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  مةمقّد
سرائيلي، والتي ة التي تقسم المجتمع اإلبعض خطوط الشرخ األساسّي. سرائيل أشكال عديدةإخذ عدم المساواة في ّتت

يهود المقابل ) شكنازيوناأل(ون غربّيال يهودال: هي ة ومجموعات تعاني من الحرمان مجموعات ذات أفضلّيتخلق
ان سّك ؛علمانيينالنون مقابل متدّيالمهاجرين؛ السرائيل مقابل إمواليد نساء؛ الرجال مقابل ال؛ )سفراديونال(شرقيين ال
. الجنسيري مثليون مقابل مغااليمين؛ ومؤّيدي ال مقابليسار مؤّيدو الفقراء؛ الغنياء مقابل األان المدن؛ ريف مقابل سّكال

إسرائيل العرب  وبين مواطني –غلبية  األ– اليهود سرائيلإ عدم المساواة بين مواطني يتمحور هذا التقرير حول
  1.تعيش في وطنها التاريخّيالتي  األصالنيةقومية الة قلياألالفلسطينيين، 

  
 مليون 1.2  نحو إلى تعدادهمبلغان، ويمن مجمل السّك% 20لى إ نسبة المواطنين الفلسطينيين في الدولة  اليومتصل

بوصفهم جزًءا من الشعب و. لى أقليةإلوا قسًرا ، فتحّو1948سرائيل عام إقامة دولة إوا في وطنهم بعد  وقد بق2.نسانإ
، %)82(مسلمون : ديانات إلى ثالثهم ينتمون ة الغربية وقطاع غزة والشتات، فإّنالفلسطيني الذي يعيش في الضّف

ا سرائيل طرًفل إ التي تشّكةنسان الدولي معاهدات حقوق اإلبموجبمكانتهم . 3%)8.5(ز ودرو%) 9.2(مسيحيون 
 .ثنية، لغوية ودينيةإة، ة قومّيقلّيأهم ّنأفيها، هي 

  
في العام . ة قوميةقلّيأفلسطينية آلقلية ا األعتبرتال  ة اإلسرائيلي األساسالقوانين  على الرغم من هذه المكانة فإّن،لكن

يجعل من عدم " دولة الشعب اليهودي"و أ" دولة يهودية"سرائيل آـ تعريف إ. إسرائيل آدولة يهوديةسيس أت  تّم،1948
هم وتهميشهم  التمييز ضّدسرائيل الفلسطينيين، الذين يتّمإمواطني إلى ا بالنسبة يديولوجيًّا وأا، سياسيًّا عمليًّالمساواة واقًع

نتيجة " طابور خامس" تصويرهم آـ ا ما يتّمغالًب.  آغير يهود وانتمائهم الدينّيساس انتمائهم القومّيأمن قبل الدولة على 
لسطينية المحتلة ائهم الفلسطينيين في المناطق الفشّقأة مع ثنية والثقافّي الدينية، اإلة،تهم الفلسطينية ولعالقتهم القومّيلهوّي

ه ال  فإن هذا التوّج، على ذلكعالوًة. 4"دول عدو"  عدد منها إسرائيلعتبرت، والتي سالمية محيطةوفي دول عربية وإ
 ،من الجمهور اليهودّي% 53 اعتبر ،سرائيلي للديمقراطيةا للمعهد اإل وفًق: فحسبسرائيليةسلطات اإلال على يقتصر

 5.سرائيلإ على الدولة حّث العرب على الهجرة من ه يتعّين، أّن2010عام 
  آّل منعديدة من التمييز على خلفية شكاًالأو أ" اًبا مرّآتمييًز"طينيين تواجه مجموعات عديدة من المواطنين الفلس

على سبيل .  داخل المجتمع العربيزة المتمّي الفرعيةآثر من بين المجموعاتإلى واحدة أو أ وانتمائها انتمائها القومّي
 نساء، ويواجه  وآذلك بكونهّن،يتمييز آجزء من المجتمع الفلسطينالسرائيل إالنساء الفلسطينيات في تواجه المثال، 

، دة من التمييزشكال متعّدضون ألفراد يتعّر بعض األ.سّي والمؤّسا من التمييز االجتماعّيضافيًّإالعرب البدو مستوى 
                                                 

