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  مقدمة

 وتوقيعها العالمية، الطّفل حقوق اتّفاقية على الموقِّعة الدول إحدى هي إسرائيل دولة

 مواطنيها جميع حقّ لحماية الّالزمة الشّروط توفير بضمان التزامها يعني الوثيقة على

 الّالزمة الشّروط الطّفل منح مسؤولية عليها الموقّعة الدولة الوثيقة تُحمل إذ. األطفال من

 والتّطور العيش لهم تضمن الّتي حقوقهم وضمان ممكنة، حياة دةجو بأفضل للعيش

 لشرائح ينتمون أطفال الدولة في يعيش. وتيرة بأكبر الكامنة، قدراتهم يحفّز بشكل

 "الطّفولة مركز" في وكوننا. الحقوق بهذه تّعونيتم ال منهم العديد مختلفة، عيةمجتم

 الطّفل شخصية ةوتنمي إسرائيل، في الفلسطينية ةالمبكّر الطّفولة مجال ةلتنمي نسعى

ة الفلسطينينتمية، كشخصيالن الواضح فمن وسعيدة، منتجة مبدعة، مبادرة، قادرة، م 
للطفل تتوفّر أن دون يكتمل لن هذا سعينا أن ،ولة، مواطن الفلسطينيولجميع الد 

 حقوقه، كافّة على الحصول من تمكّنه ومحترمة، مناسبة معيشية ظروف فيها، األطفال

  .ذاته لتنمية الكامنة طاقاته من واالستفادة

 المشروع، هذا تطوير إلى رناباد المعنيين، جميع أمام وعرضه وتحليله الواقع ولرصد

 وثيقة على ،"المدينة هذه من أنا" متطوعات من التاسع الفوج ،تدريب على قام يوالذ

 بشكل المتطوعات تابعت وقد.  الماإلع وسائل في االنتهاكات رصد وكيفية الطّفل حقوق

ة،ا المواقع دوريوقامت كما.  المواقع هذه إلى وصلت يالّت االنتهاكات ووثقت إلخباري 

 المختلفة المواضيع عن نشرت يالّت والمقاالت الدراسات رصد في المشروع مركّزة

  .موضوع كّل عن الخلفية وجمعت الحقوق، في المرتبطة
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 التّوثيق، عن غاب وما لدينا الموثّقة واالنتهاكات الطّفل حقوق وثيقة يراجع التّقرير فهذا

 لألهل وصياتالت يقدم ثم ومن لالنتهاكات، اإلعالمي والغياب الحضور أسباب ويحلّل

 حقوق واقع تغيير بهدف المختلفة، والمؤسسات السياسية والقيادات والمجتمع واإلعالم

  .الحقوق هذه إحقاق وضمان أطفالنا،

  

  الدولة مسؤولية

 يخضع طفل لكّل وتضمنها االتفاقية هذه في الموضحة الحقوق األطراف الدول تحترم"

 أو والديه أو الطّفل عنصر عن النّظر بغض.  التّمييز واعأن من نوع أي دون تها،يلوال

الوصي همأير دينهم، لغتهم، جنسهم، لونهم، أو عليه القانوني ياسيوأ وغيره الس 
 وضع أي أو مولدهم أو عجزهم، أو ثروتهم، أو االجتماعي، أالثني، القومي، تمائهمان

  .1"آخر

 انتهاك أي من الحقوق حماية عن رئيسية مسئولة الدولة من يجعل الصريح النّص هذا

 قريرالتّ وفي.  الحقوق هذه لحماية به تقوم عما دورية تقارير بتقديم وتلتزم.  بهم يمس قد

 لم الطّفل، حقوق على للحفاظ إسرائيل دولة قبل من المتّحدة ماألم للجنة المقدم األخير

 في اليهودي الطّفل بها يتمتّع يالّت الحقوق بين القائمة الفروقات إخفاء الدولة تستطع

                                                

  .للّنّص الكامل 1ي الملحق رقم /حسب نّص وثیقة حقوق الطفل، أنظر1
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 حاولت بل فيها،  الفلسطيني العربي الطّفل منه يعاني يالذ المرير الواقع وبين الدولة،

: البالد في الفلسطيني بالمجتمع مرتبطة داخلية ثقافية بأسباب القائمة الفجوة تفسير

 أسباب من إليه وما لألهل، التّعليم سنوات عدد العائلة، في األطفال من الكبير كالعدد

 يالذ الصعب الواقع عن وليةالمسؤ أخذ بدل التّمييز،  ضحية إلى المسؤولية تحول
  .األطفال ذلك في بما الفلسطينية، الجماهير ضد البنيوي التّمييز من لسنوات نتيجة تسبب

 معدل أن إلى 2إسرائيل، في المركزية اإلحصاء دائرة تقرير في اإلحصائيات تشير

 خالل والدة 3.17 إلى األخيرين العقدين في انخفض العربيات النّساء لدى الوالدة

 وكذلك. حياتها خالل والدة 3.11 إلى ارتفع اليهوديات ساءنّلل الوالدة معدل بينما حياتها،

 3البالد في العربية األقلية حول) يروكديل -جوينت -أيرس.م( مركز من تقرير يشير

 بعقود مقارنةً األكاديمية، بالمؤسسات الملتحقات والفتيات النّساء بنسبة ارتفاع على

 مجال في كبيرة تزال ال واليهود العرب بين الفجوات نإف ذلك من الرغم على سابقة،

  !صحيحة غير الفجوات لتفسير الدولة قبل من المستخدمة االدعاءات أن أي.  التّعليم

 إنّما أطفالنا، حقوق لضمان والسياسية المجتمعية المسؤولية أخذ أهمية ننكر ال هنا نحن

 وبهذا. وحمايتها الحقوق هذه ضمان أجل من قبلنا، من السياسي العمل أهمية على نشدد

 األساسي العنوان أن نعي ونحن. متساوية بحقوق التمتّع في أطفالنا أحقّية على ؤكّدن

                                                

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=2015113122  
-Figures-and-Facts-http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/MJB3

final.pdf-Hebrew-2015-December-population-Arab-on  
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 الرئيسية المسئولة هي فالدولة. ومؤسساتها الدولة هي الحقوق، لحماية الشّروط لتوفير

  .فيها يعيشون الذّين والطّفالت األطفال حقوق إحقاق عن

 بل مسؤوليتها، من الدول تُعفى ال النّصوص، في العائلة مسؤولية تُذكر عندما وحتّى

 اواقتناع: "واجباتها بكّل لتقوم والمساعدة الحماية توفير في الدولة مسؤولية إلى تشير
 ورفاهية لنمو الطّبيعية والبيئة للمجتمع األساسية الوحدة باعتبارها األسرة، بأن  منا

 لتتمكّن الّالزمتين والمساعدة الحماية توفّر أن ينبغي األطفال، وخاصة أفرادها، جميع

  ".    المجتمع داخل بمسؤولياتها الكامل اإلطالع من

 الطّفل، حقوق لضمان شاملة سياسة توجد ال إسرائيل في أنّه إلى اإلشارة وتجدر كما

 دون ويحول واليهود، العرب األطفال بين الحقوق في المساواة عدم من يزيد الذي األمر

  .باألطفال الخاصة المجاالت كافّة في  .القائمة غراتثال لمعالجة فعالة حلول يجادإ
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  :عامة صورة-إسرائيل في العربي المجتمع

 المواطنين نسبة أن إلى 2017 لعام 4إسرائيل في المركزية اإلحصاء دائرة تقرير يشير

 ذلك في بما الدولة، مواطني مجمل من% 20.8 هي إسرائيل في الفلسطينيين العرب

 نسمة، ألف 300 من بأكثر عددهم يقدر الذين المحتلة القدس في الفلسطينيين

.  ألفا 20 من بأكثر عددهم يقدر الذين المحتلة السورية الجوالن هضبة في والسوريين

 مجمل من %26 يعادلون وهم إسرائيل، في العربي المجتمع من %41 األطفال ويشكل

.  والدروز المسيحيين المسلمين، من الفلسطيني المجتمع يتركّب. الدولة في األطفال عدد

 في والنّقب المركز، في المثلث شماال، الجليل في: سكناهم مواقع بحسب وينقسم

 حيفا، وتشمل عربية، وأقلية يهودية أغلبية ذات مدن وهي المختلطة، والمدن الجنوب،

  . السالم واحة شلوم ونفيه كرمئيل عليت، نتسريت والرملة، اللد يافا، عكا،

 مميز أقلية كونها إلى إسرائيل، في العربية األقلية مكانة حول األخيرة األبحاث تشير

 وضد اليهود لصالح وبارز خطير تمييز هناك الحياة، مجاالت كّل فـي تقريبا ضدها

 السكن شؤون: مثل الفرد، بحقوق يتعلّق بما ومختلفة كثيرة مجاالت فـي –العرب

 التّعليم والتّعليم، ةالتّربي األرض، على الملكية شؤون والعمل، السكن مكان والمواطنة،

،ة، القانون، تطبيق جهاز العمل، العاليحيالت المجاالت من وغيرها المواصالت، الص 
 عشرات وجود إلى باإلضافة هذا  .5الحقوق على والحصول اليومية الحياة على تؤثّر

                                                

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=2015113124  

 )2014 بداخلعلي،  2003 ریخسGhanem, 2001 ;1999 , سموحة(5
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 التّخطيط مجاالت في إسرائيل في الفلسطينية العربية األقلية ضد تميز التي القوانين

  6.والسياسية المدنية والحقوق واالجتماعية االقتصادية الحقوق واألراضي،

 في كبير دور المتتالية والحكومات للدولة كان مثال االجتماعي-االقتصادي المجال ففي

 العرب بين الواسعة االقتصادية - االجتماعية والفجوات الفوارق وتعميق ترسيخ

 ضد الممنهج التّمييز بسبب وذلك الدولة، قيام منذ تتقلّص لم فوارق فهناك واليهود،

 البلدات لتطوير الدولة كرستها يالت مواردال نأ حيث. قومية خلفـية على العربية األقلية

 العربية البلدات فتكاد. اليهودية البلدات لتطوير استثمرتها التي تلك من بكثير قّلأ العربية

 نقص ينتج السياسة لهذه نتيجة. التّطوير مناطق فـي الحكومية الخطط ضمن تندرج ال

 فـي للنّقص باإلضافة اقتصادية، ارتثماس مشاريع لبدء المالئمة التحتية البنى فـي

; 2009 علي( تطوير بمشاريع المشاركة فـي عرب رينمستثم قبل من الرغبة

  .)2014 علي، بداخل 2009 ريخيس،

ياسات إنز يالت الستمي هذا في األطفال على الحال بطبيعة تؤثّر كامل مجتمع ضد 

 مواطني العرب األطفال بأن نعلم فنحن. الكاملة الحقوق على حصولهم وتمنع المجتمع،

 فالفقر: واالجتماعية االقتصادية النّاحية من صعبة بظروف غالبا يعيشون الدولة

 ةالتربي في المستثمرة الموارد في والتّمييز ة،المستمر الضغوط البيوت، وهدم والبطالة،

                                                

  http://www.mossawa.org/site/pageContent/id/3مركز مساواة 6
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 وغير مباشر بشكل األطفال على اسلب تؤثّر جميعها المواطنة، وحقوق والصحة والتّعليم

 من وتُرافع الطّفل، حقوق تُتابع ومؤسسات ُأطر وجود فعدم هذا، إلى باإلضافة.  مباشر

 المحلية والبرامج والخطط السياسات تصبح لكي مناصرة حمالت وتُنظّم توفيرها، أجل

  .اأيض تؤثّر الطّفل، حقوق على مستندة ة/للطفل الموجهة والقطرية

 االنتهاكات هو األول الشّق شقّين، من إسرائيل في لعربا األطفال حقوق انتهاكات تنبع

 وفي تالميزانيا في المساواة وعدم والعنصرية المميزة الدولة سياسات عن النّاتجة

 األطفال تجاه العنف بممارسة متعلّق فهو االنتهاكات من الثاني الشّق أما الموارد، توزيع

 في العنف مشاهدة الجنسية، االعتداءات الجسدية، االعتداءات( واعهأن على ومشاهدته

  ...).  المجتمع، وفي العائلة

 :الحياة في الحقّ

 في الحقّ والنمو، بالبقاء الحقّ وبكرامة، بأمان العيش في الحقّ: بداخله ويتضمن

 السليمة، ةالتّغذي يبتلق الحقّ ذلك في بما الصحية الحقّوق العائلة، في الحقّ المسكن،

 في بالحياة الحقّ يرتبط.  7العنف ومظاهر والنّزاعات الحروب أثناء الحماية في الحقّ

                                                

  . 1راجعوا نّص الوثیقة بالملحق رقم 7
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 هذا يتطلب كما الرضع، لألطفال والعناية لرعايةا خدمات بتوفّر الحاالت من لعديدا

  .األطفال وفيات لخفض الّالزمة التّدابير إعمال الحقّ

 إسرائيل، في العرب األطفال حقّ انتهاك الدولة في الصحية للسياسة المتابع يلحظ

  :مجاالت عدة في األمر هذا وينعكس. الكافية يةالصح الرعاية على بالحصول

 مستشفيات ثالث فقط هناك. العربية والقرى المدن في حكومية مستشفيات وجود عدم

 الموارد الحكومة تخصص ال بحيث ضدها، مميز أهلية لمؤسسات تابعة النّاصرة في

 القرى في خاصة والطّفل األم رعاية مراكز في احاد انقص هناك أن كما. لتطويرها

 هذه إلى الوصول في صعوبة هناك الوقت نفس وفي النّقب، في االعتراف منزوعة

 عدم إلى يؤدي يالذ األمر المجاورة، والمدن بها عترفالم القرى في الموجودة المراكز

 اإلرشادات على يحصلن ال األمهات وكذلك الّالزمة، التّطعيمات على األطفال حصول

 يالت األمراض من الكثير إلى يؤدي مما. وتنميتهم األطفال مع العمل في الصحيحة
  .بينهم الوفيات من عالية نسبة وإلى األطفال تصيب

 المقدمة الصحية الخدمات في الكبيرة الفجوة حول مساواة مركز بإعداده قام تقرير وفق

 أضعاف 3 يعادل العربي المجتمع في الرضع بجيل الوفيات معدل فإن العربي، للمجتمع

 المولودة الخلقية اإلعاقات هو للوفاة األكبر والمسبب ،اليهودي المجتمع لدى النّسبة

 الصحة وزارة أن إال الوراثية، الفحوصات خالل من منها التّقليل يمكن يوالت
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" مساواة" مركز تقدم وقد. (خاص بشكل الفحوصات هذه في التّقليص قررت اإلسرائيلية

