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حول بحث الخّطة الخمسيّة )2017-2021( للسكّان البدو يف النقب 
أُجِرَي بحث الخطّة الخمسيّة بتمويل مشرتَك من ِقبل شعبة التطوير االقتصادّي _ االجتامعّي يف املجتمع البدوّي يف النقب ومعهد مايرس 
– جوينت -بروكديل. استغرق البحث مّدة ثالث سنوات ونصف السنة، وشمل أبحاثًا فرعيّة حول تشكيلة من املواضيع، كالرتبية والتعليم، 
واألطفال ذوي اإلعاقات، والتشغيل، والسلطات املحلّيّة. شمل البحث كذلك أبحاثًا فرعيّة بشأن مواضيع َعرْضية كمنظومة برامج العمل 
التي رافقت الخطّة الخمسيّة، والقيم، والقوى، والتحّديات يف صفوف السّكان البدو يف النقب وقياداتهم، وصورة الوضع يف صفوف السّكان 

البدو يف النقب -مؤرّّشات منتقاة. عالوة عىل ذلك، يشمل البحث تقيياًم شاماًل للخطّة الخمسيّة.

قاد  -بروكديل.  مايرس -جوينت  النقب، ومعهد  البدوّي يف  املجتمع  االجتامعّي يف  االقتصادّي  التطوير  بني شعبة  بالتعاون  البحث  أُجِرَي 
أفراد الشعبة عمليّة تحديد مواضيع البحث، وقّدموا ردودهم التقييميّة عىل األبحاث نفسها. قام معهد بروكدايل بعمليّات توحيد وإدماج 

ل املسؤوليّة املهنيّة عىل تنفيذه. مواضيع البحث وتحمُّ

 מאיירס ג׳וינט
ברוקדייל
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ُملّخص
تعالج هذه الورقة موضوع مسح الخطّة الخمسيّة للسّكان البدو يف النقب يف الفرتة الواقعة بني العاَمنْي 2021-2017 )َوفْق قرار الحكومة 
2397( )يف ما ييل: الخطّة الخمسيّة(: تحديد المواد األساسية للخطة وتحليل العالقة بينها: يدور الحديث عن الخطّة الحكوميّة الثانية املتتالية 

التي ترصد املوارد لهذه الفئة السّكانيّة التي تقع يف قاع التدريج االجتامعّي _ االقتصادّي يف دولة إرسائيل. تسعى هذه الخطّة إىل تقليص 
املجتمع اإلرسائييّل من خالل رصد ميزانيّة إضافيّة  انخراطها واندماجها يف  الدولة، وتعزيز  السّكانيّة يف  الفئات  البدووسائر  الفجوات بني 

وتوفري ميزانيّات من مصادر إضافيّة، وكذلك بواسطة تطوير مخطّطات عمل يف شتّى املجاالت.

تطبيقها.  يف  املشارِكة  الحكوميّة  األجسام  من  الكبري  وبالعدد  تتناولها،  التي  الحياتيّة  باملجاالت  يتعلّق  ما  كّل  يف  مركَّبة  الخمسيّة  الخطّة 
يُجري معهد مايرس -جوينت -بروكديل بحثًا مراِفًقا واسًعا للخطّة الخمسيّة، ويتضّمن 15 بحثًا يف شتّى املجاالت املعيشيّة. عالوة عىل هذه 
األبحاث، يُجري املعهد بحثًا شاماًل حول الخطّة بغية فحصها فحًصا شموليًّا من خالل استخدام منهجيّات بحثيّة جرت مالَءمتها لتداخالت 

مركَّبة، ويشمل هذا الفحص -يف ما يشمل-إدماًجا لشتّى األبحاث التي أُجِريَت حتّى اآلن.