المسلمون، المسيحيون (يبحث التقرير الفجوات القائمة بين المجموعات الفرعية الدينية المختلفة الموجودة داخل األقلية الفلسطينية  لن 1
المعطيات ذات الصلة متوافرة، فقد مع ذلك، حيث آانت .  المجموعاتحيث يتم تفصيل المعطيات اإلسرائيلية الرسمية وفًقا لتلك، إال )والدروز

  .اشتملت على تفصيل جندرّي
عدد ال يشمل السّكان الهذا . 2.10، 2.8، 2.2، الجدول 60، العدد 2009دائرة اإلحصاءات المرآزية، الملّخص اإلحصائي إلسرائيل  2

 .العرب في القدس الشرقية المحتلة أو في هضبة الجوالن المحتلة
 ..ن. م 3
في التشريع، إال أّنه تّم التعاطي معها على هذا النحو من قبل عدد من القوانين " دوًال معادية" لم تعّرف على وجه التحديد بوصفها  رغم أّنها 4

قانون على سبيل المثال، يمنع . أو مسلمة/التي تحّد من العالقات واالتصاالت بين إسرائيل وعدد من الدول، وهي جميًعا دول عربية و
 سورّيا، لبنان، إسرائيل واألزواج غير اليهود من لّم شمل العائالت في إسرائيل بين المواطنين من 2003 -دخول إلى إسرائيل المواطنة وال

ويفرض القانون حظًرا مماثًال على األزواج من قطاع غزة، باإلضافة إلى قيود صارمة على لّم شمل العائالت بين المواطنين . العراق وإيران
 يجيز سحب مواطنة 1952 –قانون المواطنة  على 2008إن تعديل العام . الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربّيةن بيمن إسرائيل و

المواطنين اإلسرائيليين الذين يحصلون على مواطنة أو إقامة دائمة في إيران، أفغانستان، لبنان، ليبيا، السودان، سوريا، العراق، باآستان، 
 جريمة جنائية من مغادرة إسرائيل والدخول عن علم وبشكل غير 1954 -) مخالفات ومقاضاة(انون منع التسّلل قيجعل  . اليمن أو غّزة

قانونّي إلى لبنان، سوريا، مصر، األردن، العربية السعودية، العراق، اليمن، إيران ومنطقة السلطة الفلسطينية، وبالنسبة إلى المواطنين من 
لسعودية،األردّن، العراق واليمن، باإلضافة إلى المقيم أو الزائر في هذه الدول أو في منطقة السلطة لبنان، مصر، سوريا، العربية ا

 .الفلسطينية، فإن هذا القانون يجعل من الدخول إلى إسرائيل عن علم وبشكل غير قانونّي جريمة جنائّية
5  Israel Democracy Institute, Auditing Israeli Democracy – 2010, (English) p. v, available at: 
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Documents/Book_7114/madad_2010_eng_abstract.pdf  



سكّن في قرى غير معترف بها في النقب يعانين من محدودية ويات الالتي ات البدوّيعلى سبيل المثال الطفالت العربّي
مجموعات مهّمشة في ما يتعّلق ب"). بلدات غير قانونية"و أ" ة من دون ترخيصقرى مبنّي"عتبرها الدولة وهي التي ت(

 ةسرائيليالكنيست اإل ت سّنفمثًال،. ًماألمام وتقّدآثر القوانين والسياسات صبًوا إلى اأحد أسرائيل إنة، يوجد في معّي
تسن قوانين  لم ،لكن. 6 أو إعاقاتاتن يعانون من محدودّيّملء و قانونية للنساة مناهضة للتمييز وحماياتتشريعات قوّي

يًضا جزء من مجموعات أ الفلسطينيين، الذين هم  فإّن، لذلكونتيجًة. سرائيلإقلية الفلسطينية في  بالنسبة إلى األشبيهة
 أجريتطالع رأي ب اسج بمو على ذلك،عالوًة. ة عن تلك الحماياتتجون آامل الفوائد النا ال يتلّق،شة أخرىمهّم
في الحقوق بين اليهود والعرب تامة المساواة ال يؤيدون ، فقط،سرائيلإ من المواطنين اليهود في %51 ّنتبّين أا، ًرمؤّخ
ا بالسلب في  عاًم18-15من اليهود في جيل % 49.5 ، إذ أجابالموقف نفسه يسود الشباب اليهود. 7سرائيلفي إ
حقوق متساوية مع صل المواطنون العرب على ن يحأذا آان يجب إا  السؤال م عن2010الع جرى عام استط
  .8اليهود

