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كلمة اإلدارة

نضع بني أيديكم موجًزا ألهّم الّنشاطات والفعالّيات اّلتي مّتت خالل سنة 
2015،  في ميادين العمل  املتمّيزة واملختلفة، اّلتي تعنى بها جمعّية اجلليل 

وخصوًصا في مجالي الّصّحة والبيئة والبحوث. 
على مدار الّسنوات متّيزت جمعّية اجلليل بقدرتها على تفعيل عّدة مسارات 
واستراتيجيات عمل في آن واحد بزخم وقّوة؛ لتحقيق أهدافها وغاياتها. 
باإلضافة لعملها الريادّي في مجاالت الّصّحة والبيئة، ُتعتبر جمعّية اجلليل 
أحد أهم مصادر املعلومات حول املجتمع العربّي في الداخل، كونها ُمنتجة 
للمعرفة واملعلومات من خالل ركاز بنك املعلومات، واّلذي يقّدم  عماًل 
رائًدا قّل نظيره من حيث حجم  ونوعّية املسوح والبحوث وأهميتها. وتأتي 
املجتمع ميلك قدرات  أن  لتؤّسس حالة مجتمعّية مفادها  املعلومات؛  هذه 
ذاتّية؛ ليجمع معلومات في كافة امليادين حول نفسه وقضاياه، وأن يرصد 
أو  ال��ق��رار،  ملتخذ  يقدم  أن  وبالّتالي  املجتمع،  على  تطرأ  اّلتي  الّتغيرات 
املخطط، أو املجتمع املدنّي، أو كّل صاحب شأن، املعلومات املوضوعّية 
املختلفة.  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ط��م��وح��ات  ال��واق��ع  لفهم  والعلمّية  وامل��وث��وق��ة 
املستشري  العنف  إلى موضوع  نشير  زلنا  ما  أّننا  إل��ى   اإلش��ارة   وهنا جتدر 
األهلي  الّسلم  تهدد  اّلتي  اخلطيرة  الّتحديات  أكبر  كأحد  مجتمعنا،  داخل 
والنسيج املجتمعّي. وال تزال كلمتنا عالية في نبذ وإدانة كّل عملّيات قتل 
الّتعامل  في  أساليبنا  ح��ول  ذاتّية  مبراجعة  مجتمعنا  قيام  وب��ض��رورة  النساء 
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جلنة  خلطوات  مؤازرتنا  نؤكد  املنبر  هذا  خالل  ومن  بيننا.  االختالفات  مع 
العمل  تكثيف  إلى  وندعو  العنف،  ملكافحة  عنها  املنبثقة  والّلجنة  املتابعة 
الّشأن  ذات  األهلّية  املؤسسات  وإش��راك  املشترك،  والّتخطيط  ال��وح��دوّي 
املعلومات  من  االستفادة  خالل  من  هادفة  برامج  بناء  في  واالختصاص، 

والّتجارب املتنّوعة. 

السليمة  وإدارت��ه��ا  املتمّيزة  املهنّية  طواقمها  بفضل  اجلليل  جمعّية  تعتبر 
مستوى  على  للمبادرات  وعنواًنا  اجتماعّيًا،  ثقافّيًا  علمّيًا  وصرًحا  َمعلًما 
مجتمع  مؤّسسات  مع  وبحثّية  نوعّية  بشراكات  وتقوم  العربّي،  املجتمع 
املبادرات  ناهيك عن  وعاملّية،  مدنّي، وسلطات محلّية وجامعات محلّية 
االقتصادّية في إقامة الّشركات املؤّسسة على براءة اختراع. وليس غريبا أن 
ممّيزة  فمشاريعها  امليدان،  في  عمال  املؤّسسات  أكثر  إحدى  اجلمعّية   ُتعتبر 
وتعمل على ترك األثر األكبر لدى جمهور الهدف. إذ تعمل جمعّية اجلليل 
باستراتيجّيات مختلفة تتمّيز بقدرتها على تنفيذ مشاريع ميدانّية،وفي نفس 

الوقت تسعى لتغيير السياسات وحتقيق احلقوق املختلفة. 
ونذكر  ومحلّيا،  قطرّيا  املختلفة  برامجها  بتنفيذ  مستمّرة  اجلليل  جمعّية 
الّتوالي،  احلادية عشرة على  للّسنة  يستّمر  واّلذي  برنامجها اخلاص،  منها 
في الّتوعية والوقاية من سرطان الّثدي، وهي في نفس الوقت تقوم بعمل 
ال��رأي  أوراق  وت��ق��دمي  املطالبة  وف��ي  االح��ت��ي��اج��ات،  صياغة  ف��ي  م��رك��زي 
للحكومة ووزارة الّصّحة من أجل تغيير الواقع الّصّحّي، وتستطيع أن تفخر 
الوعي ألهمّية  رفع  في  املختلفة  الّنجاحات  في  كبيًرا  لها جزًءا  أّن  اجلمعّية 

الفحوصات داخل مجتمعنا.
كما نشير إلى الّدور اّلذي لعبه مركز العدل البيئّي في تطوير عمل الّلجان 
نفّذها  اّلتي  واملختلفة  املمّيزة  البرامج  وإل��ى  احمللّية،  الّسلطات  في  البيئّية 

بكر عواودة؛ املدير العاّم
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خالل الّسنة، وإلى دوره في حماية احلقوق البيئّية للعرب من خالل متابعة 
قضايا الكّسارات وقضايا حقوقّية أخرى.

ومن بني املشاريع املمّيزة في جمعّية اجلليل تأتي األبحاث الّتطبيقّية لتكون 
مثال رائعا للقدرات الكامنة في مجتمعنا. باإلضافة لنجاحه كمركز أبحاث  
استطاع   فقد  األكادميّية،  أبحاثه  في  ومتّيزه  العرب  الباحثني  استقطاب  في 
مع  الّتواصل  في  وجنح  والّتربوّية،  الّتثقيفّية   أدوات��ه  تطوير  من   الّسنة  هذه 
املباشر مع  العمل  امل��دارس، من خالل  في  6000 طالب وطالبة  أكثر من 
مركز امليسم للّتدريب واإلرشاد، حيث مّت كشف الّطاّلب للبحوث العلمّية 

وإجراء البحوث املختلفة بالّتعاون مع املدارس ومفتشي العلوم.
في  ماضون  أّننا  اإلع��الن  يسعدنا  الّتطبيقّية،  األبحاث  مبركز  يتعلق  وفيما 
الّتحضير خلطة استراتيجّية لتوسيع عمل املركز، واستقطاب عشرة باحثني 
على األقل، وحتويل املركز ألحد أكبر املراكز البحثّية في منطقة اجلليل. هذه 
اخلّطة ال تزال في طور التخطيط، وقد مّتت عّدة اجتماعات مع وزارة املالّية 

ووزارة العلوم، وكّلنا ثقة وإصرار على تنفيذها ابتداء من سنة 2017. 
من:  لكّل  اجلزيل  بالّشكر  نتقّدم  اجلليل  جمعّية  إدارة  في  فإننا  اخلتام  في 
وإخ��الص،  ع  بتطوُّ يعملون  الذين  اإلدارّي���ة  والهيئة  العاّمة  الهيئة  أعضاء 
فني  وعلى الّثقة التي أْولونا إّياها للعمل والتخطيط والتنفيذ، ولكوادر املوظَّ
ل  سهَّ ال��ذي  األم��ر  ومهنّية،  وعطاء  تضحية  من  وهبونا  ما  على  والعاملني 
والّصناديق  الّشركاء  للتنفيذ. كما نشكر جميع  قابلة  عملنا وجعل خططنا 
املانِحة واألصدقاء، فلوال دعمهم ومساندتهم املادّية واملهنّية واإلنسانّية ملا 

استطعنا تطوير وتنفيذ مشاريعنا وخدمة مجتمعنا.

د. جمال دقدوقي؛ رئيس الهيئة اإلدارّية

جمال دقدوقي رئيس الهيئة اإلدارّية بكر عواودة املدير العاّم



التقرير السنوي | 82015 «

أعضاء الهيئة اإلدارّية 

بروفيسور أشرف إبريق
“شوليخ”  معهد  ف��ي  الكيمياء  ف��ي  بروفيسور 
للكيمياء في الّتخنيون- معهد العلوم الّتطبيقّية-  
حاصل على العديد من اجلوائز، آخرها جائزة 
كان  “هامبولدت”،  مؤسسة  م��ن  “بيسيل” 
الهيئة اإلدارّية للجمعّية اإلسرائيلية  عضًوا في 
 ،)2014 و   2009( السنوات  ب��ني  للكيمياء 
منذ العام  2012 يعمل عضوا في هيئة الّتحرير 
في العديد من املجاّلت العلمّية، وعضو في الهّيئة االستشارّية العاملّية ملجلة 

الكيمياء العضوّية اآلسيوّية.

أفنان حاج علي
في  العمل  ج��ودة  تطوير  مجال  في  متخّصصة 
أول  لقب  على  حاصلة  األهلّية.  املؤّسسات 
في اإلحصاء والّتربية من جامعة حيفا، ولقب 
ث��ان ف��ي اإلح��ص��اء وف��ي االس��ت��ش��ارة التنظيمّية 
للقب  بدراسة  حاليا  وتقوم  حيفا،  جامعة  من 

الثالث في موضوع اإلحصاء.

طاقم الموّظفين
بكر عواودة؛ املدير العاّم

•
د. جريس جدعون؛ املدير العلمّي

•
إلياس خليف؛ مراقب حسابات 

ومدير قسم املالّية
•

كلير طوافشة؛ مساعدة إدارّية
• 

رشا عطا الله؛ مساعدة إدارّية
قسم تطوير الموارد

دانيال هاكسما- نعوم؛ مركز العدل 
البيئّي واحلقوق الّصحّية

•
عالء حيدر؛ محام، مدير املركز 

• 
أميرة عّراف؛محامّية 

•
يافا صغير

•
ليندا عبود

•
شيرين نخلة

•



» 9 التقرير السنوي | 2015

د. جمال دقدوقي
عضو  اجلليل،  جلمعّية  اإلدارّي���ة  الهّيئة  رئيس 
أخصائّي  اإلنسان،  حقوق  أطّباء  جمعّية  في 
مركز  مدير  الّشمال،  ل��واء  في  مسؤول  نفسّي 
امل��رج(،  بستان  )كفركنا-  الّنفسّية  اخل��دم��ات 
والّضغط  الّنفسّية  الّصدمة  عالج  في  مختّص 
ال���ّن���ف���س���ّي، وم������درب ف���ي م���واج���ه���ة ح���االت 

الطوارئ  واألزمات في اليونيسف.

بروفيسور حسام حايك
معهد  في  الكيميائّية  الهندسة  في  بروفيسور 
الّتخنيون  “راسل بيري” للنانو تكنولوجيا في 
- معهد العلوم الّتطبيقّية- خبير في تكنولوجيا 
االجتياحّي  غير  الّتشخيص  وم��ج��ال  النانو، 
لألمراض. حاصل على ما يقارب 50 جائزة 
لإلبداع والّتمّيز، كما ويشغل عضو هيئة حترير 
املختلفة،  العلمّية  امل��ج��اّلت  م��ن  العديد  ف��ي 
 Chemical abstracts( ومستشار املّلخص الكيميائّي األكبر في العالم
service(. نشر أكثر من 170 مقالة علمّية في أفضل املجاّلت في موضوع 
لدى  ك��ت��ب.  ف��ص��ول   5 م��ن  أك��ث��ر  بكتابة  ق��ام  وال��ّط��ّب،  تكنولوجيا  ال��ن��ان��و 

بروفيسور حايك أكثر من 28 براءة اختراع عاملية.

مركز ركاز- بنك المعلومات
أحمد الشيخ محمد؛ مدير املركز 

• 
سوسن رزق

•
مركز الميسم

د. مدحت عثمان؛ مدير املركز
• 

دانيا بصول؛ مرّكزة فعالّيات
•

شادي هبرات 
• 

طاقم اإلرشاد
منارق خطيب 

• 
إميان هبرات

• 
كفاح علوان

• 
حكمية يونس حكارشة

•
طاقم معهد األبحاث الّتطبيقّية

الباحثون

د.جريس جدعون
•
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الدكتورة رماء دعاس
للّتربّية-  العربّية  الكّلّية  في  ومحاضرة  باحثة 
الّرياضّيات  في  أّول  لقب  على  حاصلة  حيفا. 
واإلحصاء من اجلامعة العبرّية في القدس، لقب 
أّول في علم االجتماع واالستشارة الّتربوّية من 
الّتربوية  القيادة  في  ثالث  ولقب  حيفا،  جامعة 

من جامعة حيفا.

