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الطواقم الطبیة العربیة في الصف األول لمكافحة جائحة كورونا
الفترةھذهفيالمرافق.وجمیعالتعلیمجھازوفياالقتصادفيكبیراًضرراًسببوقدالبالد،فيشاملإغالقبعد2021عامبدأ

الضغوطاتجمیعتحملعلىوعملتالفیروس،مواجھةفياألولالدفاعخطفيكانتالتيالعربیةالطبیةالطواقمدوربرزالعصیبة،

خاللنظمناتفرقة.أیةدونالمصابینجمیععالجفيواألخالقیةاإلنسانیةبالمعاییرملتزمینجداً،صعبةظروففيالمصابینعالجعند

السنة عدداً من الورشات مع الطواقم الطبیة العربیة، وقمنا بتشجیع اإلعالم على تغطیة دورھم.

أربع المعارك اإلنتخابیة
مجتمعنامطالبحولالندواتمنعدداًونظمناالسیاسیة،المشاركةفيمجتمعناحقحولبالمرافعةاألربعاالنتخابیةالمعاركخاللقمنا

منلعدداالنتخابیةالحمالتأنماطفيتغییرحصل1997عاممنذمرةوألولالعنصري.للتحریضوتصدیناالقوائم،منالعربي

األحزاب، ومن بینھا أحزاب لیبرمان ونتنیاھو.

وألولالعربیة،الطبیةالطواقمعملتجاھلیستطعلمدوريبشكلالعربعلىالتحریضعلىاعتادالذينتنیاھوبنیامینالحكومةرئیس

شعبنا.ضدلسنواتقادھاالتيالترانسفیرحملةلیبرمانوتراجعالعربیة،البلداتفيانتخابیةجولةفيخرج1997العاممنذمرة

فیھاتوددوالتياإلعالمیة،یائیر""أبوحملةفيخرجحكومة،تشكیلفيخاللھاوفشلنتنیاھوخاضھاانتخابیةمعاركأربعبعد

وأصواتدعمعلىیحصلأنمنخشیةھناككانتعربیة،بلداتعدةفيواجتماعاتنشاطاتفيالمشاركةخاللمنالعربللمواطنین

ھذهیمیزمااالقتراع،صندوقفيصوتھووزنالتأثیرفيقوتھتماماًیدركالعربيالمصوتأنالبدایةمنذأكدمساواةمركزلكنالعرب،

10إلىمقعدا15ًمنوھبطواوالمشتركة،الموحدةقائمتین،إلىانقسمواأنبعدالكنیستفيممثلیھعاقبالعربيالمواطنأناالنتخابات

مركز مساواة، لحقوق المواطنین العرب في إسرائیل

1



مقاعد فقط، ولم یدعم الناخب العربي نتنیاھو كما توقع البعض.

التحریضعلىانتخاباتكلفيالیھودیةالقوائماعتادتحیثالعرب،ضدالتحریضحمالتفشلأمرین،في2021انتخاباتتمیزت

أجواءأدتالحمالت.ھذهفشلأثبتتاألخیرةاالنتخاباتالیھود،المصوتینأصواتكسبأجلمنوحقوقھمالعربالمواطنینضد

بنأمثالالكنیست،إلىالعنصریین"الكھانزیم"رجوعإلىباإلضافةالحكومي،االئتالففي(الموحدة)عربیةقائمةدخولإلىاالنتخابات

غفیر، الذین یتمیزون في تحریضھم الدائم على العرب.

نتنیاھو افتعل مواجھات دمویة لمنع نقل السلطة
الشیخحيسكانإخالءمحاوالتبعدإقلیمیةحربفتیلوأشعلالمختلطةوالمدنالقدسفيدمویةمواجھاتأیارخاللنتنیاھوافتعل

جراح في القدس من بیوتھم، وتقیید حریة العبادة في المسجد األقصى وكنیسة القیامة.

مواجھة التحریض والعنصریة
تظاھراتفيالخروجبعدالمتطرفاإلسرائیليالیمینقبلمناعتداءاتإلىالعربیةوالبلداتالقدسسكانتعرضالماضيأیارشھرفي

قمعأدواتواستعملتشدید،بعنفالتظاھراتعلىاإلسرائیلیةالشرطةقواتردتبیوتھم،منجراحالشیخحيسكانبطردمنددةسلمیة

أسفرت عن إصابات كثیرة، خاصة في األعین، وقتل شابان عربیان وھما محمد كیوان وموسى حسونة.

لبعضھمووجھتعربي،معتقل2600یقاربمااإلسرائیلیةالسلطاتاعتقلتبموجبھاالتيونظام""قانونحملةعناألمنوزیرأعلن

منھم.معتقل360حواليمحاكمةتجريالیوموحتىاتھام،لوائح

ویافاواللدحیفامثلالمختلطة،المدنفيخاصةعرب،ومواطنینوبیوتأحیاءعلىمتطرفینمستوطنینإعتداءاتالفترةھذهخاللوثقنا

وعكا، حیث أشھر بعض المتطرفین السالح وآخرون السكاكین، إضافة إلى دعوات یومیة القتحام البلدات العربیة والمناداة بقتل العرب.

