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ملحة لدى املواطنني العرب نتيجة نق�ص باخلدمات
وقفت وراء ت�أ�سي�س جمع ّية اجلليل عام  1981حاجة ّ
و�إجحاف ومتييز كبريين من قبل الدولة .تبلورت فكرة ت�أ�سي�س اجلمع ّية بهدف تطوير املجتمع وتلبية
احتياجاته من خالل امل�ساعدة على تزويد اخلدمة املبا�شرة �أو املرافعة للجهات �صاحبة ال�ش�أن فـي
ال�صحة والبيئة وتنمية القدرات املجتمع ّية ،وذلك بهدف النهو�ض فـي املجتمع وتلبية احتياجاته
جماالت
ّ
املتزايدة.
ال�صحة الأ ّول فـي مطلع الثمانين ّيات دليل على نهج اجلمع ّية فـي بناء القدرات ورفع
ولع ّل �إقامة م�ؤمتر
ّ
أهلي ،قادته جمع ّية
التوعية وممار�سة ال�ضغط على امل� ّؤ�س�سة الر�سم ّية و ُيعترب بداية م�شوار فـي العمل ال ّ
اجلليل بر�ؤية �شمول ّية وبفكر متن ّور .تط ّورت الفكرة �إىل ممار�سة ونهج لدى جمموعة من املبادرين نطلق
عليهم اليوم “جيل الآباء امل� ّؤ�س�سني” وهم د .حامت كناعنة ،د� .شكري عطاهلل ،د� .أنور عو�ض ود .رونا
م ّكاي و�آخرين ،الذين عملوا على َم ْ�أ َ�س�سة العمل وتنميته على قيم العطاء واملهن ّية ،فلهم م ّنا �أ�سمى �آيات
ال�شكر والتقدير.
واليهودي ما
العربي
خالل ال�سنوات الثالثني تغيرّ ت االحتياجات وتبدّلت� ،إ ّال �أن الفجوة بني املجتمعني
ّ
ّ
زالت باتّ�ساع م�ستمر ،والتمييز امل�ست�شري يزيد من حاالت الإق�صاء والتهمي�ش وي�ؤ ِّثر �سلب ًّيا على املواطنني
مما
العرب فـي كافة امليادين احليات ّية؛ االقت�صاد ّية
وال�صح ّية والتعليم ّية والثقافـ ّية والبيئ ّية ،والتنمو ّيةّ ،
ّ
يحتّم على م� ّؤ�س�سات العمل املد ّ
أهلي مزيدً ا من العمل امل�شرتك.
ين وال ّ
ت�سعى جمعية اجلليل  -خالل م�سريتها � -إىل توجيه جهودها نحو القاعدة معتمدة على �إميانها العميق
وجتربتها اليقينة بوجود قدرات وطاقات هائلة فـي املجتمع تبحث عن دور للعمل والتغيري .ومن هذا
املنطلق ت�ؤمن جمعية اجلليل ب�ضرورة �أن يتح ّمل جمتمعنا بكافة قطاعاته االجتماع ّية واالقت�صاد ّية
والعلم ّية والثقافـ ّية وال�سيا�س ّية م�س�ؤول ّية التغيري ،وت�ؤمن اجلمع ّية ب�ضرورة عمل امل� ّؤ�س�سات الفاعلة على
فتح باب امل�شاركة �أمام كا ّفة القطاعات فـي املجتمع من �أجل بلورة ر�ؤية جمتمع ّية متكاملة ،حتمل �أفكا ًرا
متن ّورة وم�شاريع تنمو ّية ونه�ضو ّية.
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تعمل اجلمع ّية فـي تطوير عملها ور�ؤيتها من خالل �إ�سرتاتيجيات عمل مت ّن ّوعة؛ مثل التثقيف والتوع ّية
والتمكني والتح�شيد واملرافعة واملبادرات االقت�صاد ّية والعلم ّية والأبحاث العلم ّية واالجتماع ّية ،من خالل
املهني ،حيث تقوم بعقد لقاءات تخطيط وم�شورة على م�ستوى اجلمع ّية
تنا�سق وتناغم بني الإدارة والق�سم ّ
وعلى م�ستوى الأق�سام من �أجل تنجيع العمل وتطويره.
وممن اطلعوا على
ممن �شاركوا فـي االجتماعات ال�سنو ّية فـي ال�سنوات املا�ضية ّ
لي�س بخف ّـي على �أحد ّ
التقارير املال ّية �أن الأمور مل جتر ب�سهولة ،وجناحنا فـي اجتياز الأزمة ّ
يعظم مقدار الإجناز الذي ح ّققناه
فـي ال�سنوات الأخرية فـي زيادة زخم العمل ،وفـي الوقت نف�سه التخفـيف من الأزمة املال ّية اخلانقة التي
و�ضحت
كانت تعاين منها اجلمع ّية .ومل يكن الأمر لينجح لوال وجود �إدارة �سليمة وكوادر خمل�صة حت ّملت ّ
وعملت على �إجناح امل�شاريع والربامج بالرغم من الظروف املال ّية ال�صعبة ،فلوال هذا التفاين ملا ا�ستم ّرت
املهني الراقي.
جمع ّية اجلليل �صامدة مب�ستواها ّ
ي�شمل هذا التّقرير ً
عر�ضا خمت�ص ًرا لأهم �إجنازاتنا خالل �سنة  ،2011وهو يعك�س وي�ص ّور جماالت عملنا،
أهم من كل
ل
ا
وهي
ّغيري،
ت
ال
ب�ضرورة
قناعاتنا
ة،
ي
اجلمع
ّيات
د
وحت
إجنازات
�
جلهودنا،
الفكري
املنطلق
ّ
ّ
ّ
�شيء.
و�أخ ًريا ف�إ ّننا نتقدّم بال�شكر اجلزيل لأع�ضاء الهيئة الإدار ّية الذين يعملون بتط ّوع و�إخال�ص ،لأع�ضاء
اجلمع ّيةّ ،
املوظفـني ،والأ�صدقاء ،ال�شركاء ،ال�صناديق املانحة ،وذلك على م�ساهمتهم املاد ّية واملهن ّية
والإن�سان ّية فـي تطوير عمل اجلمع ّية ،ونعدكم �أنّ نبقى على العهد فـي م�سرية التنمية والتطوير والبناء
ع�صامي ،يتب ّنى قيم العدل وامل�ساواة والعي�ش الكرمي ،من �أجل خدمة الق�ضايا العادلة ملجتمعنا.
ملجتمع
ّ
بــاحتـ ـ ــرام
					
