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  تطوير البنى التحتية والخدمات للقرى مسلوبة االعتراف في النقبجدول المحتويات
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كلمة المديرين العامين

من نحن؟

المجتمع العربي باألرقام

ماذا أنجزنا في السنة الماضية؟

 السنة الماضية باألرقام ألعمال 
جمعية سيكوي

إنجازاتنا في مجال تعزيز المساواة

إنجازاتنا نحو بناء مجتمع مشترك

 30 عاًما من النضال من أجل 
المساواة والمجتمع المشترك 

وجهتنا إلى أين؟

طاقمنا

سيكوي على الخريطة

معطيات مالية

الصورة بلطف من أمل شوفاني، عدالة



إلى أصدقاء وصديقات جمعية سيكوي،
تحية وبعدـ

يرّسنا أن نقّدم لكم التقرير السنوي لجمعية سيكوي، والذي يلّخص أنشطتنا وإنجازاتنا 
ي نضالنا من أجل المساواة والحياة 

لعام 2020. كانت السنة الماضية مليئة بالتحديات �ف
ًرا  �ف الكورونا  أزمة  ألحقت  لقد  إرسائيل.  ي 

�ف واليهود  العرب  ف  المواطن�ي ف  ب�ي كة  المش�ت
إىل  ونظرا  واالقتصادية،   الصحية  للأزمة  نتيجة  وباالقتصاد.  الجمهور  بصحة  جسيًما 
كان  العرب  ف  بالمواطن�ي الذي لحق  ر  فإّن ال�ف  ، ي العر�ب المجتمع  الممنهج تجاه  ف  التمي�ي
 ، ي ، وخدمات الطوارئ االأولية المعّدة لجميع السكان لم تلَءم للمجتمع العر�ب أك�ب بكث�ي

ي ومنقوص.
وُقّدمت له بشكل جز�أ

ي أثّرت بشكل كب�ي 
مواجهة جائحة الكورونا كانت مصحوبة أيًضا بأزمة سياسية مستمرة وال�ت

ف لخوض صدامات و�اعات من أجل  عىل السياسات الحكومية، وأدت بالكث�ي من السياسي�ي
ي صالح جميع السكان. 

السيطرة، بداًل من بلورة سياسات تصب �ف

ي والدوؤب 
مع ذلك، ثبت لنا هذه السنة، وعىل خلفية التحديات العديدة، أّن التعاون المه�ف

ي كل ما يتعلق بالعمل من 
قادر عىل تحقيق إنجازات مهمة وريادية ذات أثر واسع النطاق �ف

ي 
ي هذا التقرير بعض أهم إنجازاتنا، وال�ت

كة. نستعرض أمامكم �ف أجل المساواة والحياة المش�ت
كائنا. حققناها بالتعاون مع العديد من رسش

ضافة إىل ذلك، تحّل هذا العام  ذكرى مرور 30 عاًما عىل إقامة جمعية سيكوي. إنها  بالإ
ي مرت بها جمعية سيكوي خلل 

جاع أهم المراحل ال�ت الفرصة المناسبة للنظر إىل الوراء واس�ت
ي 

و�ف ك.  المش�ت والمجتمع  المساواة  أجل  من  النضال  مراحل  أهم  إىل  باالإضافة  السنوات،  هذه 
ي تهدف إىل تعزيز 

امج سيكوي ال�ت الوقت نفسه، نريد توجيه أنظارنا نحو المستقبل وتعريفكم ب�ب
ي من التقرير.

ي السنوات القريبة، وهذا هو محور الجزء الثا�ف
ها بواسطة تحقيق هذه االأهداف �ف تأث�ي

نوّد أن نتقدم لكم جميعا، أصدقاء وداعمي جمعية سيكوي، بجزيل الشكر والتقدير. إيمانكم بطريقنا 
ات نحو مستقبل أك�ش مساواة وعدالة. كة ودعمكم لها يمنحاننا القوة لمواصلة تحقيق التغي�ي المش�ت

أمجد شبيطة وعوفر دغان | المديران المشاركان

ن داني بيلر
ف م

ط
صورة بل

ال
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  تعزيز حضور اللغة العربية في المواصالت العاّمة



ك  نشاء مجتمع مش�ت ي الوقت نفسه، نعمل عىل خلق واقع يتيح المجال الإ
�ف

ف  ب�ي المعمقة  والمعرفة  الثقة  ام،  االح�ت عىل  قائمة  كة  مش�ت وفضاءات 
ي االأطر 

بية والتعليم و�ف ي جهاز ال�ت
سكان، �ف ي االإ

اليهود والعرب. الفصل �ف
ف – كل ذلك يخلق حالة  ف المجتمع�ي االجتماعية وعدم التعارف المتبادل ب�ي
ي تزيد من حدة االآراء النمطية والتحريض عىل 

اب والنفور، ال�ت من االغ�ت
ي جميع 

ف العرب �ف ف ضد المواطن�ي خلفية ال�اع القومي، وتعزز من التمي�ي
انيات. ال نعمل فقط عىل خلق  ف ي ذلك الموارد والم�ي

مناحي الحياة، بما �ف
ي كأفراد  ف العرب والمجتمع العر�ب م المواطن�ي ي تحتوي وتح�ت

فضاءات ال�ت
سخة، ثقافة، تاريخ ولغة.  فحسب، إنّما أيًضا كأصحاب هوية جماعية م�ت
من جملة أمور أخرى، نعمل عىل تعزيز حضور اللغة، الهوية والثقافة 
المواقع  ي 

�ف المتاحف،  ي 
�ف المطارات،  ي 

العامة و�ف المواصلت  ي 
�ف العربية 

. نعمل عىل  ي مؤسسات التعليم العاىلي
ي الحدائق الوطنية و�ف

الثقافية، �ف
ي 

ي �ف ف العرب وللمجتمع العر�ب تعزيز التمثيل الملئم والمتساوي للمواطن�ي
ي الخطاب العام، بواسطة تعزيز الحضور والتمثيل 

ي و�ف علم الع�ب االإ
ف العرب كأقلية أصلنية فلسطينية  للغة والثقافة والتاريخ ورواية المواطن�ي
ف العام، التشجيع عىل  ي الح�ي

بواسطة مناهضة جميع مظاهر العن�ية �ف
بية والتعليم. ي جهاز ال�ت

كة �ف بية للحياة المش�ت تدريس اللغة العربية وال�ت

ي  ي، العر�ب علم الع�ب لخلق واقع أك�ش تكافًؤا وتشاركية، نعمل أيًضا أمام االإ
 ، أ متكا�ف لخلق خطاب عام  االجتماعي  التواصل  والعالمي وعىل شبكات 

ف العرب واليهود – كأفراد  ف المواطن�ي أحد االأسباب الرئيسية للفجوات ب�ي
بينها  من  الدولة،  لموارد  المتساوي  غ�ي  التوزيع  هو   – ومجموعات 
ي والخدمات،  وكل مورد آخر  بطريقة تنطوي عىل 

انيات، االأرا�ف ف الم�ي
للمساواة وتؤدي إىل فجوات عميقة وواسعة مع مرور  انعدام صارخ 
المستوى  عىل   – للمعوقات  مسًحا  أيًضا  نجري  "سيكوي"  ي 

�ف الزمن. 
أ لموارد الدولة،  ي تحول دون التخصيص المتكا�ف

الحكومي والمحىلي – ال�ت
المعوقات، ونعمل  للتغلب عىل هذه  نبلّور وننرسش توصيات سياسية 
التوصيات  وتنفيذ  ي 