الّدكتورة روزالند دعيم
 ،2006 منذ  للجمعّية  اإلدارّي����ة  الهيئة  عضو 
ورئ����ي����س����ة ج���م���ع���ّي���ة اجل���ل���ي���ل ف����ي ال����ّس����ن����وات 
الّثالث  الّلقب  على  )2013-2009(،حاصلة 
و“االنتوغرافيا”  امل��ق��ارن��ة  الّشعبّية  الّثقافة  ف��ي 
باحثة في أدب األطفال، خبيرة في  الوصفّية، 
تدريس الّلغات، كلغات أولى ولغات أجنبّية. 
العربّية  األك��ادمي��ّي��ة  الكّلّية  ف��ي  محاضرة  تعمل 
منشورة  مقاالت  ع��ّدة  لديها  حيفا.  في  للّتربّية 
والعمل  الّتربية  األدب���ّي،  البحث  مواضيع  في 

املجتمعّي ومن إنتاجها عّدة قصص لألطفال.

الّدكتور مبدا نعوم
الّتخدير،  ط��ّب  أخصائّي  نعوم  مبدا  الّدكتور 
م��دي��ر ق��س��م ال��ّت��خ��دي��ر وغ����رف ال��ع��م��ل��ّي��ات في 

املستشفى الفرنسّي- الناصرة.

بروفيسور حسن عزايزة
•

بروفيسور عصام صباح؛ مدير شركة 
»أجروبيكس«

•
د.ساري عاصلة

•
د.نضال مصاحلة

•
هبة أبو تايه؛ طالبة دكتوراة

•
د.عبد عزب

• 
مساعدو األبحاث

موفق بشر
• 

مهدي حسنني
• 

صفاء عّواد
•

فايز سيد أحمد
• 

نائلة أسدي
• 

ليان خوري
• 

شريهان محسن
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الّدكتور إياد خمايسي
الهضمّي  واجل��ه��از  الباطنّية  االم���راض  أخصائّي 
مستشفى  في  املتقّدم  الّتنظير  قسم  مدير  والكبد. 

رمبام.
محاضر في كّلّية الّطّب “ربابورت” -  التخنيون. 
وأورام  أم��راض  وف��ي  الّتنظير  تقنّيات  في  باحث 
البنكرياس. عضو اجلمعّية األوروبّية واألمريكّية 
أط��ّب��اء  منظمة  عضو  ال��ه��ض��م��ّي.  اجل��ه��از  لتنظير 

حلقوق اإلنسان. مدرب في املنظّمة العاملّية للّتنظير.

وائل عمري
الّزراعّية  الهندسة  في  أّول  لقب  على  حاصل 
)تخّصص علم احليوان(، وعلى لقب أّول في 

الّتمريض من اجلامعة العبرّية - القدس.
وتخّصص عالج مكثف في مستشفى رمبام- 
حيفا في سنة 1994. ناشط اجتماعّي وله دور 

كبير في العمل األهلّي.

أعضاء الّلجنة االستشارّية لمعهد البحوث الّتطبيقّية:
د.خالد غنامي، جامعة حيفا
د.مزيد فالح، ممثل جمهور

د.جمال ياسني، بلدّية شفاعمرو
د.أوري تسولر، جامعة حيفا

د.صالح حسون، ممثل جمهور
السيدة رنا صبح، بلدية شفاعمرو

• 
عرين شبلي

• 
إميان شواهنة

• 
أميرة ياسني

• 
رندا عزازمة

• 
لينار دكور

• 
لونه رزق

• 
آالء جّباره

• 
إسراء حاج

• 
منار غريب

• 
رغدة مريني

• 
نهى خطيب

• 
حسني جريدات

• 
فارس خاليلة 

•
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الرؤيا والّرسالة

ست جمعّية اجلليل، اجلمعّية القطرّية العربّية للبحوث واخلدمات  تأسَّ
ّية، في العام 1981، وهي من أّول اجلمعّيات العربّية األهلّية  الّصحِّ
تسعى  حزبّية  وغير  حكومّية،  غير  كجمعّية  وُتعَرف  إسرائيل.  في 
والبيئّية  ��ّي��ة  ال��ص��حِّ امل��ج��االت  ف��ي  ال��ع��رب��ّي  املجتمع  وتنمّية  لتطوير 
تدعم  وب��رام��ج   مشاريع  على  اجلمعّية  تعمل  والتنموّية.  والعلمّية 
العمل  تقوية  خالل  من  األعلى،  إلى  القاعدة  من  واملبادرة  ك  التحرُّ

ّي والتنظيم املجتمعّي وحتفيز املبادرات في املجتمع العربّي.  احمللِّ
بدأت اجلمعية نشاطها اجلماهيري من خالل إقامة مؤمتر الّصّحة األّول 

في مطلع الثمانينّيات حيث عرضت ُمعطيات ومعلومات ألول مرة حول صحة 
الّتوعية  الُقدرات ورفع  بناء  العربي، وهذا دليل على نهج اجلمعّية في  املجتمع 
سة الرسمّية، وُيعتَبر بداية مشوار من العمل األهلّي،  وممارسة الّضغط على املؤسَّ
إلى ممارسة ونهج  الفكرة  تتطّورت  ر.  متنوِّ وبفكر  برؤية شمولّية  اجلمعّية  قادته 
سني« وهم د.  لدى مجموعة من املباِدرين نطلق عليهم اليوم »جيل اآلباء املؤسِّ
حامت كناعنة، د. شكري عطالله، د. أنور عوض و د. رونا مّكاي الَّذين عملوا 

على َمأَسسة العمل وتنميته على قيم العطاء واملهنّية. 
خالل الّسنوات الّثالثني األخيرة تغّيرت االحتياجات وتبّدلت، إاّل أّن الفجوة 
املستشري  والتمييز  باّتساع مستمر،  زالت  ما  واليهودّي  العربّي  املجتمعني  بني 
ومتزايد  ملحوظ  وبشكل  سلبّيا  ويؤّثر  والتهميش،  اإلقصاء  حاالت  من  يزيد 

جلسة إدارية
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ّية،  والصحِّ االقتصادّية،  احلياتّية:  امليادين  كافة  في  العرب  املواطنني  على 
سات العمل  والتعليمّية، والثقافّية، والبيئّية، والتنموّية. وهذا يحتِّم على مؤسَّ

املدنّي واألهلّي مزيًدا من العمل املشتَرك وإبداًعا في العمل.
إلى توجيه جهودها  سَعت جمعّية اجلليل، خالل مسيرتها، وما زالت تسعى 

القاعدة معتِمدة على إميانها العميق بوجود قدرات، وطاقات  نحو 
إلى  والتغيير، مستنِدًة  للعمل  تبحث عن دور  املجتمع  هائلة داخل 
مجتمعنا-  بأّن  اجلمعّية  تؤمن  املنطَلق  هذا  ومن  التراكمية.  جتربتها 
ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه االج��ت��م��اع��ّي��ة واالق��ت��ص��ادّي��ة وال��ع��ل��م��ّي��ة وال��ث��ق��اف��ّي��ة 
سات  املؤسَّ تعمل  وأن  للتغيير،  املسؤولّية  حتّمل  عليه  والسياسّية- 
املجتمع؛  في  القطاعات  كاّفة  أمام  املشاَركة  باب  فتح  على  الفاعلة 
رة ومشاريع  من أجل بلورة رؤية مجتمعّية متكاملة حتمل أفكاًرا متنوِّ

تنموّية ونهضوّية. 
حقوق  حتمي  تنموّية،  وبرامج  عمل  استراتيجّيات  خ��الل  من  اجلمعّية  تعمل 
اإلنسان وتدعمه في املجال االجتماعّي واالقتصادّي والبيئّي والصحّي، على 
ُهوّيته وكيانه  أساس ضمان حّقه في احلياة اآلمنة واملستقّرة، وحّقه في تطوير 
الفردّي واجلماعّي، وحّقه باملساواة واملشاَركة التفاعلّية والعيش الكرمي اآلمن 

واملستدام.
ذ اجلمعية رؤيتها من خالل العمل في مسارين:  تنفِّ

ّية،  األّول؛ املشاريع العاّمة املؤلَّفة من ثالثة برامج مركزّية: مركز احلقوق الصحِّ
مركز العدل البيئّي، ركاز - بنك املعلومات. 

وامليسم  التطبيقّية  األبحاث  معهد  وتشمل  االستراتيجّية،  املشاريع  والّثاني؛ 
ّية للبحوث واإلرشاد(. )مركز الّنباتات الّطبِّ

جانب من طاقم جمعية اجلليل
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مركز العدل البيئّي

ينظر مركز العدل البيئي إلى العدل البيئي على أنه حق من حقوق اإلنسان 
األساسية التي يجب أن تتوفر جلميع املواطنني على قدم املساواة، مّما يتيح 
لهم العيش الكرمي في محيط مستدام وصحي. من هنا يعمل املركز على دفع 
وتعزيز القيم واألمناط السلوكية البيئية لدى اجلمهور، وإلى تعميق الوعي 
واملناصرة إلحقاق احلقوق البيئية للمجتمع الفلسطيني في البالد  و يعتمد 
مبدأ العدالة البيئّية  في جوهره على وجوب حتقيق العدالة الّتوزيعّية: توزيع 
املوارد على أشكالها املختلفة  مبا فيها اآلفات البيئّية على أنواعها بالتساوي 
وبتراثهم  بهم  امل��ّس  وع��دم  الناس  بكرامة  االعتراف  كذلك  متييز،  وب��دون 
ذات  القرارات  اّتخاذ  سيرورة  في  مشاركتهم  وبحتمّية  عيشهم،  ومصادر 

الّصلة واّلتي تعنى بهم.

معالجة قضايا بيئّية ذات طابع جماعّي
مع  املستمر  الّتواصل  هو  البيئّية  القضايا  معاجلة  مسار  ميّيز  ما 
وتقوية  إمكانّياتهم  وتعزيز  مشاركتهم،  وتكثيف  املواطنني، 

قدراتهم ملعاجلة مشاكلهم البيئّية واحلياتّية.
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•  يشّكل الّدخان مصدر معاناة ومشكلة بيئّية حلوالي 12.9% 
حيث  املشكلة  تتفاقم  النقب  وفي  عامة.  العربية  األسر  من 

أفادت %56 من األسر هناك إلى معاناتهم من هذه املكرهة.
•  مصادر آفة الدخان: %66.8 من حرق الّنفايات و 23.8% 

من املواصالت.
الّنفايات عن طريق  من  بالّتخلص  تقوم  األسر  من   6.4%  •
رميها، أو حرقها بشكّل عشوائّي وتصل هذه النسبة في منطقة 

اجلنوب إلى 48.9%.

ركاز- بنك املعلومات )الفلسطينيون في إسرائيل 2014(

 معالجة الشكاوى البيئية 2015
بينها:  من  البيئّية،  الّشكاوى  من  العديد  معاجلة  العام  ه��ذا  خ��الل  مّت 
العربّية،  بالقرى  احمليطة  الكّسارات  في  البيئّية  القوانني  تطبيق  مراقبة 
حرق الّنفايات، الّروائح الكريهة، مصانع ملّوثة، جباية رسوم دخول 

داخل  املواشي  لتربية  حظائر  قانونّي،  غير  بشكل  للحدائق 
إيجاد  مّت  وغيرها.  خطرة  طرق  مفترقات  العربية،  البلدات 
زال  ما  آخر  بينما جزء  الشكاوى  وافية جلزء من هذه  حلول 

قيد املعاجلة.