عمل مركز مساواة بالتعاون مع المراكز الحقوقیة المحلیة على مواجھة العنف العنصري ضد المواطنین العرب:

قدم المركز خدمات استشارات قانونیة لقسم من المعتقلین،❖

جراءشدیدةإلصاباتتعرضواالذینالمصابینمنعددإلىإضافةعملھم،منفصلواالذینالعملمنكبیرعددالمركزرافق❖

االعتداءات، التي سببت لھم تشوھات وأثرت على سیر حیاتھم.

بحقھم.تمییزخلفیةعلىعربطالب6فصلتالتي"فیكتوري"شركةمساواةمركزیقاضي❖

توجھ المركز إلى المجتمع الدولي من أجل العمل على وقف العنف واعتداءات المستوطنین والشرطة لحمایة المواطنین العرب.❖

قام المركز بتوثیق شامل لألحداث من بدایتھا حتى مرحلة الھدوء.❖
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عنف الشرطة والعنصریة

عدداًاألخیرةالسنواتسجلتدمائھم،ھدرواستسھالعنصريبشكلالبالدفيالعربالمواطنینمعبالتعاملإسرائیلشرطةتستمر
دونحتىالملفاتتغلق(ماحاش)الشرطةافرادمعالتحقیقدائرةفإنذلك،منبالرغماألمن،وأجھزةالشرطةیدعلىالقتلىمنكبیراً

تحقیق جدي في تفاصیل االعتداء.

الشرطة:لعنفنتیجةثاكلةعربیةعائالتثالثتمثیلعلى2021عامفيمساواةمركزعمل

ً)33(عنبتاويمنیرالشابشرطيقتل2021آذارفي❖ نحاسألبیرالمحاميمساواةمركزإدارةعضوتابعحیفا،منعاما

الملفإغالقبسبب(ماحاش)الشرطةأفرادمعالتحقیقدائرةفيالمتھمالشرطيضدشكوىمساواةمركزقبلمنالموكل

وتبرئة الشرطي القاتل.

ً)17(كیوانمحمدالشابقتلاالحتجاجیة،التظاھراتقمعوخاللأیارأحداثفي❖ معیجلسكانعندماشرطيیدعلىعاما

الشھیدعالجخاللالعائلةمساواةمركزطاقمرافقالفحم،أممدینةمدخلعلىركنوھاالتيللسیارةالخلفيالمقعدفيصدیقھ

رجالمعالتحقیقوحدةتجریھاالتيالتحقیقاتخاللنحاسألبیرمساواةمركزمنالموكلالمحاميویرافقھمالمشفى،في

الشرطة.

)39(هللاعبدإیادقتلفيالتحقیقلملفالعامةالنیابةإغالقأعقابفيالشرطةضدمدنیةقضیةھولندرعاميالمحاميقدم❖
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عاماً من قبل رجال الشرطة.

یرافق المركز الشاب شادي بوشكار الذي فقد عینھ نتیجة اعتداء رجال شرطة علیھ في مدینة حیفا خالل احداث أیار، وما زال❖

تحصیلأجلمنالشرطةأفرادمعالتحقیقدائرةتجریھاالتيالتحقیقاتفيمساواةمنالموكلنحاسألبیرالمحاميیرافقھ❖

حقوقھ القضائیة والمدنیة.

كانتالتيالمستوطنینمنعصابةیدعلى12.5.2021فيالعتداءمنزلھتعرضالذينصارأبوودیعاسبانیاقنصلحول❖

التيالمدینةمنالعربیةالعائالتمنوعددالقنصلباسمشكوىمساواةمركزقدمالعرب،منلالنتقاموتدعوحیفاأحیاءتجوب

تضررت إثر الھجمات المختلفة.

عاممنذفرحجعفرالحقوقيمساواةمركزمدیرعلىاالعتداءملففيالشھاداتإلىاالستماعبحیفاالصلحمحكمةتواصل❖

دعوىنحاسألبیرالمحاميقدموقدالقدم،فيكسورفيلجعفرتسببالذيباالعتداءاالعترافالشرطةترفضحیث،2018

سالمةحسابعلىالشرطةمعوتعاونالطبیةالحقیقةإخفاءحاولالذيتسیونبنيومشفىالمعتديالشرطيضدمدنیة

المریض.

الخاصالقطاعمنمحامینجانبإلىاألخیرة،السنةخاللحدثتالتيالشرطةعنفحولالقضایاعشراتالمركزیتابع❖

ومؤسسات أھلیة زمیلة.

التطویر االقتصادي ومیزانیة الدولة

المالئمةالتحتیةالبنیةفيتمییزمنالعربیةالبلداتغالبیةوتعانياإلسرائیلیة،الحكومةقبلمنمتعمدإھمالمنالعربيالمجتمعیعاني

العاممدارعلىویعملالعربي،للمجتمعاالجتماعیةاالقتصادیةالحقوقتحصیلعلىمساواةمركزیعملاإلسكان.ومشاكلوالمواصالت

على متابعة المیزانیة العامة للدولة وحصة المجتمع العربي منھا.