 الوصول إمكانية عدم إلى باإلضافة هذا ،)8القرار هذا ضد العليا العدل لمحكمة بالتماس

 الطّبية المنشآت إلى االفتقار مع كلّيا، انعدامها أو الصحي الصرف وشبكات الماء إلى

 في األمراض نسبة ارتفاع في يساهم الذّي األمر. االعتراف منزوعة القرى في الثّابتة

: من مرتفعة نسب إلى اإلسرائيلية الصحة وزارة تقارير تشير حيثُ. القرى هذه

 األطفال، لدى الدم فقر البيتية، الحوادث الرضع، وفيات معدل الخلقية، التّشوهات

 من الشّريحة هذه لدى التّطعيمات من منخفضة نسب بالمقابل المعدية، األمراض

 من القادمة الصحي، الصرف من العادمة المياه مشكلة إلى باإلضافة هذا. السكان

 الذّي األمر القرى، هذه بعض بيوت بين من وتمر تسيل مجاورة، يهودية مستوطنات

  .المعدية لألمراض الحشرات ونقل أطفالها، بين كثيرة مرضية حاالت إلى يؤدي

 الصحية عايةالر ومراكز أطر في كبيرا نقصا هناك أن اأيض مساواة تقرير من يتضح

 وتطّور عالج في باألساس تعنى والتّي العربي المجتمع في الطّبية الطّواقم في ونقصا

 12,000أصل من فقط عربي نفسي أخصائي  608هنالك المثال سبيل فعلى األطفال،

                                                

http://mossawa.org/uploads/1_%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%95%D78

%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%91%D7%
-A8%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%202016

%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%202016%20(2).pdf  
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 لتأهيل ميزانيات رصد ويعارض الفجوة، هذه العالي التّعليم مجلس ويتجاهل معالج،

  .عرب نفسيين أخصائيين

  البيتية الحوادث

 الطّفل حقّ لضمان والمجتمع األهل لدور كبيرة أهمية نرى فأنّنا المقدمة في ذكرنا كما

 الطّفل حقوق مشروع خالل به قمنا الذّي الرصد مسار خالل فمن والسالمة، الحياة في

 األطفال تعرض التّي البيتية الحوادث من الكثير هناك بأن وجدنا الطّفولة مركز في

 إهمال أو األهل إهمال بسبب األحيان، من كثير في تحدث للموت، أو بالغة إلصابات

 ظاهرة بين ما الحوادث هذه وتتنوع األطفال، وجود مع التّعامل في عامة المجتمع

 عدم بسبب علو من السقوط  :مثل البيتية، الحوادث وظاهرة السيارة، في األطفال نسيان

 ونتيجة( البيت، ساحة ألن وذلك المنازل، ساحات في دهس حوادث درابزين، وجود

 كمصفّ تستخدم أصبحت) العربية القرى على الخناق وتضييق األراضي لمصادرة

 في الطّفل غرق: مثل إهمال عن النّاجمة الحوادث األطفال، للعب وكساحة للسيارات،

 على ساخنة سوائل انسكاب حاالت وكذلك سامة مواد شرب أو االستحمام، حوض

 موضوع لكّل الوعي رفع على" بطيرم" مؤسسة تعمل المضمار هذا وفي. الطّفل

 إلرشاد العربي المجتمع من متطوعات نساء وبإرشاد بحمالت وتقوم البيتية، الحوادث
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 الثالث التقرير في المعطيات أن إال. أنّواعها باختالف البيتية الحوادث منع لكيفية األهل

  . جدا مقلقة زالت ما9"بطيرم" لمؤسسة

 وسط في اإلصابات حدة بأن الطوارئ حاالت لدراسات المركز معطيات وتظهر كما

 المكوث أيام عدد معدل: اليهودي المجتمع في منها أصعب العربي المجتمع في األطفال

 أيام  2.7 مع مقارنة ،3.7 على يقف العرب األطفال إصابة جراء للعالج المستشفى في

  .اليهود األطفال لدى المستشفى في مكوث

 المستشفى في يمكثون الذّين العرب األطفال من 91.8% لـدى اإلصابة صعوبة درجة

. جدا مرتفعة حتّى مرتفعة هي الباقين لألطفال 8.2% ولدى متوسطة، حتّى خفيفة هي

 حتّى خفيفة هي 95.2%ـ لدى اإلصابة صعوبة درجة فأن اليهود األطفال مع بالمقارنة

  .جدا مرتفعة حتّى مرتفعة هي الحالّات من 4.8% ولدى متوسطة

 نتيجة حتفهم ويلقون لإلصابات، عام بشكّل العربي المجتمع من األطفال يتعرض

 المبكّرة العمرية المرحلة في األطفال. اليهودي المجتمع في األطفال من أكثر حوادث

. األعمار باقي في األطفال من أكثر لإلصابات يتعرضون) سنوات4 - الوالدة( بعمر

                                                

  2015الصادر عن مركز الّطفولة مشاركة في حزیران  21وصل رقم  تلخیص عن التقریر نشر بمجلة ھمسة9
  19الى 10صفحة 
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 ومحيطه، البيت في تحدث إصابة جراء الوفيات من 70.7% فإن العمرية الفئة هذه وفي

  . والمركز الجنوب قطاعات في أكثر بارزة النسبة وهذه

 العربي المجتمع في األطفال إصابات وتفادي منع أن تقريرها في" بطيرم" مؤسسة تؤكد

 من التّقليل شأنّها من التّي الحلول أحد أن أي التّحتية، البنية بموضوع كبير بشكّل مرتبط

 باإلضافة األطفال، لسكن آمنة بيئة وتنمية تطوير في يكمن والحوادث، اإلصابات هذه

  .باألطفال والعناية الرقابة زيادة ألهمية الوعي مستوى رفع إلى

 ما نلحظ بيوتهم، في العرب األطفال إصابات حاالت وتحليل المعطيات هذه ضوء على

  : يلي

 للبنية نتيجة آمنة، غير بيئة في يعيشون العرب األطفال غالبية: آمنة غير خارجية بيئة

  . وغيرها واأللعاب الحدائق توفّر وعدم األرصفة الشّوارع، في المتدنّية التّحتية

 الحواجز في نقص للبيت، ضعيفة تحتية بنية عمل، ترميمات،: البيت في آمنة غير بيئة

  .وغيرها خطرة مواد إلى الوصول سهولة والدرابزين،

 لمنع دائمة مراقبة إلى المبكّرة الطّفولة سن في األطفال يحتاج: والمراقبة العناية ضعف

 تمييز على قادرين غير زالوا وما الحركة، وكثيرو فضوليون فهم اإلصابة، وتفادي

 من وغيرها خطرة مادة أو مرتفع مكان الشّارع، عبور مثل مواقف، عدة في الخطر

 .مخاطر
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  :العربي المجتمع في األطفال عند اإلصابات وتيرة من يزيد ومما

 المجتمع في العائالت من العديد هناك: واالقتصادي االجتماعي الوضع  . أ

مستوى في موجودة العائالت هذه نصف من وأكثر األطفال، كثيرة العربي 

اقتصادي -ا منخفض، اجتماعيبشكل األطفال مراقبة صعوبة من يزيد مم 

 .آمنة حياتية يومية بيئة توفير ويعيق ناجع

 والثّقة والروابط العالقات عن المصطلح هذا يعبر :المجتمعية الثّروة  . ب

 والتّنسيق التّعاون في مساهمتها ومدى معين، مجتمع في النّاس بين المتبادلة

 في قوية االجتماعية الروابط إن من الرغم على. الجميع مصلحة أجل من

 تفادي أجل من"المجتمعية الثّروة" هذه من نستفد لم أنّنا إال العربي المجتمع

 أو/و خاص بشكل األطفال سالمة وتطوير تنمية أجل ومن األطفال إصابات

 .عام بشكل آمنة سلوكيات تنمية

 في يعيش العربي المجتمع من كبير قسم: العربي للمجتمع الثّقافي النّسيج  . ت

 حياة ونمط جهة من غربية استهالك سلوكيات بين ما ذهني، تنافر حالة

 يعتقد من نجد كذلك.  أخرى جهة من محافظة وروابط دينية بمميزات يتميز

يطرة عامل بأنعن خارج هو األطفال بإصابات المتعلّقة األمور بكّل الس 

 غير المجتمع هذا في األفراد من الكثير نجد لذلك. منعها يستطيع وال نطاقه

 بالسلوكيات المتعلّقة األمور في وحتّى الحوادث، بتفادي يتعلّق فيما فعالين

 .اآلمنة
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 الحظنا األطفال، حقوق انتهاكات حول الطّفولة مركز في به قمنا الذّي الرصد خالل

اء تحدث األطفال، موت وحاالت اإلصابات من كبيرا عددا هناك أنة حوادث جربيتي 

 كثرة من الرغم وعلى باألطفال، والمعتنين األهل قبل من اإلهمال سببها وحوادث

 مقتضب بشكل إعالميا الحدث تغطية يتم أنّه الحظنا الحوادث، هذه حول األخبار

،ة متابعة تكون وال وسطحية صحفيال المثال سبيل فعلى الحوادث، لهذه وإعالمي يتم 

 ررالض إلى طرقالت يتم وال الحادث، لمسببات وال أيام، عدة بعد الطّفل لحالة طرقالت

النّفسي يالذ والجسدي ال كما وبأهله، به ألم التّعامل يتم أنّه على الخبر مع اإعالمي 

 يذالّ للعقاب اإعالمي التّطرق يتم ال كما . بأمان والعيش بالحياة الطّفل لحقّ انتهاك
  . الطّفل سالمة عن مسؤوالً كان يذالّ الشّخص أو األهل يتلقّاه

  االجتماعية الحقوق

مان من االنتفاع في طفل كّل حقّ على الطّفل حقوق اتفاقية تنصالض ،بما االجتماعي 

 لنموه مالئم معيشي بمستوى العيش في الحقّ وعلى االجتماعي، التّأمين ذلك في

،البدني ،العقلي ،الروحي المعنوي واالجتماعي.  

  :إسرائيل في العرب األطفال حقوق على وتأثيره الفقر

 في تعيش التي العائالت نسبة . فقراء مواطنون هم إسرائيل فـي العرب المواطنون

 لدى كان األكبر واالرتفاع% 60 إلى% 58 من ارتفع عامة البالد في متواصل فقر

 في% 52 من) الجدد والمهاجرين المتدينة اليهودية بالعائالت مقارنة( العربية العائالت
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 من%  66 أن" الطفل سالمة دائرة" تقرير وأظهرت.  2016 في% 62 إلى 2014

 المجتمع في األطفال لدى الفقر مؤشر وصل بينما.  فقراء إسرائيل في العرب األطفال

% 70 حوالي إن  أيضا المعطيات من ويستدل%.   40 إلى) الحريديم( المتدين اليهودي

  .فقراء هم البدو األطفال من

 من 63% يمثّل العربية للعائالت الصافي الشّهري الدخل أن إلى المعطيات وتشير كما

 العربية العائالت أن من الرغم على هذا اليهودية، للعائالت الصافي الشّهري الدخل

 وهم النّقب، في العرب األطفال هم يعاني من أكثر أن ونجد. فاراألن عدد حيث من أكبر
 يؤدي مما الدولة، قبل من تمييزية سياسات من يعاني من وأكثر ا،وتهميشً فقرا األكثر

  .حقوقهم انتهاك إلى

 عام والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق المعنية المتحدة ماألم لجنة أعربت وقد

. خاص بشكل إسرائيل في العربية العائالت بين الفقر حاالت كثرة إزاء قلقها عن 2011

 عليها المنصوص بحقوقهم العرب األطفال تمتّع أمام رئيسية عقبة يشكّل الفقر إن حيث

  .الطّفل حقوق اتفاقية في

 نشر أعقاب في اإلعالمي، المستوى على المعطيات هذه إلى التطرق يتم ما عادة

 هذا معطيات اإلعالمية المؤسسات تتداول الوطني، التأمين لمؤسسة السنوي التّقرير

 على أثرها وتحليل معطياته في التعمق يتم وال فقط، قليلة أليام نشره بعد التّقرير

  .البعيد للمدى  العربي المجتمع في والعائالت األطفال
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 األطفال حقوق النتهاكات رئيسي مسبب هو الفقر أن نرى الطّفولة مركز في نحن

 معمق بشكل الفقر مع التّعامل واإلعالم بالمجتمع الحري من أنّه ونرى المختلفة،

،بحيث وشمولي المجتمع على الفقر تأثير على التّركيز يتم ة العربياألطفال وعلى عام 

 أن نعلم فنحن: يومي بشكل حقوقه انتهاك يتم الفقر خطّ تحت يعيش الذّي فالطّفل خاصة،

 والصحة، الحياة في لحقّهم انتهاك وهذا الفقر بسبب التّغذية سوء من يعانون أطفاال هناك

 بشكل مرتبط واألكاديمي الدراسي التّحصيل مستوى بأن األبحاث خالل من اليوم ونعلم

 الكثير وغيرها وعائلته، الطّفل به يعيش الذّي االجتماعي -االقتصادي بالمستوى كبير

  .المختلفة الحياة مجاالت على السلبية النّتائج من

  

  :واللّعب المسكن في الطّفل حقّ يضمن بشكل والقرى المدن تخطيط

احة في الطّفل حقّ على االتفاقية تنصوأنشطة األلعاب ومزاولة الفراغ، ووقت الر 

  .الفنون وفي الثّقافية الحياة في بحرية والمشاركة لسنّه المناسبة االستجمام

 أو مدينة تخطيط إن إذ التّخطيط خالل من هي الحقوق هذه لضمان اإلجراءات إحدى

 وبالتّالي المدينة، أو القرية هذه في أطفال وجود بالحسبان يأخذ أن مهم جديدة قرية

 إلى باإلضافة انوية،الث المدارس حتّى الوالدة جيل من تربوية أطرا التّخطيط يشمل

 االعتبار بعين األطفال أخذ يتم إسرائيل دولة في . هاتكمتنز للّعب مساحات تخصيص

 بالنّسبة ولكن . قائمة لمدن مسطّحات وتوسيع جديدة يهودية وبلدات مدن تخطيط في
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 الرغم على جديدة، واحدة عربية مدينة تخطيط يتم لم الدولة قيام فمنذ العربي للمجتمع

 سنة في لفاأ 150 من ملحوظ بشكل زاد الدولة مواطني العرب السكان عدد أن من

 التّفاضلية التّخطيط لسياسة مؤشّر وهذا ،2016 سنة في ونصف مليون إلى ،1948

  .10إسرائيل في العرب السكان ضد والمميزة اليهود، السكان تجاه المتّبعة

 كما العرب، المحتاجين وللسكان الشّابة لألزواج سكنية أحياء تخطيط عن الدولة تغيب

 مسطّحات توسيع أو جديدة أحياء لبناء تخطيط يتم فعندما. الدولة أجزاء باقي في تفعل

 يؤخذ وال حديثة، علمية معايير وفق يتم ال التّخطيط فإن العربية، والمدن القرى في

 قبل من مركزي تخطيط بدون تنطلق الجديدة األحياء أن فنرى.  االعتبار بعين الطّفل

 بملكية وأراض فردية مبادرات على اغالب تعتمد وإنّما المحلي، المجلس أو الدولة

 فيها والبناء العربية للبلدات التّخطيط أن إلى 11أمان تقرير يشير السياق هذا وفي. خاصة