  
قلية الفلسطينية في التمييز ضد األأسس َما من القوانين والسياسات والبنى السياسية التي ُتعدًدهذا التقرير ل يفّص
في ذلك ات على عدم المساواة، بما رم مؤّشوهو يقّد. ق عدم المساواة بين المواطنين الفلسطينيين واليهودسرائيل،  وتعّمإ

نية عن موارد وخدمات قلية الفلسطيإقصاء األة تعمل على ن قوانين وسياسات عينّيأ آيف معلومات دولة رسمية، ويفّسر
دولة قومية "أو ثنوقراطية إ بوصفها ،سرائيلإن دولة وهو يشرح آيف أ. مواقع القوةإقصائها عن إلى ضافة الدولة، إ

 بين األقلية الفلسطينية وبين األغلبية اليهودية،  القائمة لجسر الفجواتالة فّعاتخاذ تدابير في ، بشكل منهجّي،خفق ت،"ثنيةإ
ع  بل توّس،الد بشكل فّعن الدولة، عالوة على ذلك، ومن خالل تفضيل المواطنين اليهود في مجاالت عديدة، تؤّبوآيف أ

سرائيل وعواقب ذلك على الدولة إة في قلية الفلسطينّي األالمساواة على عدم تأثير التقرير يعكس، اأخيًر. هذه الفجوات
  .آكّل

  
فالم فيديو عن أثالثة بإنتاج  عدالة  قامإذ إضافًة إلى هذا التقرير،. و جزء من مشروع حول عدم المساواةهذا التقرير ه

 للتمييز ضد الفلسطينيين  عاًمااي مسًحيجروهو ، مواطنون مستهدفونل منها هو الفيلم األّو. سرائيلإعدم المساواة في 
الحق   مجالفي  وهما التمييز التمييزدراسة حالتان عينيتان منالفيلمان الثاني والثالث يتمحوران في . 9سرائيلإمواطني 

  .برّمتهسرائيلي  على المجتمع اإلعدم المساواة هذهالعمل، وأثر في مجال الحق في  والتخطيط وفي األرض
  
 بعدم المرتبطةما يلي المواضيع  في". ساسيةالمستخلصات األ"ا عن ن جزًءير من فصول وهو يتضّمف التقريتأّل

  : مسحهاتّمالتي المساواة بين المواطنين الفلسطينيين واليهود 
  

 .طار القانوني لعدم المساواةاإل •
 .حقوق المواطنة •
 .الفقر/لالدخ •
 .عادة توزيع الموارد والرفاه االجتماعيإ •
 .التشغيل •
 .رضاأل: االقتصادية ممتلكاتال •
 .منالية التعليم/ التوّجه إلى التعليم •
 .اللغة العربية •
 .الصحة •
 .المشارآة السياسية •

                                                 
 .1998 –قانون مساواة حقوق األشخاص ذوي المحدودية  و 1951 –مساواة حقوق المرأة  قانون  6
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  .2010 آذار 11، )النسخة اإلنجليزية (هآرتس، "يعارضون منح حقوق متساوية للعرب
  :لمشاهدة األفالم، يرجى الدخول على الرابط. مخرجة األفالم الوثائقية راحيل ليئه جونس بإخراج ثالثة أفالم فيديو لعدالة قامت  9
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  ةمستخلصات أساسّي
  
  طار القانوني لعدم المساواةاإل
  
 وعلى زمن ،لى جميع مجاالت الحياة العامةإ سرائيل يمتّدإعدم المساواة بين المواطنين العرب واليهود في  •

ل في الجهاز سرائيل متأّصإالتمييز المباشر وغير المباشر ضد المواطنين الفلسطينيين في . اصلمتو
 .ةالقانوني وفي السياسات الحكومّي

 
 سرائيلي آحّقوص عليه بشكل صريح في القانون اإل من التمييز غير منصتحّرر في المساواة والالحّق •

 محكمة العدل العليا بتفسير قانون وفي حين قامت. من خالل التشريع األساسّي ال هو محمّي؛ ودستورّي
ا ساس يحظى حاليًّ هذا الحق األ في المساواة، فإّنه يشتمل على الحّقّنأيته على نسان وحّرآرامة اإل: أساس
 .اية من جهة التفسير القانوني فقطبحم