شیكلملیار20بقیمةتطویرمیزانیاتاستثمار
األعوامبینماعلیھمالحكومةصادقتشیكلملیار20بقیمةمیزانیاتاستثمارمتابعةفياألخیرةالسنواتخاللالمركزقام
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والثقافة.والشوارعالجماھیریةوالمؤسساتالسكنیةواألحیاءالمدارسلبناءرصدت2015-2020

منھاملیار29.5علىتصادقوالحكومةشیكلملیار64برصدالمطالبة
الطاقمأجراھاعمیقةدراسةبعدشیكلملیار64بقیمةالحكومیةالوزاراتمیزانیةمنالعربيالمجتمعمطالبمساواةمركزبلور

صادقتمداوالت،عدةوبعداالھلیة،والجمعیاتالمجتمعیةوالمنظماتالمحلیةالسلطاترؤساءمعلقاءاتخاللومناالقتصادي

المیزانیةبنودعلىتصادقلمالكنیستأنمساواةمركزوكشفالعربي.للمجتمعالقادمةللسنواتملیار29.5میزانیةعلىالحكومة

.2022عام550رقمالحكومةقرارلتنفیذ

نسبةوخفضالصناعة،مجاالتفيالمطلوبةالمیزانیاتوتحصیلالفجواتإغالقأجلمن2022عامفيالعملمساواةمركزسیواصل

الفقر، والتربیة والتعلیم، واإلسكان، وتحسین أوضاع عرب المدن المختلطة والتاریخیة والنقب، والثقافة.

عربيمسرحإلقامةشیكلملیون3.7بقیمةمناقصة
40المبلغ2021عاموتجاوزتالثقافة،وزارةضد2012عاممساواةمركزالتماسأعقابفيارتفاعاًالعربیةالثقافةمیزانیةسجلت

جمعیاتمنتدىمساواةمركزرافق"المیدان".للكبارالعربيالمسرحأغلقتقدریجفمیريالسابقةالثقافةوزیرةوكانتشیكل.ملیون

لمطلبوالثقافةالمالیةوزارتااستجابتوقدكنیست،أعضاءمعبالتعاونالعربيللمجتمعالثقافیةالحقوقتحصیلعلىالعملفيالثقافة
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شیكل.ملیون3.7نحوتبلغسنویةمیزانیةلھارصدتعربيمسرحإلقامةمناقصةعنوأعلنالطیبي،أحمدالكنیستعضو

تعیین مدیر عربي لسلطة التطویر االقتصادي في المجتمع العربي
وزیرةقبلمنالعربيالمجتمعفياالقتصاديالتطویرسلطةإلدارةمالئمغیرسیاسيتعیینإفشالبعد

منالتيمناقصةعنالوزارةأعلنتمساواة،مركزالتماسأعقابفيجملئیلجیالالسابقةالمدنیةالمساواة

خاللھا تم تعببن االقتصادي حسان طوافرة إلدارة سلطة التطویر االقتصادي.

التطویرسلطةطواقموبناء،550رقمالجدیدالحكوميالقراربلورةفيطوافرةبدأالمنصب،تسلمبعد

االقتصادي من جدید.

ورشات عمل ومؤتمر برلماني حول میزانیة الدولة
والكنیستالحكومةعلىالضغطبھدفكنیستأعضاءبمشاركةعقدالدولةمیزانیةحولخاصومؤتمرعملورشةمساواةمركزنظم

.2022-2021للسنواتالحكومةمیزانیةإقرارقبل
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قریة جسر الزرقاء تشھد استثمارات واسعة

الفقرمنالقریةعانتحیثالمتعاقبة،اإلسرائیلیةالحكوماتمنالسنواتمدىعلىمتعمدشدیداھمالمنالزرقاءجسرقریةعانت

المحليالمجلسمرافقةعلىسنواتعشرمنذمساواةمركزعملوالجماھیریة،الحكومیةوالمؤسساتالتحتیةالبنیةوغیابوالبطالة

ومؤسسات القریة لتحصیل حقوقھا المسلوبة من خالل تخصیص خبرات بمجاالت المرافعة والتنظیم المجتمعي واالستشارات.
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حملة إعالمیة لتسویق خاصیة مرافق القریة وأھلھا
جاذبمكانإلىاألخیرالسنواتفيالقریةتحولتحیثمساواةمركزعملخاللمنتطویرمرحلةفيالقریةتمراألخیرةالسنواتفي

للسیاحة المحلیة واالستثمارات التطویریة والتجاریة.

إنھاء مخططات بناء وإصدار رخص لبیوت دون ترخیص
مئاتترخیصوتمبناءمناقصاتصدرتأعقابھافيالتياألحیاءمنلعددوتفصیلیةللبلدشاملةمخططاتعلىأیضاالمصادقةتمت

المنازل التي كانت دون تراخیص بناء.

قریة الصیادین وأوامر الھدم
والذيجربانحمامةالصیادةمبنىھدمقرارضداستئنافاًمساواةمركزقدم

تفعلھماأنالمركزواعتبر،2020عامفيوالحدائقالطبیعةسلطةأصدرتھ

االخرینالصیادینعلىالضغطإلىیھدفھدمأوامربإصدارالسلطاتالیوم

وسكان قریة جسر الزرقاء.

بقریةاالعترافأجلمنبرامجتقدیمفيالمساعدةفيأیضاالمركزساھم

الصیادین بالتعاون مع ممثلي الصیادین والزمالء بجمعیة "المیزان".

دورة تأھیل لطواقم تمریض شباب جسر الزرقاء
15ًنجح فيالتمریضمدرسةفيدراستھمإنھاءبعدللعملتؤھلھمشھادةعلىالحصولفيالزرقاءجسرقریةمنوممرضةممرضا

كاملوبتمویلمساواة،ومركزالمحليوالمجلسمعبالتعاونالصحةوزارةبینمتواصلعملضمنالبرنامجویأتيتسیون،بنيمشفى

من سلطة التطویر االقتصادي ووزارة الصحة.