 بين بالنزاعات تتمثّل يوالت المختلفة، أشكاله على االجتماعي العنف أسباب أحد هو

 العام؛ الحيز فغياب عليه، واالعتداء العام الحيز تقليص أو ،ارض حدود على جيران

 األحيان بعض فـي السكان تدفع والمالعب العامة الحدائق العامة، الساحات مثل

                                                

  ".ال مكان للعرب -سیاسة األراضي والتخطیط في إسرائیل"–رجا خوري المھندس  مقال10 

. د: في كتاب" جتماعياال التمدن والتخطيط الحيزي وتبعاتهم على واقع العنف"مقاله  :برفسور راسم خمایسي 11
 مركز أمان :إصدار، الفلسطیني فـي إسرائیل الجریمة والعنف فـي المجتمع العربي: إرھاب مدني علينهاد 

بدعم من صندوق إسرائیل الجدید ومشروع  جامعة حیفا المركز الیھودي العربي، منآلالمركز العربي للمجتمع ا
mepi  2014 http://jac.haifa.ac.il/images/nohadaliarabicfinalprit.pd f    
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 لها، تعد لم لغايات ضيقها رغم والمدارس لألطفال، كمالعب الطّرق الستخدام مكرهين

 الحوادث في ازدياد إلى المطاف نهاية في يؤدي الذّي األمر وأتراح، أعراس مثل

 بين غربة حالة خلق إلى األمر ذلك ويتجاوز العنف، ومظاهر حاالت في وازدياد

  .  ومستقبله حاضره من ينةوالطمأن الراحة نزع إلى به ويؤدي وبيئته، المواطن

 سياسة إن حيث التّخطيطي العنف حالة من يعاني العربي المجتمع بأن 12التقرير يظهر

 رغبات ،بطموحات يليق بشكل العربية والقرى المدن تخطيط عدم" في الدولة

 على واالعتداء التّخطيطي العنف يبدأ".  ذاته بحد عنف هو المواطنين، واحتياجات

 بعد وتحويلها الدولة، لصالح ونقلها ،خاصة أراض بمصادرة الدولة قبل من المواطنين

 المواطنين حيز قلّصت المصادرات هذه. يهود لمواطنين ومصلحة منفعة إلى ذلك

 ومريح مناسب وبسعر كافّ بشكل دولة/عامة أراض تخصيص عدم أن كما.  العرب

 مدينة أو قرية لكّل والحيوية المطلوبة العامة للمرافق رصدها أو ،المواطنين الستخدام

 في العرب األطفال وعلى المواطنين على مباشر وغير مباشر اعتداء هو أطفال، فيها

  . البيوت بهدم الدولة قيام لدى العنف قمة وتصل البالد،

 في األطفال لحقّ انتهاك ضاأي هو الدولة تنتهجه يذالّ التّخطيطي العنف أن هنا نضيف

 كون ،سالمتهم على والحفاظ واألمان كنبالمس وحقّهم الفراغ، وقت وقضاء اللّعب

 إلى هذا ويؤدي . الطّفل حقوق وثيقة وفق لألطفال، آمن مسكن بضمان ملتزمة الدولة

                                                

  المصدر السابق 12
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 المبكرة، للطّفولة التّربوية األطر في فالنّقص التّعليم، في العرب األطفال حقوق انتهاك

 الفراغ أوقات يقضون العرب األطفال معظم تجعل للّعب، هاتمتنز أو العامة والحدائق

 أطر وجود عدم أن كما.  عديدة لمخاطر متعرضين واألزقّة، الشّوارع في ويلعبون

 غير وبطرق األقدام، على سيرا كبيرة مسافات لقطع يضطّرون يجعلهم قريبة، تربوية

  .والمدارس التّربوية األطر إلى للوصول آمنة

 السيارات زيادة الستيعاب العربية والبلدات القرى فـي الطّرق شبكة إعداد عدمناو كما

 االعتداء يصبح العامة، المواصالت شبكة غياب إلى باإلضافة النّاس، حركة وزيادة

 حركة بين الواضح الفصل فعدم. اطبيعي اأمر توفرت، إذا الطّرقات، أرصفة على

 بلداتنا، فـي مستشر عنف هو والمارة، األطفال تخدم يتالّ الراجلة والحركة ياراتالس

 يلقى التّي السير، حوادث عن لألخبار رصدنا توافق وقد .األطفال على كبيرة تبعات وله

 نسبة بأن ومفاده المركزية، اإلحصاء دائرة معطيات نشرته ما مع حتفهم، األطفال بها

 األطفال مجمل من% 35 هي السير حوادث نتيجة أصيبوا ينذالّ العرب األطفال

 عام في أنّه كما ،%!!)26 هي األطفال فئة من نسبتهم أن مع( الحوادث، بنفس المصابين

 ّأطفاال كانوا منهم ًطفال 14 السير، حوادث نتيجة إسرائيل في طفال 19 قتل 2014

  !عرب

  الطّفل وحقوق العربية القرى عن االعتراف ونزع األراضي مصادرة

 حوالي بها يقطن كان دونم، مليون 13 يقارب ما مساحتها تبلغ واسعة منطقة النّقب تعتبر

 عام النّقب احتالل بعد منهم% 90 هجر الفلسطينيين، العرب من نسمة 110,000
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 ياج،بالس سميت ـ محصورة منطقة في النّقب في بقي من كّل تجميع تم كما ،1948

 بحيث الخمسينات، مطلع في وعراد) كُرنُب( ديمونا السبع، بئر بين الواقع المثلث وهي

 .الستينات أواخر إلى العسكري الحكم عليهم فرض

 قيامها منذ وتقوم أراضيهم، ملكية في النّقب عرب بحقّ اإلسرائيلية سةالمؤس تعترف ال

 طريق عن سكانها، وتهجير األراضي على لالستيالء مختلفة بخطوات 1948 سنة

 العرب السكان بتوطين الدولة وتقوم كما ذلك، من تمكّنها جديدة ظمةوأن وانينق تشريع

 لصالح أراضيهم بمصادرة ذلك، مقابل وتقوم، الحكومة، لها خطّطت مدن في النّقب في

 كما أخرى مرة تهجيرهم الحقة، مرحلة في تقرر، أن الممكن ومن اليهودي، المجتمع

   .الحيران أم مع يحدث

 200 حوالي النقب في اليوم يعيش غوريون، بن جامعة جمعتها يتالّ للمعطيات ووفقًا

 شقيب لقية، السبع، تّل حورة، رهط،  :هي قرى، 7 في يعيشون منهم% 56 نسمة ألف

 ةالبني إلى بها، االعتراف رغم القرى، هذه وتفتقر.  النّقب وعرعرة كسيفة م،الالس
 ة،فيكا حكومية خدمات على تحصل وال رديئة، مساكنها نأ حيث المالئمة، التّحتية

 عليها يطلق بمناطق%) 44( النّقب عرب بقية يعيش.  األخرى العربية القرى شأن شأنّها
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 وقائمة اريخيةالت ةالنّاحي من شرعية القرى هذه أن من بالرغم" 13بها معترف غير قرى"

  .  1948 عام الدولة قيام قبل بغالبيتها

 75,000 يقارب ما ويقطنها قرية 45 النّقب في االعتراف منزوعة القرى عدد يبلغ 

 أكثر القرى، هذه تمتلكها يالت األرض مساحة تبلغ يات،اإلحصائ وحسب نسمة، ألف

 من استثناؤها يتم قانونية، غير القرى هذه اعتبار إلى نظرا ولكن  .دونم 180,000 من

 دوائر لديها يوجد وال الحكومية، الموارد من القليل على وتحصل الرسمية، الخرائط

 البنية من األدنى الحد إلى القرى هذه وتفتقر محليا، ومنتخبة رسميا بها معترف حكومية

 إلى االفتقار, الصحية العيادات ،الشّوارع ،الصحي الصرف ،الهواتف الكهرباء: التّحتية

 في تعيش يجعلها مما الشّرب، ومياه المدارس في الكبير والنّقص الثّابتة الطّبية المنشآت

 نسبة ارتفاع في يساهم وهذا.  مأساوي بشكل والفقر البطالة من وتعاني ضائقة،

 رصد نتائج أظهرت المثال سبيل فعلى.  النّقب في البدوي العربي المجتمع في األمراض

 على ااعتماد( بها، المعترف غير للقرى اإلقليمي المجلس في سيكوي جمعية به قامت

 غير قرى عشر في روضة 50 نحو اليوم تشغّل الدولة أن) المعارف وزارة معطيات

 في إضافية روضة غرفة 200 نحو إقامة إلى حاجة هنالك تزال ال بينما . بها معترف

 الميزانيات تخصيص تتطلّب ةالعملي هذه . بها المعترف وغير بها المعترف القرى

                                                

أخذت هذه التسمية من عدم اعتراف الحكومات اإلسرائيلية بهذه القرى ألسباب سياسية وذلك بالرغم من أن  13
 1948هذه القرى شرعية من الناحية التاريخية وقائمة قبل عام 
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 صالحيات منح – وباألساس التّخطيط، مؤسسات قبل من السريع والتّحرك المالئمة

 والبنى الخدمات توفير من تتمكّن كي القرى، تطوير على المؤتمنة اإلقليمية للمجالس

  .نفوذها مناطق في للمواطنين التّحتية

 غير مبان أو خيم أكواخ، في النّقب في االعتراف منزوعة القرى سكان معظم يعيش

 اعتبار وبسبب . الصعبة الصحراوية الظّروف من الحماية من القليل مع أخرى، ثابتة

. بهدمها األحيان، من الكثير في اإلسرائيلية، السلطات تقوم قانونية، غير المباني هذه

 القرى في مبنًى 16,000 بحقّ هدم أوامر تسليم تم غوريون، بن جامعة لتقديرات ووفقًا

 بين ما مرة 120 من أكثر هدمت الّتي الرمز القرية ولعّل االعتراف، منزوعة

 في المسكن في الحقّ عن وللدفاع للصمود مثال" العراقيب أم" ،2017 الى2000سنة

 .األجداد أرض

 المجتمع يعيشها يالت الكبيرة األزمة توضح يوالت المذكورة المعطيات كّل على بناء

العربي إف النّقب، في البدويض المجتمع هذا في األطفال فئة نلحقوقهم النتهاكات تتعر . 

 عن المتحدة لألمم الدولة تقرير في ولكن إسرائيل دولة في مواطنون هم األطفال فهؤالء

 هذه حول المعطيات في نقص إلى اللجنة أشارت الطّفل، حقوق اتفاقية تطبيق وضع

  .األطفال من الشّريحة
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 ومما  .حقوقهم غالبية في انتهاك إلى تؤدي األطفال هؤالء منها يعاني يالت األوضاع

 الدولة مراقب تقرير يشير حيث الدولة في المتبعة السياسة االنتهاكات هذه من يزيد

 النّقب في البدوية القرى تطوير اشتراط األخير العقد في تعمدت الدولة أن إلى 14األخير

 مطالبتهم عن تنازلهم يعني وهذا األراضي بشأن لتسوية التّوصل على األهالي بموافقة

 إلى ضمت قرية 11 بـ االعتراف من الرغم وعلى.  األرض بامتالك بحقّهم باالعتراف

حراء وواحة القسوم مجلسيين، الصإال اللوائي البنى إلى تفتقر زالت ما القرى هذه أن 

 ا،ضأي التّقرير ويبين.والمجاري الكهرباء المياه، بشبكات كاالرتباط: األساسية التّحتية

 إال الصحراء، وواحة القسوم اللوائيين المجلسين مسؤولية تحت القرى وجود رغم أنّه

ة البنى تطوير عن المسؤولة هي" االستيطان تنظيم سلطة" أنالقرى، هذه في التّحتي 

 التّي الميزانيات أن أي.   المحلي والحكم التّخطيط لجان مع تعاون أي وترفض

 أغلب استثمار يتم بينما مستغلّة، غير بغالبيتها تبقى البلدات، لتطوير تخصص

  .بالهدم المتعلّقة بالعمليات الميزانيات

 على مساومة بعملية السكان يبدأ أن إلى البلدات، تطوير بتجميد الحكومة قرار أن كما

 المواطنين حقوق انتهاك من ويزيد الحّل، لهذا الوصول احتمال يؤجل األرض،

 النمو من تمكّنهم انسانية حياة ظروف على الحصول في خاص بشكل واألطفال

  .والسليم السوي والتّطور

                                                

14http://www.mevaker.gov.il/he/Pages/default.aspx 
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 الروضة أجيال في طفل 5000 من أكثر فيه يبقى عبثيا اواقع تنتج يةالحال السياسات

 يمس أنّما أخالقي، غير أو قانوني غير فقط ليس الوضع هذا  .تعليمي إطار أي دون

 آخر، طرف أي وقبل أوال – الصلة ذات الجهات كافّة بمصالح البعيد المدى على

 احتماالت وتهبط اليومية، للمخاطر أبناؤهم يتعرض الذّين البدو، العرب بالمواطنين

 الرعاية على الحصول في الحقّ من تحرمهم كما والعلم، التّعليم عالمي في اندماجهم

  .الكافية الصحية

 حقّ انتهاك يعني لعائلة منزل هدم أن نرى الطّفولة، مركز في أنّنا إلى اإلشارة وتجدر

 الصحافة، بأن الرصد مرحلة أثناء الحظنا ولكن . العائلة لهذه المسكن في األطفال

 األحيان، أغلب في فردية كحاالت المنازل هدم لظاهرة تتطرق منها، اإلخبارية وخاصة

 كسياسة العربي، المجتمع في البيوت هدم ظاهرة إلى اإعالمي التطرق يتم عندما وحتّى

 الحقوقي البعد من اإعالمي الموضوع وعالج مناقشة تتم الدولة، قبل من عنصري تمييز

 مؤشّر وهذا. العائلة في األطفال لحقوق كانتهاك الظّاهرة هذه مناقشة تتم وال للمواطنة،

 اإلعالمي، تحليلهم في الطّفل حقوق على الضوء يسلّطون ال واإلعالم الصحافة أن إلى

  . المنازل ألصحاب والمواطنة الحقوقي للمستوى فقط بالتطرق يكتفون وإنّما
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  :الخاصة االحتياجات ذوي األطفال حقوق

 أو الوظيفية اإلعاقة من يعانون الذّين العرب األطفال نسبة نإف الرسمية البيانات وفق

 من 7.6% مقابل 8.3% هي المستمر، الطّبي العالج تتطلّب يتالّ المزمنة، األمراض

  .9.1% إلى النّقب في البدو العرب األطفال بين النّسبة تصل بينما اليهود، األطفال

 األطفال عدد ضعف هو الشّديدة اإلعاقات من يعانون الذّين العرب األطفال عدد أن كما

 في البدو العرب األطفال من عالية نسبة وهناك.اإلعاقات نفس من يعانون الذّين اليهود

 يتالّ للمعطيات باإلضافة.  الوزن انخفاض ومن 15 21 الصبغية تثلّث من يعانون النّقب
 ،اليهود األطفال نسبة من أكبر اإلعاقة من يعانون ينذالّ العرب األطفال نسبة بأن تفيد

 يتالّ العربية العائالت تواجه حيث المضمار، هذا في خصوصيته العربي فلمجتمعنا
 حيث اليهودي، المجتمع من عائلة من أكثر وصعوبات تحديات إعاقة مع طفل لها يولد

بة عوامل هناك إنمها يتالّ والخدمات بالمجتمع مرتبطة إعاقة، مع أطفال لوالدة مسبتقد 

  : منها نذكر العربية، لألقلية الدولة مؤسسات

 إعاقة مع طفل لوالدة األسباب أحد يعتبر يذوالّ كبيرة بنسبة األقارب زواج.  