تب�ف لضمان  الحكومّية  والمكاتب  الوزارات  أمام 
المحلية  السلطات  ي 

�ف سكان  واالإ التخطيط  مثل  المجاالت  مختلف  ي 
�ف

التحتية،  الب�ف  العامة،  المواصلت  مجال  ي 
�ف النهوض  العربية، 

ورة  ي س�ي
�ف كاء  أيًضا رسش كنا  ة،  االأخ�ي السنوات  ي 

�ف ذلك.  وغ�ي  التشغيل 
ي تخصيص الموارد للمجتمع 

القرار الحكومي 922 لتقليص الفجوات �ف
أرض  عىل  القرار  هذا  تطبيق  أجل  من  بالعمل  نقوم  اليوم   ، ي العر�ب
هتمام ببّلورة برنامج متابعة لهذا القرار. باالإضافة اىل  الواقع كذلك االإ
ي تعزيز التخطيط 

ذلك، ترافق جمعية سيكوي سلطات محلية عربية �ف
سكان والمواصلت للسكان،  ي الملَءم الحتياجات االإ ّ للتجديد الح�ف
ي 

�ف ي  والح�ف االقتصادي  للتطوير  مهنية  وإرشادات  أدوات  وتطوير 
السلطات المحلية العربية.

ي راكمناها، نساهم 
بواسطة المعرفة الغنية ال�ت

اليهودية- بالعلقات  المتعلق  الحوار  إثراء  ي 
�ف

ي 
ال�ت الهجمات  عىل ضوء  إرسائيل.  ي 

�ف العربية 
العامة  والشخصيات  ف  السياسي�ي كبار  يشنها 
التحريض،  مساعي  العرب،  ف  المواطن�ي ضد 
نزع   ، السياسي بالتمثيل  المساس  محاوالت 
ها – نحرص  ية وغ�ي ف يعات التمي�ي عية، الترسش الرسش
ي  يهودي-عر�ب صوت  إسماع  عىل  سيكوي  ي 

�ف
المساواة  لتحقيق  يدعو  الذي  ن،  ف وم�ت ك  مش�ت

. ي ف العرب وللمجتمع العر�ب الكاملة للمواطن�ي

أفضل  لمستقبل  الطريقة  بأّن  ثقة  عىل  نحن 
عىل  قدرتنا  ي 

�ف تكمن  الدولة  ي 
مواط�ف لجميع 

بقدرتنا  ونؤمن   ، أ ومتكا�ف ك  مش�ت مجتمع  إقامة 
عىل تحقيق ذلك.

  شركاء في دعم القرار الحكومي 922

إزالة العوائق - 
ماليين الشواقل ستحّول 
إلى التخطيط واإلسكان 

في البلدات العربية

من التمييز إلى المساواة، 
 من الفصل إلى الشراكة 

سيكوي هي جمعية مشتركة لعرب 
ويهود يعملون مًعا منذ عام 

1991 من أجل تحقيق المساواة 
والشراكة بين المواطنين العرب 
واليهود في إسرائيل. نعمل مع 

السلطات المحلية العربية وقيادة 
المجتمع العربي أمام الوزارات، 

المؤسسات العامة، اإلعالم 
والجمهور الواسع، لخلق تغيير 

في السياسات مما يساهم 
في تحقيق مساواة حقيقة، 

حياة مشتركة ولخلق فضاءات 
مشتركة للمواطنين العرب-
الفلسطينيين وللمواطنين 
اليهود المقيمين هنا مًعا. 

نموذج عملنا ينطوي على 
إدارة عربية-يهودية مشتركة 

في جميع المجاالت، 
ويضمن تعزيز المساواة 
والشراكة في سيرورات 
 العمل واتخاذ القرارات

في الجمعية.

والشراكة  المساواة  لتحقيق  نسعى   – سيكوي 
بين المواطنين العرب واليهود منذ عام 1991

من نحن؟
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المجتمع 
العربي 

باألرقام

نسبة العائالت التي تعيش 
تحت خط الفقر

معدل العمر لدى المواطنين 

نسبة العرب العاملين في 
سلك خدمات الدولة

معدل الوفيات لدى األطفال 

12.2%

نسبة العرب العاملين في 
مجال الهايتك من مجمل 

العاملين في صناعة الهايتك

إجمالي الدخل لألسرة شهريا  

نسبة العرب العاملين في مواقع 
صنع القرار في سلك خدمات الدولة 

3.3%

 ₪12,847₪21,611

14.5 45.3
عربي  
79.5

يهودي 
83.1

6.5
 لكل ألف والدة 
 في المجتمع 

العربي

مقابل2.7
 لدى 

المواطنين 
اليهود

نسبة المواطنين العرب في إسرائيل 
من بين جميع مواطني الدولة

 عدد المواطنين العرب 
في إسرائيل

1.5
مليون

المساحة التي تقع عليها 
البلدات العربية من ُمجمل 

األراضي في الدولة

نسبة السلطات المحلية العربية الواقعة في العناقيد االجتماعية-
االقتصادية العليا 6-10

 5%

18%

 شيكل جديد 
)لدى العرب( 

شيكل جديد 
)لدى اليهود(

يهوديعربي 

 مقابل

%66 في 
سائر السلطات 

المحلية

3.4%

14%

إىل  يهدف  ال  التقرير  هذا  أّن  مع 
السنة  ي 

�ف ي  العر�ب المجتمع  حالة  رصد 
أن  المناسب  من  ارتأينا  الماضية، 
االأساسية  المعلومات  بعض  نقّدم 
لفهم الواقع الذي ننشط فيه. ترسد 
ًا جًدا من  هذه المعطيات جزًءا صغ�ي
عىل  الضوء  تسلط  ولكنها   - القصة 
إرسائيل،  ي 

�ف ي  العر�ب المجتمع  واقع 
ي ال تزال قائمة 

والفجوات العميقة ال�ت
ف المجتمع بشكل عام، وتش�ي  بينه وب�ي
إىل ما تبقى من الطريق الطويل الذي 
ك. نس�ي فيه نحو مجتمع متساٍو ومش�ت

2.1%
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خدمات  مفوضية  سيكوي،  المراجع: 
الدولة، دائرة االإحصاء المركزية، وزارة 

المساواة االجتماعية، مركز طاوب.

* المعطيات الواردة ال تشمل القدس 
قية والجوالن  الرسش

نسبة المواطنين العرب الذين 
يسكنون في بلدات عربية )بدون 

المدن المختلطة واليهودية(



מכתב מהמנכ"לים

تابعوا القراءة 
لمعرفة المزيد عن 

إنجازاتنا هذه السنة!

ماذا أنجزنا 
في السنة 
الماضية؟

التعامل مع األزمات وعدم 
االستقرار على الساحة السياسية

شهدت هذه السنة حالة من انعدام االستقرار 
، حيث انشغلت الحكومة والكنيست  السياسي
انشغالها  من  أك�ش  السياسية  القوى  ب�اعات 
صالح  ي 

�ف تصب  ورات  س�ي وقيادة  بطرح 
ي التأث�ي واتخاذ 

. مع ذلك، نجحنا �ف ف المواطن�ي
اكة،  خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة والرسش

. ي
بواسطة العمل الممنهج والمه�ف

بالرغم من التحديات الصعبة وحالة عدم االستقرار 
والوضوح  في سنة 2020، تمّكنت الجمعية، هذه 

السنة أيًضا، من تسجيل عدد من االنجازات الهامة 
التي أسهمت بتعزيز الشراكة والمساواة بين 

مواطني الدولة العرب واليهود. باإلضافة إلى ذلك، 
قادت الجمعية عدة سيرورات تغيير تنظيمية.