افتتاح حضانات یومیة وقسم الرفاه االجتماعي
الرفاهقسم2021عامإلیھوانتقل2012عامفيتخطیطھبدأمبنىفيالزرقاءجسرألطفالیومیةحضاناتغرف7القریةافتتحت

االجتماعي، الذي عمل لسنوات طویلة في مبنى مھمل ال یلیق بالمحتاجین لخدمات القسم.
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منع اإلقالة الجماعیة لعمال وعامالت خالل جائحة كورونا
واألزماتالتقلیصاتبسببوظائفھممنالعربالعمالعشراتفصلمنععلىكوروناجائحةانتشارفترةخاللمساواةمركزعمل

االقتصادیة التي حدثت.

منح للطالب الجامعیین
فيوالنجاحاألكادیميتعلیمھمإكمالعلىلمساعدتھمالتعلیمیةالمؤسساتمنلطالبالمنحمئاتتقدیممنالمحليالمجلستمكن

فيورافقھمثانویینلطالبمھنيتوجیھورشاتالمركزنظمحیثمساواة،مركزورشاتفيمنھمعددوشاركالمختلفة.المساقات

زیارات المؤسسات األكادیمیة وشركة انتل.

مخططات لبناء مدارس وحضانات
مدرستینبناءالمتوقعمنحیثالقریة،طالبحاجاتمعلتتجاوبوالحضاناتالمدارسمنالمزیدلبناءعملھالمحليالمجلسیواصل

القادمة.السنواتخاللحضانات7و
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المرافعة القانونیة والبرلمانیة

منع تمدید قانون المواطنة العنصري
منالمواطنةقانونبتمدید2003عاممنذالقضاءوزارةتقومحیثالمواطنة،قانونضحایاعائالت2003عاممنذمساواةمركزرافق

الكنیستفيالقانونتمدیداقتراحإفشالتماإلعالمي،والضغطواللقاءاتاالجتماعاتمنكبیرعددبعدبالكنیست.علیھالمصادقةخالل

القانونتمدیدفشلبعدحقوقھاعلىالحصولمنالعائالتمنعأجلمنصالحیاتھااستغاللالداخلیةوزیرةتحاول.2021عامفي

العنصري.

جمعفيالعائالتمعاناةیفاقممماعام،كلاإلقامةتمدیدتشملكثیرةبنوداًیضمالذيالقانونمنتعانيالمتضررةالعائالتأنیذكر

علىالحصولمنمنعھمإلىإضافةوعنصریة.سیئةمعاملةیتلقونحیثالداخلیة،وزارةإلىوالوصولوالمستنداتالثبوتیةاألوراق

تأمین صحي ورخصة سیاقة والعدید من الشروط التي تنغص حیاتھم الیومیة وتفرق شمل العائالت.

تمدید قانون الخطیط السریع- الفاتمال
عربیة.بلدة31بجدیدةألحیاءمخططاتإنھاءفيسیساھموالذي"الفاتمال"،السریعالتخطیطلقانوندعمھعنمساواةمركزأعرب
فيستساھمالتيالتخطیطمراحلكلوإنھاءتطویرأجلمنالمؤقتالقانونتمدیددعمعلىمساواةمركزعملالحكومة،تشكیلبعدفوراً

بناء أحیاء جدیدة وببعض المناطق تمنح الترخیص لمباني غیر مرخصة.
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التيالعادیةالتخطیطھیئاتالفاتمالتمدیدوتعارضالبرلمانیة،الداخلیةلجنةعلیھصادقتأنبعدالقانونتمدیدعلىالكنیستصادقت

المحلیةالتخطیطلجانفيالعربيالتمثیلبتحسینمساواةمركزیطالبالعربیة.البلداتمخططاتعلىالمصادقةفيتاریخیاًتماطل

المكسوربیرسكنیة)،وحدة3475+771(طرعانالفاتمال:فيالمصادقةمراحلإلىدخلتالتيالبلداتوبینوالقطریة،واإلقلیمیة

الطیرة)،1625(شفاعمرو)،603(غوشأبو)،570(عیلوط)،768(المزرعة)،2263(الطیبة)،520(طبعونبسمة)،703(

الفحمأم)،1700(الفریدیس)،600(غوشأبو)،700(عبلین)،4541(رھط)،888(إكسال)،554(األسددیر)،2070(

قاسمكفر)،2800(عرعرة)،14924(المكرجدیدة)،1000(الكروممجد)،4980(عرابة)،5269(طمرة)،1500+7000(

).1150(الغربیةباقة)،2000(سخنین)،600(الشبليعرب)،450(الزرقاءجسر)،1300(

العربیةالبلداتفيمبنى120إنشاء
خاللتابعناالعربیة،البلداتفيالجماھیریةللمؤسساتمباٍنإقامةوعدمالعربیةالبلداتضداإلسكانوزارةتمییزمنسنواتبعد

العربیة.البلداتفيوملعبمبنى120لبناءشیكلملیون700نحوتحویلاألخیرةالخمسالسنوات
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استعراض انتھاك حقوق المجتمع العربي في المؤتمر البرلماني بمناسبة یوم حقوق اإلنسان

العالميالیومبمناسبةبرلمانيمؤتمرفيالعربيالمجتمعحقوقانتھاكاتموسىسلمانسھىمساواةلمركزالتنفیذیةالمدیرةاستعرضت

بحضور،14.12.2021تاریخفيروزینمیخالالكنیستعضومعبالتعاونالمواطنحقوقجمعیةنظمتھالذياالنسان،لحقوق

العملالكنیستأعضاءطالبتحیثوالمجتمعیة،والمدنیةاألھلیةوالجمعیاتالمنظماتعنومندوبینالكنیستوأعضاءالوزراءعشرات

على تغییر المكانة القانونیة واالقتصادیة للمجتمع العربي.