 حيث المتأخّر التّشخيص الحاالت من الكثير إن وقت في تشخيصها يتم 

  .الطّفل تطور على سلبا يؤثّر مما نسبيا متأخّر

                                                

  ما یطلق علیھا داون سیندروم15
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 من متدن مستوى يوالذ وعائالتهم، إعاقة مع األطفال حقوق حول الوعي 
 في يحصلونها أو حقوقهم يحصلون ال العائالت من كبيرة نسبة أن إلى يؤدي

 تواجهها التّي والنّفسية المادية الصعوبات من يزيد ما وهذا متأخّر، وقت

  .العائلة

 للمجتمع والمالئمة المتاحة والخدمات المراكز قلّة العربي. 

 ة بالّلغة والخدمات المعلومات إتاحة عدمالعربي. 

 ورالد عة، العائلة تلعبه يذالّ المركزيمصدر تكون أن يمكن يتوالّ الموس 

 لوجود الموسعة العائلة لتقب عدم حالة في أخرى، ضغوطاتل مصدر أو دعم

 .إعاقة مع طفل

 مجتمعنا في المرتفعة الفقر نسبة على الملقى العبء زيادة في تساهم العربي 

  .الخاصة العائلة

إف المذكورة، والتّأثيرات العوامل على بناءيتلقّاها يتلّا الخدمات بين كبيرة فجوة هناك ن 

. وعائالتهم اليهود لألطفال المقدمة الخدمات وبين وعائالتهم، إعاقة مع العرب األطفال

 حواجز للموارد، عادل غير توزيع الميزانيات، في مساواة بعدم: الفجوات هذه وتتمثّل

 العربية، الّلغة ناطقي الصحية الرعاية في أخصائيين من كاف عدد وجود عدم لغوية،

  .الحكومة قبل من النّقب في االعتراف منزوعة يةالبدو للقرى الخدمات تقديم عدم

 المراكز في الكبير بالنّقص يتمثّل الموارد توزيع وفي الميزانيات في المساواة عدم

 المراكز فعدد العربي، المجتمع في إعاقة مع لألطفال الخاصة التّربوية واألطر الصحية
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 العربية والقرى المدن في الموجودة الطّفل رووتط صحة بمجال المختصة والوحدات

  .النّقب في اليهودية المناطق في الموجودة للمراكز نسبة جدّا قليلة

 مدرسة توفير من وبدالً سمعية، بإعاقات خاصة عربية مدرسة توجد ال: آخر مثال

 ساعات خالل العادية للمدارس سمعية إعاقة مع األطفال ضم يتم بهم، خاصة

 اإلشارة لغة تعلّم عليهم يفرض ولكن للعرب، خاصة إشارة لغة هناك وأن كما.التّكامل

  .اإلسرائيلي التّعليم منهاج في تدخل ألنّها العبرية

 التوجه يتم يتالّ والمؤسسات الخدمات مراكز معظم فإن اللّغوية للحواجز بالنّسبة أما

 اللغة متحدثي من هم موظفيها ومعظم المكتوبة، المواد في العبرية الّلغة تستخدم إليها

 الخدمات لتلقّي تتوجه يتالّ العربية العائالت لدى كبيرة صعوبة يشكّل مما العبرية،

 األطفال أمام احاجز يشكّل العبرية الّلغة إجادة عدم إن حيث الحقوق، على والحصول

 ال الوطني التّأمين مؤسسة ًفمثال.  األساسية حقوقهم على للحصول وعائالتهم إعاقة مع
 النّشرات من العديد أن كما العربية، باللّغة الصحية الحقوق عن معلومات بنشر تقوم

 يمنع الذّي األمر العربية، باللّغة توفيرها يتم ال إعاقة مع األطفال وكتيبات اإلعالمية

 الّلغة يتقنون ال الغالب في كونهم بحقوقهم، التّمتّع من العربية والعائالت فالاألط

  .العبرية

 تقبل وعدم اليهودي، المجتمع في المنتشرة العنصرية فإن الّلغة، حاجز إلى باإلضافة

 ومن يهودية بلدات في تقدم الخدمات غالبية نأ إذ الخدمات، متلقّي على يؤثّر االختالف،
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 العربي تجاه وعنصرية نمطية أفكار لديها بل العربية، تتكلّم ال فقط ليس يهودية، طواقم

ولة مواطني من الفلسطينيالد .  

 األخرى، العربية والقرى البلدات من أقّل خدمات تتلقّى النّقب في البدوية والقرى المدن

 بلدات في الموجودة األطر إلى التنقّل وتسهيل خدمات، ومراكز أطر توفير حيث من

 نسبة جدا قليلة إعاقة مع لألطفال التّربوية األطر نإف ذلك، إلى إضافة). يهودية( أخرى

 في يؤدي مما . عادية ومدارس تربوية أطر في دمجهم يتم األحيان غالبية وفي لعددهم،

 في حقّهم على حصولهم عدم وبالتّالي األطر، هذه من" تسربهم" إلى المطاف نهاية

  .حياتهم جودة على يؤثّر مما الكامنة طاقاتهم وتحقيق التّعليم

 البدو والعرب عام بشكل إعاقة مع العرب األطفال فإن أعاله، ذكر ما كّل على بناء

 بحياة متّعالت من منعهم يتم بحيث مركّب تمييز من يعانون) النّقب من( خاص بشكل

 وبالتّالي الطّفل، حقوق وثيقة وفق لهم يحقّ كما ممكنة، جودة بأعلى والعيش كريمة،

  .إسرائيل في اواستضعافً تهميشًا الفئات كأكثر ثابتًا، وضعهم يبقى

 إعاقة مع لألطفال والصارخ الواضح التّمييز من الرغم على أنّه إلى اإلشارة وتجدر كما

 الدولة وتقصير انتهاكات حول اإلعالمية، التّغطية في شحا الحظنا أنّنا إال وعائالتهم،

 يدّل االنتهاكات هذه حول اإلعالمي الفراغ. إعاقة مع العرب األطفال تجاه ومؤسساتها

 فاألهل إعاقة، مع األطفال حقوق حول واإلعالمي المجتمعي الوعي لرفع الحاجة على

 أن يجب يتالّ والخدمات الحقوق هي ما يعرفون ال األحيان، من كثير في والعائالت،
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 للمطالبة وجهالت يتم ال وبالتّالي المالية، المخصصات غير طفلتهم،/وطفلهم هم يتلقّوها

  . اإعالمي عليها وءالض تسليط يتم وال بها،

  

  :التّعليم في الحقّ

 التّربية مجال في صارخ تمييز من إسرائيل في العرب واألطفال الطّالب يعاني

 الرعاية على الحصول في األطفال لحقوق كبيرا اانتهاكً يعتبر التّمييز هذا والتّعليم،

 ودعم لبناء المخصصة الميزانيات في التّمييز من ابتداء عالية، بجودة والتّعليم

 بجيل المجاني التّعليم وفي سنوات، 3 حتّى أشهر 3 جيل من لألطفال اليومية الحضانات

  .والثانوية واإلعدادية االبتدائية المدارس في وكذلك سنوات، 5-3 من الطّفولة

  

  ؟16العربي للمجتمع بالنّسبة الوضع صورة –المبكرة الطّفولة خدمات

 األطفال ةرعاي أطر: مجموعتين إلى قانونية ناحية من المبكرة الطّفولة في العمل ينقسم

 وقد( والتّشغيل والتّجارة الصناعة وزارة بمسؤولية وهي سنوات، الثّالث إلى الوالدة من

                                                

 مادة كتبتھا نبیلة اسبانیولي16
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 وأطر. الصحة ووزارة) االجتماعي الرفاه وزارة إلى 2016 سنة في المسؤولية انتقلت

 وزارة بمسؤولية وهي سنوات، خمس إلى سنوات 3 بين ما لألطفال للطّفولة ةالتّربي

 تتداخل بل الثّالث الوزارات على تقتصر ال الطّفولة ةوتنمي ةرعاي لكن.  والتّعليم ةالتّربي

 بناء يجب سكنية وحدة ألف بناء لدى أن مثالً هناك تحدد إذ( البناء، وزارة عمل في

 ويعاني. األخرى والوزارات المواصالت، وزارة عمل وفي ،)وروضة حضانة

 إلى سنتطرق هنا ولكنّنا الوزارات جميع في التّمييز سياسات من الفلسطيني المجتمع

 الرفاه وزارة إلى المسؤولية انتقال قبل( والتّشغيل والتّجارة الصناعة وزارة دور

ة ووزارة) االجتماعية في والتّعليم التّربيالمبكرة الطّفولة رعاي:  

  سنوات الثّالث إلى الوالدة من األطفال

 إلى الوالدة من لألطفال المعدة الطّفولة ألطر المسؤولية سياسية وألسباب امؤخّر انتقلت

  .االجتماعي الرفاه وزارة إلى والتّشغيل والتّجارة الصناعة وزارة من سنوات ثالث

 فقط بينها من بها، معترف 17حضانة 2173 البالد في المسئولة الوزارة فعلت وقد

 في الحضانات من فقط %4 يعادل ما أي ،19عربا أطفاالً تخدم بها معترف حضانة8618

 األطفال من% 4.1 يعادل ما أي ة،/عربي20ة/طفل 4300 لحوالي الخدمة تقدم  !البالد

                                                

جمیع اإلحصائیات الواردة ھنا ھي نتاج لتحلیل المعطیات المتوفرة في موقع الوزارة حیث قامت نبیلة 17
 .وعرضھا بالشكل الوارد ھنا 2016اسبانیولي في جمعھا خالل سنة 

  .یدرجن داخل القوائم بالذكر ان القوائم تحتوي على ثالث حضانات في  القدس المحتلة ولذا لم من الجدیر18
ففي مسحنا . لم نتبّنى الّتقسیم الحكومّي لمجتمعنا الھادف إلى شرذمتنا، بحسب الّطوائف أو مكان وطریقة الّسكن19

 .وسًطا درزّیا أو بدویا أو شركسیا: لألطر العربّیة في البالد شملنا ما یطلقون علیھ
  طفال للحضانة 50بمعدل 20
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 من% 26 إلى ةيالكل نسبتهم تصل بينما.  سنوات الثّالث إلى الوالدة جيل في العرب

 هذا في األطفال مجموع( طفل 105000 يعادل ما أي نفسه، الجيل مجموعة في األطفال

ن420,000هو الس.( وتحت 21بها معترف أطر في بهم المعتني اليهود األطفال نسبة إن 

  . 22العربي المجتمع في نسبتهم من بكثير أكبر األولى سنوات الثالث في حكومي إشراف

ى ال البالد، مناطق جميع في بها المعترف الحضانات مجموع إن23حضانة 86 تتعد، 
 وإذا. الشّمال في تسكن العامالت األمهات غالبية ألن ربما الشّمال، في وغالبيتها

 بالحكومة المرتبطة أو الحكومية المؤسسات أن نرى المفعلة، ةالجه حسب وزعناها

 تمثّل أن المفروض من يوالت" نعمات" ك المنتخبة العمالية المؤسسات وحتّى.  جدا قليلة

 تفعلها حضانة 240 أصل فمن. ضاأي لديها الواضح التّمييز نجد تمييز، دون منتخبيها

 الحضانات من% 2.08 يعادل ما أي فقط، عربية حضانات 5 هنالك البالد، في" نعمات"

 25سنة في أجريتها دراسة ففي بتراجع، العدد هذا أن للنّظر والملفت 24".نعمات" ل التّابعة

  ".نعمات" تفعلها روضة 247 أصل من 14 العربيات الروضات عدد كان   2007

                                                

  tamas.gov.il 5.12.2011وزارة الّتجارة والّصناعة والّتشغیل في تاریخ  المعلومات جمعت من موقع21
נהל מחקר ימ, ת"ממשרד הת, הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך, ברמץ- אסנת פיכטלברג 22

 5 :כניסהתאריך ,www.tamat.gov.il, ת"באתר משרד התמ ,2004דצמבר , תכנון וכלכלה
 .  2006בספטמבר 

  من الجدیر بالذكر ان القوائم تحتوي على ثالث حضانات في  القدس المحتلة ولذا لم یدرجن داخل القوائم23

أجرتھ كاتبة ھذه الّسطور حسب المعطیات " طمات"تجمیع وتحلیل المعطیات المنشورة في موقع وزارة ال24
  .2016المتوفرة ھنالك لغایة تاریخ 
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 ال جدا بطيئة زيادة ولكنّها السنوات، مر على الحضانات عدد في زيادة بحثنا يظهر
 الطّفل، لنمو مالئمة تربوية لخدمات حةالمل فالحاجة . المجتمع في الحاجة مع تتناسب