المرافعة- بارك سبورتاك كريات آتا- مفتوح أمام 
الجميع مجاًنا

حيث   اتا،  كريات  في  سبورتك  حديقة  ملف  متابعة  استمرار 
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 ،18.11.2015 ي���وم  ق���راره���ا  ف��ي  ال��ع��ل��ي��ا  احمل��ك��م��ة  رف��ض��ت 
احملكمة  ق��رار  ضد  آتا”  “كريات  بلدّية  قّدمته  اّل��ذي  االلتماس 
قّدمته  الذي  االلتماس  بقبول  يقضي  الذي  اإلدارّي��ة،  للّشؤون 
إلى   املجاورة  القرى  سكان  من  مجموعة  مع  اجلليل،  جمعّية 
احملاميني،  )ب��واس��ط��ة  حيفا،  ف��ي  اإلدارّي����ة  للشؤون  احملكمة 
العدل  مركز  من  اف  ع��رّ أميرة  واحملامية  حيدر  ع��الء  احملامي 
البيئي في جمعّية اجلليل(.  ويأتي كل ذلك على أثر قرار بلدّية 
آتا دفع  املواطنني ملن هم من خ��ارج كريات  إل��زام  آت��ا،  كريات 
شمالي  امل��وج��ودة  “سبورتك”  العاّمة  للحديقة  دخ��ول  رس��وم 

ا باحلقوق واملقصود منه  كريات آتا. األمر الذي اعتبرته جمعّية اجلليل َمّسً
إقصاء مجموعة بعينها.

جتدر اإلشارة إلى أّنه قد مّت افتتاح احلديقة عام 2007، وهي تقع على 
2012 كان  افتتاحها وحّتى بداية سنة  70 دومًن��ا. منذ  مساحة أكثر من 
املواطنون  اعتاد  احلديقة  افتتاح  منذ  كذلك  مجانّيًا.  للحديقة  الدخول 
العرب من القرى املجاورة عبلني، شفاعمرو و طمرة، كابول، شعب 
و كفرمندا زيارة احلديقة مع عائالتهم للّتمتع واجللوس وقضاء األوقات 
هناك. إلى أّن حضور املواطنني العرب إلى احلديقة لم “ينل إعجاب” 
واّلتي  بلدّيتهم،  إل��ى  للّتوجه  دفعهم  مّم��ا  آتا”  “كريات  س��ّك��ان  بعض 
أسرعت إلى إقصاء العرب خاّصة وكّل من هو ليس من سكان “كريات 

آتا” بواسطة إلزامهم بدفع رسوم دخول للحديقة. 
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حديقة عكا )بارك ليلي شارون( مفتوحة أمام الجميع مجاًنا
تلقت جمعية اجلليل  شكاوى مفادها ان بلدية عكا وضعت على مدخل 
املجاني  ال��دخ��ول  أن  منها  ٌيستدل  يافطة  ش���ارون(  ليلي  )ب��ارك  حديقة 
املجاورة  البلدات  ملواطني  املجاني  الدخول  مينع  مّما  لسكان عكا،  فقط 
خاصة العربية. قام مركز العدل البيئي بالتوجه للبلدية طاعًنا في قانونية 
األمر ومطالًبا بإزالة اليافطة. بلغ جمعية اجلليل أن البلدية قامت بإزالة 
دخول  رس��وم  جباية  في  بنيتها  أب��ًدا  تعترف  لم  أنها  العلم  مع  اليافطة، 

للحديقة من غير ساكني مدينة عكا.

بصور  وتتويجها   ”48 “كاميرا  مع  البيئية  الكاميرا 
فوتوغرافية وأفالم قصيرة 

استمرارا للمشروع البيئي املمّيز الذي بدأ سنة 2014 بشراكة 
امل��ش��روع  م��ش��ارك��و  تلقى   ،48 وك��ام��ي��را  اجلليل  جمعّية  ب��ني 
مبواضيع  حتيط  إضافية  نظرية  محاضرات   2015 سنة  خالل 
املصورون في عدة جوالت  بيئية محلية وعاملية. كما شارك 
بها  احمليطة  واملنطقة  حنتون  لكسارة  زي��ارة  بينها  من  ميدانية 
امليت.  البحر  بئر املكسور وجولة ميدانية في منطقة  بلدة  في 
ساهمت هذه احملاضرات واجلوالت في تذويت مفاهيم بيئية 
لدى املصورين من ضمنها مفهوم العدالة البيئية. بالتالي قام 
بالّصور  الّتوثيق  التجربة من خالل  ونقل  بتجسيد  املشاركون 
الفوتوغرافية الفنية ومن خالل األفالم القصيرة حيث قام كل 
بينها  من  عينّية  بيئّية  بقضّية  يرتبط   فيلم قصير  بإنتاج  مشارك 
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موضوع الّكسارات.  ستعرض الصور في مؤمتر العدل البيئي 
في 2016.

استمرار مشروع أّمهات وحاضنات يصنعن الّتغيير 
البيئي في بئر المكسور

استمرارا للمشروع الذي بدأ مع بداية السنة الدراسية 2014، 
البستان  صفوف  من  واألوالد  احلاضنات  األمهات  شاركت 
في املكان  في محاضرات، ورشات عمل وجوالت ميدانية، 
تلقت النساء خاللها معلومات وآلّيات  إلحداث التغيير في 
في  ثّم  ومن  أطفالهن،  ومع  بيوتهن  في  مبتدئات  سلوكهّن 
مع  املشروع  اختتم  البلدة.  مرافئ  كّل  إلى  وصوال  احل��ارات 
الّنباتات الّطبية  2015 بزيارة إلى مركز  نهاية السنة الدراسية 
النساء محاضرة حول االستهالك  امليسم، تلقت خاللها  في 
املستدام للماء، وجولة في املركز للتعرف على فوائد الّنباتات 

بورشات عمل مختلفة لصناعة  الّطبية، كما شارك األطفال وأمهاتهم 
الشمع، التلوين وغيرها. 

برنامج توعوّي بيئّي في بساتين بئر المكسور 
العمل  مّت  املكسور،  بئر  في  مختلفة  مجموعات  مع  للعمل  استمراًرا 
في  واملعلمات  البساتني  ط��اّلب  من  مجموعة  مع   2015 العام  خ��الل 
البلدة. باإلضافة إلى الّتثقيف البيئّي، هدف املشروع أيًضا إلى املساعدة 

في حتويل هذه البساتني إلى بساتني ودّية للبيئة. 



» 19 التقرير السنوي | 2015

نساء يصنعن الّتغيير البيئي في بئر المكسور 

انطالقا من معتقدنا- والذي دعمته التجربة العملية خالل مشروع “أّمهات 
وحاضنات يصنعن الّتغيير البيئّي في بئر املكسور”- أن النساء عامة ُيشكلن 
عام  من  الّثاني  الّنصف  في  املركز  ق��ام  البيئي،  التغيير  أعمدة  أه��م  أح��د 
املكسور.  بئر  في  الّنساء  بتنفيذ مشروع مشابه مع مجموعة من   ،2015
هدف هذا املشروع أيًضا إلى رفع وعي النساء في املواضيع البيئية. شمل 
امليدانّية  واجل��والت  العمل  ورش��ات  احمل��اض��رات،  من  العديد  البرنامج 

والتي غّطت حيًزا واسًعا من املواضيع البيئّية والّصّحّية.

استمرار مشروع “مساحات خضراء - مساحات لإلبداع” 
استمرارا للمشروع الذي بدأ تنفيذه مع بداية السنة الدراسية سنة 2014 
في إحدى مدارس مدينة الناصرة، مّت خالل سنةّ 2015 تنفيذ سلسلة من 
الّلقاءات واّلتي شملت تعريف الّطالب مبفاهيم بيئّية أساسّية، وإثرائهم 
بورشات عمل تساعدهم في فهم وحتليل الواقع البيئّي من حولهم عاّمًة 

تعزيز  بلدتهم من خالل  في  املساحات اخلضراء  ودفع قضّية 
قدراتهم في الّتحشيد، املرافعة والّترويج، مبا في ذلك شارك 
الطالب بجولة ميدانّية في منطقة الناصرة ومحيطها لإلطالع 
على أرض الواقع، على مشكلة النقص باملناطق اخلضراء في 

مدينة الناصرة.
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استمرار مشروع  المحلّية-  الّسلطات  قدرات  تقوّية 
“لجان جودة البيئة في السلطات المحلّية”

“الّلجان  م��ش��روع  ف��ع��ال��ي��ات  اس��ت��م��رت   ،2015 ال��ع��ام  ف��ي 
يهدف   .2014 العام  بداية  في  تنفيذه  ابتدأ  الذي  اخلضراء” 
هذا املشروع إلى متكني مجلس محلي بئر املكسور، مبساعدة 
مشاركة  وت��ع��زي��ز  البيئّية  القضايا  دف��ع  ف��ي  اجل��ل��ي��ل،  جمعّية 
اجلمهور وذلك من خالل إقامة جلنة بيئّية متمكنة وفاعلة في 

طبعون،  بسمة  محلي  مجلس  املكسور،  بئر  احمللي  املجلس  من   كل 
مجلس محلي الكعبية- طّباش، احلجاجرة ومجلس محلي الّزرازير.

اختتمت  إضافية  استكماالت  بسلسلة  املقامة  البيئة  أعضاء جلان  شارك 
بيوم دراسّي اختتامّي في شهر نوفمبر 2015. على مستوى اجلمهور، 
جرت فعاليات تثقيفّية مع أطفال، طاّلب ونساء متحورت حول قضايا 

بيئّية عينّية منها املناطق املفتوحة والّنفايات.

  
المشاركة في ورشات أكاديمية خارج البالد

شارك مركز العدل البيئي- ممثال مبديره احملامي عالء حيدر- 
بورشة أكادميية أقيمت في شهر يوليو في جامعة ماسرك في 
الثالث  اللقب  لطالب  محاضرة  بتقدمي  قام  حيث  تشيكيا، 
في مجال القانون، حول العدل البيئي على املستوى النظري 

ومحاولة تطبيقه في سياق األقلية الفلسطينية في إسرائيل.
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جمعية الجليل تشارك في مؤتمر روما يوليو 2015

فقدان العدالة والتغيير املناخي:

بقرار من  يتوقف  لن  النامية  وال��دول  املتقدمة  ال��دول  بني  العدالة  غياب 
داخل الدول املتقدمة، امنا يستوجب عمل وبناء سياسات محلية تدعم 
بناء القدرات واإلنسان على أساس العدالة االجتماعية واملساواة داخل 
اطياف املجتمع ومكوناته املختلفة، ابتداء من املساواة اجلندرية بني أبناء 
املجتمع، ومتكني وبناء القدرات الداخلية للمجتمع، على أساس القيم 
دولته  داخ��ل  يعيش  فرد  لكل  كرامة  في  والعيش  املساواة  االنسانية في 

بدون متييز العرق أو الدين أو اللون.

األط��ر  ف��ي  املتطورة  ال���دول  ف��ي  جت��رى  التي  النقاشات  أغلب 
املنوط  ال���دور  تتجاهل  املختلفة،  االجتماعية  أو  احلكومية 
هنا  من  النامية،  ال��دول  في  احمللية  واملؤسسات  باحلكومات 
االجتماعية  العدالة  الفجوات وحتقيق  َجّسر  العمل على  فإن 
املتقدمة  بالدول  يناط  بحيث  يكون عمال مشترًكا،  أن  يجب 
بناء استراتيجيات صديقة للبيئة، متنع من التغيير املناخي من 

النامية على تطوير أسس حتولية  الدول  ثانية مساعدة  جهة.ومن ناحية 
دميقراطية تتالءم واحتياجاتها وقدراتها.

للدول  الكثير  حتقق  لن   2015 سنة  نهاية  في  باريس  في  املنتظرة  القمة 
الدول  التطوير بني  نقاًشا على حقوق  أقرب ألن تكون  النامية، كونها 
عمليات  في  النامية  ال��دول  دور  إل��ى  االنتباه  دون  الكبيرة،  الصناعية 

الترشيد والتمكني. 
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املناخي(   والتغيير  االجتماعية  العدالة  ح��ول  روم��ا  مؤمتر  من  )ص��ورة 
املؤسسات األهلية العاملية ستشكل أداة ضغط نحو تطبيق قوانني صديقة 

للبيئة، تضمن العدالة والعيش بكرامة لكل إنسان على األرض.
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مركز الحقوق الّصّحّية

احلّق في الّصحة هو حّق أساسّي ضمنته القوانني واملواثيق الّدولية، إال 
البعد  وتتأثر مبدى  منطقة ألخ��رى،  تختلف من  احلقوق  منالّية هذه  أّن 
إضافة  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  الوعّي،  مستوى  املركز،  عن 

لالنتماءات. 
على  املختلفة،  وشراكاتها  فعالياتها  خ��الل  من  اجلليل  جمعّية  تعمل 
العرب،  للمواطنني  املقدمة  الّصّحّية  اخلدمات  مستوى  ومقارنة  متابعة 
ومتابعة الفجوات القائمة بني املركز واألطراف وبني املجتمعني العربّي 

واليهودّي.