إلىإضافةوالثقافیة،والسیاسیةواالجتماعیة،واالقتصادیةالقانونیةالمكانةفيالمختصمساواةمركزموقفمداخلتھاخاللوعرضت

بشكلالمواردتوزیعإلىإضافةالقانونیة،المنظومةفيجذريبتغییرالمطالبةخاللمنالمركزعملعلیھایرتكزالتياألساسیةالمبادئ

متساٍو، والمطالبة في إنھاء االحتالل ورفع الحصار عن قطاع غزة.

العربالمواطنینثقةفقدانإلىأدىوھذاوالیھود،العربالمواطنینبینالتمییزسیاسةتتبعاإلسرائیلیةالقانونیةالمنظومةأنوأضافت

في الدیموقراطیة  والعدالة في الدولة.

استعراض وضع عرب المدن المختلطة
اعضاءمنمجموعةبمبادرةالكنیستفيعقدخاصمؤتمرخاللالمختلطةالمدنعربوضعفرحجعفرمساواةمركزمدیراستعرض

ونوفوحیفاوعكاوالرملةاللدبمدنالعربوضعالىفرحمداخلةخاللالتطرقوتملزیمي.ونعمھشحادةابوساميد.بینھمالكنیست

المختلطة.المدنالحیاءشیكلملیون600رصدفرحوطلباالقلیمیة.بالمجالسالعربیةوالبلداتھجلیل
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النشاط المجتمعي والتربوي یصل إلى آالف المشاركین

مستفید3000منأكثریستقطبوالحقوقيالتربويالثقافيالكرملمركز

الدراسيالتوجیھجمعیةمعبالتعاونأقمناهالذيوالحقوقي"التربويالثقافيالكرمل"مركزلمرافقالتحتیةالبنیةتحسینالعامھذاواصلنا

المبادراتمنمجموعةالمركزویستضیفالمختلفة.البرامجفيمستفید3000منأكثرالمنصرمالعامخالللیستقطبحیفا،مدینةفي

للدراسةوتحضیربسیخومتري،ودوراتفرح،وبولصناطورسلمانومكتبةكرو"،"ھیومانیتياإلغاثةجمعیةبینھاوالخاصة،األھلیة

للمحامیاتومكتبمشفیھ"،"كافھایتكتعلیمدوراتو"جوون"مایند"،"سمارتالمدارسلطالبالتعلیمودورات"أفاق"،الجامعیة

ABN،ومساكنفواخري،أشرفالفنانوجالیرياألرض،یوموأرشیفومعرض"المجدل"،والتلفزیونالسینمائياإلنتاجومجموعة

للطالب والطالبات الجامعیین. وقام المركز ھذا العام بتنظیم احتفاالت "آذار الثقافة" و"عیدنا ثقافة" بحضور المئات من أھالي حیفا.
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شراكة النساء في مواقع اتخاذ القرار "محل-لي"
اتخاذفيشریكةنسائیةقیادةتأسیسأجلمنالبالدأنحاءجمیعمنعربیةامرأة90بمشاركةلي""محلمشروعفياالنطالقةكانت

القرار، حیث یھدف المشروع إلى زیادة التمثیل النسائي من مجتمعنا في مواقع اتخاذ القرارات خصوصا في المجالس المحلیة والبلدیات.

ویذكرالقرار،اتخاذأماكنفيالعملعلىللتعرفودعمھنالمشاركاتإثراءفيساھمتومھمةمتنوعةمواضیععدةاللقاءاتوشملت

-المرأةبمكانةالنھوضووحدةعامالتنساء-نعماتمؤسسةمعوبالتعاونایبرتفریدریخومؤسسةمساواةمركزبمبادرةالمشروعأن

weومؤسسةجنبیت power.

العربي.مجتمعنافيالنساءبمكانةالنھوضأجلمن2022عامفيأیًضاسیستمرالمشروعأنإلىونشیر

مھارات المرافعة والقیادة الشبابیة
العلومالحقوق،مجاالتفيالجامعیین/اتللطالب/اتالمجتمعي،والتنظیمواإلعالمیةوالدولیةالمحلیةالمرافعةدورةالمركزنظم

.4.10.2021فياإلعالماالقتصاد،االجتماعیة،العلومالسیاسیة،

استمرت لمدة ثالثة أیام، وتضمنت محاضرات ولقاءات حول:
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الھویة الوطنیة والمجتمعیة.❖

المرافعة البرلمانیة والقانونیة والدولیة.❖

التطویر االقتصادي ومیزانیة الدولة.❖

التنظیم المجتمعي.❖

استخدام الصحافة واإلعالم للتأثیر.❖

دورة اإلعالم
وتأثیرالبالد،فياإلعالمقوانینعنفیھاشرحورشاتخاللھامنوقدمتواإلعالمالصحافةحولدورةفيشبابیةمجموعةشاركت

السلطة على المضامین، والعالقة بین الملكیات الخاصة لوسائل اإلعالم وتأثیرھا على المضامین والتغطیة اإلعالمیة في المجتمع العربي.