 مع تتوافق ال العدد في والزيادة جدا كبيرة العمل، إلى للخروج للمرأة داعمة وخدمات

 العوائق أحد يعتبر ة،كافي حضانات وجود عدم أن المعروف ومن. لالحق في الحاجة هذه

 هي الحضانات، وترخيص فتح عن المسئولة والوزارة. للعمل المرأة لخروج األساسية

 أمامها المتوفّرة المعطيات أن يفترض مما المرأة، عمالة عن المسئولة الوزارة نفسها

 مرخّصة فحضانات. الحقّل في الحاجة مع يتوافق بشكل حضانات لفتح دافعا ستكون

 تستطيع عاملة امرأة كّل إن إذ وأطفالهن، العامالت النّساء لدعم أكبر ميزانيات تعني

 الشروط هذه وأحد  .الشّروط استوفت إذا الحضانة؛ مصاريف في دعم على الحصول

 هو بالحضانات االعتراف عدم أن أي.  بها معترف حضانة في طفلتها/طفلها كون هي

  .وأطفالهن العربيات النّساء ضد للتّمييز أخرى وسيلة

 الّتي الحضانات نسبة تصل حيت جمعيات، بواسطة تفعل الجديدة الحضانات غالبية

 تعتبر قد الزيادة هذه. للحضانات الكلّي العدد من% 74.07 لىإ جمعيات قبل من تفعل

 السلبية الجوانب طياتها في تحمل ولكنّها بالطّفولة، االهتمام زيادة عن تعبر ذإ إيجابية

ات هذه من فالعديد  .اأيضون لتجار غطاء هي الجمعيبح وراء يجرالر ،فقاموا المادي 

 الصناعة وزارة من اعتراف على يحصلوا كي ربحية، غير كجمعيات بالتّسجيل

                                                                                                       

واقع التربیة في جیل الطفولة المبكرة في المجتمع العربّي : " أوراق مشاركة: نبیلة اسبانیولي :للمزید راجعوا 25
  . 2008إصدار مركز الّطفولة ومجموعة مشاركة " الفلسطینّي في إسرائیل
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 جمعية هو االعتراف، بطلب المتقدم الجسم يكون أن تشترط يتالّ تشغيل،وال والتّجارة

 دفع كافية، رسمية وغير رسمية تربوية أجسام وجود فعدم .محلّي مجلس أو مسجلة

 بهدف وهمية جمعيات ففتحوا ربحية، كخدمة الحضانة مع للتّعامل التّجار بعض

 إشكاليات ويخلق الحضانة في التّربوي العمل على يؤثّر مما التّرخيص، على الحصول

 إلى باإلضافة  .الكافي المهني اإلرشاد بغياب خاصة األطر، هذه في العمل لنوعية كبيرة

 أن خاصة ،األمر الستغالل اوحيز مدخالً برتعت بها المعترف المؤسسات قلّة فإن ذلك،

 مكتب فبحسب بها، المعترف المؤسسات قلّة على هنا والتّشديد. ربحية األهداف

 معترف غير عربية حضانات 106 هنالك كان 2004 سنة في المركزي اإلحصاء

  26.بها

 في العدد حيث من والطّفلة للطّفل األدنى الشّروط توفّر ال الخاصة الحضانات من العديد

 دعم فبدل : عكسية النّتيجة وتصبح . التّربوية الشّروط البيئية، الشّروط المجموعة،

  .ا/تطوره يعاق ا،/ونموه ة/الطّفل تطور

 لحقّ اانتهاكً يشكّل مما المجال، هذا في اكبير اتمييز يظهر النّتائج فتحليل وللتّلخيص

  .عمرهم من سنوات ثالث أهم خالل والنّوعية المالئمة ةالرعاي لتلقّي أطفالنا

  
                                                

אתר הלשכה , ד"תשס –ילדים בגני ילדים ובמעונות יום , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 26
  .2006בספטמבר  5 :כניסה תאריך, www.cbs.gov.il,לסטטיסטיקההמרכזית 
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  البيتية والحضانات والتّشغيل والتّجارة الصناعة وزارة

 مكتب خدمات على يحصلن ألمهات منهم ثالثة أطفال، 5 بيتية حضانة كّل تستوعب

 بين البيتية الحضانات لتوزيع تحليلنا. العامالت لألمهات واثنين االجتماعي الرفاه

 تعتبر، عام، بشكل البيتية فالحضانات . آخر اتمييز يظهر والعربي، اليهودي المجتمع

ة، أقّل ا،مهنينرى ولذا نوعي ة حضانات ضمنها تعمل الّتي القرى عدد أنفي بيتي 

. اأيض انوعي بل اعددي فقط ليس اليهودي، المجتمع في القرى من أكثر العربي المجتمع

 وأ االجتماعي، الرفاه مكاتب قبل من مفعلة بيتية حضانات بها عربية قرية 130 فهنالك
 البيتية الحضانات من 27%46.92 تفعل والّتي المهني للتّأهيل القطرية الكلّية قبل من

 النّقب ففي البيتية، الحضانات عدد يظهر ال القرى عدد أن ذكره الجدير ومن . العربية

 التّمييز تظهر المعطيات وهذه  .28بيتيه حضانة 104 بها تتواجد قرى 8 هناك ًمثال

  .  العرب األطفال وتجاه العربيات المواطنات تجاه المركّب

 غالبية أن اليهودي، والمجتمع العربي المجتمع في الوزارة سياسة بين المقارنة تظهر

 بها المعترف الحضانات غالبية بينما العربي، المجتمع في مفعلة البيتية الحضانات

 حضانة كّل مقابل أن اأيض تظهر المعطيات مقارنة.  اليهودي المجتمع في مفعلة

                                                

  . وھي جسم تجاري فاز في عطاء الوزارة لتفعیل الحضانات البیتیة كجزء من سیاسة خصخصة خدمات الرفاه 27

מרכז , סת הכנ, מוגש לוועדה לזכויות הילד, תמונת מצב, ילדים במגזר הבדוי בנגב 2006.אתי,ויסלאבי28
  .המחקר והמידע
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 كّل ومقابل  .اليهودي المجتمع في حضانة 28 هنالك العربي، المجتمع في بها معترف

  . العربي المجتمع في بيتية ونصف حضانة هنالك اليهودي، المجتمع في بيتية حضانة

 خاصة أفضل، حّل هي البيتية الحضانات القرى بعض في أن نعتقد أنّنا من الرغم وعلى

 حلول وجود نؤيد أنّنا من الرغم وعلى.  األطفال من كبير عدد بها يوجد ال قرى في

 أن المهم من ولكن، ا،ضأي لدينا تطويرها ممكن األطفال، ةوتنمي ةلرعاي مبدعة مجتمعية

  .الطّفولة ةوتنمي ةلرعاي نوعية معايير تتّبع

 الخدمة 29نوعية حول التّساؤل يثير ما افغالب ه،تطبيق وطرق احالي القائم نّموذجال ماأ

 ومن. مناليتها حول فقط وليس حياتهم، من المهمة المرحلة هذه في ألطفال المقدمة

 تيوالّ مهمشة مناطق في مفعلة اليهودية البيتية الحضانات غالبية أن بالذكر الجدير

  .  اضأي الطبقي التّمييز يلحقها

  :سنوات خمس ىإل ثالث من  :والتّعليم ةالتّربي وزارة

 التّعليم ستوفّر الدولة أن ،01.08.2012 بتاريخ 4088 رقم بقرار الحكومة قررت

بداية من المجاني العام راسيلكّل ،27.8.2012 بتاريخ والمبتدئ ،2013-2012 الد 

 للسلطات تابعة ةرسمي رياض على يترددون واللّذين سنوات، 4-3 سن في األطفال

) لجمعيات أو لشركات تابعة( خاصة رياض على يترددون للّذين اضوأي المحلّية،

                                                

ذا وجدت مربّیة مؤّھلة ملتزمة بمصلحة األطفال ومرشدة فّعالة تتابع العمل عض ھذه الّنماذج ایجابّیة خاّصة إب29
  .الّنوعّي وتثري بشكل مستمر المربیات في الحقل
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 المدارس، على التّفتيش قانون سلطة من منبثقة قانونية رخصة خالل من ويعملون

.  تّعليمال رسوم دفع من األطفال أهالي يعفى القانون، لهذا اوفقً. 1969 سنة سن والذّي

 سيتم لألطفال، جديدة روضات بناء لدعم التّنفيذ وتيرة نإ ا،ضأي القرار هذا أوضح وقد

  .البناء لحلول وفقاً وذلك ،2015 أقصاه زمن وحتّى سنوات 3 خالل تدريجيا

 التّخطيط، هذا تطبيق في وعديدة كبيرة اتتحدي واجهت العربية المحلية اتالسلط أن إال

 تقرير في جاء كما المحلّية، سلطاتنا تواجه يالت التحديات من نوعين رصد تم حيث

  :القانون تطبيق تابع الذّي 30الطّفولة مركز

 ألراض للحكومة التّابعة األراضي تحويل في وصعوبات للبناء، أراض توفّر عدم 

 ،%)70( سلطة 66 أصل من ةمحلي سلطة 46 لدى المشكلة هذه كرتذ وقد عمومية،
  .للبناء ميزانيات على بالحصول التّقرير هذا كتابة حتّى تنجح لم

 الصندوق" وأراضي إسرائيل أراضي دائرة غائبين، أمالك وقف، أراضي وجود 

القومي ملك ألراضي تحويلها يصعب) كيرنكييمت" (اليهودي ،المشكلة هذه عام 

 البناء عدم أن صرحت قد كانت%) 96( سلطة 46 أصل من سلطة 44 لدى ذكرت

 مشاكل يحّل لألراضي حّل يجادإ أن يعني، وهذا . العامة ألراضيا توفّر بعدم منوط

  .العربية السلطات في البناء

                                                

مجّلة ھمسة  -.سنوات 4- 3تقریر مركز الّطفولة حول مشروع متابعة تطبیق قانون التعلیم المجاني من جیل 30
  file:///C:/Users/NAI8/Downloads/Hams%2020+21%20All.pdf 21+20وصل العدد 
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 بروزا وأكثرها أهمها أن نرى ة،المحلّي السلطات تواجه يتالّ اتالتحدي تلخيص أردنا إذا

 ببناء تنجح لم يالّت السلطات من% 70 أن إذ البناء، أراضي في النّقص كلةمش هي

 دائرة استجابة مع ومشكلة األراضي، في نقص مشكلة تواجه بأنّها صرحت الروضات،

 مشكلة الثاني المكان في ويأتي. عمومية ألراض األراضي لتحويل -إسرائيل أراضي

 عند بالحسبان، الخاصة المؤسسات في الموجودين األطفال أخذ وعدم الخصخصة،

 وجود إلى فرح جعفر مساواة مركز مدير أشار. بالحاجة االعتراف أساس حساب

 معارضة بسبب تنفيذها، يمكن ال وحضانات مدارس لبناء المالية المصادقات عشرات

 يالّت المواقع بين ومن. المدارس ذهه لبناء أراضي تخصيص إسرائيل أراضي دائرة
 مجد: ومدارس حضانات بناء على المصادقات وتملك األرض في نقص من تعاني

  . 31وحيفا الزرقاء وجسر رهط الطيبة، الكروم،

  .الحكومية والمكاتب للوزارة العامة بالسياسات متعلّقة بنيوية تحديات هناك أن كما

 7.6( سلطات  5 البناء، بترخيص يتعلّق ما كّل في التّنظيم لجان مماطلة.(  

 6( سلطات 4 والتّعليم، ةالتربي وزارة من التّرخيص في مشاكل.(%  

                                                

31http://mossawa.org/ar/article/view/586 
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 األطفال عدد وفق للبناء بالحاجة تعترف أن والتّعليم ةالتربي وزارة تحاول 

  %).                12( سلطات 8 نوية،الس الوالدات عدد بحسب وليس المسجلين،

 إذ الخصخصة، ظاهرة بينما وبساتين، روضات بناء على تعمل ال الحكومة إن 

 على بالمصادقة وتتساهل الخصخصة، بتشجيع والتّعليم التّربية وزارة تقوم

  .المادي الربح سوى يعنيها ال خاصة، جهات يد على وبساتين روضات إقامة

 التّفتيش في النّقص وضات على الوزاريات التّابعة الروالشّركات للجمعي 

 وال العامالت بالمربيات ريستثم ال الربح لهدف القائم المشغّل أن كما . التّجارية

 المجالس رياض لمربيات الوزارة تنظّمها استكمال، بدورات بمشاركتهن يهتم

 .المحلّية

 صيانة ميزانيات والتّعليم ةالتّربي وزارة ترصد ال منذ بنيت يالت ياضللر 

 التّسجيل بمتابعة يقوم دوام ضابط لتشغيل الميزانيات ترصد ال أنّها كما سنوات،

 . الروضات في لألطفال الكامل

 ل الا والتّعليم ةالتربي وزارة تموة لألطفال، تسفريال يالت البلدات في خاص 
 لهذا ميزانية تملك ال المجالس بأن وعلما األحياء، داخل الروضات بناء تستطع

  .  الغرض

 األطفال من 75% أن إلى) 2015( عدالة مركز ورقة في نشرت الّتي المعطيات تشير

في إسرائيل في البدو لديهم ليس سنوات 4-3 سن إطار أي ،ى ال بينما تعليميهذه تتعد 

 هذه وراء من األساسي السبب أن الورقة تذكر كما. اليهود األطفال من% 5 النّسبة

 رياض إلى مواصالت وجود وعدم األطفال، برياض الحاد النّقص هو الهائلة، الفجوة
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 في المعارف، لوزارة عديدة شهورٍ قبل توجه قد عدالة مركز وكان . الموجودة األطفال

 وزارة أن إال البدوية، للقرى األطفال رياض لتأمين مفصل برنامج لتجهيز مطالبة

 الدولة مراقب أن الموقف ورقة فيدت كذلك،.  المطالب لهذه جوابٍ أي تقدم لم المعارف

 من ضئيلة نسبة على إال تصادق ال المعارف وزارة بأن 2015 للعام تقريره في ذكر

 الحصر، ال المثال سبيل على. العربية والمدن القرى في األطفال رياض افتتاح طلبات

 بينما ،2014و 2012 العام بين حورة مدينة في أطفال رياض الفتتاح طلبا 13 قُدم

 على بالمصادقة الضئيلة النّسب هذه وتأتي. فقط منها 4 على المعارف وزارة صادقت

 أكثر بنقص يفيد" الطّفولة مركز"لـ تقرير أن من الرغم على األطفال، رياض افتتاح

  .العربية والمدن القرى في أطفال روضة 1,050 من

 يذكر الدولة مراقب تقرير أن "عدالة مركز" أصدرها التّي الموقف ورقة في جاء كذلك

ة ساعة 35 يتلقّون اليهود الطّلّاب أنا، تعليمي30 يتلقّون العرب بالطالّ بينما أسبوعي 

 مقابل للطّالب شيكل 807 المعارف وزارة من يتلقّون اليهود بالطالّ وأن. فقط ساعة

 .العربي للطّالب 693

 على المبكرة الطّفولة لمرحلة قصوى أهمية وجود تثبت األبحاث أن من الرغم وعلى

ره الطّفل نموورغم. وتطو التّعليم قانون أن إال سنوات، منذ تطبيقه بدأ اإلجباري أن 

  . بعد العربية والمدن القرى في المذكورة للمشاكل مناسبة حلول توفّر لم المعارف وزارة