 
ة الفلسطينية واقًعا قليمن عدم المساواة والتمييز ضد األسرائيل آدولة يهودية يجعل إتعريف دولة  •

عيق وتنُظم التمييز ضد المواطنين غير اليهود ت" ديمقراطيةلا"و " يهودية" توليفة ّنإ. اا سياسيًّومشروًع
 .تحقيق المساواة التامة

 
دة من  متعّدشكاًالأو أ" اًبا مرّآتمييًز"سرائيل إواطنين الفلسطينيين في واجه العديد من مجموعات الُمت •

آثر من بين إلى واحدة أو أوانتمائها فلسطينيين، /آعرب  انتمائها القومّي منة آّلّيالتمييز على خلف
 .ينسّن المحدوديات والُماتزة، مثل النساء ذو المتمّي الفرعّيةالمجموعات

 
م الحكومة سرائيل الفلسطينيين وتقّدإ مواطني  ضّد،و غير مباشرأ بشكل مباشر ،زا تمّي قانوًن30ك نحو لهنا •

  . من مقترحات القوانين الجديدة العنصرية وهي موجودة في مراحل مختلفة من عملية التشريعسيًالالحالية 
 

  حقوق المواطنة
  

سرائيلي في مجال ن معاملة غير متساوية ومختلفة في ظّل القانون اإلسرائيل الفلسطينيون مإيعاني مواطنو  •
وقانون المواطنة ) 1950(ي ذلك قانون العودة  بما ف– قوانين الهجرة والقومية ها هوهّمأ. حقوق المواطنة

 .فضلية لليهود وللهجرة اليهودية التي تمنح أ–) 1952(
 
راضي الفلسطينية المحتلة فمن ا في األا مقيًمسرائيل الفلسطينيين فلسطينيًّإحد مواطني إذا آان زوج أ •

هذا الحظر على . 2002يار أ منذ سرائيلإن في أو تنال مكانة مقيم أو مواطن ينال أ ، افتراضًيا،المستحيل
سرائيل لتبريره؛ سباب األمنية المزعومة التي وضعتها إلى أية نسبية بفعل األإ يفتقر  شمل العائالتلّم

 .غلبية ديمغرافية يهوديةه مدفوع برغبة الدولة في تأبيد أآذلك، فإّن
 

و بـ أالمزعوم للدولة " عدم الوالء"بـ ق بطال المواطنة ألسباب مختلفة، ويتعّلإالقانون الجديد الذي يسمح ب •
هناك عدد . ، يستهدف حقوق المواطنة الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين، بشكل غير مباشر"خيانة األمانة"

ضافية تمنح الدولة صالحية انتهاك المواطنة وتفرض تقديم قسم الوالء، ال إمن المحاوالت لتمرير قوانين 
  . ا تناقش في الكنيستتزال حاليًّ

  
  الفقر/ المدخول 

  
ما يفوق نصف : سرائيلإ في دائرة الفقر في  بين المواطنينالعائالت العربية حاضرة بشكل يفوق نسبتها •

العائالت من  %20بنسبة ل العام للفقر وهو سرائيل مصّنفة آفقيرة، مقارنة بالمعّدإالعائالت العربية في 
دنى الشرائح االجتماعية أيفوق نسبتها بين المواطنين في البلدات والقرى العربية حاضرة بما . سرائيلإفي 

 . االقتصادية، بينما القرى العربية غير المعترف بها في النقب هي أفقر المجموعات في الدولة–



 
سي ضد المواطنين العرب في ل الفقر ترتبط مباشرة بالتمييز المؤّسالفجوات في المدخول وفي معّد •

 .سرائيلإ
  

  ارد والرفاه االجتماعيعادة توزيع الموإ
  

 الحق في المساواة يتطلب قيام الدولة بخطوات فعلية لجسر الفجوات بين مجموعات ّنأعلى الرغم من  •
لى المواطنين اليهود إلى دفع وتوجيه الموارد إ ،ال بشكل فّع،سرائيل تسعىإ دولة السكان المختلفة، فإّن