الورشات الشبابیة الصیفیة- القیادة الشابة
عاًما18حتى15بینماالشابةلألجیالالدراسيالتوجیھوجمعیةالكرملمركزمعبالتعاونالشبابیةالحقوقورشاتمساواةمركزنظم

البالد.جنوبإلىالشمالأقصىمنعربیةبلدة16منوشابةشاًبا50بمشاركة

ولقاءالعلیا،العدلمحكمةإلىوزیارةعرب،كنیستأعضاءمعولقاءاتوسلوان،العربیةالقدسإلىزیاراتشملتقدالورشاتوكانت
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تطویرعلىوتدریبوالمحتوى،األفالموصناعةالخطابةفنفيتدریبوورشاتوحیفا،یافافيوجوالتأجنبي،دیبلوماسيسلكمع

كلقامتحیثوالتأثیر،التغییروقیادةاالجتماعيالعملعلىوحثھمالمشاركینمعوالتشبیكالتواصلاستمراربھدفاجتماعیةمشاریع

مجموعة من المشاركین باختیار مشروع وتطویره ووضع خطة عمل محددة كي یتم العمل علیھ بالتعاون مع مركز مساواة خالل السنة.

محاضرات في المدارس: الطیبة، جدیدة المكر، حیفا
عليعليمساواةمركزفيالمجتمعيالعملومنسقفرحجعفرمساواةمركزمدیرالمكرجدیدةقریةفيالبیرونيمدرسةاستضافت

خاللمنالمجتمعيالعملحولورشةلتقدیمأیوبوأسیلأسديروزالمرافعةدورةوخریجاتالجامعیتینالطالبتینبمشاركةالصالح

انتخابات المجالس الطالبیة.

نظم مركز مساواة محاضرة للصفوف السابعة والثامنة في مدرسة الكرمل - حیفا بعنوان "حقوق اإلنسان".

فياالجتماعيالتداخلمركزةداوود،مارلینالمربیةقامتمجتمعنا،.فيالعنفظاھرةحولالوعيرفععلىالكرملمدرسةتحرص

المدرسة،ببناء  برنامج مشترك مع مركز مساواة - قسم المجتمع المدني من اجل وتحفیز طالبھا على أخذ دور واٍع وفعال في المجتمع .

جرجورةقسطةالجامعيالطالبمساواة،شبابومجموعةالصالحعليعليالمجتمعيالعملومنسقفرحجعفرمساواةمركزمدیرزار

العالميالیومبمناسبةعشروالحاديالعاشرللصفورشةتقدیمإلىالزیارةوھدفتحیفا،فيالمتنبيمدرسةإحمود،ونورعروقوبراءة

لحقوق اإلنسان.
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محاضرةإللقاءالصالحعليعليالمجتمعيالعملومنسقفرحجعفرمساواةمركزمدیرالطیبةالنجاحعتیدالثانویةالمدرسةاستضافت

عنممثلالختیارانتخاباتاألسبوعنفسفيالمدرسةونظمتالمدارس.فيالطالبمجالسخاللمنالطالبيالعملأھمیةحولللطالب

المجلس الطالبي، وقامت بعدة نشاطات ومحاضرات  للطالب في مجاالت القیادة والتأثیر المجتمعي.

اختراق الحصار المفروض على المجتمع العربي الفلسطیني
علىالمفروضالحصاراختراقإلىیھدفخاصمشروعبتطویرمساواةمركزقاموالمجتمعيالسیاسيالتغییراستراتیجیاتضمن

باشرناحیثالمختلفةواللغویةالسكانیةالمجموعاتبین"التضامن"تطویرخاللمنالیھوديالشارعفيالفلسطینيالعربيالمجتمع

العمل على:

تأسیس موقع معلوماتي وإخباري متعدد اللغات: عربي عبري انجلیزي روسي.❖

تأسیس منتدى طواقم طبیة.❖

إقامة منتدى إعالم متعدد اللغات والثقافات.❖

العمل على تنظیم مؤتمر حول البلدات المختلطة بالتعاون مع جامعة حیفا وجمعیة التطویر االجتماعي.❖

بحقوقھم.االعترافالدولةترفضشخص1200منأكثرتطعیم❖
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عدةومنفلسطینیینوعمالرسمیةإقامةأوسیاسیةمكانةأيدونمقیم1200لكوروناتطعیمتقدیمتملغیرك""أحبجمعیةمبادرةفي

بلدات.

االتفاقتمالبلدیة.ورفضتكوروناضدالتطعیمبتقدیمتقومكيمكاناًلھاتوفرأنحیفابلدیةمنطلبتقدلغیرك"احب"جمعیةوكانت

مع مركز مساواة على التعاون المشترك مع الجمعیة التي تعمل من أجل إنقاذ حیاة أشخاص تتجاھلھم الدولة وال تقدم لھم أیة  خدمات.
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المرافعة والحضور الدولي

لقاء مع وزیر الخارجیة الكندي

فيجولتھخاللالسفیرةبرفقةجرنواماركالكنديالخارجیةوزیرمعالتنفیذیةالمدیرةموسىسلمانوسھىمساواةمركزمدیرالتقى

الشرق األوسط. أعلن وزیر الخارجیة عن برنامج جدید لتكثیف عمل كندا من أجل السالم في الشرق األوسط.