 حقّ انتهاك حول اإلسرائيلية للمحاكم التماسات بعدة عدالة مركز تقدم السياق هذا في

  :منها نذكر  ،التّعليم في األطفال
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 بإجبار فيه يطالب السبع بئر في اإلدارية الشّؤون لمحكمة عدالة مركز قدمه التماسا

 قرية ألطفال تعليمية أطر توفير على" القسوم" اإلقليمي والمجلس المعارف وزارة

 لرياض السفريات توفير أو ،القرية في أطفال روضة إقامة خالل من وذلك السرة،

 االلتماس يؤكّد كذلك.  كيلومترا 12 مسافة السرة عن تبعد التّي الكسيفة، بلدة في األطفال

لزم القانون أن2 عن األطفال سكن ومكان األطفال روضة بين المسافة تزيد بأال ي 

    ".كيلومتر

  

 بين صارخًا تمييزا يشكّل بالتّعليم، األطفال لحقّ االنتهاك هذا أن االلتماس في جاء كما

 4-و 3 سن بين إسرائيل في المواطنين البدو األطفال من% 75: "البالد في األطفال

 من رأكث ذاته، الوقت في. المبكّرة للّطفولة تربوية أطر في التّعليم يتلقّون ال سنوات،

 في التّعليمية األطر أن وأضافت ،"السن هذا في التّعليم ونيتلق اليهود األطفال من% 90

 لألطفال تفوقًا ينتج ما وهو البدو، األطفال منها يحرم قدرات األطفال تُكسب السن هذا

  .عليهم األخرى المناطق من

  

  :المدارس في التّعليم جهاز

 الميزانية أن والتّعليم، التّربية وزارة لميزانية" ماركر ذي" صحيفة أجرتها قراءة في

 قد ،"الصهيوني الديني" العبري التّعليم جهاز في الواحد طالبلل ترصد يتالّ العامة

 وميزانية ،%12 بنسبة") مستقبل يوجد" حزب من( بيرون شاي الوزير فترة في ارتفعت

 ميزانية بينما ،%8 بنسبة ارتفعت الرسمي العبري التّعليم جهاز في اليهودي الطّالب
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 في ارتفعت ونيف، عقود ستّة مدى على تراكمي تمييز من تعانى يالّت العربي الطّالب

  .الفجوات من أكثر زاد مما فقط،% 5 بنسبة بيرون عهد

 إلى يضاف الصهيوني، الديني ارللتي التّابع العبري التّعليم جهاز لصالح التّمييز وهذا

 هذه وتبرز تفضيل، بسياسة الجهاز هذا فيها يحظى السنين، مدى على قائمة سياسة

 لتبرير الحكومة وتدعي. الضفة مستوطنات في التّعليم جهاز في خاص بشكل السياسة

 المستوطنات في الواحد المدرسي الصفّ في الطّلّاب عدد أن تلك، التّفضيل سياسة

  .ضئيل

 المباشرة اتالميزاني ،أوالً: مسارات عدة من العربي التّعليم جهاز ضد التّمييز وينبع

 للشّرائح الوزارة تقدمها يالّت ةاإلضافي الميزانيات اثاني ثم الوزارة، تقدمها يالّت

 المسار اأم. الشّريحة هذه من العرب بالطالّ من احقةالس الغالبية أن علما ضعفة،مستال

 لكّل المالية باألوضاع مرتبط التّمويل فهذا والقروية، البلدية المجالس تمويل فهو الثالث،

 الشّريحة من بغالبيته اسكاني اتجمع المجلس يضم وحينما المجالس، هذه من واحد

 رسوم في األهل مشاركة وهو الرابع، المسار ثم. أقّل تكون المالية قدراته فإن الفقيرة،

 التّعليم جهاز يضرب كلّه وهذا ب،الّلطل إثراء برامج وهي منهجية، الال البرامج

،التّحصيل على وينعكس العربي العلمي اأيض.  

 كّل في موجودة تالميزانيا في الفجوات أن) ماركر-دي صحيفة تقرير( التّقرير ويؤكّد

 المرحلة في نجدها نسبيا، الفجوات، هذه أقّل أن وربما المدرسي، التّعليم مراحل

 في فة،الصحي هتصف كما معقول، وغير جدا كبير حد إلى تتّسع الفجوة ولكن االبتدائية،
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 نحو العربي الطّالب مستوى على التّمويل معدل يبلغ حين ففي اإلعدادية، المرحلة

 إلى يقفز اليهودي للطالب التّمويل فإن ،ادوالر 4300 يعادل ما وهو شيكال، 16700

 أقّل العربي الطّالب تمويل أن يعني وهذا. دوالرا 6417 يعادل ما وهو شيكال، 24900

  .المرحلة هذه في اليهودي الطّالب يتلقّاه مما% 33 بنسبة

 العبري جهازلل الميزانيات تبلغ إذ ،نويالثاّ التّعليم مرحلة في فنجدها األضخم الفجوة أما

 في التّمويل معدل أما اليهودي، للطالب دوالرا 8092 يعادل ما شيكال، 31400 بمعدل

 2418 يعادل ما وهو شيكال، 18700 إلى يهبط نّهإف الثّانوي، العربي التّعليم جهاز

 الطّالب يتلقّاه عما% 40 بنسبة تقّل ميزانية يتلقّى العربي الطّالب أن يعني مما دوالرا،

ة المرحلة هذه في اليهوديالتّعليمي.  

 1560 رقمه اقرار 19.6.2016 يوم اتّخذت قد اإلسرائيلية الحكومة أن من وبالرغم

 في بالطالّ لتؤه والتّي البجروت، في النّوعية النّجاح نسبة رفع أهمية على يؤكّد

 البيزا امتحانات في العرب عالمات معدل رفع وقررت كما. الجامعات إلى الدخول

 مطالبة من بالرغم هذا ،الحكومي القرار هذا لتنفيذ ميزانية ترصد لم أنّها إال الدولية،

 بتخصيص العربية، الجماهير منظور من الدولة، ميزانية يتابع والذّي مساواة مركز

 أهمية على يؤكّد المالية وزارة طاقم توصيات وأن كما,القرار هذا لتنفيذ ميزانية

  .الهدف لهذا الميزانية تخصيص

 تستمر 2018-2017 للّسنوات الحكومة من المقترحة التّعليم ميزانية أن كذلك ويشار

 غرفة 3000 األقل على وبناء المعلمين، وظائف لزيادة العربي التّعليم حاجات بتجاهل
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 من أكثر لبناء حاجة هناك أن كما  .المرحلة هذه في أساسية حاجة تعتبر والّتي تدريسية،

  .2020 عام حتّى الطّبيعي التّكاثر مع للتجاوب إضافية غرفة 2000

 لمكتب داخلية دراسة على باالعتماد عمل، ورقة بتحضير مساواة مركز وقام كما

 في التّعليم ساعات من% 30 أن خاللها من حيتض المالية، ووزارة الحكومة رئيس

 كما . وتربوية اقتصادية ناحية من واضحة غير معايير حسب يخصص التّعليم جهاز

اعات حجم برفع تطالب مساواة تقرير في اتالتّوصي وأنة السالتّعليم لجهاز اإلضافي 

ة، المدارس في% 30 بحجم العربية المدارس في% 50 االبتدائيفي% 75و اإلعدادي 

  .الثّانويات

 االستثمار من المحلّية السلطات ممانعة من المختلطة المدن في العربية العائالت تعاني

 باسم التماسا المواطن، حقوق جمعية ا،مؤخّر قدمت، حيث العربية، المدارس بناء في

 في عربية مدرسة بناء ترفض يتالّ عليت، نتسيرت بلدية ضد مساواة، ومركز األهالي

 لمدرسة جديدة مدرسة بناء في أيضا حيفا بلدية طالب قد مساواة مركز وكان.  المدينة

 لمدارس وبنايات غرف وتخصيص رسمية، كمدرسة بها واالعتراف االبتدائية،" حوار"

  .المدينة في مختلفة

التّعليم إن ا المستوى تدنّي من يعاني العربي،التّمييز سياسة بفعل لتّحصيلي ،العنصري 

 اليهود، بالطالّ بين% 8 مقابل ،%32 إلى تصّل التّعليم جهاز من التّسرب ونسبة

  .اليهود بطالّال تحصيل من% 20 بنسبة أقّل الدولية االمتحانات في والتّحصيل
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  :التّربوية لألطر الوصول منالية 

 بها اعترف يالت والقرى النّقب، في االعتراف منزوعة البدوية العربية القرى معظم في

ة أطرا الحكومة توفّر ال ا،مؤخّرمدارس في بالالط ويتعلم ب،الوالط لألطفال تربوي 

 غير شوارع طريق عن اإيابو ذهابا إليها للسفر يضطرهم مما مجاورة، ومدن قرى في

 تتوفّر ال األحيان، بعض وفي . الشتاء فصل في خاصة الوصول، يصعب مما معبدة،

 التّسرب ظاهرة من يزيد مما المدرسة، إلى الوصول عملية لتسهيل النّقل وسائل حتّى

 اوأحيانً. العلمي التّحصيل في مشاكل إلى المطاف نهاية في ويؤدي المدارس، من
ة شوارع في للمشي األطفال يضطررئيسي يارات، تعجمواصفات أدنى بدون بالس 

 تعرض وقد المدرسة، وإلى من سالمتهم ويهدد المرور، لمخاطر يعرضهم مما األمان،

 رغي سفريات في للمدرسة طريقهم في وهم ونسيان دهس لحوادث األطفال من العديد
 منهجي إهمال إلى يشير هذا وكّل واألمان، السالمة أسس سائقوها يتّبع وال مؤمنة،

 باألطر الملتحقين العرب واألطفال بالالط تجاه المسئولة والسلطات الوزارات تتّبعه

 في وحقّهم الجسدية والسالمة الحياة في بحقّهم األطفال هؤالء تمتّع يعيق مما التّربوية،

  .التّعليم

 في إليها التّطرق نفتقد أنّنا إال يومي بشكل االنتهاكات هذه حصول نم الرغم وعلى

 ابوطالّ أطفاالً تنقل سيارات العربية ومدننا قرانا في يومي بشكل فنشهد اإلعالم، وسائل
 كراسي: مثل األمان وسائل يتّبعون ال وأنّهم كما قانونيا، به المسموح العدد من أكثر

 ال االنتهاكات هذه كّل. السالمة وسائل من وغيرها األمان، حزام وربط لألطفال خاصة
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 تطرقوا اإلسرائيلية العاشرة القناة في فقط اإلعالم، وسائل من إعالميا ااهتمام تلقى

 الجميع وفوجئ النّقب، في الظّاهرة هذه عن المنصرم العام خالل واحد إخباري بتقرير

. الوفاة سبب حول اإلعالم وسائل في نشر أي دون حتفهم، يلقون أطفاالً هناك بأن حينها

 يعلم أحد فال وجدت وإذا االنتهاكات هذه عن المسئولة للجهات محاسبة توجد ال وبالتّالي

 .بها

 والسالمة األمان معايير على الحفاظ في السلطات قبل من كثيرة تقصيرات هناك أن كما

 من الكثير العربي المجتمع في فنرى ،)ومدارس روضات( المختلفة التّربوية األطر في

 يتعرض وبالتّالي ومتابعتها، عالجها يتم ال بنيوية مخاطر من تعاني يتالّ المدارس

 في أمان لعيوب الًمثا نقدم السياق هذا في  بها، تواجدهم خالل الجسدي لألذى بالالط

 خالل من برصده قمنا النّقب في مدرسة حول عدالة به تقدمت  توجه خالل من المدارس

 في العربية األقلية لحقوق القانوني المركز عدالة مركز قام حيث اإلعالمية، المتابعة

 بالمجلس التّعليم قسم ولمدير أورط، لشبكة القانونية للمستشارة بالتوجه إسرائيل،

بالتّحرك للمطالبة الجنوب، في التّعليم قسم ولمديرة القسوم، اإلقليمي لمعالجة الفوري 

  :يلي ما على مؤكّدة أورط مدرسة في رةالخط األمان عيوب

 للمشي ومؤهلة معبدة غير رقالطّ وجوانب المدرسة، إلى باألقدام الوصول طرق 

 .عليها

 المفروض من حيث المدرسة، ساحة في هنالك استراحاتهم، األوالد يقضي أن 

 .رةوخط مكشوفة حديد وأسالك ابيبأن تحوي يتالّ بناء مواد وأوساخ بقايا
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 مرتفع كهرباء ضغط مكان بجانب متواجدة المدرسة ساحة. 

 منع وال المدرسة أرجاء في رةوخط مكشوفة أماكن هنالكإليها، الوصول ي 

 .اأحيانً األماكن تلك في يلعبون بالالط نإف األهالي ادعاء وبحسب

 مكشوف ماء بوبأن هنالك المدرسة مداخل أحد في. 

 ودروس استراحاتهم بالطال يقضي المدرسة، في اآلمنة الظروف انعدام بسبب

 موصولة غير المدرسة ذلك، إلى باإلضافة  .المدرسة مبنى داخل البدنية الرياضة

 تعيق ليةعا ضجة وتسبب منها، بالقرب متواجدة كهرباء بمولّدات بل الكهرباء بشبكة

 ورداءة األمان انعدام توثّق التوجه في كثيرة صور إرفاق تم وقد. بالالط تركيز

 خروجا أو دخوالً المدرسة من البللط تنقّل كّل أن كما  .المدرسة في الظّروف

 الداخلي المحيط كّل في الموجودة الحادة المواد من التأذي وأ التّزحلق لخطر يعرضهم

ا للمدرسة والخارجيتشكل بالطالّ فيها يتواجد الّتي البيئة يجعل مم اخطر على افعلي 

  .أجسادهم وسالمة حياتهم

 

: بالطالّ لحقوق اخطير اخرقً يعتبر هذا أن عدالة توجه في ذُكر القانونية، النّاحية من 

 القانونية بالحقوق اواضح امس تظهر أعاله، وتوثيقها وصفها تم يالت رةالخط العيوب"

 لمبنى وتعليمي تربوي واستعمال آمنة تعليمية بيئة بتوفير وللحقّ المدرسة بلطالّ

  ."المدرسة
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  :العنف من الحماية في الحقّ

 العنف حول 32حيفا، جامعة في المجتمعي البحث مركز مؤخّرا أجراه بحث في تبين

 لنوع يتعرضون إسرائيل في العرب األطفال من% 67.7 أن إسرائيل في األطفال تجاه

 العربي المجتمع ققل تثير أن شأنها من المعطيات هذه األقّل، على العنف واعأن من

  .وقياداته اتهومؤسس بأفراده

  : التّالية المقلقة النّتائج إلى الدراسة وتشير كما

  .العائلة داخل عنف حاالت يشاهدون) طفالً 30744 أي( العرب األطفال من% 14

  .الجسدي للعنف يتعرضون) طفالً 60828 أي( منهم% 27.6

  .البدني لإلهمال يتعرضون) طفال 73482 أي( العرب األطفال من% 33.4 

                                                

בין שכיחות : הזנחה ואלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל, התעללות. ר, ויזל- לב ;.צ,יץאיזיקוב32

  .אפידמיולוגיה של התעללות בילדים בקרב ילדים בישראל - .לדיווח
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  .نسيالج للعنف يتعرضون) طفال 48840 أي( العرب األطفال من% 22.3

 40.1) %العنف من يعانون) طفالً 89466 أي النّفسي.  