تحديد في العديد من مجاالت السياسات، بما في ذلك ". الدولة اليهودية"غلبية تحظى بامتياز في أ مبوصفه
وتديم د  الموارد، فإن الدولة تؤّبلتخصيصواستخدام الخدمة العسكرية آمعيار " ة القوميةمناطق األفضلّي"

 .سرائيلإعدم المساواة بين المواطنين العرب وبين اليهود في 
 

 و النسبّيفية لمعالجة ظاهرة الفقر المطلق أ وآاالة الدولة بشكل منهجي في القيام بخطوات فّعأخفقتلقد  •
قلية العربية، مثل  تستهدف األلى وضع برامج تطويرإوحينما بادرت . سرائيلإقلية العربية في لدى األ

 عدم تطبيقها  إلى، تدريجي أوقها بشكل جزئّي تطّب تميل إلى أن، آانت الدولة"الخطة عديدة السنوات"
 .إطالًقا

 
، المواطنين اليهود، وذلك هة لتقليص الفقر تستهدف، بشكل غير نسبّي المباشرة الموّجلدولةتدابير سياسة ا •

ا هي لدى المواطنين ة عّمآثر حّدأكون معدالت الفقر قد تراجعت لدى المواطنين اليهود بشكل نتيجة ل
 .ما زال مستمرًّا عليه فإن عدم المساواة العرب، وبناًء

  
  التشغيل
  

 وشروط العمل، سواء مدخولا في فرص العمل، ال تمييًز، عادة،سرائيلإلفلسطينيون في يواجه المواطنون ا •
خة، والتي تترك بسبب عدم التطبيق الكافي لتشريعات المساواة في الفرص أو الحواجز البنيوية المرّس

نقص في المناطق العامة، المواصالت انعدام أو نقص الأثرها على النساء خصوًصا، وتشتمل على 
، يًضاأ ،نين الفلسطينيي المواطن آما يتّم إقصاء.ة التابعة للدولة النهارّيصناعية، والنقص في الحضاناتلا

ة العمل من خالل استخدام معيار الخدمة العسكرية آشرط للقبول للعمل، فيما ال تكون عادة عالقة  قّوعن
 .بين طبيعة العمل وبين التجربة العسكرية

 
ل  اليهود، ومعّد هي لدىا بين المواطنين العرب أآثر مّم عالية بشكل خاّصالت البطالة ال تزالمعّد •

آثر ن األ م، وهو%20يتجاوز سرائيل ال إة العمل بين المواطنات الفلسطينيات في المشارآة في قّو
 .انخفاًضا في العالم

 
شديد االنخفاض في سرائيل عموما، والنساء منهم خصوًصا، ال يزال تمثيلهم المواطنون الفلسطينيون في إ •

، )عامةفقط في قطاع الخدمات ال% 6جمالية هي نسبة العرب اإل(سرائيل إل في ، أآبر مشّغالعامةالخدمات 
 .قلية العربية وللنساء على التمثيل النزيه لألينّصالذي يجابي التفضيل اإلوهذا على الرغم من تشريع 

 
 استخدام و النقص فيأ وعدم ،سرائيلإداخل في بية  والقرى العرالمدنالنقص في التطوير واالستثمار في  •

مهدورة في  الكامنة الإن الطاقات. سرائيلي االقتصاد اإلقلية الفلسطينية تبطئ نمّوالموارد البشرية لدى األ
 . التعاون والتنمية االقتصاديةمةا وفًقا لمنّظمريكي سنويًّأ مليارات دوالر 8ر بنحو  تقّدسرائيلّياالقتصاد اإل

  
  رض األ–ممتلكات االقتصادية ال
  
حرمان المواطنين الفلسطينيين في ، يتواصل 1948قامة الدولة عام إس مع ا للنهج الذي تأّساستمراًر •

. خرى جديدةأ وقوانين وسياسات ر بموجب معايي واستخدامهاراضي األلىإمكانية الوصول إسرائيل من إ



وتعديل  2009راضي عام إصالح جديدة لألة بينها خّطمن  – جديدة هناك وسائل على ذلك، عالوًة
راضي التي صادرتها من كية الدولة لأل تستهدف تعزيز مل– 2010راضي في شباط لمرسوم األ