مطالبة مبعوث الوالیات المتحدة للشرق األوسط التدخل لوقف الحرب على غزة
إیقافأجلمنبالتدخلوطالبھعمرھادياألوسطالشرقفيالمتحدةالوالیاتمبعوثمعأیارفيالكرامةھبةخاللمساواةمركزالتقى

العنف واالعتداءات الحاصلة على الشعب الفلسطیني في البالد من الشرطة والمنظمات العنصریة.

البعثة البرلمانیة األوروبیة تلتقي مع المؤسسات الحقوقیة
منبأمرفلسطینیةإنسانحقوقمنظمات6إغالقملفإلىوتطرقالبالد،زارتالتياألوروبیةالبرلمانیةالبعثةمعمساواةمركزالتقى

وزیر االمن اإلسرائیلي. یذكر أن مركز مساواة المشارك الوحید عن المنظمات والجمعیات العربیة في اللقاء.

عالقة مھنیة متواصلة مع السلك الدبلوماسي في البالد
والمجتمعالسفاراتبینماالتعاونأجلمناألوروبیینالسفراءمنكبیرعددمعمساواةمركزوإدارةطاقمالتقى2021عامخالل

الفخريوالقنصلدكتوريھانسالسیدھولنداسفیرمنھمالبالد،فيالعربالمواطنینیعیشھاالتياألوضاععلىالطالعھمإضافةالعربي

اإلسباني ودیع أبو نصار والسكرتیرة السیاسیة األولى في السفارة الھولندیة سارة ستویتل.
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جمعیة أصدقاء مساواة في الوالیات المتحدة األمریكیة
العملأجلمنالفلسطینيالمجتمعحولالفعالیاتمنسلسلة2021أكتوبرفيالمتحدةالوالیاتفيمساواةمركزأصدقاءجمعیةنظمت

معاالجتماعتمالجولةوخاللالعاصمة،وواشنطنانجلوس،ولوسوجورجیا،نیویورك،مدنفيمساواةأصدقاءجمعیةدعمعلى

أعضاء في الكونغرس األمریكي ومنظمات وجمعیات أھلیة.

األمریكياإلعالمفيمداخلتھمنقلفیھتمالذيالتمییزلمكافحةاألمریكیةالعربیةالجمعیةADCمؤتمرفيمشاركتھمإلىإضافة

السیاسةعلىللتأثیرالسیاسينشاطھاتكثیفإلىالمتحدةالوالیاتفيالعربیةالجالیاتدعوتھمبعداألوسطالشرققضایافيالمتخصص

الداخلتحدیاتلوضعالداخل،منالفلسطینیةللمؤسساتالمجالإفساحالمشاركینمنومطلبھماألوسطالشرقفياألمریكیةالخارجیة

على طاولة متخذي القرار والمؤسسات السیاسیة األمریكیة، إلى جانب المؤسسات البحثیة والتربویة والعلمیة.
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مركز مساواة في اإلعالم العالمي
➢ New York  Times - For Israel’s Palestinian minority, feelings of relief but no rejoicing

➢ New York Times - A Historic Moment for Israeli Arabs, but With a Question Mark

➢ New York Times - Israel’s Parliament Approves New Government, Ousting

Netanyahu

➢ New York Times - Riots Shatter Veneer of Coexistence in Israel’s Mixed Towns

➢ Rania Khalek Dispatches - “Everyone is inciting against us!” - Israeli mobs attack

Palestinians across the country

➢ Mondoweiss - How Netanyahu stands to gain from the escalating violence in

Palestine

➢ Mondoweiss - How Israel’s Citizenship Law collectively punishes its Palestinian

citizens
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https://www.nytimes.com/2021/06/03/world/middleeast/israel-prime-minister-palestinians.html
https://www.nytimes.com/2021/06/04/world/middleeast/raam-palestinian-israel-government.html
https://www.nytimes.com/live/2021/06/13/world/israel-knesset-bennett-lapid-netanyahu?
https://www.nytimes.com/live/2021/06/13/world/israel-knesset-bennett-lapid-netanyahu?
https://www.nytimes.com/2021/08/01/world/middleeast/israel-arabs-jews-palestinians-riots.html
https://open.spotify.com/episode/7yfih6DhDLs31DWimRn1Hq
https://open.spotify.com/episode/7yfih6DhDLs31DWimRn1Hq
https://mondoweiss.net/2021/05/how-netanyahu-stands-to-gain-from-the-escalating-violence-in-palestine/
https://mondoweiss.net/2021/05/how-netanyahu-stands-to-gain-from-the-escalating-violence-in-palestine/
https://mondoweiss.net/2021/07/how-israels-citizenship-law-collectively-punishes-its-palestinian-citizens/
https://mondoweiss.net/2021/07/how-israels-citizenship-law-collectively-punishes-its-palestinian-citizens/


➢ Mondoweiss - Israelis feel abroad in Haifa

➢ Mondoweiss - The absence of the Arabic language from the public sphere in Israel