المنتدى المدنّي لتطوير الّصّحة في الجليل

تأّسس املنتدى املدنّي لتطوير الصّحة في اجلليل، مببادرة جمعّية اجلليل 
مهنيني  من  املنتدى  يتكّون   .2012 ع��ام  وآخ��ري��ن  “شتيل”  ومؤّسسة 
واالجتماعّية  الّصّحّية  واملؤسسات  امل��ج��االت،  مختلف  من  وخ��ب��راء 
الّصّحّي  واملستوى  اخلدمات  تطوير  ويعمل على  واليهود،  العرب  من 
املتعلقة  الّسياسات  وتغيير  االجتماعّي  الّتغيير  خالل  من  اجلليل،  في 

بالصّحة واخلدمات الّصّحّية. 
هاّمة وهادفة،  برامج  إلى عّدة  اجلليل  بالّتعاون مع جمعّية  املنتدى  بادر 
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في  ل��ل��م��س��اواة  اجلليل  م��ؤمت��ر  األّول”  م��ؤمت��ره  إق��ام��ة  منها: 
“معلوت”، مبشاركة رؤساء مجالس ووزارة  الّصحة” في 
الّصحة في آذار عام 2015. مّت خالل املؤمتر نشر معلومات 
هاّمة حول الفجوات الّصّحّية واخلدمات امُلقّدمة في اجلليل.

قياديون نحو المساواة الّصّحّية في الجليل )الفوج 
الّثالث( 

في  الّصحة  لتطوير  املدنّي  واملنتدى  اجلليل  جمعّية  ب��ادرت 
نحو  )قياديون  برنامج  من  الّثالثة  ال��ّدورة  افتتاح  إلى  اجلليل 

لقاء.   16 م��دار  على  استمّرت  واّل��ت��ي  اجلليل،  في  الّصّحّية(  امل��س��اواة 
من  امل��ن��ت��دى  أع��ض��اء  فيها  ال��ّن��اص��رة وش���ارك  مدينة  ف��ي  ال����ّدورة  أقيمت 
األطّباء، و املمرضني، واملهنيني، ومن يهّمهم موضوع املساواة الّصّحّية 

في اجلليل. 

تناولت الّدورة مواضيع عينّية من أجل سّد الفجوات الّصّحّية بني املركز 
الّسلطات  في  فّعالة  جماهيرّية  صّحة  أقسام  تطوير  مثل  واألط���راف، 
الّتغذّية  مل��وض��وع  ال��وع��ّي   ورف��ع  الّسمنة،  م��ن  للحّد  برنامج  احمللية، 
“أمناء صّحة” من األهالي في املجتمع  امل��دارس، وتأهيل  الّسليمة في 
يعملون على املواضيع الّصّحّية بالّتعاون مع املختصني في هذا املجال. 

لجنة “جروتو” لفحص الخدمات الّصّحّية في الجليل 

“جروتو” لفحص  جلنة  إلى  عمل،  ورقة  بتقدمي  اجلليل  جمعّية  قامت 
اخلدمات الّصّحّية في اجلليل، تتعّلق بتحويل أقسام الّصّحة في املجالس 
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مستوى  رفع  على  تعمل  جماهيرّية،  صّحة  أقسام  إلى  العربّية  احمللّية 
لّلجنة  هاّمة  مالحظات  قّدمت  أّنها  كما  العربّية.  البلدات  في  الّصحة 
فيما يتعلق بالتقرير اّلذي نشرته الّلجنة، متجاهلًة مواضيع الوقاية ورفع 
الوعّي لدى املواطنني، و اخلدمات واحلقوق الّصّحّية في اجلليل، وذلك 
اجلليل  جمعّية  أّن  ذك��ره  اجلدير  من  الّلجنة.  في  مراقًبا  عضوا  بصفتها 
استطاعت أن جتّند رؤساء املجالس احمللّية العربّية للمشاركة في الّلجنة 

بعد أن تبنّي بأّن اللجنة ال تضّم عرًبا.

نشاطات جمعّية الجليل في قسم جسر الفجوات في وزارة 
الّصّحة

تشارك جمعّية اجلليل بشكّل دورّي في االجتماعات اّلتي يقيمها القسم، 
خالل  من  العربّي،  املجتمع  حول  هاّمة  مبعلومات  القسم  بتزويد  وتقوم 
البحوث التي يجريها ركاز. بحيث تساعد هذه املعلومات واجللسات في 

بناء سياسات حكومّية جديدة جلسر الفجوات وحتسني اخلدمات.

• %14.5 من مجمل السكان يعانون من أحد االمراض املزمنة 
على األقل.

• %5.7 من مجمل السكان يعانون من مرض السكري، 5.1% 
من ضغط الدم ونحو %3.9 من الدهنيات والكوليستيرول.

فأكثر  سنة   60 العمرية  بالفئة  السكان  من   45.1%  •
يعانون من السكري بواقع %43.3 بني الرجال ونحو 46.8% 

بني النساء.
الفلسطينيون في إسرائيل 2014 - جمعية اجلليل
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مؤتمر األمراض الوراثّية في المجتمع العربّي

عقدت جمعّية اجلليل، بالّتعاون مع جمعّية “جيناتنا” مؤمتًرا علمًيا  في 
العربي”؛  املجتمع  في  الوراثّية  ”األمراض  عنوان  حتت  الناصرة  مدينة 
اّلتي من شأنها  الّصّحّية  املواضيع  أهّم  أحد  الّضوء على  تسليط  بهدف 
رفع جودة احلياة في املجتمع العربّي. وتضّمن املؤمتر عدة محاضرات 
حملاضرين متخّصصني في مجال األمراض الوراثّية وعالجها، أشارت 
في  األعلى  هي  الوراثّية  اجلينّية  األم��راض  نسبة  أّن  إلى  املعطيات  أب��رز 
املجتمع العربّي، ومن أهم األسباب التي تؤدي الى هذه األمراض هو 

زواج األقارب. 

على  العاشرة  للّسنة  الّثدي  سرطان  مكافحة  حملة  إطالق 
الّتوالي

“هذه احلياة  أطلقت جمعّية اجلليل حملة ملكافحة سرطان الّثدي بعنوان 
الوعّي حول  زيادة  بهدف  الّتوالي،  العاشرة على  لي وسأحياها” للّسنة 
الوقاية  وكيفّية  املبكر،  الّتشخيص  وأهمّية  ال��ّث��دي،  س��رط��ان  مسببات 
خالل  من  وذلك  البالد.  في  الفلسطينّيات  النساء  لدى  املرض  ومعاجلة 
سة سوزان ج. كومني العاملّية،  نشاطات مكثفة ومختلفة بدعم من مؤسَّ
التي ُتعنى بهذا املجال. كما وتهدف هذه احلملة إلى زيادة الوعّي حول 
للحقوق  ال��وع��ي  ّية الئ��ق��ة، ورف���ع  احل��ص��ول على خ��دم��ات صحِّ َم��ن��الِ��ّي��ة 
ّية عاّمة. مع الّتركيز على مجموعات النساء الفلسطينّيات من الفئة  الصحِّ
العمرّية 50-35 عاًما بشكّل مباشر، ومن ثّم الّشاّبات الفلسطينّيات في 
توزيع  حول  احلملة  مخَرجات  متحورت  سّنًا.  األصغر  العمرّية  الفئات 
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رة بأسلوب حديث وشيِّق. مّت إجناز هذه احلملة  مواّد َتْوَعِوّية نصّية ومصوَّ
سات، وشخصّيات اعتبارّية، أكادميّية، وإعالمّية، وفنّية  بالتعاون مع مؤسَّ
 واجتماعّية، جَتّندت من أجل إجناح هذه احلملة وإيصال الرسائل املطلوبة . 

احلملة  بدعم  م��ش��ك��ورة؛  العفيفي  مجموعة  قامت  احلملة  ه��ذه  ضمن 
التابعة  املختِلفة  احل��اف��الت  على  امللَصقات  نشر  خ��الل  م��ن  وتشجيعها 
ملكافحة  احلملة  ه��ذه  ّية  بأهمِّ منها  إمي��اًن��ا  ال��ب��الد،  جت��وب  وال��ت��ي  للّشركة 

سرطان الثدي ورفع الوعّي ملخاطره.

تصيب  التي  الّسرطان  أنواع  مقدمة  في  الّثدي  سرطان  يأتي 
الوفاة األكثر شيوًعا  العالم، ويعتبر من مسّببات  الّنساء في 

لدى النساء في البالد.
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من احصائياتنا:

ممارسة الرياضة 
مي��ارس��ون  ال  ال��س��ك��ان  م��ج��م��ل  م��ن   62.4%
و16%   أحياًنا  ميارسونها  الرياضة،21.6% 

ميارسونها دائًما. 

التي  البيئية  اآلف��ات  أحد  الضجيج 
تعاني منها العائالت العربية 

%28.2 من األسر تعاني من مشكلة الضجيج 
في محيطها السكني، تصل في منطقة اجلنوب 
حيفا   ،25.9% الشمال   ،49.3% نحو  إل��ى 

.21.2% %25.5، الوسط الى 

ال 62.4

21.6

16

أحياًنا

دائًما

املجموع

49.3

21.2
25.525.925.8

الشمال حيفا وسط جنوب

)ركاز- بنك املعلومات- الفلسطينيون في 

إسرائيل 2014(

)ركاز بنك املعلومات - الفلسطينيون في 
إسرائيل – املسح االجتماعي االقتصادي 2014( 
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نسبة أصحاب الوزن الطبيعي، الوزن 
الزائد والسمنة المفرطة 

%39.7 من مجمل السكان الفلسطينيني فوق 
سنة 19 عاًما يعانون من الوزن الزائد،10.7% 
يعانون من السمنة املفرطة،%4.8 وزن نحيف 

و%44.8 وزن طبيعي.

احتياجات موظفي السلطات المحلّية العربّية

ال��ط��واق��م  ل��ت��أه��ي��ل  ق��ص��وى  ح��اج��ة   83.8%
امل��خ��ت��ل��ف��ة ف���ي ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ّي��ة ال��ع��رب��ّي��ة، 
أثاث   50.7% وحاسوب،  تقنيات   69.6%
الغرف  ع��دد  زي��ادة   69.1% مكتبية،  ول���وازم 

في املجلس. 

69.1

30.9

49.3
50.7

30.2

69.6

16.2

83.8

تأهيل طاقمتقنيات وحاسوبأثاثزيادة عدد الغرف

نعم
ال

)ركاز - بنك املعلومات - الفلسطينيون في 
إسرائيل 2014 ( 

)ركاز- بنك املعلومات البلدات العربية 
وسلطاتها احمللية في إسرائيل املسح الثاني 
.)2014

4.8وزن نحيف

39.7وزن زائد44.8وزن طبيعي

10.7سمنة مفرطة
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السلطات  لرؤساء  العلمّي  المؤهل 
المحلّية العربّية

نسبة اأُلَسر التي تعرضت العتداء بحسب نوع االعتداء

ثانوي أو أقل من لقب أول
17.9

أقل من ثانوي
17.9

ماجستير فأكثر
19.4

49.3بكالوريوس

4.5

سرقة

3.1

2.11.8
1.00.6

9.3

محاولة سطو 
بيت أو امالك

اعتداء من 
اجليران

اتالف أو حرق 
ممتلكات

تهديد أو ابتزاز 
الكتروني

حتّرش أو اعتداء 
الشرطة

املجموع

)ركاز – جمعية اجلليل - بنك املعلومات. 
البلدات العربية وسلطاتها احمللية في إسرائيل 
املسح الثاني 2014(.
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نسبة النساء المعّنفات وأشكال 
العنف الموّجه ضدهن من قبل 

أزواجهن

لعنف  ت��ع��ّرض��ن  ال��ّن��س��اء  م��ن   28.7%
و10.2%  أزواج��ه��ن،  قبل  م��ن  نفسّي 

تعّرضن لعنف جسدّي.

