو

 997.000.000 يلاوح 
 .ج.ش

  .ج.ش نویلم 60 - ّةیبرعلا ةفاقثلل ّيساسأ دنب ●
  .ج.ش نویلم 30 - فارطألا قطانم يف ةفاقثلاو ةفاقثلا خیسرتل ةطخ ●
 ةیفاقثلا ينابملل ّةیسیئر ةّطخل اًقفو اھصیصخت ّمتی .ج.ش نویلم 100 ●
 .ج.ش نویلم 100 - ةفاقثلا ةرازول ّةیخیرات ٍنابم ةمءالم ●
 .ج.ش نویلم 15 - ّيقطنم ىوتسم ىلع ةفاقثلا خیسرتل ةطخ ●
 ةرازولا ىلإ تلِّوُح يتلا وطوطلا ةینازیم نم %30 صیصخت ●
 ةدیدج ّةیضایر تآشنم ءانبل معدلا تاینازیم عومجم نم 25% ●

 ةمئاقلا ةیضایرلا تآشنملا میمرتو

 تالصاوملا ةرازو 
 قرطلا ىلع نامألاو

 

  .ج.ش نویلم 200 - ةّماع تالصاوم ● .ج.ش رایلم 21.337 
  .ج.ش نویلم 500 - )عراوش( ةیتحت ىنب ●
 ةحفاكمل .ج.ش نویلم 50 - قرطلا ىلع نامألل ةینطولا ةطلسلا ●

  قرطلا ثداوح



 

 ةّحصلا ةرازو

 

 .ج.ش نویلم 50 - ّةیوعوتو ةیمالعإّ داوم ● .ج.ش رایلم 9.42 يلاوح
  .ج.ش نویلم 90 - ّةیبط زكارم طیطخت ●
  .ج.ش نویلم 300 - تاوجفلاّ دس ةّطخ قیبطت ●

 ةعارزلا ةرازو
 فیرلا ریوطتو

  .ج.ش نویلم 100 - ةّیبرعلا تادلبلا يف ةعارزلا ةناكم زیزعت ● .ج.ش رایلم 9.1

 ةاواسملا ةرازو
 ّةیعامتجالا

 

 ةنسلا يف .ج.ش نویلم 50 اھردق ةرازولل ةینازیم صیصخت ● .ج.ش  199,219,000

 ال عیراشم قیقحت يف دعاستو اھرود يّدؤت نأ عیطتست يكل

 .ةفلتخملا تارازولا لَبق نم اھل تاینازیم دصر نكمی

 ةمّدقملا تامدخلا لاجم يف ةلداعو ةیواستم ةینازیم نامض ●

 عیمج يف برعلا نیلماعلل بسانملا لیثمتلا نیسحتو ،نیّنسملل

 .ج.ش نویلم 40 غلبمب ةینازیم وھ بولطملا .ةرازولا عورف

 2021 ماعل

  .ج.ش نویلم 40 - ّةیداصتقالا ةیمنتلا ةطلس ●

  ةرازولاب ّصاخلا نیدعاقتملا جمانرب قیبطت ●

 قطانم ریوطت ةرازو
 بقنلا ،فارطالا

 لیلجلاو

  .ج.ش نویلم 200 - ریوطتلا ةینازیم ● .ج.ش  454,219,000

  .ج.ش نویلم 150 .ج.ش  767,823,000 ةحایسلا ةرازو

 ةیموكحلا ةطلسلا
 فرصلاو هایملل
 داصتقاو ّيحصلا

 هایملا

 .ج.ش نویلم 100   .ج.ش  4,000,000



 

 زیزعتلا ةرازو
  ّيعمتجملا ریوطتلاو

 زیزعتلا ةرازو تمیقأ

 ءزجك ّيعمتجملا ریوطتلاو

 ،ّةیفالتئالا ّةیقافتالا نم

 رومأ نمض ،ةلوؤسم نوكتل

 ةحفاكم نع ،ىرخأ

 نم .لوحكلاو تاّردخملا

 هذھل صّصخت نأ رَّدقملا

 يلاوح غلبت ةینازیم ةرازولا

 .ج.ش نویلم 170

 نویلم 50 - ّةیبرعلا تادلبلا يف ّةیعمتجملا تامدخلا ریوطت ●

 .ج.ش

 .ج.ش  1,978,497,000  ةئیبلا ةدوج
 يف ةمامقلا نم صّلختلا ةّیلمع میظنتو ةّیئیبلا ّراضملا ةلازإ ●

  .ج.ش نویلم 50 - تاطلسلا

 نویلم 50 - ةفلتخملا ةمامقلا عاونأ ریودت ةداعإ لاجم ریوطت ●

  .ج.ش

 يبرعلا روھمجلل قئادحلاو ةعیبطلا ةطلس تامدخ ةیلانم لیھست ●

 يف كلذ يف امب ،برعلا نینطاوملا عم نواعتلا لالخ نم

 تیب ،لمركلا ،ءاقرزلا رسج يف نیداّیصلا ةیرق لثم عیراشم

  .ج.ش نویلم 100 - نج

 عاضوأ نیسحت
 ءاسنلا ةناكمو

 تاّیبرعلا

  .ج.ش نویلم 100 

  .ج.ش نویلم 50   ةطلتخملا ندملا

  .ج.ش نویلم 100   فنعلا ةحفاكم

  

 