تعيين رئيسة مشاركة جديدة للهيئة اإلدارية لسيكوي

أمارة  محمد  بروفسور  مؤخرا،  استقال  سنوات،  عرسش  مدار  عىل  دارية  االإ الهيئة  قيادة  بعد 
اما جوالن.  دارية، إىل جانب أف�ي من منصبه، وانُتخبت مكانه ميسم جلجوىلي لرئاسة الهيئة االإ
دارية لجمعية سيكوي منذ أربع  ي الهيئة االإ

ميسم هي ناشطة اجتماعية ونسوية، وعضوة �ف
ية من أجل حقوق  ي قيادة النضاالت والحملت الجماه�ي

ة غنية �ف ي جعبتها خ�ب
سنوات. تحمل �ف

. أ ك ومتكا�ف ، مناهضة االحتلل وتطوير مجتمع مش�ت ف النساء والعامل�ي

مواجهة الجمعية ألزمة الكورونا

وتدارس  تحليل  بغية  المخاطر  لتقييم  إجراًء  اتخذنا  إرسائيل،  ي 
�ف الكورونا  أزمة  بداية  ي 

�ف
طاقم  تشغيل  ونموذج  طريقة  الجمعية،  عمل  خطط  عىل  للأزمة  المحتملة  االنعكاسات 
الجديد  الوضع  مع  التكّيف  عىل  وقدرتها  للجمعية  والماىلي  االقتصادي  االستقرار  الجمعية، 
ي ظل الظروف 

ك، خاصة �ف ي تعزيز المساواة والسعي نحو خلق مجتمع مش�ت
ومساهمتها �ف

ات  تغي�ي المشاريع، مع  ي معظم 
�ف الكامل  نشاطنا  متابعة  ي  

�ف نجحنا  أنّنا  يسعدنا  الجديدة. 
، دون إحالة أي منهم  ف ي الحفاظ عىل جميع العامل�ي

ي خطة العمل. نجحنا أيًضا �ف
بسيطة جًدا �ف

ل معظم الوقت. ف الإجازة غ�ي مدفوعة االأجر، وانتقلنا للعمل من الم�ف

التعامل مع  إىل  المؤسسات  لدفع  الوزارات  أمام  عملنا  الجاري،  عملنا  متابعة  إىل  باالإضافة 
احتياجاته.  مع  يتلءم   ، أ متكا�ف بشكل  ي  العر�ب المجتمع  احتياجات  ي  تل�ب بطريقة  الكورونا  أزمة 
ي خلل االأزمة،  أقامت جمعية سيكوي غرفة طوارئ داخلية لتلبية احتياجات المجتمع العر�ب
لوضع حد  وتدّخلت مختلفة  إجراءات  ف وطرح  التمي�ي فيها  يمارس  ي 

ال�ت المواقع  ولتشخيص 
ي 

ال�ت للطوارئ"،  العربية  "الهيئة  ي 
�ف أيًضا دور فعال  كان لجمعية سيكوي  المساواة.  النعدام 

أقامتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
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  تعزيز التمثيل الالئق للمجتمع العربي في اإلعالم

بروفيسور نهاية داوود 
مدرسة الصحة الجماهيرية، 
جامعة بن غوريون



 عدد 
األنشطة 
 عدد المتابعين الجماهيرية

 على صفحات 
 جمعية سيكوي 
)في نهاية 2020(

14

عدد صّناع 
القرار الذين 
التقينا بهم

138

البلدات العربية 
التي بادرنا فيها 

إلى خطوات 
تخطيطية 
وتنظيمية

45

75,754
انجازات 
 سيكوي 

من العام 
الماضي 
باألرقام

عدد األبحاث 
وأوراق الموقف 

التي نشرتها 
سيكوي

41

مجمل المشاهدات 
للفيديوهات 

التي رفعناها في 
الصفحات التي 
تديرها سيكوي

3,683,834 عدد المنشورات 236
االخبارية على وسائل 

اإلعالم العبرية 
والعربية في سنة 2020

مجمل االنكشاف على 
منشوراتنا في شبكات 

التواصل االجتماعي 
في سنة 2020 

)REACH(

9,568,279
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ي لطواقم الطوارئ الحكومية. باالإضافة إىل ذلك، حثثنا الحكومة عىل  ف من المجتمع العر�ب ي ضم ممثل�ي
ووزارة الصحة، وساهمنا �ف

نت،  ن�ت ي تفتقر للب�ف التحتية وشبكات االإ
اف، وال�ت ي القرى مسلوبة االع�ت

ي ترافق نظام التعليم عن بعد �ف
معالجة التحديات ال�ت

ي االستمارات 
، �ف ف ي استمارات تلقي الدعم للمستقل�ي

يد، �ف ي بنك ال�ب
ف بالعربية �ف تاحة الخدمات الحكومية للناطق�ي سعينا أيًضا الإ

المحوسبة للحصول عىل مخصصات بطالة وغ�ي ذلك.

تمديد فترة تطبيق القرار الحكومي 922 
والعمل على وضع خطة تكميلية

ي أفضت 
ورات ال�ت ي الس�ي

ي السنة الماضية، أخذنا دوًرا مهًما �ف
�ف

للتطوير  الخماسية  الخطة   922- الحكومي  القرار  تمديد  إىل 
ي البلدات العربية،  من أجل أن يتم 

االقتصادي والتخطيطي �ف
ي هذا العام 2021.

انيات من الخطة  �ف ف ي الم�ي
استغلل با�ت

الإحدى  جزئًيا(  كان  )وإن  تطبيق  بمثابة   922 القرار  يعت�ب 
قّدمتها جمعية سيكوي  ي 

ال�ت والملّحة  السابقة  التوصيات 
ي 

ف وتعزيز المساواة �ف ي تنّص عىل أّن الحّد من التمي�ي
وال�ت

ف اليهود والعرب يتطّلبان إجراء تعديل  الموارد المادية ب�ي
ة  انيات الدولة. بفضل تمديد ف�ت ف ي آليات تخصيص م�ي

�ف
ي البلدات 

ي خّصصت )أو خّصصت ولم تُستغل( خلل عام 2021، للتطوير االقتصادي �ف
القرار، سُيتابع تحويل االأموال ال�ت

السنة،  هذه  وخلل  ذلك.  وغ�ي  سكان  االإ اللمنهجي،  التعليم  والصناعة،  التشغيل  العامة،  المواصلت  مجاالت  ي 
�ف العربية 

انيات أخرى بموجب نفس القرار. ف سُتخّصص م�ي

ة الخطة، تقّرر بأنّه يجب العمل عىل تطوير خطوة تكميلية- ويشكل هذا القرار إنجاًزا مهًما  ي إطار القرار الحكومي بتمديد ف�ت
و�ف

كة ومنظمات  كائها، لجنة رؤساء السلطات المحلية، أعضاء الكنيست العرب من القائمة المش�ت قائًما عىل توصيات سيكوي ورسش
. ي