رئي�س ــة الهيـ ـئـ ــة الإداري ـ ّـ ــة

					
روزالنــــــــد دعــــــــيــــــــم

املديـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ــام

بــكــــــر عـــــــواودة
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تأسست جمعي ّة الجليل ،الجمعي ّة العربي ّة القطر ّية للبحوث والخدمات
ّ
حي ّة ،فـي العام  ،1981وهي من أ ّول الجمعي ّات العربي ّة األهلي ّة
الص ّ

فـي إسرائيلُ .
وتعرف كجمعي ّة غير حكومي ّة ،وغير حزبي ّة ،تسعى

حي ّة والبيئي ّة
لتطوير وتنمية المجتمع العرب ّي فـي المجاالت الص ّ

والعلمي ّة والتنمو ّية .تعمل الجمعي ّة على برامج تدعم التّحرّك

والمبادرة من القاعدة إلى األعلى من خالل تقوية العمل المحل ّي
والتّنظيم المجتمع ّي وتحفـيز المبادرات فـي المجتمع العرب ّي.

تعمل الجمعي ّة من خالل تطوير إستراتيجي ّات عمل وبرامج تنمو ّية

ّ
واالقتصادي
تحمي حقوق اإلنسان وتدعمه فـي المجال االجتماع ّي
والبيئ ّي والصح ّي على أساس ضمان ح ّ ِقه فـي الحياة اآلمنة

ّ
الفردي والجماع ّي ،وحقه
والمستقرّة ،وح ّقه فـي تطوير هُويته وكيانه
بالمساواة والمشاركة التفاعلي ّة والعيش الكريم اآلمن والمستدام.