30.4

النفسياجلسدياالقتصادياالجتماعياجلنسياملجموع

3.4
6.9

9.4
10.2

28.7

)ركاز - بنك املعلومات،العنف والعالقات 
االسرية داخل املجتمع الفلسطيني في 
اسرائيل. خالل السنة االخيرة من البحث(.
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ركاز بنك المعلومات 

االجتماعّية،  الظواهر  ومسح  بدراسة  متخصص  إحصائّي  مركز  هو  ركاز 
إسرائيل.  في  الفلسطينّي  باملجتمع  اخلاّصة  والبيئّية  الّصّحّية  االقتصادّية، 
الواقع،  وتشخص  وعميقة،  شاملة  كونها  في  املسوح  هذه  أهمّية  تكمن 
وتبحث في الّظروف والعوامل احمليطة ذات التأثير على الّظواهر املبحوثة. 
الّتوسع والّتعمق في  املعلومات اخلاّصة واملطلوبة من أجل  يوّفر ركاز  كما 
البحث األكادميّي األمر الذي يؤّدي إلى فهم أعمق، متهيًدا لوضع الّسياسات 

واّتخاذ القرارات الاّلزمة لرسم اخلطط الّتنموّية املستقبلّية.

الّظروف  حول  الدورّية  املعلومات  توفير  على  املعلومات  بنك  ركاز  عمل 
البالد، وذلك من خالل  الفلسطينّية في  العربّية  املعيشّية لألفراد، واألسر 
املسح االقتصادّي االجتماعّي الّرابع والبلدات العربّية وسلطاتها احمللّية في 

إسرائيل. 

الرابع  االقتصادّي  االجتماعّي  )املسح  إسرائيل  في  الفلسطينيون 
.)2014

بنك  رك��از  جلهود  اس��ت��م��راًرا  ال��ّراب��ع  االجتماعّي  االق��ت��ص��ادّي  املسح  يأتي 
املعلومات في جمعية اجلليل- اجلمعّية العربّية القطرّية للبحوث واخلدمات 
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االجتماعّية  امل��س��وح  وتنفيذ  اإلح��ص��ائ��ّي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  بجمع  ال��ّص��ح��ّي��ة- 
إسرائيل.  في  الفلسطينّي  املجتمع  ح��ول  والبيئّية  الّصّحّية  االقتصادّية، 
مّنا  إمياًنا  والّتجمعات،  والعائالت  األف��راد  مستوى  على  واقعهم  ورص��د 

باألهّمّية القصوى للمعلوماتّية كأساس للّنهوض والتنمية بكّل دالالتها.
اّلذي  األمر  الّرابعة،  وللمّرة  دورّي��ة،  بصورة  بتنفيذه  البحث  أهمّية  تكمن 
يتيح رصد الّتغييرات اّلتي تطرأ على املجتمع، وأفراٍد، وأسر، وجتّمعات، 
الزمن. ميتاز املسح االجتماعّي االقتصادّي   ومجموعة واحدة على محور 
غير  القرى  اجلغرافّية،  املناطق  مختلف  على  وتوزيعها  عّينته،  بشمولّية 
املعترف بها في الّنقب واملدن املختلطة. إضافة إلى تنّوع األبواب واملواضيع 
العمل  الّسكن،  وظروف  املسكن  الّسكان،  إحصائّيًا:  دراستها  مّتت  التي 
الّصّحة،  اإلع��الم،  الّثقافة،  الّتعليم،  املعيشة،  مستويات  العمل،  وقوى 
البيئة، رأس املال االجتماعّي، املشاركة في االنتخابات وتعريف الهوّية.  

حتتاج  البالد  في  الفلسطينّية  العربّية  األسر  من   62.6%  •
لوحدة سكنية واحدة على األقل خالل السنوات العشر القادمة. 
%25.2 من مجمل األسر التي حتتاج لوحدة سكنية واحدة 
على األقل في السنوات العشر القادمة لن تتمكن من بناء أي 

وحدة.
• هنالك عالقة طردّيه بني التحصيل العلمي واملشاركة في 

سوق العمل وخاصة بني النساء.
•  بلغت نسبة املشاركة في سوق العمل %50.7 في املجمل.  
• بلغت نسبة احلاصلني على شهادة لقب أول فاكثر 11.7% 

بواقع %10.1 بني الذكور و%13.4 بني االناث. 
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البلدات العربّية وسلطاتها المحلّية في إسرائيل  

)املسح الثاني 2014(

تأتي هذه الدراسة متمركزة في دراسة احلّيز اّلذي يعيش في إطاره 
إبراز خصائص  البحث إلى  العربّية، حيث يتطّرق  الفرد واألسرة 
اخلدمات  توفير  على  قدرتها  وم��دى  العربّية،  احمللّية  الّسلطات 
شأنه  من  الذي  األمر  التحتّية،  والبنى  العاّمة  واملرافق  األساسّية، 
أن يساعد في إيجاد احللول السهلة لسُبل تعزيز جناعة عملها. ومن 
هنا تعتبر هذه الدراسة استمراًرا عملّيًا، وتوسيعا لدائرة الّتشخيص 
االجتماعّي  املسح  بحوث   في  بدأناه  ال��ذي  واألس��رة  الفرد  لواقع 

االقتصادّي الّدورّية.

ت��ت��ط��ّرق اس��ت��م��ارة ال��ب��ح��ث إل���ى ال��ع��دي��د م��ن امل���ج���االت: م��رّك��ب��ات 
واحتياجاتها،  إداري���ة  هيئة  بوصفها  الرسمّية  احمللّية  السلطات 
للبلدات  الهيكلّي  التنظيم  النفوذ،  مناطق  ودخلها،  مصروفاتها 

احلكومّية  امل��راف��ق  السكنّية،  وال��وح��دات  املباني  االستراتيجّية،  وخططها 
البيئّية،  الّتجارّية،  الّصناعّية،  الّصّحّية،  الزراعّية،  القطاعات  والعامة، 

املياه  شبكات  ذلك  في  مبا  الّتحتّية،  البنّية  والّثقافّية،  الّتعليمّية 
والكهرباء والّصرف الّصّحّي، ووسائل التخّلص من الّنفايات، 

خدمات املواصالت والطرق، األماكن الّدينّية والّتاريخّية.
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مؤتمر )الفلسطينيون في إسرائيل: الفرد، األسرة، البلدة: 
الواقع في أرقام(

عقد “ركاز” بنك املعلومات مؤمتًرا صحافّيًا مبشاركة الّلجنة القطرّية لرؤساء 
الفرد  إسرائيل:  في  “الفلسطينيون  العربّية حتت عنوان:  الّسلطات احمللّية 
املسح  نتائج  خالله  ُعرضت   ،”2014 أرق��ام  في  ال��واق��ع  والبلدة  األس��رة 
االجتماعّي االقتصادّي الّرابع، ودراسة “البلدات العربّية وسلطاتها احمللّية 
املهتّمني  من  كبير  ع��دد  حضر  وق��د   .”2014 الثاني  املسح  إسرائيل-  في 
العربّية، إضافة إلى ممثلني  بينهم ممثلو األحزاب  بالقضايا املطروحة، ومن 
عن اجلمعّيات األهلّية، رؤساء املجالس والباحثني واملهتمني، ووفد رفيع 
اجلهاز  رئيسة  برئاسة  الفلسطينّي  لإلحصاء  امل��رك��زّي  اجلهاز  من  املستوى 

معالي الدكتورة عال عوض. 
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مركز األبحاث - معهد البحوث الّتطبيقّية
مجاالت  في  العلمّية  بالبحوث  الّنهوض  على  املعهد  يعمل 
ال��ب��ي��و-ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة آخ���ذا ب��ع��ني االع��ت��ب��ار 
العربّي في  للمجتمع  االحتياجات االجتماعّية واالقتصادية 
للبحوث  كبيًرا  معهًدا  يصبح  أن  إلى  املعهد  يطمح  البالد. 
العلمّية  والّتطوير ذي مرجعّية، لتقدمي املشورة واملعلومات 

الغنّية،خاّصًة في املجاالت العلمّية اّلتي يختّص بها. 

يهدف املعهد إلى: 
وإقليمّية  مناطقّية  لقضايا  جديدة  علمّية  حلول  إيجاد    •

متعلقة بالّصّحة و البيئة.
العلمّي  البحث  على ممارسة  العربّية  االقلّية  أبناء  تشجيع    •

وتنمّية روح البحث لدى اجليل الناشئ.
دعم  خالل  من  واالقتصادّي،  االجتماعّي  الّنمو  تعزيز    •
واملمكن  للبيئة  اآلمنة  البيو-تكنولوجّية  املبادرات  وتشجيع 

ا. تطويرها صناعّيً

من هذا املنطلق، مّت تأسيس معهد البحوث التطبيقّية التابع جلمعّية اجلليل في 
متوز عام 1995، واّلذي يعتبر املشروع العلمّي االستراتيجّي األّول من نوعه 
في املجتمع العربّي الفلسطينّي داخل إسرائيل. منذ تأسيسه،حافظ املعهد 
على مستويات عالية من اإلجنازات؛ بفضل املؤهالت العلمّية والكفاءات 
متخصصني،وكذلك  باحثني  يضّم  وال��ذي  فيه،  العاملني  لطاقم  العالية 
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مساعدي باحثني، وطالب جامعات يستكملون دراستهم 
لأللقاب العليا. يحظى املعهد، برعاية أكادميّية مع جامعة 
حيفا، باعتراف من وزارة العلوم والتكنولوجيا. كذلك، 
احمللّية  البحثّية  امل��ؤّس��س��ات  م��ع  ب��ال��ّت��ع��اون  امل��ع��ه��د  ي��ل��ت��زم 
مجاالت  في  أنواعها،  مختلف  على  والعاملّية  واإلقليمّية 
البيوتكنولوجيا، الّصّحة، البيئة، الهندسة البيئية، الهندسة 
املعلوماتّية  املتجّددة،  الطاقة  الطبّية،  األعشاب  الّزراعية، 

البيولوجّية )بيوإنفورماتيكا(، وحفظ األغذية.

كبير من  مّت تخصيص ج��زء  امل��ع��ه��د،  أه���داف  م��ع  مت��اش��ًي��ا 
ومستدامة؛  الّتكلفة  قليلة  عالجّية  أساليب  الستكشاف  البحثي  النشاط 
ملعاجلة نفايات معاصر الزيتون، ومياه الصرف املنزلية والصناعية، التي ما 
زالت تشكل إحدى أهّم املشاكل في املدن والقرى العربّية. باإلضافة إلى 
الّطبّية،  الّنباتات  خصائص  لدراسة  كبيًرا  اهتماًما  املعهد  أولى  فقد  ذلك، 
وخاّصة تلك املضاّدة للميكروبات كوسيلة بديلة لكبح امليكروبات املسببة 

ألمراض تلّوثّية لدى اإلنسان، احليوان و النبات.
خالل عام 2015، جنح باحثو املعهد باحلصول على أربع منح بحثّية جديدة، 
بحيث يصبح مجمل األبحاث لهذا العام 16 بحًثا، ممّولة من هيئات محلّية 
بحثني   ،)MOAG( الزراعة  وزارة  قبل  من  ممّولني  بحثني  يلي:  كما  ودولّية 
قبل”الوزارة  م��ن  بحث   ،)MOST( والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  قبل  م��ن 
حماية  وزارة  قبل  من  أبحاث  أربعة   ،)BMBF( ”والبحوث للتعليم  االملانية 
البيئة )MOEP(، أربعة أبحاث من قبل مؤّسسة الّتعاون اإلقليمّي في الشرق 
من  واحد  األلبان،بحث  مجلس  قبل  من  واحد  بحث   ،)MERC( األوس��ط 
قبل وزارة االقتصاد و الصناعة )MOE(، وبحث واحد من صندوق البحوث 
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الّزراعّية  والّتنمّية  البحوث  برنامج  ضمن  القومّية  ثنائّي  والتنمّية  ال��زراع��ّي��ة 
العديد من  املعهد  باحثو  املتعّدد اجلنسيات )BARD/MARD(. كذلك نشر 
في  العروض  عشرات  تقدمي  ومّت  العلمّية،  والكتب  املجاّلت  في  املنشورات 

املؤمترات وورش العمل احمللية والدولّية. 
للمعهد  منهم  اثنان  انضّم  كاملة،  بوظيفة  باحثني   6 املعهد  في  حالّيا  يعمل 
16مساعد/ة بحث.كما وينفذ ثالثة  و  السنة،  كباحثنَي جديدين خالل هذه 
باحثي  إش��راف  حتت  أطروحاتهم،  أبحاث  ماجستير  وطالبة  دكتوراه  طالب 
وجامعة  السبع  بئر  جامعة  التخنيون،  معهد  من  باحثني  مع  وبالتعاون  املعهد 
حيفا، باإلضافة إلى العديد من طاّلب الكلّيات الذين نّفذوا مشاريع تخّرجهم 
في مختبرات املعهد وحتت إشراف الباحثني فيه. ضمن الفعاليات العلمّية، قام 
املعهد أيًضا بتنفيذ برامج استكمال للمعلمني وغيرهم، وكذلك عقد ندوات 
بهدف  والثانوّية؛  واإلع��دادّي��ة  االبتدائّية  املرحلة  في  امل��دارس  لطاّلب  علمّية 
ترسيخ البحث العلمّي عند جيل الّشباب في املدارس؛ لذلك مّت تأسيس مركز 

امليسم )مركز الّنباتات الّطبّية للبحث واإلرشاد( عام 1999 مببادرة  املعهد.
اخلطط املستقبلّية: تعمل إدارة جمعّية اجلليل على تطوير خّطة خماسّية ابتداًء  

من سنة 2017  لتطوير عمل املركز ملضاعفة عدد الباحثني في املركز.