 .من قبل الفلسطينيين استعادتها مطالب الفلسطينيين لألبد وصّد
 

عدم "ساس أمين العرب على  المتقّد بلدة زراعية وجماهيرية تقصي700قيمت في نحو لجان القبول التي أ •
جراء لجان القبول يساهم في مأسسة وجود إ ّنإ. قامة المستقبلية في تلك البلداتمن اإل"  االجتماعيةالمالئمة

 .رضعنصرًيا في الدولة، ويديم المنالية غير المتساوية لأل-بلدات مفصولة
 

عب اليهودي جل مصالح الشأن  م وهو هيئة شبه سلطوية تعمل بشكل حصرّي–الصندوق القومي اليهودي  •
على سياسة األراضي في  ته الحاسمةسيطرواصل ي – في الدولة يضارمن األ% 13وتسيطر على 

راضي حديث ا في مجلس سلطة األعضاء من بين ثالثة عشر عضًوأة سرائيل، من خالل تمثيله بسّتإ
 .التأسيس

 
 مناطق نفوذ ال  البلدية العربيةسلطات الىتتوّل حيث ،سرائيل تعاني من اآتظاظ شديدإ والقرى في المدن •

 سلطة محلية 600 سرائيل نحوأقامت دولة إ ،1948منذ عام . من مجمل مساحة الدولة% 2.5ى تتعّد
 . عربيةمدينةو أية قرية أ بناء ، لكن لم يتّمةيهودي

 
مجمل سكان من % 14و  نسمة، أ170,000نحو بلغ تعدادهم ن السكان العرب البدو في النقب يفي حين أ •

ا في النقب ال تصل ًر االعتراف بها مؤّخطة والقرى العربية التي تّم الحكومية المخّطالمناطق النقب، فإّن
 .فقط من مساحة اللواء% 0.9آثر من إلى أمساحتها 

 
 ذريعةب (ةب بالقّو القرى غير المعترف بها في النقخالءإ  الساعية إلى جهودهابتكثيفا سرائيل حاليًّتقوم إ •

ا في قرية ًر، وهو ما يشتمل على هدم قرى بأآملها، مثلما نشهد مؤّخ")صة غير مرّختجّمعات"ها ّنأ
مكانية منح االعتراف لهذه القرى، وبعضها قائم  لهذه السياسة رفضت الدولة إاستكماًال. العراقيب من هدم

ى غير معترف بها في  في قر بدوّي عربّي90,000 و 75,000يعيش ما بين . سرائيلإقامة دولة إقبل 
 ".راضي الدولةمقتحمين أل" بمثابة النقب، والذين تعتبرهم الدولة

  
  منالية التعليم/التوّجه إلى التعليم

  
 ومضمون المنهاج التعليمي في المدارس العربية، وليس لتفرض وزارة التعليم سيطرة مرآزية على شك •

ا تربوية هداًفأقانون التعليم يضع . ارةين عرب يشارآون في وضع سياسة الوزهناك سوى بضعة مرّب
 .د على التاريخ والثقافة اليهوديينللمدارس الحكومية تشّد

 
د بتكريس الفجوات بين األغلبية اليهودية سرائيل يهّدإاالستثمار المنخفض الحالي في المدارس العربية في  •

 األطفال في من مجمل% 25  نحوىلإطفال العرب يصل  تعداد األّنبما أ. وبين األقلية العربية مستقبال
ل عامل آبح آبير في ن يشّكأ عدم المساواة في االستثمار في تعليمهم وتطويرهم من شأنه سرائيل، فإّنإ

 .سرائيلي في الجيل القادماالقتصاد اإل
 

ا وفًق.  تخصيصه للمدارس اليهوديةا يتّما عّميًرث آأقّلسرائيل ويل المدارس العربية الرسمية في إتم •
لت الطالب العرب ا مّوآثر مّمألت الطالب اليهود  الدولة مّو فإّن2004 نشرها عام معطيات رسمية تّمل

الصفوف في ومن ضمنها مجاالت، العديد من الره في هذا التمويل المنخفض يترك أث. اتبثالث مّر
 .الضئيلةتجهيزات التحتية والبنى في الو الكبيرة التعليمية

 
مكتظة وهي دارس االبتدائية في القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب،  من الم قليلهناك عدد •

 على الرغم من االتفاق الذي تّمو. ية مدرسة ثانويةأوليس فيها  آبير في التجهيزات، جدًّا وتعاني من نقص