تن ّفذ جمعي ّة الجليل رؤيتها من خالل العمل فـي مسارين :األ ّول،

المشاريع العا ّمة المؤ ّلفة من ثالثة برامج مهني ّة متكاملة :مركز

حي ّة ،مركز العدل البيئ ّي ،ركاز -بنك المعلومات اضافة
الحقوق الص ّ
لبرنامج النقب .وال ّثاني ،المشاريع اإلستراتيجي ّة والتي تشمل

معهد األبحاث التّطبيقي ّة والميسم -مركز ال ّنباتات الطبّي ّة للبحوث
واإلرشاد.
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الهيــــئــــة العــــامـــــة

الهيــــئــــة اإلداريــــة

المديــــر الـعـــــام

المشاريـــع العامــــة
إداري

مركز الحقوق الصحية

التطوير
والعالقات العامة

مركز العدل البيئي

المشاريــــع االستراتيجـــــيـــــة
الميســـــم

نشاطات غير ربحية

مركز االبحاث
التطبيقية

الشركات ومبادرات البحث والتطوير

المكتبة

ركاز بنك المعلومات

العمل الجماهيري

Antaki Ltd.

AgroBics Ltd.

الحسابات

فرع النقب

نشاطات البحث
والتطوير

Flurinex Ltd.

Enzymotec Ltd.

المبادرات

Galil Bio Ltd.

Synthatex Ltd.
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أهم الإ�سرتاتيج ّيات املركز ّية فـي عمل جمع ّية اجلليل للتنمية املجتع ّية .تعتمد جمع ّية
ي�شكل التثقيف والتوعية �أحد � ّ
واملخت�صني من كوادر اجلمع ّية
اجلليل بذلك على جتربتها العري�ضة طويلة املدى ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستعانة باخلرباء
ّ
وخارجها وم�ستفـيدة من �إرث املعرفة الكون ّية ،وجهد توطني املعرفة وتعريبها ومالءمتها الحتياجات فئات املجتمع
املختلفة.
فـيما يلي بع�ض النماذج البارزة من الأن�شطة التثقيفـ ّية والتوعو ّية التي ّمت حتقيقها خالل العام .2011
تنظـــر جمعي ّة الجليل إلى األمن البيئ ّي على أنه حق من حقوق اإلنسان األساسي ّة التي يجب
مكنهم من العيش الكريم فـي محيط مستدام
أن تتوفر لكافة المواطنين على قدم المساواة ،ل ُت ّ ِ
وصح ّي .الحفاظ على البيئة يشجع على الشعور باالنتماء إلى المكان والحفاظ على قيم العدالة

البيئي ّة وتطويرها .يعمل مركز العدل البيئ ّي فـي جمعي ّة الجليل على تعزيز هذه القيم من خالل

عدد من اإلستراتيجي ّات الرامية إلى تعميق وعي الجمهور وتعزيز حقوقهم من خالل المناصرة

والتعليم ورفع وعي أهمي ّة المحافظة على البيئة ،وكذلك من خالل األبحاث وكتابة التقارير بما

يتّفق واحتياجات وواقع مجتمعنا.

ومن الجدير بالذكر حصول المركز على مكانة قانوني ّة من وزارة حماية البيئة كم ّدعي ،بنا ًء عليها
يحق للمركز تقديم دعاوى مدني ّة وفق قانون منع اآلفات البيئي ّة ،وبذلك تكون جمعي ّة الجليل أ ّول
جمعي ّة عربي ّة تحصل على هذه المكانة.
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تتم فـيها تقن ّيات عالية فـي �إدارة
للتع ّلم من خالل زيارة البلدات التي ّ
النفايات.
مشروع «المدن الخضراء» ()CIUDAD

انطلق م�شروع «املدن اخل�ضراء» عام  2010بالتعاون مع بلد ّية �شفاعمرو
َّ
ومنظمات فل�سطين ّية غري حكوم ّية فـي ال�ضفة الغرب ّية ،وا�ستمر
حتى نهاية العام  .2011وقد هدف �إىل تعزيز القدرات لبناء حلول
م�ستدامة لإدارة النفايات ال�صلبة و َمل ْر َكزة الق�ضايا البيئ ّية فـي املجتمع
الفل�سطيني .عمل امل�شروع فـي ثالث مدن رئي�س ّية� :شفاعمرو� ،أم الفحم
ّ
ّ
و�سخنني ،وفـي  27جلنة حمل ّية فـي ال�ض ّفة الغرب ّية .مت تنفـيذ العمل فـي
ثالث م�ستويات :ال�سلطات املحل ّية ،جهاز التعليم املح ّل ّي مقابل الطلبة
واملع ّلمني ،وعلى م�ستوى املجتمع حيث قام العاملون فـي هذا امل�شروع
برفع م�ستوى الوعي بني الن�ساء بالتعاون مع خمتلف املنظمات ال�شعب ّية،
البيئي املحا�ضرات لهذه الفئات
اخلا�ص .وقدّم مركز العدل
والقطاع
ّ
ّ
تخ�ص اال�ستدامة
مبوا�ضيع
أقل،
ل
ا
على
أ�سبوعني
�
كل
مرة
امل�ستهدفة
ّ
البيئ ّية ،الت�شريع ،التكنولوجيا ،وما �إىل ذلك .وقد �أُتيحت الفر�صة