أبحاث جارية وجديدة
1. Combined treatment of olive oil wastes (“Akar” and “Gift”) 
for production of biotechnological products (PI: Prof. Hassan 
Azaizeh; budget: 1.2 M IS).  

مشروع بحث في إطار مركز متّيز، مشترك بني معهد البحوث الّتطبيقية جلمعّية 
البيطرّي، واجلامعة  “كمرون” للّطّب  “فولكاني”، معهد  اجلليل وبني معهد 
العبرّية. ممّوال من وزارة الّزراعة، يهدف هذا البحث إلى استخالص مضافات 
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غذائية للعلف من الّنفايات الّصلبة الّناجتة من عصر الّزيتون 
بواسطة استعمال فطرّيات معينة، استعمال مصاٍف بيولوجّية 
ع��ن ط��ري��ق االن��ح��الل احل����رارّي ل��ه��ذه ال��ّن��ف��اي��ات، استعمال 
مستخلصات غنّية مبركبات الفينول كمواّد مضاّدة للديدان. 
2. Development of rapid method for detection 
and enumeration of active pathogenic bacteria 
in drinking water and in effluents (PI: Dr. Jeries 
Jadoun; budget: 300,000 IS).  

جلمعّية  الّتطبيقّية  البحوث  معهد  بني  مشترك  بحث  مشروع 
العلوم  بتمويل من وزارة  “أورانيم”،  اجلليل وجامعة حيفا- 

لعد  اجلزيئّية   )PMA-qrtPCR( طريقة  تطبيق  إمكانّية  دراس��ة  إلى  ويهدف 
اجلرثومّية،  املياه  ج��ودة  لتقييم  احلالّية  املتبعة  للّطرق  كبديل  احلّية،  البكتيريا 

واملعتمدة على تنمية البكتيريا في أوساط غذائّية.
3. Using solid olive mill waste as ‘biofilters’ for treatment of  
contaminated road runoffs (PI: Prof. Hassan Azaizeh; Budget: 
360,000 IS). 

مشروع بحث مشترك بني معهد البحوث الّتطبيقّية جلمعّية اجلليل وجامعة 
إمكانّية  فحص  إلى  ويهدف  العلوم،  وزارة  من  “أورانيم” بتمويل  حيفا- 
امتزازّية ملعاجلة  الّزيتون كمواّد  الّناجتة من عصر  الّصلبة  الّنفايات  استخدام 

املياه اجلارية امللّوثة.
4. Energy-Saving Wastewater Treatment Process: WWTPs 
Upgrading for Carbon and Full Nitrogen Removal in warm 
climates (PI For IOAR-GS: Prof. IsamSabbah; Budget for 
IOAR-GS: 245,000 €). 

 ”KIT“ للتكنولوجيا  “كارلسروي”  معهد  ب��ني  مشترك  بحث  م��ش��روع 
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)أملانيا(، شركة TE للهندسة )أملانيا(، شركة Vogelsang األملانّية، شركة  
  ”Mekorot“ وشركة  اجلليل،  جمعّية  في  تأّسست  “AgRobics” اّلتي 
العلوم.  ووزارة  والبحوث  للّتعليم  االحتادّية  االملانّية  ال��وزارة  من  بتمويل 
الالهوائّية  املعاجلة  اس��ت��خ��دام  إمكانّية  فحص  إل��ى  امل��ش��روع  ه��ذا  وي��ه��دف 
املتقّدمة مع البكتيريا املثبتة، وكذلك االنحالل الكهربائّي للحمأة من أجل 

إنتاج مصدر كربون إضافّي من فائض احلمأة.
5. A novel engineering paradigm for anaerobic wastewater 
treatment: energy-saving and efficient removal of carbon and 
nitrogen (PI: Prof. IsamSabbah; budget for IOAR-GS:861,753 
IS)

اجلليل،  جلمعّية  الّتطبيقّية  ال��ب��ح��وث  معهد  ب��ني  م��ش��ت��رك  ب��ح��ث  م��ش��روع 
يهدف   واّل��ذي  العلوم،  بتمويل من وزارة  السبع،  بئر  التخنيون، وجامعة 
املنخفضة  الّصحّي  الّصرف  مياه  معاجلة  برامج  من  جديد  جيل  تطوير  إلى 

الّتكلفة، واملعتمدة على الّتوفير في استخدام  الطاقة.
6. Olive “Gift”- pretreatment and utilization of yeasts for 
ethanol production (PI: Dr. Yoram Gerchman, University of 
Haifa, Oranim & Prof. Hassan Azaizeh, IOAR-GS; budget for 
IOAR-GS:180,000 IS).

مشروع بحث مشترك بني جامعة حيفا- أورانيم ومعهد البحوث الّتطبيقّية 
جلمعّية اجلليل، بتمويل من وزارة العلوم. ويهدف إلى دراسة زيادة نتاج 
بتراكيز  عضوّية  بأحماض  اجلفت  معاجلة  بواسطة  اجلفت،  من  اإليثانول 

منخفضة ودرجة حرارة معتدلة.
7. Novel biologically-based bio-methanation process for fuel 
production from organic waste- Upgrading of biogas (PI: 
Prof. IsamSabbah; budget 406,755 IS).
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وشركة  اجلليل  جلمعّية  الّتطبيقّية  البحوث  معهد  بني  مشترك  بحث  مشروع 
تكنولوجيا  تطوير  إل��ى  ويهدف  البيئة،  حماية  وزارة  من  بتمويل   ،EPT
الكتلة احليوّية )الّنفايات  املنتج من  الغاز احليوّي  ناجعة واقتصادّية، لتحسني 
الّصناعّية  الّسائلة  وال��ّن��ف��اي��ات  وال��ّن��ب��ات��ات  ال��ّزراع��ّي��ة  وال��ّن��ف��اي��ات  احل��ي��وان��ّي��ة، 
الّزراعّية، الخ...( ملستوى الغاز الطبيعّي؛ الستخدامه كوسيلة وقود بديلة 

و/أو إلدخاله في شبكة الغاز الطبيعّي )التي ستتوفر مستقبال في البالد(.
8. Production Fuel From Organic Municipal Waste - Survey 
Attitudes Among Arab Pupils (PI: Dr. Naim Najami; budget: 
143,750). 

احلالّية  ال��ّص��ورة  توضيح  إل��ى  البيئة  وزارة  من  املمّول  املشروع  ه��ذا  يهدف 
الّنفايات املنزلّية  ، وكذلك استغالل  البيئّية بشكّل عامٍّ حول أهمّية القضايا 
ف��ي الوسط  ال��ّش��ب��اب  ل��دى جيل  ال��ط��اق��ة بشكّل خ���اّص  وال��ع��اّم��ة؛ إلن��ت��اج 
العربّي. يهدف هذا املشروع أيضا إلى وضع توصيات لتنفيذ مشاريع بيئّية 

في املدارس واملجالس احمللّية في الوسط العربّي.
9. Impacts of spreading olive mill wastewater on olive tree 
performance, soil properties and the environment (PI: For 
IOAR-GS Prof. Isam Sabbah; budget for IOAR-GS:62,100 $).

اجلليل،  جلمعّية  الّتطبيقّية  ال��ب��ح��وث  معهد  ب��ني  م��ش��ت��رك  ب��ح��ث  م��ش��روع 
األردن  في  الّزراعّي  واإلرش��اد  للبحث  الوطنّي  املركز  “فولكاني”  ومعهد 
الّشرق  ف��ي  اإلقليمّي  ال��ّت��ع��اون  مؤّسسة  قبل  م��ن  بتمويل   ،)NCARE(
االقتصادّية  الّربحّية  إثبات  إلى  املشروع  األوسط )MERC(. يهدف هذا 
باستخدام نظام املعلومات اجلغرافّي، من خالل إيجاد املالَءمة األمثل بني 
هذه  لنشر  املناسبة  احلقول  وبني  الّزيتون  عصر  من  الناجتة  السائلة  النفايات 
النفايات، من حيث كّمّية الّنفايات اّلتي ميكن نشرها واملسافة اجلغرافّية بني 

معاصر الّزيتون وهذه احلقول وانخفاض تكاليف الّنقل.
10. Sustainable Use of Constructed Wetlands for Wastewater 
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Treatment and Reuse in Small Communities (PI For IOAR-GS: 
Prof. Hassan Azaizeh; budget for IOAR-GS: 150,000 $). 

مشروع بحث مشترك بني معهد البحوث الّتطبيقّية جلمعّية اجلليل، جامعة 
ال��ّزراع��ي  ل��إلص��الح  البيئة، وامل��رك��ز  م��دن جل���ودة  احّت���اد  حيفا- أوران��ي��م، 
الّتعاون  الّريفّية في الّشرق األدنى )األردن(، بتمويل من مؤّسسة  والّتنمّية 
اإلقليمّي في الّشرق األوسط )MERC(، يهدف إلى استخدام األراضي 
الّرطبة املصّنعة جنًبا إلى جنب مع أنظمة الّتطهير باألشعة فوق البنفسجّية، 
كحّل ذي تكلفة منخفضة وقليل الصيانة إلزالة امللّوثات والبكتيريا املسّببة 

لألمراض من املياه املعاجلة مما يتيح استخدامها في الّرّي والّزراعة.
11. Effect of air-conditioning during summer period on sheep 
productivity (PI: Prof. Hassan Azaizeh; budget: 60,000 IS). 

انتاجّية  حتسني  إل��ى  األل��ب��ان،  مجلس  قبل  من  املمّول  املشروع  ه��ذا  يهدف 
اخلراف عن طريق تكييف الهواء.

12. A veterinarian food additive for protection of farm animals 
against parasitic infection [PI: Prof. Hassan Azaizeh; budget: 
600,000 IS (280,000  for IOAR-GS)]. 

ومعهد  اجلليل  جلمعّية  الّتطبيقّية  البحوث  معهد  بني  مشترك  بحث  مشروع 
االقتصاد  وزارة  من  بتمويل  البيطرّي،  للّطّب  كمرون  معهد  “فولكاني”، 
)MOE(، يهدف إلى تطوير منتوج نباتي قادر على القضاء أو إعاقة الّديدان 

الّطفيلّية املعوّية اّلتي تصيب حيوانات املزرعة.
13. Impairing larval exsheathment in parasitic nematodes 
by using Mid-Eastern plants as resource of anthelmintics 
compounds [PI: Prof. Hassan Azaizeh; budget: 50,000 $ 
(20,850 $ for IOAR-GS)]. 