أخرى من المجتمع المد�ف

إزالة العوائق  العامة في مجال التخطيط واإلسكان في البلدات العربية

ف الشواقل للتخطيط  كائها، أزيلت هذه السنة عوائق جديّة أمام تخصيص وتحصيل ملي�ي ف سيكوي ورسش ي ب�ي
بفضل العمل التعاو�ف

ي البلدات العربية!
سكان �ف واالإ

ي تسّهل بشكل كب�ي 
ي القرار الحكومي بتمديد القرار 922، وال�ت

ي إدراج بنود جديدة �ف
بعد سنوات من العمل المكّثف، نجحنا �ف

لجمعية  مكّثفة  جهود  وبعد  كذلك  سكان.  واالإ التخطيط  مجال  لتطوير  العربية  المحلية  للسلطات  انيات  ف الم�ي تحويل  عملية 
ك للوزارات ذات الصلة، بقيادة وزارة القضاء، بإزالة  كائها دامت أك�ش من سنة ، تبّنت الحكومة تقرير الطاقم المش�ت سيكوي ورسش
ي 

ي البلدات العربية، والذي يشمل العديد من توصياتنا. يشّكل هذا القرار نقطة هاّمة �ف
ي �ف

سكان واالأرا�ف ي مجال االإ
العوائق �ف

ي بإزالة العوائق أمام التخطيط وطرح  عية مطالب المجتمع العر�ب افه برسش ، باع�ت ي ي المجتمع العر�ب
سكان �ف التعامل مع أزمة االإ

ي مراحل تطبيق توصيات التقرير، االأمر 
ي �ف

زالتها. يتطرق القرار أيًضا إىل وجوب التشاور مع هيئات وأطر المجتمع المد�ف خطة الإ
ها عىل تطبيق التوصيات. الذي سيضمن متابعة تداخل سيكوي وتأث�ي

ي الجائحة عىل العمل بشكل 
عىل ضوء ذلك، حرصنا منذ االأيام االأوىل لتف�ش

فيما  ومتساوية  ملَءمة  سياسات  لدعم  كائنا،  رسش مع  بالتعاون  ومرّكز،  مكّثف 
ي  العر�ب المجتمع  ومشاركة  الملئم  للتمثيل  الصحة،   بمنالية خدمات  يتعلق 
ورات صنع القرار، للتخصيص المتساوي  ي س�ي

بكافة هيئاته المهنية والتمثيلية �ف
إىل  وذلك  العربية.  باللغة  الخدمات  تاحة  والإ والموارد  انيات  ف للم�ي والمناسب 
ي قيادة نضاالت مستمرة ومؤثّرة لتقليص الفجوات، 

جانب متابعة عملنا الجاري �ف
اكة. قصاء والتحريض وتعزيز المساواة والرسش مناهضة االإ

 ارتفاع في عدد فحوصات الكورونا في البلدات العربية 
وتمثيل المجتمع العربي في مواقع صنع القرار خالل األزمات!

ف  ي فّعلتها الوزارات إخفاق�ي
ي منظومة خدمات الطوارئ ال�ت

ي جائحة كورونا، رصدنا �ف ّ مع تف�ش
امج  ال�ب ي وعدم ملءمة  العر�ب المجتمع  الممنهج ضد  ف  التمي�ي الجاري-  لنا من عملنا  ف  مألوف�ي
 ، ي ي المجتمع العر�ب

ي فحوصات الكورونا �ف
. عىل سبيل المثال، نقص �ف ي الحتياجات المجتمع العر�ب

التوعية الخاصة للمجتمع  جمة وإتاحة تعليمات وزارة الصحة، وانعدام برامج  بال�ت إشكاليات 
ي 

مواط�ف بجميع  أيًضا  تربص  والذي  ُمضاَعف-  لخطر  كامًل  جمهوًرا  عرّضت  جميعها   - ي العر�ب
دارة  ف مرّكزة الإ ي جمعية سيكوي غرفة طوارئ لمعالجة الكورونا، وقمنا بتعي�ي

الدولة. ولذلك، أقمنا �ف
، بالتعاون  ي االأنشطة، من أجل العمل عىل ملءمة االإجراءات الحكومية الحتياجات المجتمع العر�ب
 ، ي ي المجتمع العر�ب

ف الجهود مع منّظمات أخرى �ف ك�ي ي إطار عملنا، قمنا ب�ت
اء عرب. �ف مع قادة وخ�ب

المحلية  السلطات  لرؤساء  القطرية  اللجنة  أقامتها  ي 
ال�ت للطوارئ"  العربية  "الهيئة  إىل  وانضممنا 

ي إرسائيل، بقيادة جمعية الجليل.
العربية ولجنة المتابعة العليا للجماه�ي العربية �ف

ي زيادة عدد الفحوصات ومحّطات 
بالتعاون مع جهات أخرى، ساهمنا خلل الموجة االأوىل للجائحة �ف

ي مناطق قريبة منها. عملنا أيًضا أمام الحكومة 
ي البلدات العربية و�ف

ي أقيمت �ف
إجراء الفحوصات ال�ت

  تعزيز المساواة في منالية 
    الخدمات العامة

إنجازاتنا 
في مجال 

تعزيز 
المساواة

سنة 2020 كانت سنة مهّمة 
ومليئة بالتحديات لجميع 
مواطني الدولة، في جميع 
المجاالت الحياتية، خاصة 

للمجتمع العربي والبلدات 
العربية في إسرائيل، 

وهي األكثر تهميًشا في 
البالد بسبب مكانتها 

االجتماعية-االقتصادية 
والتمييز الممنهج ضدها. 

مع ذلك، تخللت السنة 
الماضية بضع بقع ضوء 

في النضال من أجل 
المساواة في المجتمع 

العربي، والتي سررنا 
بالمساهمة فيها.
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دعم وتشجيع تداخل المواطنين العرب في اإلعالم والسياسة 

ي خلق منصة واسعة 
ي نجحت �ف

" ال�ت ي نت "سّجل أنا عر�ب ن�ت ي انطلقت عىل شبكة االإ
ي السنة الماضية، دعمت جمعية سيكوي الحملة ال�ت

�ف
اليهودي عىل  الجمهور  ي كشف 

أيًضا �ف ، وساهمت  العام والسياسي الخطاب  ي 
العرب وتشجيع مشاركتهم �ف ف  المواطن�ي سماع صوت  الإ

عيته. حققت الحملة نجاًحا الفتا، فخلل أقل من شهر عىل إطلق الحملة عىل موقع  اف به وبرسش ي بطريقة تشجع عىل االع�ت المجتمع العر�ب
ف مشاهدة. ت عىل الصفحة بنحو 3 ملي�ي ي نرسش

فيسبوك، حظيت الصفحة بأك�ش من 10,000 متابع وح�ت اليوم، حظيت الفيديوهات ال�ت

علم والسياسة “ACT”- وهي مبادرة لتشجيع  ي االإ
ي �ف ورة واسعة النطاق لتأث�ي المجتمع العر�ب ي قيادة س�ي

ي السنة الماضية، نجحنا �ف
�ف

ي عىل تعزيز  ي المجتمع العر�ب
ات المؤثّرين البارزين �ف وع، ساعدنا عرسش ي إطار المرسش

علمي عىل شبكات التواصل االجتماعي. �ف النشاط االإ
ي زيادة 

ية. ساهم ذلك �ف علم المركزي باللغة الع�ب ي وصلت إىل االإ
ًا من الحملت والمنشورات ال�ت ، وقدنا عدًدا كب�ي حضورهم عىل توي�ت