ول غير المعترف بها في أبو تلولى في قرية ة األقامة المدرسة الثانوّيإليه بين الدولة وبين عدالة بإل التوّص
 .ية مدرسةأ إنشاء  يتّمإال أنه لم ،2009يلول  أ1

 
آاديميين تصل نسبة األ. اهد التعليم العاليا في الجامعات وفي سائر معالطالب العرب منخفض جدًّتمثيل  •

 ياألمر الذسرائيلية، تة في الجامعات اإلفقط من مجمل الوظائف الثابتة والمؤّق% 1.2نحو إلى العرب 
 .نتاج المعرفة داخل المجتمعإفي ُمهّمشين المواطنين العرب جعل ي

 
كون ، ل على تأبيد الفجوات بين طالب المدارس العرب واليهودبشكل فعلّيسياسات وزارة التعليم تعمل  •

 الموهوبين، مثل برامج اإلثراء األآاديمية و الطالبأآاديمًيا، أ  الضعفاءالبرامج الخاصة لمساعدة الطالب
 . للمدارس اليهوديةصة بشكل غير نسبّي، مخّص"شاحر"لتي تعّدها ا

  
  اللغة العربية

  
 في الفرص المعطاة للناطقين اهناك عدم مساواة واضًحفإّن  العربية هي لغة رسمية في الدولة، ّنأفي حين  •

  إّنا،عمليًّ.  والعامة في المنتديات الرسمية واستخدامهالغتهمبع بالعربية مقارنة بالناطقين بالعبرية في التمّت
 الستخدامها، على الرغم من واجب صةدنى من اللغة العبرية بمفهوم الموارد المخّصأمكانة اللغة العربية 

 .سرائيلإقلية القومية العربية في  في حماية حقوق اللغة لدى األ،نسان الدولي قانون حقوق اإلوفق ،سرائيلإ
  
  الصحة
  

) ربع سنواتأ بنحو قّلأ( من المواطنين اليهود قّلأن يعيشوا ائيل أإسرع للمواطنين العرب في يتوّق •
طفال لدى المواطنين ل وفيات األمعّد. ا عاًم60 على، خصوًصا بعد سّنأومواجهة معدالت وفيات 

على المعدالت لدى السكان أ لدى المواطنين اليهود، وال يزال  القائمدلعالفلسطينيين هو حوالي ضعفي الم
 .والدة 1000  حالة لكّل15 يتجاوز في النقب، حيث العرب البدو

 
 تقديم خدمات صحية متساوية وعالية الجودة لجميع على ضرورة سرائيلي ينّص القانون اإلّنفي حين أ •

 المدن  بما في ذلك النقص في العيادات والمستشفيات في– مختلفة معيقاتهناك إال أّن سرائيل، إان سّك
لى عدم قدرة المواطنين الفلسطينيين على إ ،حيان متقاربةي، في أ تؤّد–التنقل والقرى العربية ومحدودية 

 .  التمّتع بأعلى معايير الصحة المستدامةهم فيممارسة حّق
 

 الخدمات ّن غير المعترف بها في النقب، حيث أآثر في القرى العربية البدويةأ مصيرّيي الوضع الصّح •
 في القرى غير المعترف قديم الخدمات الصحية بشكل غير آاٍف تّنإ. و حتى معدومة أالصحية محدودة 

انها، من خالل عادة توطين سّكإخالء تلك القرى وإلى إد من قبل الدولة، التي تسعى بها هو تجاهل متعّم
 .خلق ظروف ال تطاق

  
  المشارآة السياسية

  
بالمواطنين  مقارنًة ن المشارآة مقّلأمستويات من يعاني المواطنون الفلسطينيون من منالية غير متساوية و •

تشريع والحكم وحتى الخدمات المقاضاة، المن  لحياة العامة واتخاذ القرار، بدًءااليهود في جميع مناحي ا
في ة، وقدرة منقوصة هم يملكون منالية محدودة لعمليات اتخاذ القرار ومراآز القّو لذلك فإّننتيجًة. ةالعام

 .والتمييزصالح عدم المساواة  إالعمل على
 
ة ة يمينّيحزاب سياسّيأو) 2003(خيرة محاوالت من قبل النيابة العامة االنتخابية األمعارك الشهدت  •