اجلليل،  جلمعّية  الّتطبيقّية  ال��ب��ح��وث  معهد  ب��ني  م��ش��ت��رك  ب��ح��ث  م��ش��روع 
 ،)NCARE( األردن  ف��ي  ال���ّزراع���ّي  واإلرش����اد  للبحث  ال��وط��ن��ّي  امل��رك��ز 
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وجامعة  الفلسطينّية(،  )ال��ّس��ل��ط��ة  ال��ّن��ج��اح  جامعة  “فولكاني”،  معهد 
“لويزينا”Louisiana State University )الواليات املتحدة(، بتمويل 
برنامج  ضمن  القومّية،  ثنائّي  والّتنمّية  ال��ّزراع��ّي��ة  البحوث  ص��ن��دوق  م��ن 
 ،)BARD/MARD( اجلنسّيات  املتعدد  ال��ّزراع��ّي��ة  والّتنمّية  البحوث 
إسرائيل  في  امل��وج��ودة  احمللّية  الّنباتات  فحص  إل��ى  امل��ش��روع   ه��ذا  يهدف 
باحثني  تدريب  في  وكذلك  للّديدان،  مضادة  لفعالّية  واألردن  وفلسطني 
صغار من الّسلطة الفلسطينّية واألردن على استخراج املواّد الفّعالة من هذه 

النباتات وفحص قدرتها على طرد الّديدان.
14. Willow (Salix Spp.): a New Forage Resource for Sami-arid 
Zone” (PI: Prof. Hassan Azaizeh; budget 150,328 $. MERC)

اجلليل،  جلمعية  الّتطبيقّية  ال��ب��ح��وث  معهد  ب��ني  م��ش��ت��رك  ب��ح��ث  م��ش��روع 
 ،)NCARE( األردن  ف��ي  ال���ّزراع���ّي  واإلرش����اد  للبحث  ال��وط��ن��ّي  امل��رك��ز 
للعلوم  األردن  جامعة  البيطري،  للطّب  كمرون  معهد  فولكاني،  معهد 
والّتكنولوجيا وجامعة “كورنيل” )الواليات املتحدة(، بتمويل من مؤّسسة 
الّتعاون اإلقليمّي في الّشرق األوسط (MERC)، يهدف إلى تنمية شجيرات 
الّصفصاف األردنّي واإلسرائيلي، في املناطق شبه القاحلة، بطريقة مستدامة 
والّصّحّية   الغذائية  اخلصائص  تعزيز  مع  للعلف  كمورد  وبيئّيا،  اقتصادّيا 

للّصفصاف.
15. Isolation and identification of antibacterial and anti-virulent 
compounds with therapeutic potential against Helicobacter 
pylori (PI: Dr. JeriesJadoun; budget 1,000,000 IS)

التطبيقّية  البحوث  معهد  بني  مشترك  متّيز،  مركز  إط��ار  في  بحث  مشروع 
جلمعّية اجلليل وبني معهد “فولكاني”، واجلامعة العبرّية، ممّوال من وزارة 
الّزراعة، يهدف إلى عزل وحتديد مبنى مواّد طبيعّية من نباتات معينة مضاّدة 

لبكتيريا “هيليكوباكتر بيلوري”.
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16. Integration of enzymatic and physico-chemical hybrid 
treatment to increase the energy output of industrial 
wastewater(COD 3000-10000 mgL-1) (Dr. Sare Asli; budget: 
333,730 IS)

وزارة  بتمويل من  اجلليل،  الّتطبيقّية جلمعّية  البحوث  ملعهد  مشروع بحث 
حماية البيئة، ويهدف إلى تعزيز إمكانيات  إنتاج غاز امليثان من مياه الّصرف 
3000- املجال  في  كيميائّي  أكسجني  باستهالك  تتمّيز  واّلتي  الّصناعّية، 

10000 ملغم/لتر. 

مقاالت تّم نشرها في مجاّلت علمّية
1. Glazer, I., Salame, L.,  Dvash, L., Muklada, H., Azaizeh, H., 
Mreny, R., Markovics, A.,  Landau, S-Y. 2015.  Effects of Tannin-
Rich Host Plants on the Infection and Establishment of the 
Entomopathogenic Nematode Heterorhabditisbacteriophora. 
Journal of Invertebrate Pathology 128, 31-36.
2. Litaor, M.I., Meir-Dinar N., Castro, B., Azaizeh, H., Rytwo, 
G., Levi, N., Levi, M., MarChaim, U. 2015. Treatment 
of winery wastewater with aerated cells mobile system. 
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management 
4:17-26. 
3. Azaizeh,  H., Kurzbaum, E.,  Said, O.,  Jaradat, H., Menashe, 
O. 2015. The potential of autochthonousmicrobial culture 
encapsulation in a confined environment for phenols 
biodegradation. Environmental Science and Pollution 
Research. 
4. NedalMassalha, Asher Brenner, Chaim Sheindorf, 
YouriHaimov and IsamSabbah, Enriching composite 
hydrophilic polyurethane foams with PAC to enhance 
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adsorption of phenol from aqueous solutions. Chem. Eng. J., 
280 283-292 (2015). IF=4.32
5. NedalMassalha, Asher Brenner, Chaim Sheindorf., and 
IsamSabbah, Application of immobilized and granular dried 
anaerobic biomass for stabilizing and increasing anaerobic 
bio-systems tolerance for high organic loads and phenol 
shocks. Bioresource Technology, 197, 106-112, (2015).  
IF=4.494
6. Sabbah I., Massalha N., Aharoni A., Shmolovisch S., and 
Bleich S., Novel and cost-effective domestic wastewater 
treatment process: upgrading of wastewwatre treatment 
palants using innovative immobilized anaerobic bacteria.  
Water and Irrigation- Hebrew April 2015. 
7. Yousef M., Allmer J., Khalifa W. Sequence Motif-Based One-
Class Classifiers Can Achieve Comparable Accuracy to Two-
Class Learners for Plant microRNA Detection. J. Biomedical 
Science and Engineering. Published Online, October 2015 
in SciRes. 

تسجيل اختراعات
Sabbah I., Massalha N., Aharoni A., Bleich S., Shmolovish 
S., COMBINED SYSTEM OF HIGH RATE ANAEROBIC 
BIOREACTOR AND SETTLER DIGESTER BASIN FOR 
WASTEWATER TREATMENT. Provisional patent, application 
number 62/109,228 (2015).
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عروض في مؤتمرات وورشات عمل
• Azaizeh H. March 2015-COST Action meeting – 
Semmering, Austria. Title of Presentation: The potential of a 
platform small-bioreactor technology to treat whey.
• Azaizeh H. August 2015-COST Action meeting – Milano 
– Italy - MC meeting. Discussion future collaboration and 
WPs.
• Azaizeh H. September 2015-COST Action meeting 
– Potsdam – Germany. Title of Presentation: Olive Mill 
Wastewater Processing For Antioxidant Fractions And 
Antimicrobial Products.
• Azaizeh H. October 2015- The15th INTERNATIONAL 
WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL SYMPOSIUM, 
SARDINIA, Italy. Title of Presentation: Production of a 
Biofilter from Olive Mill Solid Wastes for the Removal of 
Heavy Metals from Contaminated Road Runoffs.
• Azaizeh H. October 2015- The15th INTERNATIONAL 
WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL SYMPOSIUM, 
SARDINIA, Italy. Title of Presentation: Subcritical 
hydrothermal pretreatment of olive mill solid waste for 
biofuel production.
• I. Sabbah, Anaerobic treatment of urban wastewater: 
state of the art and perspectives, Water 2020: Conceiving 
Wastewater Treatment of Tomorrow, April, 2015, Le Pecq, 
France (Invited)
• I. Sabbah, N. Massalha, S. West, S. Shmulevich, A. Aharoni 
and H. Horn. Mass Balance And Methane Production On 
The WWTP Karmiel With Advanced Anaerobic Pretreatment. 
The Anaerobic Digestion 2015 Conference. Viña del Mar, 
Chile, 15-18 November 2015. 



» 47 التقرير السنوي | 2015

• Dr. IsamSabbah, “Advanced Anaerobic Process for Energy-
Saving Treatment of Domestic Wastewater”. Water-energy 
nexus conference.The Galilee society Shef-Amr, Israel, 
October 2015.
• N. Massalha, A. Brenner, C. Sheindorf, I. Sabbah. Drying 
Of Granular Anaerobic Biomass On Recovering Their 
Methanogenic Activity. The Anaerobic Digestion 2015 
Conference. Viña del Mar, Chile, 15-18 November 2015.
• N. Massalha, M. Bishr, M. Hassanin, A. Aharoni, S. 
Shmulevich, I. Sabbah. Innovative anaerobic technology for 
Energy-Saving and “Peak-Shaving” at WWTP. Conference 
of the German-Israeli Cooperation in Water Technology 
Research, Berlin, 20-21 March, 2015. 

• Asli A. Engineered nanomaterials in landfills, Bogazici 
University, Istanbul, Turkey 9-10 November 2015. Cost 
action.

• Azab A. Synergism of nutrients. Integrative medicine 
conference, 29/07/2015. 

• Yazbak. A, Organic chemistry in drug discovery, the internal 
conference, 24/11/2015.

• Jadoun. J., isolation of a new antibacterial sulfur compound 
from Raphanussativus seeds, Galilee Society R&D internal 
conference, 24/11/2015.

• Halahleh. F, Inhibiting Amyloids Aggregation in Alzheimer’s 
Disease Using Polyphenol Rich Extracts from Olive Mill 
Waste Water, Galilee Society R&D internal conference, 
24/11/2015.

• Yousef. M, Khalifa. W, Plant MicroRNA Prediction 
employing Sequence Motifs Galilee Society R&D internal 
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conference, 24/11/2015.

• Massalha. N, Developing an innovative fixed-bed based-
anaerobic biological system for  heterogeneous wastewater 
treatment, Galilee Society R&D internal conference, 
24/11/2015.

• Asli. S, The effect of enzyme pre-treatment on increasing 
methane production in anaerobic reactor, Galilee Society 
R&D internal conference, 24/11/2015.

• Sabbah. I, Production of a Biofilter from Olive Mill Solid 
Wastes for the Removal of Heavy Metals from Contaminated 
Road Runoffs Galilee Society R&D internal conference, 
24/11/2015.
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مؤتمرات نفّذها المعهد

باحث  ع��زاي��زه-  حسن  البروفيسور  نّظم   ،18.3.2015 في   •

“تل-  كلية  في  البيئّية  العلوم  قسم  ورئيس  األبحاث  معهد  في 
حاي”- مؤمتر املاء الّسنوّي في الكّلّية، حضره ما يزيد عن 140 

طالًبا وباحًثا.

• في 12.10.2015 أجرى املعهد مؤمترا بعنوان ”املاء والّطاقة: 
قضايا مختارة بشأن معاجلة املياه العادمة، والّتطرق إلى جوانب 
املعاجلة املتعلقة بالطاقة”. حضر املؤمتر ما يزيد عن 70 شخًصا. 
تضّمن املؤمتر جلستني، األولى حول امللّوثات املجهرّية، والّثانّية 
حول العالقة بني معاجلة املاء والّطاقة، حيث عرضت خالل هذه 

اجللسات إحدى عشرة محاضرة حملاضرين رائدين من املعهد ومحاضرين 
ضيوف. 

• في 24.11.2015 أجرى املعهد مؤمتره الّسنوّي لعرض نتائج 
البحث  فرق  عرضت  خالله  من  وال��ذي  فيه،  اجلارية  األبحاث 
للمعهد، والتي تشمل باحثني، وطاّلب ومساعدي األبحاث، 
آخر نتائج البحوث واإلجنازات اّلتي مّت الوصول إليها، وذلك من 

خالل تسع محاضرات. حضر املؤمتر ما يزيد عن 40 شخًصا.
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فعالّيات تعليمّية
واستكمااًل،  محاضرة   96 ع��ن  يزيد  م��ا  املعهد  طاقم  ق��ّدم   2015 خ��الل 
للمعلمني وموظفي البلدّيات والعاملني في حقل توزيع املياه في املجاالت 
املياه  نوعّية  الّصحّي،  الّصرف  البيئّية،  العلوم  العلمّي،  البحث  التالية: 
واألمراض املتعلقة باملياه، وجودة البيئة. كما أجرى املعهد أكثر من 165 
الّتعليمية  العلمّي، والعديد من اجلوالت  البحث  فعالّية تعليمّية في مجال 
حّتى  االبتدائّية  املرحلة  من  اب��ت��داًء  املنطقة،  في  مختلفة  م��دارس  لطاّلب 
املرحلة الثانوّية. في نفس الّسياق، قام باحثو املعهد بإرشاد ما يزيد عن 14 

طالًبا، ينتمون لكّلّيات مختلفة، في تنفيذ وظائف اإلنهاء.