ف العرب.   ي تقض مضاجع المواطن�ي
الوعي وإثارة االهتمام بخصوص مختلف القصص والقضايا ال�ت

ي دعمناها: المساهمة باثارة قضية حياة ووفاة الراقص أيمن صفية، حملة ضد الت�يحات العن�ية للمذيع 
ف الحملت البارزة ال�ت من ب�ي

- המתמחים" وغ�ي ذلك. ف آفري غلعاد، حملة ضد إقصاء االأطباء العرب من برنامج تلفزيون الواقع "المتخصص�ي

قمنا في السنة الماضية بتوسيع 
وتعزيز نشاطنا من أجل بناء 

مجتمع مشترك قائم على االحترام، 
الثقة وتعميق المعرفة بين اليهود 

العرب. نجحنا من ناحية في رصد 
االحتياجات الخاصة والفجوات 

التي نشأت في المجتمع العربي 
بسبب جائحة كورونا، ودأبنا 

على طرح حلول مناسبة، ومن 
ناحية أخرى، رصدنا فرًصا 
لتعزيز المعرفة، الشراكة 
والعمل األهلي المشترك 

ولمناهضة التمييز والتحريض. 
بالتالي، تابعنا أنشطتنا 

الساعية إلى تطوير فضاءات 
مشتركة واحتوائية، تعزيز 

التمثيل المالئم والمتكافئ 
للمواطنين العرب في 
اإلعالم وفي الخطاب 

العام، وفي التربية للحياة 
المشتركة.

  تعزيز حضور المجتمع العربي في الحّيز العام

منالية المعلومات والتوجيهات للجمهور 
باللغة العربية في فترة الكورونا

كائنا، ُوّسعت منظومة التوجيهات الصحية  ي مع رسش
بفضل عملنا التعاو�ف

للمجتمع  ملئًما  تمثيًل  وضّمنا   ، ي العر�ب للمجتمع  والملَءمة  المتاحة 
التوعوية المعّدة لكبح  ات  ي النرسش

، خاصة للنساء العربيات، �ف ي العر�ب
انتشار الجائحة.

 ، ي
ف الحيا�ت ف العرب من الحفاظ عىل الروت�ي ف المواطن�ي دأبنا أيًضا عىل تمك�ي

ي ذلك منظومة 
ولذلك، تمت ترجمة موقع سلطة الطبيعة  والحدائق، بما �ف

ي ظل قيود الكورونا، وتوجيهات السفر 
ف التنفيذ �ف ي دخلت ح�ي

التسجيل ال�ت
ي ظل أزمة الكورونا، ليتس�ف للعرب أيًضا 

ت �ف ي نرسش
ي قطار إرسائيل، وال�ت

�ف
ة أيًضا. ي هذه الف�ت

، �ف ي
ف تعددي واحتوا�أ ي ح�ي

ّه �ف ف االستمتاع بالت�ف

 ،13 ريشت  االإخبارية  كة  الرسش أمام  والمرافعة  الضغط  أنشطة  بفضل 
ي إلغاء قرار 

كيشت 12 والسلطة الثانية للتلفزيون والراديو، نجحنا أيًضا �ف
باللغة العربية،  التجارية بتقليص نطاق برامج شؤون الساعة  القنوات 

ة الكورونا. ي ف�ت
امج باللغة العربية �ف وتابعت القنوات بث هذه ال�ب

خلق فضاءات مشتركة جديدة

البلد  ي 
�ف الرئيسية  المتاحف  منالية  إتاحة  ي 

�ف الماضية  السنة  ي 
�ف نجحنا 

كة إضافية! ورات جذرية لخلق فضاءات مش�ت ي قيادة س�ي
ي و�ف للمجتمع العر�ب

ورة غ�ي مسبوقة لتغي�ي  ي السنة الماضية س�ي
ي أعقاب نشاط جمعية سيكوي، بدأت �ف

�ف
إطار  ي 

�ف البلد!  ي 
�ف الرئيسية  المتاحف  ي 

�ف ي  العر�ب المجتمع  حضور  وتعزيز  السياسات 
ي تشمل أيًضا جولة 

ورة، أطلق متحف إرسائيل صفحة فيسبوك بالعربية، ال�ت هذه الس�ي
ي متحف تل-أبيب، بدأوا بإضافة 

اضية بالعربية ونرسش تهنئة لمناسبة شهر رمضان. و�ف اف�ت
جمة محتوى كّل معرض  الفتات بالعربية واتخذوا قراًرا بتطبيق إجراء جديد يلزم ب�ت
استجاب  الثابتة.   المعارض  لجميع  بالعربية  ي 

صو�ت إرشاد  وتسجيل  للعربية،  جديد 
لمعرض  ي 

و�ف لك�ت االإ رشاد  االإ للعربية  وتَرجم  لمطالبنا،  أيًضا  إرسائيل"  أرض  "متحف 
البينالة - وهو معرض ضخم للمتحف، المتاح عىل تطبيق خلوي. تجندت لهذا العمل  
ي 

ف والمهّم بلديتا تل أبيب وحيفا، اللتان تدعمان هذا العمل داخل المدن، و�ف
ّ المم�ي

دارية لمجلس المتاحف. ي للهيئة االإ حيفا، انضم عضو عر�ب

إنجازاتنا نحو 
بناء مجتمع 

مشترك

 الصورة بلطف من 
 ياعيل إيالن ومتحف 
 العلوم على اسم 
بلومفيلد، القدس
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30 عاًما من 
 النضال 

من أجل المساواة 
والمجتمع 

المشترك

2010
تطوير نموذج 

من العوائق إلى 
الفرص  

نموذج ريادي يتيح المجال 
لإجراء تحليل معّمق للسياسات 

ي 
ية �ف ف الحكومية التمي�ي

المجالت المختلفة، وتشخيص 
ي تحول 

العوائق الجاّدة ال�ت
دون تحقيق المساواة، وبلورة 
زالة هذه العوائق. توصيات لإ

2013
بدء العمل 
لبناء وتعزيز 

حيز عام 
مشترك   

وّسعت جمعية سيكوي 
نطاق عملها من مستوى 

ي الموارد المادية، 
المساواة �ف

ك  نحو بناء مجتمع مش�ت
ي الموارد الرمزية 

ومساواة �ف
والمؤثرة عىل الوعي. 

2016
إقامة قسم 

المجتمع 
المشترك   

يعمل القسم عىل تعزيز، 
توسيع وبناء مجتمع 

كة  ك وفضاءات مش�ت مش�ت
ام، الثقة  قائمة عىل االح�ت

ن  والمعرفة العميقة ب�ي
العرب واليهود.

2018
جمعية 

سيكوي تفوز 
بجائزة حقوق 

اإلنسان  
للصندوق 

الجديد 
إلسرائيل في 

إنجلترا

منح الصندوق الجديد 
لإرسائيل الجائزة لجمعية 
ي 

سيكوي عن مساهمتها �ف
تعزيز المساواة والمجتمع 
ف العرب  ك للمواطن�ي المش�ت

ي إرسائيل
واليهود �ف

 2019
إقامة دروب 

متداخلة 

جمعية تابعة لسيكوي 
ن اليهود  لتشجيع المواطن�ي
عىل السياحة والتعرف عىل 

ي أقيمت 
البلدات العربية، وال�ت

ي أعقاب ع�ش سنوات من 
�ن

ي سيكوي  لتطوير 
العمل �ن

ي البلدات 
بنية تحتية سياحية �ن

العربية، وسياحة إقليمية 
ن بلدات يهودية  كة تربط ب�ي مش�ت

وعربية مجاورة.