فرانـــك سامويـــل -مدير وحدة الدعم فـي االتحاد األورب ّي لمشروع

المدن الخضراء أشار فـي كلمته فـي المؤتمر الختام ّي للمشروع
« ...مشروع المدن الخضراء من ضمن  21مشروعًا إقليمي ًّا مماث ًال
فـي مناطق مختلفة فـي العالم ،فإن مشروع المدن الخضراء الذي
نفذته جمعي ّة الجليل وبلد ّية شفاعمرو ،كان األول الذي انتهى

بنجاح وضمن الجدول الزمن ّي المقرر».

التوعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة (اإليدز).

ال�صح ّية فـي جمع ّية اجلليل العمل على ن�شر الوعي
وا�صل ق�سم احلقوق
ّ
للأ�ساليب الوقائ ّية ملنع ازدياد حاالت الإ�صابة مبر�ض نق�ص املناعة
املكت�سبة (الإيدز) ،على الرغم من الأعداد القليلة امل�سجلة ر�سم ًّيا فـي
العربي ،نظ ًرا لأهم ّيته .فـي هذا ال�صدد ّمت عقد حما�ضرات
املجتمع
ّ
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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توعو ّية بخ�صو�ص مر�ض الإيدز فـي عدّة مدار�س من مناطق خمتلفة
منها :طمرة ،عبلني� ،شفاعمرو ،عرابة ،عيلوط ونحف� .شارك فـيها
قرابة الـ  600طالب� .إ�ضافة �إىل ذلك قامت جمع ّية اجلليل بن�شر
معلومات من خالل بيان �صحف ّـي وبعقد لقاءات تلفزيون ّية مبنا�سبة
يوم الإيدز العاملي الذي ي�صادف فـي الأ ّول من دي�سمرب من ك ّل عام.
دورات توعو ّية حول مخاطر السموم
والمخ ِ ّدرات وتدخين السجائر والنرجيلة.

ال�صح ّية فـي جمع ّية اجلليل خالل م�شروع مكافحة
قام ق�سم احلقوق
ّ
الإدمان ،الذي يعمل على رفع وعي خماطر الإدمان بهدف الرقي
مبجتمعنا �صح ُّيا واحلفاظ عليه واحلد من انت�شار �آفة الإدمان فـي
�صفوف �أبنائه؛ قام بعقد عدة دورات فـي بلدتي كفر كنا و�سخنني حول
خماطر ال�سموم واملخدِّ رات وتدخني ال�سجائر والرنجيلة ا�ستهدفت
ط ّالب املدار�س واملع ِّلمني والأهايل .و�شارك فـي هذه الدورات قرابة
الـ  650م�شاركة وم�شار ًكا .وقد ّمت العمل بالتعاون مع ال�سلطات املحل ّية
وجلان الآباء فـي هاتني البلدتني.
يوم دراس ّي بعنوان:
معًا للح ّد من انتشار النرجيلة