➢ Middle East Eye - Israel Supreme Court rejects appeal by Palestinians to establish

school

➢ Al-Monitor - New vaccination campaign targets Arab-Israelis

➢ Al-Monitor - Palestinians hesitant to celebrate as family reunification ban fails

➢ The Jerusalem Post - Arab-Israeli citizens org. calls to keep business accelerators

open

➢ The Jerusalem Post - Separated Palestinian families ready for end to Israel

Citizenship Law

➢ The Jerusalem Post - Arab-Israeli man killed in Haifa, marking the 100th victim this

year

➢ The Times of Israel - Police’s conduct probed after 35 injured at Arab Israeli protest

➢ Knesset News - Special Committee on Arab Society Affairs discusses wave of arrests

of Arab citizens; police official: There are about 8,000-10,000 illegal weapons in Arab

society

➢ The New Arab - How Israel's mixed cities became a demographic battleground for

Jewish extremists

➢ MintPress News - Revealed: The American Money Entwined with Israel’s Jewish

Terrorist Groups

➢ CGTN America - The Heat: Political uncertainty in Israel

➢ Arab News - Anger over Israeli PM’s vote-sharing deal with controversial anti-Arab

party

➢ Arab News - Jerusalem conflict stokes fears of civil war in Israel
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https://mondoweiss.net/2021/12/israelis-feel-abroad-in-haifa/
https://mondoweiss.net/2021/07/the-absence-of-the-arabic-language-from-the-public-sphere-in-israel/
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-supreme-court-reject-appeal-school-nof-hagalil
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-supreme-court-reject-appeal-school-nof-hagalil
https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/new-vaccination-campaign-targets-arab-israelis
https://www.al-monitor.com/originals/2021/07/palestinians-hesitant-celebrate-family-reunification-ban-fails
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-citizens-org-calls-to-keep-business-accelerators-open-687131
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-citizens-org-calls-to-keep-business-accelerators-open-687131
https://www.jpost.com/israel-news/separated-palestinian-families-ready-for-end-to-israel-citizenship-law-672993
https://www.jpost.com/israel-news/separated-palestinian-families-ready-for-end-to-israel-citizenship-law-672993
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-man-killed-in-haifa-marking-the-100th-victim-this-year-680860
https://www.jpost.com/israel-news/arab-israeli-man-killed-in-haifa-marking-the-100th-victim-this-year-680860
https://www.timesofisrael.com/polices-conduct-probed-after-35-injured-at-arab-israeli-protest/
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press270521f.aspx
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press270521f.aspx
https://m.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press270521f.aspx
https://english.alaraby.co.uk/analysis/how-lod-became-battleground-jewish-extremists
https://english.alaraby.co.uk/analysis/how-lod-became-battleground-jewish-extremists
https://www.mintpressnews.com/american-money-entwined-with-jewish-terrorism-israel/277432/
https://www.mintpressnews.com/american-money-entwined-with-jewish-terrorism-israel/277432/
https://america.cgtn.com/2021/05/05/the-heat-political-uncertainty-in-israel
https://www.arabnews.com/node/1811836/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1811836/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1858491/middle-east


➢ Ynet - Police shootout in Arab town kills two, including bystander
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https://www.ynetnews.com/article/rkzQOd8xu


طاقم مركز مساواة والھیئة اإلداریة

طاقم

مؤسس ومدیر،جعفر فرح
عام

مدیرة،سھى سلمان موسى
تنفیذیة

منسقة مرافعة،عالیة زعبي
برلمانیة وقانونیة

مدیر قسم،وسیم ناصر
العالقات الدولیة وتجنید

الموارد

منسق،علي علي صالحمدیرة مكتب،منى ظاھرمدیرة مكتب،الین نصرة
عمل مجتمعي

منسقة،سنبلة عالء الدین
إعالمیة

منسق إعالمي،نعیم موسىمنسق إعالمي،ورد قراقرة
دولي

منسقة،سلمى خمایسي
إعالمي دولي

مدیر،سیمون جدعون
حسابات داخلي
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الھیئة اإلداریة

محامي وكاتب,البیر نحاس
عدل

رئیس كتلة,كامل برغوثي
الجبھة في نقابة المعلمین

فرع الناصرة

محامیة,ماریان ابي نادر
وعضو لجنة مراقبة

محامي,غسان طنوس

محامي,أحمد غزاوي
محامیة ومدیرة,ماریا جمالوناشط اجتماعي

مؤسسة ھیومانیتي كرو
محاضرة,ھالة اسبنیولي

في دار المعلمین سابًقا
محاضر في,ھشام عبدو

التخنیون وعضو بلدیة حیفا
سابًقا

طبیب,نافع حاج یحیىمدیرة مدرسة,ریم خطیب
أسنان وناشط اجتماعي

مراقبة

محاسب,توفیق حصري
وناشط اجتماعي -  لجنة

مراقبة

مھندس بیئة,محمود اغباریة
وصحة وناشط جماھیري
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نشكر كل من ساعدنا وتبرع إلتمام العمل
تحصیلأجلمنیعملالذيمساواةمركزعملمنجزءاًتكونواأنلنافخرالعمل.استمرارأجلمنالمركزدعمأوللتطوعندعوكم

الحقوق االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة واالجتماعیة للمجتمع العربي الفلسطیني في إسرائیل.
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