  1992-1995
 ألول مرة: 

حكومة تدعمها أحزاب 
ممثلة للمجتمع العربي 

ن الجبهة  االتفاقات السياسية ب�ي
الديمقراطية للسالم والمساواة والحزب 

ن حزب العمل أدت  ي الديمقراطي وب�ي العر�ب
ي البلدات 

إىل استثمارات غ�ي مسبوقة �ن
العربية، وإىل التوقيع عىل اتفاقيات أوسلو.

2000
أحداث أكتوبر 

ن  االحتجاج السلمي العارم للمواطن�ي
ن  ي ارسائيل، دعما للفلسطيني�ي

العرب �ن
ي المناطق المحتلة، واحتجاًجا عىل 

�ن
ات  ن الحكومي عىل مدار ع�ش التمي�ي

، قوبل بعنٍف غ�ي مسبوق من  ن السن�ي
خ بالعالقات  طة، وعّمق ال�ش قبل ال�ش

ن اليهود والعرب ب�ي

2007
إقامة سلطة 

التطوير االقتصادي 
للمجتمع العربي
السلطة هي هيئة حكومية 

مسؤولة عن بلورة سياسات 
حكومية لدعم االقتصاد 

 ، ي ي المجتمع العر�ب
والتشغيل �ف

ي هذه 
ولسد الفجوات القائمة �ف

المجاالت

2011
الربيع العربي

موجة احتجاجات ضد أنظمة 
ي 

ي عدة دول عربية �ف
الحكم �ف

ق الأوسط. أثّرت هذه  ال�ش
ي 

الأحداث عىل دول أخرى �ف
مختلف أنحاء العالم، وعىل 
ي إرسائيل

ي �ف المجتمع العر�ب

2015
المصادقة على 

قرار الحكومة  922
انية  ز أف�ز القرار إىل تحويل م�ي

ضخمة وهامة غ�ي مسبوقة 
، وتضمن  ي للمجتمع العر�ب

ي بعض 
ز القائم �ز افا بالتمي�ي اع�ت

انيات  ز آليات تخصيص الم�ي

ي للمجتمع العر�ب

2015
إقامة القائمة 

المشتركة  
أقيمت لأول مرة قائمة 

سياسية تضّم جميع الأحزاب 
 . ي الممثلة للمجتمع العر�ب

ي زيادة تمثيل 
ساهم ذلك �ف

ي الكنيست.
ي �ف المجتمع العر�ب

2018
قانون القومية

كان هذا القانون عبارة عن 
ز تجاه  مأسسة رسمية للتمي�ي
ي مجال 

ز العرب �ز المواطن�ي
سكان، وتحجيم  ي والإ

الأرا�ز
مكان اللغة العربية. 

أدى القانون إىل سلسلة 
احتجاجات واسعة النطاق.

2020

1991

1991
إقامة الجمعية 
أقام جمعية سيكوي 
كّل من فيصل عزايزة 
ن إيمانًا  وآلوف هريف�ي

ورة وجود منّظمة  منهما ب�ن
كة تسعى لتغي�ي  مهنية ومش�ت

السياسات الحكومية وتعزيز 
ن العرب واليهود. المساواة ب�ي

2004
مشروع لمتابعة تطبيق 

استنتاجات لجنة أور 
أدلت جمعية سيكوي بشهادتها أمام لجنة أور، لجنة 
ي أعقاب أحداث أكتوبر 

ي أقيمت �ف
التحقيق الرسمية ال�ت

وًعا لـ 3 سنوات لمتابعة تطبيق  2000، وأقامت م�ش
استنتاجات وتوصيات اللجنة 

2007
إقامة قسم 
للسياسات 

المتساوية
يعمل القسم للدفع نحو 

التخصيص المتساوي للموارد 
، وهو القسم  ي للمجتمع العر�ب

ي جمعية سيكوي.
الأك�ب �ف

2006
تطوير مؤّشر 

المساواة األول

ّ يستعرض   ُطّور لأول مرة مؤ�ش
بشكل منهجّي معطيات كمية شاملة 

ي 
ف العرب �ف ف ضد المواطن�ي بخصوص التمي�ي

انيات الحكومية. صدر المؤ�ش  ف تخصيص الم�ي
ف 2006 و 2009. ة ما ب�ي ي الف�ت

سنويًا �ف

2001

2011

\  10  \

http://www.orwatch.org/
https://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2013/12/sikkuy_2006_ar.pdf
https://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2010/08/hasamim_ar_2010.pdf
https://www.sikkuy.org.il/ar/departments/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83/%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83/
https://www.sikkuy.org.il/ar/departments/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83/
https://www.sikkuy.org.il/ar/departments/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9/
https://www.sikkuy.org.il/ar/departments/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-922/
https://www.sikkuy.org.il/ar/departments/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a9/
https://www.facebook.com/watch/?v=723241091384597
https://bit.ly/3reWkLO


دعم إقامة مناطق تشغيلية وصناعية 
في البلدات العربية

ي البدات العربية ستساعد 
إقامة مناطق تشغيلية وصناعية �ف

إدارة  نوعية،  تشغيل  مراكز  إقامة  عىل  المحلية  السلطات 
وضعها  ف  وتحس�ي الداخلية  يرادات  االإ من  ثابتة  منظومة 
بخدمات  سكانها  تزويد  من  لتتمكن  االجتماعي-االقتصادي 

بلدية أفضل، وضمان فرص تشغيل أك�ش تنوًعا وأك�ب عدًدا.

 الحّد من ظاهرة العنف 
في المجتمع العربي

ي 
العنف والجريمة المنّظمة هي إحدى القضايا الحارقة ال�ت

ة  كث�ي حاالت  هناك  إرسائيل.  ي 
�ف ي  العر�ب المجتمع  يواجهها 

العنف  ي تعزيز 
القائمة �ف الفجوات والنواقص  تساهم فيها 

سيكوي  جمعية  ستقوم  العربية.  البلدات  ي 
�ف والجريمة 

ي 
�ف والجريمة،  للعنف  المسببة  الرئيسية  العوامل  بتحديد 

إطار مجاالت تخصص الجمعية، ستبلور توصيات لسياسات 
ي حل هذه المعضلة، وستعمل أمام الوزارات ذات 

تساهم �ف
ي السياسات الحكومية.

الصلة لدمج الحلول �ف

تعزيز الثقافة العربية الفلسطينية

نتاج  للإ مهمة  منابر  جميعها  والتلفزيون-  السينما  االأدب، 
الثقافة  حضور  لتعزيز  سيكوي  جمعية  ستسعى   . ي

الثقا�ف
ف عىل هذه المنابر،  ف العرب-الفلسطيني�ي الفلسطينية والفنان�ي
المجتمع  وتعريف   ، ي العر�ب المجتمع  ف  وتمك�ي دعم  بغية 

االإرسائيىلي بالمجتمع والثقافة العربية.

مكافحة التشويه ونزع الشرعية 
عن المجتمع العربي

اف  تسعى جمعية سيكوي لتوسيع نطاق االع�ت
كجزء  العرب  ف  وبالمواطن�ي ي  العر�ب بالمجتمع 
ي إرسائيل وذلك من 

ال يتجزأ من المجتمع  �ف
خلل حملت رقمية تهدف إىل دحض الكم 
والمضللة  الخاطئة  المعلومات  من  الهائل 
يتم  ي 

وال�ت  ، ي العر�ب المجتمع  بخصوص 
ووسائل  علم  االإ وسائل  عىل  تعميمها 

التواصل االجتماعي.