ة يتعلّق االعتداءات هذه حول للشّرطة بالغات وصول عدم إنوفق : عوامل بعد 

 عليه تقع ة،/طفل ضد عنف على شاهدا يكون يالذ الشّخص فإن اإلسرائيلي، القانون

 في فهمه يتم أن ممكن التّبليغ هذا ثلم إن إال للشّرطة، الحدث عن التّبليغ مسؤولية

 مكتوف نفسه العيان شاهد يجد وبالتّالي للعائلة، الخاصة الشؤون في كتدخّل المجتمع

.  األطفال لحقوق انتهاك من يراه ما عن شكوى/ بالغ لتقديم المسؤولية يأخذ وال األيدي،

 التّربوية األطر وفي البيت، في األطفال تجاه العنف حاالت على ينطبق وهذا

  .والمدارس

 للعنف المتعرضين لألطفال اعنوانً تعتبر مؤسسات وجود عدم قضية أن كما

  .تجاههم المستخدم العنف حول شكوى لتقديم توجههم إمكانية من تقلّل ن/وعائالتهم

 بأن الحظنا السياق، هذا في لإلعالم ومتابعتنا الطّفولة، مركز في رصدنا، خالل

 ومضمونها عناوينها في تتطرق األطفال، على جنسية العتداءات تتطرق يالت األخبار

 تكون فال للحدث، اإلعالمية المتابعة تتم ال كما. ا/حقّه المنتهك ةللضحي وليس للمعتدي

 يالذ والعالج للخدمات متابعة وال المعتدي، تجاه المتخذة القانونية لإلجراءات متابعة
 والخصوصية السرية على الحفاظ أهمية نعي نحن. وعائلته عليه عتدىالم الطّفل يتلقاه

 االعتداءات ضحايا األطفال، بحقّ إجحافا هناك أن نعلم أنّنا بما ولكن الحالّات، هذه في
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 يتم ال أنّه ونرى للطفل، القريبة البيئة من المعتدي يكون كثيرة أحيان وفي الجنسية،

 ال أنّه ضاأي  ونعلم ر،مستم أذى مصدر ويشكّل الطّفل، من اقريب ويبقى البيئة عن إبعاده
 وبالتّالي وعاطفيا، انفسي ودعمه الصدمة من الطّفل بعالج تهتم ومؤسسات مراكز توجد

 على والسلطات المجتمع لحثّ الجانب، هذا على إعالميا الضوء تسليط أهمية نرى

  .القادمة الحوادث ومنع الحقوق، إلحقاق العمل

ه العنف على يقتصر ال األطفال تجاه العنف إنمباشر، بشكل ن/تجاههم الموج 

 بكافة مجتمعي عنف أو أسري عنف لمشاهد مشاهدتهم آثار من يعانون فاألطفال

 المجتمع في ا/واندماجه السوي ة/الطّفل نمو على كبير تأثير المشاهد ولهذه أشكاله،

 الحظنا المنصرم، العام خالل واإلعالم للصحافة متابعاتنا خالل ومن  .سليمة بطريقة

المجتمع بأن العنف آفة من يعاني العربي فال واألحياء، الشّوارع في المستشري يمر 

 في سرقة أو بالرصاص، رمي أو طعن، حادثة يروي األقل، على واحد خبر دون يوم

 كّل اآلفة هذه طالت وقد . بالغة إلصابات أدى عنيف، شجار أو دهس أو النّهار، وضح

 هذا من جزء هم األطفال الحاّل، بطبيعة. استثناء دون البالد في العربية والقرى المدن

 ما اكثير العنف فظواهر المجتمع، منها يعاني يالت واهرالظّ من ويتأثّرون المجتمع

 حماية هو واجبهم بأن البالغين مجتمع من انتباه دون األطفال، أعين أمام تحدث

 اإلعالمية التّغطية وازدياد االتّصال، وسائل تطور ومع الظواهر، هذه من األطفال

 يؤثّر الذّي األمر العنف، أحداث لمشاهدة أكثر عرضةً األطفال أصبح األحداث لهذه

 أنّه كما. بهم المحيطة البيئة في باألمان العام شعورهم وعلى النّفسية راحتهم على سلبا

 العنف بسبب يفقدونه وهم ألطفال، قريب هو للعنف يتعرض من األحيان من كثير في
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 استمرار من وغيرها أر،الث كعادة الفقدان، لهذا التّالية الظّواهر ويشهدون المستشري

 من بالحماية الطّفل حقّ انتهاك في األسد حصة للمجتمع أن نرى وهنا . العنف لمشاهد

 هذه من الحد في ومؤسساتها الدولة دور إلى باإلضافة . المجتمعية العنف مشاهد

  .المضمار هذا في جليا واضحا التّقصير يظهر حيث الظّواهر،

 بشكل تذكر األخبار نرى نّناإف المضمار، هذا في اإلعالمية ةالتّغطي ناحية من أما

فردي ،قليلة أحيان وفي وعيني ق يتمة، كظاهرة لها التّطرولكن مجتمعي المقلق األمر 

 بالعيش الطّفل لحقّ الصارخ االنتهاك إلى واإلعالم المجتمع تطرق عدم هو لنا بالنّسبة

 المجتمعية المسؤولية سؤال وتغييب بأشكاله، العنف من بالحماية وحقّه بأمان،

  . وطفالتهم أطفالهم تجاه األهل ومسؤولية

  

  االستغالل أشكال جميع من للحماية الحقّ

ولة واجب إنساتها الدة، واالنتهاكات االستغالل من األطفال حماية ومؤسنسيالج 

 مثل حدوث منع على العمل هي ة،الحماي في الواجب هذا. جاراالت من حمايتهم وكذلك

 لمثل تتعرض/يتعرض يتالّ/الذّي ة/الطّفل وحماية لألطفال، الجنسية االنتهاكات هذه

 مختلف الواقع أن إال  .ا/ولعائلته ا/له المهنية والمساندة الدعم وتقديم االنتهاكات، هذه



    

  
53 

حيث إسرائيل، دولة في القاعدة هذه عن اتمام ا إنتقرير مناهضة للجنة تقديمه تم 

 إسرائيل في للقاصرين الجنسي االستغالل حول ،33الكنيست في والزنى بالنّساء جارالتا

 االنتهاكات، من النّوع لهذا يتعرضون ينالذ األطفال بشأن مقلقة حقائق إلى تشير

 المفترض من يالت المؤسساتية والتّجهيزات االستعدادات حول للقلق مثيرة ومعطيات

 هذا يشير  .واالنتهاك االستغالل هذا من األطفال لحماية بها، زةهمج الدولة تكون أن

 منتشرة إسرائيل في باألطفال الجنسي جاراالت ظاهرة إن : التالية المعطيات إلى التّقرير

 األطفال أن إلى ويشار كما . العرب األطفال فئة ضمنها ومن المجتمع، فئات كّل بين

 ومن . اعام 14-13 بين ن/أجيالهم تتراوح عام، بشكل المجال هذا في لينالمستغ

 اجتماعية خلفيات من يكونون استغاللهم يتم ينذالّ األطفال أن ضاأي المعروف

 كبيرة، واقتصادية اجتماعية وأزمات نفسية، ضائقة يعايشون حيث صعبة، واقتصادية

 يتعرضون أو والتّعليم، التّربية منظومة من متسربين ن/منهم اكبير اجزء أن إلى إضافةً

 جنسيا لّينالمستغ األطفال، من كبيرة اأعداد بأن التّقرير ويقدر كما . والتّنكيل للعنف

  .بالمجال والمختصة المعالجة للمؤسسات معروفين غير وتجاريا،

 االستغالل ظاهرة مع السلطات تعامل حول 201434 لعام الدولة مراقب تقرير أن كما

نسيد للقاصرين الجولة على أنّه على يشدساتها الدكبيرة جهود بذل ومؤس من للحد 

 المجتمع لمؤسسات األمر بتوكيل مسؤوليتها من تتنصل ال وأن الظّاهرة، انتشار

                                                

מוגש לוועדת המשנה . ניצול מיני מסחרי של קטינים בישראל). 2013. (מ', רבינוביץ33
 .החקר והמידעמרכז , הכנסת. למאבק בסחר בנשים ובזנות

  .טיפול הרשויות בתופעה של ניצול קטינים לזנות, )2014(, משרד מבקר המדינה34
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،نعلم حيث المدني ة الشؤون وزارة أنسات بدعم تقوم االجتماعية مؤسالمجتمع في أهلي 

األطفال هؤالء دعم أجل من تعمل يالت اليهودي الظّاهرة من والحد.  

 جمعيات هناك وليس الرفاه، وزارة من تدخّل برامج هناك فليس العربي المجتمع في أما

 في فاألطفال للقلق، مثير أمر هي الحقيقة وهذه الظّاهرة، من للحد تعمل ومؤسسات

 هناك فليس , الجنسية االنتهاكات من ن/حمايتهم تتم ال الداخل في العربي المجتمع

 ينالذ األطفال مع يعمل من هناك وليس الظّاهرة، تشاران لمنع واألطفال لألهل توعية

ا استغاللهم يتمكما. جنسي ات/العاملين بعدد كبير نقص إلى يشير التّقرير أن 

 السلطات من كثير وفي ضائقة، في األطفال بمجال المتخصصين ات/االجتماعيين

 مختصة أقسام وجود عدم بسبب عنها، والكشف الظّاهرة تشخيص يتم ال المحلية،

 النّقص أن إلى الدولة مراقب تقرير ويؤكّد. بالمجال مختّصين اجتماعيين وعاملين

 لدى رةالظّاه انتشار حول كافية معلومات وجود عدم إلى دييؤ المجال، في بالعاملين

 تشاران لمدى المجتمعي الوعي يقلّل أن هشأن من ذيالّ األمر المسئولة، السلطات

 تصل يتالّ البالغات نإف المضمار، هذا في الشّرطة بأداء يتعلّق فيما أما.  اهرةالظ

 وقلّما الملف، إغالق يتم األحيان غالبية وفي جدا، قليلة القضايا هذه مثل حول للشّرطة

 فإن للمحكمة القضية وصول وبحال المحكمة، من حكم إصدار مرحلة إلى القضية تصل

 هذه من للخروج الّالزم الدعم المتضرر الطّفل بها يتلقى ال طويلة، سنوات يأخذ المسار

 جاراالت يخص ما بكّل القانون تطبيق في صعوبة وجود إلى التّقارير وتشير كما. األزمة

نسيوذلك ومحاسبتهم، المتّهمين على العثور صعوبة منها القاصرين،/باألطفال الج 

 هذا في فاألطفال المضمار، بهذا للشّرطة المقدمة الشّكاوى عدد ارتفاع من الرغم على
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 خاللها ويبحرون االفتراضية، والعوالم ترنتإلنا خالل من العالم يعايشون العصر

 وبهذا وبأجسادهم، بهم والتّجاري الجنسي االستغالل ألخطار ومعرضين وحيدين

 إليهم الوصول الصعب ومن الشّاشة خلف متخّفين مجرمين عن نتحدث نحن السياق

  .هويتهم ومعرفة

 خالل جدا، قليل الظّواهر لهذه اإلعالمي التّطرق أن وجدنا الطّفولة مركز في ونحن

 ومستغلين معتدين وجود عن اإلعالم، في واحد، تحذير هناك كان األخيرة السنة

 الظّاهرة هذه حول تفصيالً التّحذيري الخبر هذا يحمل ولم كما نترنت،إلا عبر لألطفال

 هذه من ةللوقاي واألطفال لألهل وإرشادات توجيهات وال المجال، في ات/مختصين من

 بناء . الظّاهرة لهذه التّعرض حاّل في معينة اتلجه توجهلل إرشادات حتّى وال الظّاهرة،

 رفع على العمل، في المسئولة والسلطات الدولة قبل من اتقصير هناك أن نرى ذلك على

كذلك ونرى المختلفة، األطفال استغالل ظواهر من ةوالوقاي الوعي يحاول المجتمع بأن 

 ة/الطّفل على ستكون يالت بالوصمة مرتبطة مجتمعية ألسباب الملفات هذه على التعتيم
 الوعي رفع في مهم دور لنا مجتمعية كمؤسسات أنّنا نرى وبالتّالي . ا/وعائلته ةالضحي

 المؤسسات دور كذلك ونرى واستغاللهم، األطفال لحقوق االنتهاك ظواهر لكّل

 كافّة من ومعالجتها اليومية المجتمعية األجندة على المواضيع هذه طرح في اإلعالمية

  .الجوانب
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  :القاصرات الطّفالت تزويج

 أن إال للزواج، القانوني السن حول إسرائيل في واضح قانون وجود من الرغم على

 المجتمع في خاصة عالية، وبنسبة قائمة تزال ال القاصرات، الطّفالت تزويج ظاهرة

،حيث العربي ة اإلحصاء دائرة معطيات إنخالل أنّه إلى تشير إسرائيل في المركزي 

 من قاصرات طفالت منهن% 84 إسرائيل، في اقاصر 1400 تزويج تم 2013 سنة

 من% 19 الشّمال، منطقة من% 15 وضواحيها، القدس من منهن% 53 العربي، المجتمع

  .الجنوب منطقة

 الكافي بالشكل تعمل ال المختصة والمؤسسات الحكومة أن تدّل والنّسب األرقام هذه
كما المجتمع، في الظّاهرة هذه من للحد المجتمع أن لفكرة متقبالً زال ما نفسه العربي 

 أن إال واضح، قانون وجود من الرغم على إنّه حيث القاصرات، الطّفالت تزويج

 على يتوجب حيث المجتمعية المسؤولية إلى نشير وهنا الظّاهرة، يرفض ال المجتمع

 الظّاهرة، هذه خطورة حول الوعي رفع الدين ورجال ات/والمربين المجتمع قادة

  .منها الحد على والعمل
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  :بالهوية والحقّ بالجنسية الحقّ