محاضرات وندوات نّظمها المعهد
• في 28.1.2015 قّدم بروفيسور كرمي عزب، محاضرة حول:

 ”Using Past Chemical Experience for Better Human and Eco 
Friendly Future“ 

• في 24.6.2015 قّدم البروفيسور “شلومو نير”، وهو باحث ومحاضر 
مرموق من كّلّية الّزراعة في اجلامعة العبرّية، محاضرة:

”Water purification from microorganisms, organic and 
inorganic contaminants”.

“وايزمان”،  معهد  من  م��روات  رفيدة  الّدكتورة  قّدمت   8.4.2015 في   •
محاضرة حول:

“Phospholipase A2 in Respiratory Pathological Conditions“ 
واشنطن  جامعة  من  ع��زب،  ك��رمي  البروفيسور  ق��ّدم   21.9.2015 في   •

األمريكية، محاضرة حول:
”Multidisciplinary Targeted Therapeutic Strategies for Cancer 
Treatment: Cancer Biology, Drug Delivery Systems, Medicinal 
Chemistry and Tissue Engineering”.



» 51 التقرير السنوي | 2015

الميسم )مركز النباتات الطبّية للبحث واإلرشاد(

تأّسس مركز امليسم - مركز النباتات الطبية للبحث واإلرشاد 
- في العام 1999 مببادرة مركز األبحاث والّتطوير اإلقليمّي 
العربّي  الّتراث  على  احملافظة  بهدف  اجلليل؛  جلمعّية  التابع 
العربّي والّتداوي باألعشاب وإحيائه.  الّطّب  العريق في مجال 

فتح امليسم أبوابه أمام اجلمهور في العام 2001.

إل��ى مركز  امل��رك��ز  ت��ط��ور  ث��ّم  ال��ّط��ب��ّي��ة، وم��ن  ب��ن��اء دفيئة لألعشاب  ب��داي��ًة مّت 
استقبال، مختبرات،  قاعة  املركز  للبحث واإلرشاد، يضّم  بيوتكنولوجي 
الّسماد  الّنباتات،  جتذير  مثل:  تعليمّية،  مراكز  دفيئة،  تعليمّية،  صفوف 

ال���ع���ض���وّي، ال��ّط��ح��ال��ب، ال��ه��ن��دس��ة ال���وراث���ّي���ة، ج����ودة امل��ي��اه، 
وخلطات  الّتوابل  حتضير  اإلب���ادة،  وم��واد  العطور  استخالص 
األعشاب، حتضير الّصابون، الّشامبو والكرميات، زوايا طيور، 

نحل، محّطة أسماك وغيرها.
جميع  من  ��اّلب  ال��طّ آالف  ضمنهم  من  الّزائرين  املركز  يستقبل 
وتعزيز  تنمية  ف��ي  ب��ذل��ك  ليساهم  ��ا؛  س��ن��وًيّ واألج���ي���ال  ال��ف��ئ��ات 
تتّم  العلمّي،  البحث  مجاالت  في  ال��ط��اّلب  ق��درات  وت��ذوي��ت 
مفتشي  مع  بالّتنسيق  املركز  في  واإلرشادّية  الّتعليمّية  الفعالّيات 

العلوم في وزارة الّتعليم. 
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اإلرشاد  لمجموعات الّطالب   
ليوم  الّطالب   من  مجموعة  زي��ارة  البرنامج  هذا  يعرض 
كامل، يتّم من خالله تقدمي محاضرة عن الّنباتات الّطبّية 
في  تعليمّية  وجولة  واحل��اض��ر،  املاضي  في  واستعمالها 
محطات البحث واإلرشاد، وإجراء جتارب وفحوصات 
معلم  مع  وبالتشاور  الّطالب  جيل  حسب  مالءمتها  تتّم 
املوضوع وإدارة املدرسة. البرنامج يشمل جميع األجيال 
واملراحل الّتعليمّية وتتّم مالءمة البرامج واألنشطة، وفًقا 

ملجموعات اجليل واملناهج التعليمية. 

يوم إرشاد لمجموعات طاّلب االبتدائّية واإلعدادّية
االبتدائّية  امل���دارس  من  ال��ّط��اّلب  مجموعات  قامت  الّسنة  ه��ذه  خ��الل 
واإلع����دادّي����ة، ب���زي���ارة ج��م��ي��ع م��ح��ط��ات امل��رك��ز ال��ع��ل��م��ّي��ة إض��اف��ة إل��ى 
الّنحل،  امليثان،  غاز  إنتاج  الّطبية،  الّنباتات  مواضيع  في  احملاضرات 
مخبرّية،  جتارب  إج��راء  إلى  باإلضافة  العضوّية،  الّزراعة  الّطحالب، 

وحتضير كرميات وعطور مختلفة مبشاركة الّطاّلب.
 

يوم إرشاد لّطاّلب الّروضات والبساتين
على  التعرف  إل��ى  يهدف  والبساتني،  ال��ّروض��ات  لّطالب  إرش��اد  ي��وم 
عالم الّنحل في مركز امليسم، والذي يشمل مشاهدة فيلم يتحّدث عن 
املركز وفعالياته. الّتعرف على أنواع مختلفة من الطيور، الّتعرف على 
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الّنباتات الّطبّية، حتضير خلطات شاي مختلفة، وإمكانّية 
حتضير فطور تقليدّي يشمل خبز الّصاج والّزيت والّزعتر 

والّلبنة.

برنامج )الباحثون الّصغار(
ت��ت��أّل��ف ال����ّدورة م��ن 6-3  ل��ق��اءات. ي��ق��وم ال��ّط��اّلب من 
مختارة  مبواضيع  صغيرة،  علمّية  بحوث  بإجراء  خاللها 
مختبرات  ف��ي  امل��ت��ط��ورة  امل��خ��ب��رّي��ة  األج��ه��زة  مستخدمني 
ت��ق��ري��ًرا بحثّيًا  ال����ّدورة  نهاية  ف��ي  ال��ّط��اّلب  ي��ق��ّدم  امل��ي��س��م. 
ونتائجه.  منهجّيته  البحث،  م��وض��وع  فيه  يستعرضون 
املنطقي  الباحثني في مركز األبحاث والّتطوير  يقوم طاقم 

باإلشراف على حتضير تقرير البحث وتقييمه. 

المواضيع حسب الّصفوف
اإلب��ادة  “الكومبوست”،  طبّية،  نباتات  االبتدائية:  امل���دارس  ط��اّلب 

البيولوجّية، وإنتاج غاز امليثان.   
“الكومبوست”  الّطحالب،  نباتات طبّية،  اإلعدادّية:  املدارس  طاّلب 
منو  على  تؤثر  اّلتي  والعوامل  حيوّي،  غاز  إنتاج  الطبيعّية،  واملبيدات 

الّطحالب.

وظائف بحث بيئّية “االكوتوب” لُطالب المدارس الثانوّية
يقوم مركز امليسم باإلضافة إلى اإلرشاد وبرنامج )الباحثون الصغار(، 
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بإرشاد وظائف بحث في املجاالت الّتالية:
كمؤّشرات  واستعمالها  األنواع  على  واحملافظة  البيولوجّي  الّتنوع   .1

حيوّية.
الُقالمة،  الكومبوست،  العضوّية،  الّنفايات  الّصلبة:  الّنفايات    .2

اإلطارات، العبّوات، قانون الّرهنّية.
3. تلّوث الهواء من املصانع واملواصالت.

وضّجة  امل��واص��الت  الّصناعّية،  املنطقة  في  املصانع  من  الّضّجة   .4
الّشوارع الّرئيسّية.

املياه وجودة مياه الّشرب. 5. تطهير 
6. إعادة استعمال نفايات عضوّية إلنتاج الغاز احليوّي )غاز امليثان(.

وأعمدة  الّنّقالة  والهواتف  الكهربائّية  األجهزة  من  املنبعثة  األشّعة   .7
الكهرباء.

8. متابعة منو النباتات: إنبات ومنو نباتات وفحص العوامل اإلحيائّية 
والاّل إحيائية اّلتي تؤّثر على منو الّنباتات.

9. الّطحالب والّظروف املناسبة لنموها.
10. الهندسة الوراثّية.

ميكن  واّل��ت��ي  املشتّقة  املواضيع  من  العديد  هناك  مجال  كل  في  مالحظة: 
دراستها. 

ورشات عمل في موضوع علم البيئة لطاّلب المدارس 
الّثانوّية:

البحثّية  املواضيع  في  ورش��ات  ب��إرش��اد  كنا  كفر  في  امليسم  مركز  يقوم 
لّطاّلب املدارس الّثانوّية، مبستوى وحدة واحدة من أصل 5 وحدات، 
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أحد  في  الّثانوّية  امل��دارس  لطاّلب  البيئة  علم  موضوع  في 
املجاالت الّتالية:

واحليوانات،  الّنباتات  مثل:  الّزراعية  املنطقة  خصائص 
الّزراعة  وط��رق  احلديثة،  وال��زراع��ة  البيولوجّي،  والتنوع 
العضوّية، مبا في ذلك املبيدات احلشرّية واألسمدة وتأثيرها 

على الّنظام البيئّي. 
مثل:  والّتجارّية  الّصناعّية  البيئات  ومكّونات  خصائص 
أنواع الّنباتات، واملكاره البيئّية املتمثلة بالضوضاء، وتلوث 

الهواء وتخطيط املناطق الّصناعّية.
خصائص ومكّونات البيئة احلضرّية مثل: الّتخطيط املدنّي، 

الهواء  وتلّوث  بالّضوضاء  املتمّثلة  البيئّية  واملكاره  الّنباتات واحليوانات، 
في املدينة أو القرية.

البيئّية في املناطق املفتوحة، وأهمّية  الّطبيعّية والّتغيرات  اإلملام باملّيزات 
احلفاظ على املساحات املفتوحة للحفاظ على الّتنوع البيولوجي.

اإلملام باملّيزات الّطبيعية والّتغيرات البيئّية في األودية.

وظائف إنهاء
بإرشاد  كنا،  كفر  في  امليسم  ومركز  شفاعمرو،  في  األبحاث  مركز  يقوم 
في  الّثانوّية  امل���دارس  ل��ط��اّلب  أب��ح��اث ووظ��ائ��ف مبستوى خمس وح���دات 
من  طاقم  إش��راف  حتت  والبيئة  ال��ّزراع��ة،  الكيمياء،  البيولوجيا،  مواضيع 
موضوع  اختيار  يتّم  العلمّي.  البحث  مجال  في  عاملّية  خبرة  ذوي  الباحثني 
البحث بالّتنسيق بني الباحث والّطالب مع مراعاة املواضيع اّلتي تهّم الّطالب.
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مؤتمرات في عناوين 2015:

الّصّحة،  في  للمساواة  األّول  الجليل  مؤتمر   ،02.03.2015
اجلليل  في  الّصّحة  لتطوير  املدنّي  املنتدى  مببادرة  ترشيحا،  معلوت- 

وبالّتعاون مع جمعّية اجلليل.

نظّمه  “تل-حاي”،  كّلّية  في  الّسنوّي  الماء  مؤتمر   ،18.03.2015
البروفيسور حسن عزايزه )باحث في معهد األبحاث ورئيس قسم البيئة 

في الكّلّية(.

العربّي،  المجتمع  في  الوراثّية  األمراض  مؤتمر   ،30.05.2015
الّناصرة، بالّتعاون مع جمعّية “جيناتنا”.

معاجلة  بشأن  مختارة  قضايا  والّطاقة:  الماء  مؤتمر   ،12.10.2015
املياه العادمة، والّتطرق إلى جوانب املعاجلة املتعّلقة بالّطاقة. 

24.11.2015، المؤتمر الّسنوّي لعرض نتائج األبحاث اجلارية في 
املعهد واإلجنازات اّلتي مّت الوصول إليها.

15.12.2015، مؤتمر الفلسطينيين في إسرائيل: الفرد، األسرة، 
البلدة، الواقع في أرقام، جمعّية اجلليل – شفاعمرو، مبشاركة الّلجنة 

القطرّية لرؤساء الّسلطات احمللّية العربّية.
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