وجهتنا إلى أين؟

بنظرة إلى المستقبل، سنتابع في 
سيكوي تكثيف جهودنا لتحقيق 

المساواة والشراكة. لضمان 
تعزيز هذه القيم على أكمل وجه، 

استكملنا هذه السنة سيرورة 
استراتيجية طويلة األجل قررنا 
في إطارها توسيع نطاق عملنا 

في عدة مجاالت مهّمة في 
السنوات الخمس القادمة:

 تعزيز النشاط االحتجاجي 
في المجتمع العربي

وع ACT، ستعمل جمعية سيكوي عىل  عىل ضوء نجاح مرسش
عىل  العرب  ف  المواطن�ي تحّفز  ي 

ال�ت االأنشطة  نطاق  توسيع 
بخصوص  نت  ن�ت االإ شبكة  عىل  النشط  الجماعي  التداخل 
 . ي العر�ب المجتمع  وحقوق  احتياجات  فيها   ّ تل�ب ال  قضايا 
يهدف هذا النشاط إىل حّث المؤسسات العامة عىل تلبية 
ي بناء قوة وكفاءة 

، والمساهمة �ف ي احتياجات المجتمع العر�ب
بالمطالبة  يتعلق  ما  كل  ي 

�ف العرب  ف  المواطن�ي عية  ورسش
. الجماعية بإحداث تغي�ي

 نشاط مباشر لدعم االعتراف
بالقرى العربية مسلوبة 

االعتراف في النقب، وتطويرها

ستعمل جمعية سيكوي بالتعاون مع المجلس 
وجمعية  اف  االع�ت مسلوبة  للقرى  قليمي  االإ
ي 

�ف البدوية  بالقرى  اف  االع�ت لدعم  "ِبمكوم" 
 ّ ي

العي�ف التخطيط  خلل  من  وذلك  النقب، 
بالتعاون مع السكان، إىل جانب أنشطة المرافعة. 
عىل  أيًضا  سيكوي  جمعية  ستعمل  باالإضافة 
تطوير  دون  تحول  ي 

ال�ت العوائق  وإزالة  تشخيص 
اف. البلدات بعد نيلها االع�ت
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  النهوض بالثقافة العربية الفلسطينية



ن ي حس�ي أمل عرا�ب
وع مكافحة  مرّكز مرسش

العنف والجريمة، قسم 
السياسات المتساوية

أمجد شبيطة
المدير العام المشارك

عوفر دچان
المدير العام المشارك

لوريا دّلة
ف 

ّ وع الح�ي مركزة مرسش
ك، قسم  العام المش�ت

ك المجتمع المش�ت

موران أڤيڤ
مديرة مجال التخطيط، قسم 

السياسات المتساوية

ن نوغا ملك�ي
مديرة قسم النشاط 

ي الجماه�ي

ي
نوغا شا�ن

ّي  وع التجّدد الح�ف مرّكزة مرسش
والّلجان الجغرافّية، قسم 

السياسات المتساوية

نداف دچان
مدير مشارك لقسم 
السياسات المتساوية

مارشا شامو
اكات  مديرة مجال الرسش

اتيجيات واالس�ت

سهى فرحات
مديرة إدارية

ن ي كوه�ي
د. جي�ن

مديرة مجال التقييم 
والدراسة التنظيمية

هالة جرايسي سالم
المديرة المالّية

وجدي خاليلة
مرّكز مجال المسكن، قسم 

السياسات المتساوية

وسيم حرصي
مرّكز علقات برلمانية والتمثيل 

الملئم، قسم السياسات المتساوية

وسيم اغبارية
زميل تطوير 

موارد كب�ي

ي
سجى كيال�ن

ي علم العر�ب مركزة االإ

سماح الخطيب ايوب
وع تخطيط   مركزة مرسش

سياسات متساوية، قسم
السياسات المتساوية

تسيونا جاباي
مديرة إدارية

رغد جرايسي
مديرة مشاركة، قسم 
السياسات المتساويّة

روعي براك 
 مركز مجال المواصلت، 
كة  قسم السياسات المش�ت

خلود إدريس
مديرة مشاركة، قسم 

ك المجتمع المش�ت

يعياله مزور
مرّكزة مشاريع، قسم 

ك المجتمع المش�ت

ا بن عوزير ن�ي
 مركزة النشاط الرقمي 
والحملت االعلمية

كاملة طّيون
ف  وع تمثيل المواطن�ي مركزة مرسش

ي،  علم الع�ب ي االإ
العرب �ف

ك قسم المجتمع المش�ت

عيدان رينع
مدير مشارك، قسم 

ك المجتمع المش�ت

عيدن ليفي
ة  مطّورة موارد كب�ي

)داخل ارسائيل(

لحقيقة  وإدراكي  االمتيازات،  من  بكث�ي  أك�ب  بقدر  أحظى  ي 
أنّ�ف أعرف  يهودية،  كامرأة 

ة طويلة، لذلك  ي لف�ت
ي العرب أزعج�ف

ي أتمتع بها غ�ي متاحة الأصدقا�أ
أّن الحقوق ال�ت

دوافعي  أحد  مستقبلية،  كأٍم  الوضع.  هذا  لتغي�ي  سيكوي  جمعية  إىل  انضممت 
االآخرين  بإيذاء  تكلفهم  ال  دولة  ي 

�ف ي 
أبنا�أ يعيش  أن  المجال هو  ي هذا 

�ف للنخراط 
ي تعزيز معرفة الجمهور 

ي إطار التغي�ي الذي أطمح الحداثه أرغب �ف
وإيذاء أنفسهم. �ف

ي عىل 
ي عايشها أبناء الشعب الفلسطي�ف

اليهودي بالرواية الفلسطينية، بالصدمات ال�ت
علم  ي الدولة، وذلك ع�ب االإ

ف العرب �ف ي ترافق المواطن�ي
مدار سنوات وبالمشاعر ال�ت

ي جمعية سيكوي، آمل أن ننجح 
ي نقودها �ف

وش�ت المنابر الرقمية. بفضل الحملت ال�ت
اكة. ي مجتمعنا، وتعزيز التعاطف والرسش

ف �ف نكار القائم�ي ي الحّد من الجهل واالإ
�ف

النساء  ف  تمك�ي ي مجال 
�ف العمل  بعد سنوات طويلة من  إىل جمعية سيكوي  انضممت 

عية  الرسش لمنح  تسعى  جمعية  نشاط  ي 
�ف المساهمة  ي 

�ف ي 
م�ف رغبًة   ، ي العر�ب المجتمع  ي 

�ف
ف  ًا ما نواجه التمي�ي ف عرب، كث�ي ي هذه الدولة. كمواطن�ي

ف �ف ، كمواطن�ي ي واحتواء أبناء شع�ب
 ، ي صناديق المر�ف

ي محطات الحافلت، �ف
ي نرتادها يومًيا: �ف

ي االأماكن ال�ت
والعن�ية �ف

ي كل مكان معاملة مجحفة ومسيئة، 
ي الحدائق العاّمة- نلقى �ف

ي هيئات إنفاذ القانون، �ف
�ف

ي جمعية سيكوي بفرصة العمل مع زملء 
ف العام.  أحظى �ف ونغّيب عن الخطاب والح�ي

ي تنفذ مشاريع مختلفة، وبفضل منظوري الواسع حيال العمل 
من جميع االأقسام ال�ت

ام  ي دولة تكّن لهم قدًرا أك�ب من االح�ت
الذي نؤديه، أؤمن بقوة بأّن أحفادي سيعيشون �ف

