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جمعية حقوق املواطن
منذ ما يقارب الـ  40عا ًما ،تناضل جمعية حقوق املواطن في إسرائيل من أجل حقوق اإلنسان،
ّ
واحلق في املأوى ،ومن أجل تقدمي خدمات صح ّية متساوية ،ومن
وحر ّية التعبير ،واملساواة،
أجل ّ
احلق في التربية والتعليم ،وحماية حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطين ّية احملت ّلة،
ّ
وكل هذا في سبيل أن نتم ّكن من
واحملافظة على خصوص ّية الفرد ،وغيرها الكثير الكثير.
التف ّوه ،والتفكير ،والعيش في واقع يحترم حقوق اإلنسان ويحفظ حقوقنا ،ويحمينا .من أجل
حتقيق هذا الهدف ،تُدير اجلمع ّية نشاطات قضائ ّية ،وتربو ّية ،وجماهير ّية متشعبة .تشمل هذه
لتوجهات اجلمهور ،وورش
النشاطات –فيما تشمل -االلتماس للمحاكم املختلفة ،واخلط الهاتفي ّ
سن القوانني ورسم السياسات ،وحمالت إعالم ّية في وسائل اإلعالم العادية،
تربوية ،والعمل على ّ
وعلى الشبكة اإللكترونية ،وغير ذلك.
تعمل جمعية حقوق املواطن من خالل خمسة أقسام التي تعكس املجاالت املركزية لعمل
اجلمعية :قسم حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطين ّية احملت ّلة (ومن ضمنه مشروع «حقوق
اإلنسان في القدس الشرق ّية») ،وقسم حقوق األقلية الفلسطينية داخل البالد ،وقسم احلقوق
املدن ّية-السياس ّية ،وقسم احلقوق االجتماع ّية-االقتصادية ،وأخيرا قسم التربية.
جمعية حقوق املواطن هي ّ
منظمة مستق ّلة وغير حزب ّية ،مواردها من تب ّرعات صناديق وأفراد
في البالد وخارجها ،ومن رسوم العضو ّية والنشاطات التط ّوعية .ترتكز استقالل ّية اجلمع ّية
ومهن ّيتها – فيما ترتكز -على سياستنا التقليد ّية املتم ّثلة في عدم املطالبة ،وال احلصول على
متويل من مصادر حزب ّية أو حكوم ّية في إسرائيل.
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