 كأمر ،2003 عام في إقراره تم يوالذ ،"الشمل لم عدم" اإلسرائيلي المواطنة قانون

 في إسرائيل هاتاحتلّ يالت المناطق من للفلسطينيين مواطنة أو جنسية أي منح يمنع مؤقّت

 العائالت بآالف القانون هذا يمس.إسرائيل مواطني من المتزوجين ،1967 عام

 رئيس اقترح عندما ،2010 عام في أهمها مرة من ألكثر تمديده وتم الفلسطينية،

 طالبي يلزم  بحيث المواطنة، قانون تعديل نتنياهو بنيامين الفترة تلك في الحكومة

 يهودية" كدولة إسرائيل إلى الوالء قسم أداء اإلسرائيلية، الجنسية على الحصول

  .اليوم إلى القانون بهذا تعمل إسرائيل زالت وما ،"وديمقراطية

 والعيش الجنسية، على الحصول في ة/الطّفل لحقّ واضح وانتهاك مس به القانون هذا

 األخرى، تلو مرةً وتمديده القانون هذا تطبيق إن حيث ومترابطة، متكاملة عائلة ضمن

 في سويةً وأبيهم، أمهم مع العيش من األطفال ومنع العائالت، من الكثير تشتيت إلى أدى

 الصحية، والتّأمينات الخدمات كافّة وبالتّالي الجنسية، على يحصلوا وأن  .واحد مكان

 ينالذ األطفال عائالت أن فنرى.  الكريمة الحياة لهم تضمن يالت الحقوق من وغيرها

 الحياة بين لالختيار تضطّر ،1967ال مناطق من فلسطينيا الوالدين أحد فيها يكون

 تقدمها أن المفروض من يالت األساسية الحقوق أطفالهم منح وبين المتكاملة، ةاألسري

 أو الدين أو المواطنة أو الجنسية أساس على تمييز دون ،طفالً كونه طفل، لكّل الدولة

 العيش في حقّهم انتهاك من يعانون األطفال هؤالء نإف بالتّالي .االعتبارات من غيرها

  .ةوالهوي الجنسية في وحقّهم عائلة، ضمن
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 ويؤديان ،"وأمنية ديمغرافية" لغايات سنّا 36المواطنة قانوني" أن مقالها في 35زهر تذكر

 األساس الحقّ ممارسة من وحرمانهم الشّمل، لم طالبي من دستورية حقوق سلب إلى

  ".وسليمة كاملة عائلية حياة في

ة بالنّسبة اأمة للتّغطياالنتهاك، لهذا اإلعالمي ة على يقتصر األمر فإنة تغطيعند إعالمي 

 ولكن والتّشتيت، بالعائالت يلحق يالذ اإلجحاف إلى التّطرق ويتم للقانون، تمديد كّل

 هذه في األطفال حقوق النتهاك موسع، بشكل إليه التّطرق يتم ال الحقوقي المنظور

  .القانون خالل من العائالت

  

  الخاصة الثّقافة في الحقّ

 في الفلسطينية الثّقافية للمؤسسات المناسب الدعم الدولة توفّر فال منتهك الحقّ هذا

 البرامج وأن كما الخاصة، الثّقافة ةوتنمي لحماية مالئم تلفزيوني بثّ يوجد وال البالد،

                                                

 إسرائیل في ةالعربّی ةاألقلّی لحقوقّ القانوني المركز- عدالة في ةمحامّی|  زھر سوسن35
file:///C:/Users/NAI8/Downloads/Hams%2020+21%20All.pdf  26- 20صفحة  

 .2003وقانون المواطنة والدخول إلى إسرائیل،  1952قانون المواطنة،36
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 إعالمية تغطية أي توجد ال هذا، من الرغم وعلى. الفلسطينية الثّقافة تراعي ال المدرسية

  .القصور لهذا

  

  معلومات على الحصول في الحقّ

 لم اإلعالم، خالل من الطّفل حقوق انتهاكات رصد على المشروع في عملنا خالل

 على والحصول المعرفة في الحقّ انتهاك عن مباشر بشكل تتحدث أخبارا نواجه

 المرتبطة وخاصة المعلومات، من الكثير هناك بأن سابقًا ذكرنا كما ولكن معلومات،

  .العربية باللّغة متاحة وغير  رةفّمتو غير الخاصة، االحتياجات ذوي األطفال بحقوق
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  توصيات

  :نوصي الحقوق هذه إحقاق وضمان أطفالنا، حقوق واقع لتغيير 

  :المدني والمجتمع المجتمع قيادات

 من المهم ه الفكر بتبنّي المجتمع قيادات تقوم أنوالتّوج تجاه الحقوقي 

 خالل من فقط وليس كأطفال، حقّهم إلحقاق البالد، في العرب األطفال

  .المواطنين بين المساواة منظور

 سات مع الدءوب العملالمجتمع مؤس الوعي لرفع المدني لقضايا المجتمعي 

  .الطّفل حقوق

 ةية أخذ أهمة المسؤولية المجتمعيياسيخالل من أطفالنا، حقوق لضمان والس 

 بأخذ الدولة ومطالبة.  تهاوحماي الحقوق هذه ضمان أجل من السياسي، العمل

 البنيوي التّمييز  من لسنوات نتيجة تسبب يالذ الصعب الواقع عن المسؤولية

ة، الجماهير ضداألطفال ذلك في بما الفلسطيني . 

 األقارب، كزواج بمجتمعنا الخاصة اإلعاقة مسببات مع للتعامل حاجة هنالك 

 مع األطفال حقوق حول الوعي من متدن مستوى المتأخّر، التّشخيص

 للمجتمع والمالئمة المتاحة والخدمات المراكز قلّة وعائالتهم، إعاقة

،ة، بالّلغة والخدمات المعلومات إتاحة عدم العربيور العربيالد المركزي 
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 مصدر أو دعم مصدر تكون أن يمكن يوالت الموسعة، العائلة تلعبه يالذ

 .أخرى ضغوطاتل

 ة الحواجز بكسر المطالبةسات الخدمات مراكز معظم في اللّغوييالت والمؤس 
جه يتمحيث إليها، التو ة الّلغة إجادة عدم إنيشكّل العبري األطفال أمام احاجز 

  .  األساسية حقوقهم على للحصول وعائالتهم إعاقة مع

 منزوعة القرى ألطفال خاصة بالتعليم الحق ضمان أجل من المرافعة 

  .النقب في االعتراف

 مظاهر لىإ وصل والذي األطفال تجاه العنف حول المجتمعي االهتمام إثارة 

 من لنوع يتعرضون إسرائيل في العرب األطفال من% 67.7 أن  حيث مقلقة

 الطّفل حقّ انتهاك في األسد حصة وللمجتمع األقّل، على العنف واعأن

 ومؤسساتها الدولة دور إلى باإلضافة  .المجتمعية العنف مشاهد من بالحماية

 وحقّه بأمان، بالعيش الطّفل حقّ على والمحافظة الظّواهر هذه من الحد في

  . بأشكاله العنف من بالحماية

 المضي على إنّه حيث القاصرات، الطّفالت تزويج ظاهرة محاربة في اقدم 

 وهنا الظّاهرة، يرفض ال المجتمع أن إال واضح، قانون وجود من الرغم

 المجتمع قادة على يتوجب حيث المجتمعية المسؤولية إلى نشير

 والعمل الظّاهرة، هذه خطورة حول الوعي رفع الدين ورجال ات/والمربين

  .منها الحد على
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 محاربة ة على الحصول في ة/الطّفل لحقّ الواضح واالنتهاك المسنسيالج 

 المواطنة قانون يسببه الذي ومترابطة متكاملة عائلة ضمن والعيش

حيث اإلسرائيلي ةً وتمديده القانون هذا تطبيق إنمر ى األخرى، تلوإلى أد 

 سويةً وأبيهم، أمهم مع العيش من األطفال ومنع العائالت، من الكثير تشتيت

 الخدمات كافّة وبالتّالي الجنسية، على يحصلوا وأن. واحد مكان في

 .  الكريمة الحياة لهم تضمن يالت الحقوق من وغيرها الصحية، والتّأمينات

 الفراغ لتغطية ارخ الواضح التّمييز حول اإلعالميإعاقة مع لألطفال والص 

 حاجة هنالك تجاههم ومؤسساتها الدولة وتقصير حقوقهم وانتهاك وعائالتهم

 فاألهل إعاقة، مع األطفال حقوق حول واإلعالمي المجتمعي الوعي لرفع

 يالت والخدمات الحقوق هي ما يعرفون ال األحيان، من كثير في والعائالت،
 ال وبالتّالي المالية، المخصصات غير طفلتهم،/وطفلهم هم يتلقّوها أن يجب

ه يتموال بها، للمطالبة التّوج وء تسليط يتماً عليها الضإعالمي .  

  للدولة

 ةأهمي إعاقة مع العرب األطفال يتلقّاها يالت الخدمات بين الكبيرة الفجوة سد 

 هذه وتتمثّل. وعائالتهم اليهود لألطفال المقدمة الخدمات وبين وعائالتهم،

 حواجز للموارد، عادل غير توزيع الميزانيات، في مساواة بعدم: الفجوات

 الّلغة ناطقي الصحية الرعاية في أخصائيين من كاف عدد وجود عدم لغوية،



    

  
63 

 من النّقب في االعتراف منزوعة البدوية للقرى الخدمات تقديم عدم العربية،

  .الحكومة قبل

 ة ووحدات مراكز فتحة بمجال مختصوتط صحوالقرى المدن في الطّفل رو 

 إشارة لغة وتعليم مثال سمعية بإعاقات خاصة عربية مدارس وفتح العربية،

  .للعرب خاصة

 ة محاربةالمجتمع في المنتشرة العنصري ،ل وعدم اليهودياالختالف، تقب 

 يهودية بلدات في تقدم الخدمات غالبية إن إذ الخدمات، متلقّي على يؤثّر الذي

 نمطية أفكار لديها بل العربية، تتكلّم ال فقط ليس يهودية، طواقم ومن

  . الدولة مواطني من الفلسطيني العربي تجاه وعنصرية

 الطفولة أطر في الكبير النقص لمواجهة نوعية حضانات بفتح االهتمام 

 ثالث أهم خالل والنّوعية المالئمة الرعاية لتلقّي أطفالنا لحقّ ودعما المبكرة

  .عمرهم من سنوات

 لطات في الروضات بناء لمشكلة وحّل لألراضي حّل إيجادة، السالعربي 

 السلطات من% 70 إن إذ البناء، أراضي في النّقص مشكلة من تعاني والتي

 في نقص مشكلة تواجه بأنّها صرحت الروضات، ببناء تنجح لم يالت

 األراضي لتحويل -إسرائيل أراضي دائرة استجابة مع ومشكلة األراضي،

 المتعلّقة البنيوية اتالتّحدي تعالج شمولية خطة يوتبنّ.  عمومية ألراض

  .الحكومية والمكاتب للوزارة العامة بالسياسات
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 التّمييز إلغاء التّعليم جهاز ضد ة من العربيات ،أوالً: مسارات عدالميزاني 

 تقدمها يالت اإلضافية الميزانيات اثاني ثم الوزارة، تقدمها يالت المباشرة

 والذي والقروية، البلدية المجالس وتمويل ضعفة،المست للشّرائح الوزارة

  . المجالس هذه من واحد لكّل المالية باألوضاع يرتبط

 عم يرتوفسات المناسب الدة للمؤسة الثّقافيبثّ كتمويل البالد، في الفلسطيني 

ة، الثّقافة ةوتنمي لحماية مالئم تلفزيونية البرامج تغيير الخاصالمدرسي 

 . الفلسطينية الثّقافة لتراعي

 

  إلعالما

 من ة اإلعالم وسائل تتبنّى أن المهمة بأنواعها العربية االلكترونيوالمرئي 

 السياسية األحداث حول اإلعالمية للتغطية الطّفل حقوق منظور والمقروءة

 حقوق انتهاكات حول اإلعالمية التّغطية في والتّعمق  .المختلفة والمجتمعية

 .ة/الطّفل

 لطة هي اإلعالمة، ودولة مجتمع كّل في الرابعة السمن لذا ديمقراطي 

ة والمحاسبة المتابعة على العمل المهمعن المسئولة اتللجه اإلعالمي 

 المجتمع أو ومؤسساتها، الدولة كانت سواء األطفال، حقوق انتهاكات

 .األهل أو وقياداته،
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 ث يالّت القضايا متابعةة، اعتداءات عن تتحديالت واإلجراءات جنسي يتم 

 .المشتبهين ضد اتخاذها

  سات متابعةم يالت المؤسة خدمات تقدضحايا ألطفال عالجي 

 وإبراز بأنواعه، العنف ضحايا أو الجنسية أو الجسدية االعتداءات

 .اإلعالم في المجال هذا في التّقصيرات

 اإلعالم استخدام العبري ،وء لتسليط العامالحاصلة االنتهاكات على الض 

  .الحقوق إحقاق في الدولة تقصير جراء العرب، األطفال لحقوق

 في األطفال لحقّ كانتهاك لعائلة منزل هدم مع بالتعامل اإلعالم مطالبة 

 وتسليط  .الدولة قبل من عنصري تمييز سياسة كونها إلى باإلضافة . المسكن

  . اإلعالمي تحليلهم في الطّفل حقوق على الضوء

  التخطيط مؤسسات

 من وجود بالحسبان يأخذ أن جديدة مدينة أو قرية ألي التّخطيط خالل المهم 

 من تربوية أطرا التّخطيط يشمل وبالتّالي المدينة، أو القرية هذه في أطفال

 للّعب مساحات تخصيص إلى باإلضافة الثّانوية، المدارس حتّى الوالدة جيل

  . كمتنزهات

 العنف تأثير على التركيز ولة تنتهجه يالذ التّخطيطيلحقّ كانتهاك الد 

 واألمان والمسكن بالتّعليم وحقّهم الفراغ، وقت وقضاء اللّعب في األطفال

 لألطفال، آمن مسكن بضمان ملتزمة الدولة كون سالمتهم، على والحفاظ

  . الطّفل حقوق وثيقة وفق
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 ة والقرى المدنوالقرى البلدات من أقّل خدمات تتلقّى النّقب في البدوي 

 إلى التنقّل وتسهيل خدمات، ومراكز أطر توفير حيث من األخرى، العربية

 ). يهودية( أخرى بلدات في الموجودة األطر

  

  :التّربوية والمؤسسات للمدارس

 سات لدى الوعي رفع على العملة المؤسالطّفل لحقوق التّربوي. 

 ة الطّواقم وتدريب الطّفل حقوق وثيقة تبنّية التّربويوفقها للعمل والتّدريسي. 

 حقوقهم معرفة على األطفال تدريب. 

 لرفع األهل مع العمل ة الوعيالطّفل حقوق لماهي. 

 ة حمالت تنظيمالطّفل لحماية خاص. 
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