يعرض هذا التقرير املرحلَة األوىل من البحث التقييمّي، املتمثّلَة يف إجراء عمليّة مسح للخطّة من خالل فحص الصورة العاّمة والطرائق 
التي تسعى من خاللها هذه الخطّة إىل النهوض بالسّكان البدو يف النقب يف َمناٍح عّدة، نحو: الرتبية والتعليم )الرسمّي وغري املنهجّي(؛ 
املسح كذلك من فحص  والصّحة. ميّكن  واملجتمع  الرفاه  التحتيّة؛  البنى  تطوير  البدويّة؛  املحلّيّة  السلطات  أداء  التشغيل؛  العايل؛  التعليم 

العالقات التبادليّة بني مختلف املجاالت التي تعالجها الخطّة. 

يشمل املسح إعداد موديالت منطقيّة للخطّة بأكملها، ولكّل واحد من مجاالت التداخل املركزيّة فيها. ساعدت املوديالت عىل استخالص 
واحد  لكّل  بالنسبة  املركزيّة  االستنتاجات  تجميع  الحاليّة  الورقة  يف  جرى  املجاالت.  من  واحد  كّل  حول  لة  مفصَّ ات(  )تبرُّصُّ استنتاجات 
هذه  مناقشة  شأن  من  أّن  البحث  طاقم  يعتقد  املسح.  مسار  من  استخالصها  جرى  مهّمة  عاّمة  استنتاجات  إىل  باإلضافة  املجاالت،  من 
االستنتاجات أن تساعد عىل بَلَْورة مسار تفكري منتظم حول الخطّة، وتحديد املجاالت التي حظيت مبعالجة شاملة من ناحية، وتلك التي مل 
تحَظ بعد باملعالجة، من ناحية أخرى. من شأن مسار كهذا أن يساعد عىل فهم الخطّة الخاّصة بالسنوات 2021-2017، واألهّم من ذلك أنّه 

قد يشّكل أداة مساِعدة لرسم الخطّة الخمسيّة للسنوات 2022-2026.

نعرض يف ما ييل االستنتاجات املركزيّة التي جرى استشفافها من عمليّة املسح: 

نويص أن يجري فحص إمكانيّة تطوير استجابة مالَءمة للشبّان البدو املتبطّلني )أولئك الذين يجدون صعوبة يف االنخراط يف العمل أو  	
الدراسة(، والتفكري يف قضايا الرتبية والتعليم، والتعليم العايل، والتأهيل املهنّي، والتشغيل، واالندماج يف املجتمع املحيّلّ يف هذا السياق.

نويص أن يجري فحص إمكانيّة بناء آليّة هيكليّة إلرّشاك الجمهور البدوّي يف إعداد الخطّة الخمسيّة القادمة ويف تطبيقها، سواء أكان  	
ذاك يف كّل ما يتعلّق باألمور املركزيّة التي يجب تسليط الضوء عليها، أَْم يف ما يتعلّق بطرائق عمل الخطّة وتطبيقها. 

عليها  	 متَّفق  بأهداف  الفعيّل  النهوض  سبيل  يف  البدو  السّكان  فيها حشد  ميكن  التي  العمل  مجاالت  تحديد  فحص  يجري  أن  نويص 
)كمكافحة العنف أو جودة البيئة -عىل سبيل املثال(.
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عىل الرغم من االستجابات والحلول الواسعة التي جرى توفريها يف مجال الرتبية والتعليم بعاّمة، ومبركّباته املختلفة )التعليم الرسمّي،  	
قامئة. يف سبيل مراعاة شتّى  برامج  إىل  ارتكازًا كبريًا  الحلول  ترتكز هذه  الالمنهجية(،  والرتبية  املعلّمني،  البيداغوجيا وتأهيل  مبا يشمل 
التحّديات يف هذا املجال )وبعضها حرُّصيّة للسّكان البدو يف النقب، وتفاقمت بسبب أزمة وباء الكورونا(، نويص بالتفكري يف وضع خطّة 
دة لهذه الرشيحة السّكانيّة، وتتناول األبعاَد املختلفة ملجال الرتبية والتعليم )وال سيّام جودة  شاملة لبضع سنوات، عىل أن تكون محدَّ
التدريس، والترسُّب من املدارس البدويّة يف النقب، والتحصيل يف امتحانات البـچـروت، والتوجيه ملواصلة الدراسة بعد املرحلة الثانويّة(.