ي االأماكن المليئة 
ف بهم وبحقوقهم. آمل أن يتمكن أحفادي من التجّول بحرية �ف وتع�ت

ي مكان يرّحب بوجودهم.
حالًيا بالكراهية والخوف المتبادل، وأن يشعروا باالنتماء �ف

إياله جيل
وع المساواة  مركزة لمرسش

ي النقب،, قسم 
�ف

السياسات المتساوية

ت  أرسش باراك.  إيهود  حينه،  ي 
�ف الحكومة  لرئيس  رسالة  كتبت  من عمري،  التاسعة  ي 

�ف كنت  عندما 
لقاؤه لعرضها  ي 

وأنّه سيسعد�ف السلم،  لتحقيق  احات  اق�ت لدّي بضعة  أنّه توجد  إىل  ي 
ي رسال�ت

�ف
، وأخرجت كلمة "سلم" من الخطاب العام،  ي أمامه. للأسف، لم يستجب رئيس الحكومة لطل�ب
ي لموضوعي 

اب بدء دراس�ت ة، وباق�ت ي السنوات الخمس االأخ�ي
. �ف ي وآماىلي ولكنها لم تخرج من قل�ب

ي 
ي إطار المشاريع ال�ت

الحقوق وعلم النفس، أقمت عدة مبادرات وأدرت مشاريع مجتمعية. �ف
ف  ف شبيبة عربية ويهودية، وتقديم مساعدة قانونية للمواطن�ي أدرتها، دأبت عىل إقامة لقاءات ب�ي
ي العمل أمام أفراد ومجموعات 

والسكان العرب لتحصيل حقوقهم االجتماعية.  تجربة النجاح �ف
تغي�ي عىل  إحداث  ي 

�ف للمساهمة  ي 
تو�ت أتنازل عن  لم  ي 

ولكن�ف بالرضا،  رائًعا  ي شعوًرا 
منحت�ف

ي أشعر بأنّها قادرة عىل خلق الواقع 
. هكذا أتيت إىل سيكوي- الجمعية ال�ت المستوى السياسي

اكًة. نحو تحقيق حلمي- تحقيق السلم، أو عىل االأقل نحو مجتمع أك�ش تكافًؤا ورسش
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قبل انضمامي إىل سيكوي، عملت لسنوات عديدة مستشاًرا برلمانًيا ومحامًيا مستقًل، 
ف جهودي  ي أعمال النجارة. قررت االنضمام إىل سيكوي وترك�ي

وقضيت ساعات طويلة �ف
ي العلقات مع الهيئات الحكومية وتعزيز التمثيل المناسب للعرب الأنّه طوال سنوات 

�ف
وصنع  التأث�ي  مواقع  عن  العرب  ف  المواطن�ي غياب  ي 

أزعج�ف العام،  القطاع  ي 
�ف عمىلي 

ي بأنّه من  ّ
ي جمعية سيكوي هو أيًضا رسالة أسعى إىل تحقيقها، إيمانًا م�ف

القرار. عمىلي �ف
ي مواقع صنع القرار، سنتمّكن من الس�ي 

خلل زيادة التمثيل الكمي والنوعي للعرب �ف
ي هذا السياق، أستوحي إلهامي من أنشطة جمعية 

قدًما نحو مساواة حقيقية وكاملة. �ف
ي 

و�ف العمل  ي 
�ف المتساوية  -اليهودية  العربية  اكة  الرسش أّن  عىل  داللًة  ها  وأعت�ب سيكوي، 

النضال، تمكننا من تحقيق نجاحات باهرة يمكن تعميمها عىل جميع القطاعات. 



سيكوي 
على 

الخريطة 
دليل:

البلدات العربية التي 
نعمل معها

قرى مسلوبة االعتراف 
في النقب

مكاتب سيكوي

أماكن سكن طاقم 
سيكوي

قسم من الجهات 
التي تعمل أمامهم 

جمعية سيكوي

الوزارات 
والكنيست

 سلطات 
محلية عربية

شركة
الكهرباء

قطار
اسرائيل

سلطة
المطارات

 متاحف 
 هيئات كبيرة

إعالمية

سلطة 
الطبيعة 
والحدائق

freevectorm
aps.com

ننحف سخن�ي

يافة النارصة

أم الفحم

جديدة-المكر

باقة الغربية
عرعرة

طمرةكابول

القدس

حيفا

تل أبيب-يافا

الفريديسالنارصة

هرتسليا

حولون

شعب

مجد 
كفرياسيفالكروم

نوف هجليل

واحة 
الصحراء

 ب�ئ السبع

الطيبة
ة الط�ي

كفر 
قاسم

رهط

القرى مسلوبة 
اف االع�ت

اللقية

كسيفة
تل السبع

حورةالقسوم
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معطيات مالية

ماذا كانت مصادر دخلنا 
هذه السنة

حكومات أجنبية
6.1%

متبرعون أفراد 
20.9%    

صناديق دعم
72.9%

من أي مناطق في العالم 
نجّند مواردنا؟

المبلغ االجمالي:

$2,300,000

المصروفات 
لكل مجال:

مجتمع 
مشترك

31.8%

النشاط الجماهيري
13.9%

سياسات 
متساوية

54.3%

 الواليات المتحدة 
األمريكية

64.9 %

إسرائيل
26.1%

أوروبا
8.9%

إيرادات الجمعية 
المخصصة للدعم العام 

والدعم العيني للمشاريع

دعم عام
42.0%

دعم عيني 
للمشاريع

58.0%

قائمة ببعض الداعمين لعملنا:

Kennedy Leigh Charitable Trust
Kathryn Ames Foundation
Gideon and Marla Stein
Anonymous

Sam and Bella Sebba Charitable Trust
Lucius N. Littauer Foundation
Robert and Ardis James Foundation
Fohs Foundation
The Yahav Family

Mori and Doris Arkin
Sara Avni Foundation
Individual donors - Israel
Individual donors - abroad
Bob and Doris Gordon 

ألننا نؤمن بأهمية الشفافية!
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                   www.sikkuy.org.il/ar/

                 facebook.com/sikkuy

                  twitter.com/Sikkuy

instagram.com/amutat_sikkuy

 office@sikkuy.org.il
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مًعا، سنبني مجتمًعا 
مشترًكا!

مكاتب سيكوي | في حيفا: 8523188-04  | في القدس: 02-6541225 

للتبرع لسيكوي
 ولالنضمام 

لنشرة سيكوي

https://www.sikkuy.org.il/ar/#donatetosikuy

اضغط هنا
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  النهوض بالتربية للحياة المشتركة

التصميم: أوسو بايو | رّسامة شخصية الطفلة: يعارا رافيشفسكي 

الترجمة للعربية: ربى سمعان، جلوكال للترجمة والحلول اللغوية

http://instagram.com/amutat_sikkuy
http://twitter.com/Sikkuy
http://facebook.com/sikkuy
https://www.sikkuy.org.il/ar/
https://www.sikkuy.org.il/ar/#donatetosikuy
mailto:office%40sikkuy.org.il%20%0D?subject=