ن الكنيست، بدافع تقليص الصوت أعضاء آنيست لتنحية أحزاب عربية وأعضاء آنيست عرب عو
 قرارات لجنة  المحكمة العلياألغت 2009 و 2003في العامين . السياسي للفلسطينيين في التشريع

 .ن المشارآة في االنتخابات العامةأحزاب عربية وقادة عرب عاالنتخابات المرآزية بتنحية 



 
: سرائيليةلسيرورات السياسية والتشريعية اإل سحب الشرعية عن الصوت العربي في امتزايديتم بشكل  •

  التصويتمصادرة حّق يجب نهأ ؤّيدون ثلث المواطنين اليهود ينحو خيرة، فإّنات رأي أا الستطالعوفًق
 ن يتّمأ في آثر من نصف المراهقين اليهود حرمان العرب من الحّقللكنيست من المواطنين العرب، ويؤّيد أ

 .انتخابهم للكنيست
 

ين من قبل سياسيالتعبير ال وةممارسال يستخدم عادة آوسيلة لنزع الشرعية عن جهاز القضاء الجنائّي •
إلى عدد  توجيه اتهامات فقد تّم.  في ذلك قيادتهم السياسية المنتخبةنيل، بَمسرائمواطنين فلسطينيين في إ

 انتهاك امتيازاتهم البرلمانية بسبب تصريحات وممارسات سياسية شرعية  وتّم،عضاء الكنيست العربمن أ
 .لين منتخبينتقع في نطاق عملهم آممّث

 
لى حرية الحرآة، حرية التعبير، ومنالية الجهاز  عتسرائيلية التي تضع تقييداسلسلة من القوانين اإلهناك  •

 على سفر  وطأةشّدأة وتقييدات حزاب سياسّيأيديولوجية على برامج أ يشمل تقييدات وذلك، السياسّي
هذه القوانين تستخدم بشكل بارز لتقييد الحرية ". معاديةدول "فة آـ لى دول معّرأعضاء الكنيست العرب إ
مامهم، أ يص فضاء الممارسة السياسية المتاحفلسطينيين وممثليهم المنتخبين وتقلالسياسية لدى المواطنين ال

 .بشكل مضطرد
 

سكات متظاهرين عرب آوسيلة للردع بهدف إ ضد تستخدم الشرطة العنف واالعتقال بشكل منهجّي •
يلية سرائ العسكرية اإلون مناهضون للحرب تظاهروا ضد العمليةهناك محتّج.  االحتجاجأصوات

ضوا لعنف ن فيهم قاصرون، تعّر بَم،األساس مواطنون عربفي غزة، وفي " صاص المصبوبالر"
د تواجدهم في  منهجية وغير نسبية بذريعة مجّرجماعية اعتقاالت اجهوام وآذلك فإّنه.  شديدبوليسّي
 .المكان

 
 13 على قتل و شرطّيأو ضابط أ قائد أّي محاسبة حتى اليوم، بعد مرور عشر سنوات على القتل، لم تتّم •

 التي خرجت ضد سياسات مظاهراتفي ال 2000آتوبر أسرائيل خالل إعزل في أا ا فلسطينيًّمواطًن
 . في المناطق الفلسطينية المحتلةالوحشّيةسرائيل إ

 
د في الجهاز السياسي، يعاني د، المواطنة غير المتساوية والصوت المقّي التمييز المتعّممنبعد سنوات  •

انخفاض نسبة . مان واالغتراب عن الدولةن االستضعاف والتهميش وانعدام األطينيون مالمواطنون الفلس
 آانت نسبة التصويت 2009في انتخابات العام :  النتائجإحدى هو المشارآة في االنتخابات بشكل منهجّي

 .%54بينما لدى العرب % 64العامة 
 

لغرض السيطرة عليها وآبحها، " ور خامسطاب"سرائيل آـ إقلية العربية في من خالل التعاطي مع األ •
سرائيل تقّوض بزوغ االستقرار وثقافة إ ها، فإّنلعنف والوسائل القانونية الوحشية ضّدا الدولة واستخدام

خفض مكانة قضايا في  تخاطر وهي آذلك. نسانة، الحكم السليم ومعايير حقوق اإلاحترام الديمقراطي
 . معهاالدولةمل السيادة في تعامن ولأل" تهديدات"حقوق اإلنسان إلى 

 

 
 