يوما درا�س ًّيا حول ظاهرة انت�شار تدخني الرنجيلة
�أقامت جمع ّية اجلليل ً
العربي ،وذلك فـي �إطار م�شروع مكافحة الإدمان� .شارك
فـي املجتمع
ّ
الدرا�سي �أكادمي ّيون واخت�صا�ص ّيون ور�ؤ�ساء �سلطات حمل ّية
فـي اليوم
ّ
و�أع�ضاء كني�ست .حيث مت عر�ض معطيات مقلقة حول مدى انت�شار
هذه الظاهرة .وبناء على املعطيات التي تو�صل �إليها ركاز  -بنك
العربي فوق
املعلومات فـي تقريره الثالث ف�إن  5.6%من جممل املجتمع
ّ
�سن العا�شرة ّ
يدخنون الرنجيلة ،وت�صل ن�سبتهم بني الذكور �إىل 8.8%
وبني الإناث �إىل  .2.3%وحذرت اجلمعية من املفاهيم اخلاطئة التي
ت�ساعد فـي انت�شار الظاهرة.
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الدرا�سي البعد القانو ّ
ين لتدخني الرنجيلة و�أ�سباب
وقد ا�ستعر�ض اليوم
ّ
عدم تطبيق القانون للح ّد من ظاهرة تدخني الرنجيلة الآخذة باالنت�شار
العربي .وا�ستعر�ض احلا�ضرون �أزمة ال�سلطات املحل ّية
فـي املجتمع
ّ
العرب ّية فـي التعاطي مع م�شكلة انت�شار مقاهي الرنجيلة وما يرافقها
�ساتي بعدم بناء و�إقامة مرافق ثقافـ ّية وترفـيه ّية حتظى
من �إهمال م� ّؤ�س ّ
باهتمام و�إقبال ال�شباب مما يجعل م�س�ؤول ّية متابعة املو�ضوع ملقاة على
عاتق ال�سلطتني املحل ّية واملركز ّية.
و�أجمع احلا�ضرون على �أهم ّية رفع الوعي ملخاطر الرنجيلة و�أهم ّية
تطبيق القوانني املتع ّلقة به .وقد �شدّد امل�شاركون على دور ر�ؤ�ساء
ال�سلطات املحل ّية ورجال الدين والأهل فـي احل ّد من انت�شار الآفات
االجتماع ّية على �أنواعها ،وكذلك على �أهم ّية �إعطاء ح ّل �شمو ّ
يل
الدرا�سي ّمت االتّفاق
للظاهرة وعر�ض البدائل لل�شبيبة .وفـي نهاية اليوم
ّ
على �ضرورة ا�ستمرار جمع ّية اجلليل مبتابعة املو�ضوع ،و�إقامة منتدى
ي�ضم ر�ؤ�ساء ال�سلطات املحل ّية العرب ّية ومم ّثلني عن اللجنة الربملان ّية
ّ
ملكافحة الإدمان.
عرض فـيلم «باب إلى الحياة»:

وثائقي من �إنتاج جمع ّية اجلليل وجمع ّية مكافحة ال�سرطان
وهو فـيلم
ّ
ُ
ق�صة امر�أة عرب ّية �أ�صيبت مبر�ض �سرطان الثدي وي�سرد
( )2010يتناول ّ
رحلة العالج التي م ّرت بها حتى ال�شفاء ،كما ويتط ّرق �إىل اجلانب
االجتماعي الذي يحيط مبر�ض ومري�ض ال�سرطان ،وي�شدّد على �أهم ّية
ّ
الك�شف املب ّكر للمر�ض لتفادي عواقبه الوخيمة .و ُيعترب هذا الفـيلم
الأ ّول من نوعه ويهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي ب�ش�أن ق�ض ّية �سرطان
الثدي لكونه �أحد �أكرث �أمرا�ض ال�سرطان انت�شا ًرا وفت ًكا بني الن�ساء،
خا�صّ .مت عر�ض الفـيلم فـي العديد من
ب�شكل عا ّم ،والعرب ّيات ب�شكل ّ
أخ�ص ملجموعات ن�سائ ّية.
النوادي بال ّ

دورات الباحــثيـــــن الصــغــــــار
تـــم ّ تأسيس معهد البحوث التطبيقي ّة التابع لجمعي ّة الجليل فـي

يوليو  ،1995ويعتبر هذا المشروع العلم ّي اإلستراتيج ّي األ ّول

من نوعه فـي المجتمع العرب ّي الفلسطين ّي فـي البالد .يعمل فـي
هذا المعهد فريق علم ّي ذو درجة عالية من الكفاءة يضم ّ باحثين

ومساعدي بحث وطالب ،ويحظى المعهد باعتراف من وزارة
العلوم والتكنولوجيا وبرعاية أكاديمية من جامعة حيفا.

وفـي سنة  1999تم ّ تأسيس مركز الميسم لألبحاث واإلرشاد فـي
كفر كنا ليكون عام ًال مساع ًدا لكشف طالب المدارس على التجارب

ب البديل والتداوي
العلمي ّة وليكون مركزًا لحفظ وإحياء الط ّ
باألعشاب.

قام معهد البحوث التطبيق ّية بتنظيم العديد من الدورات العلم ّية،
خالل �سنة  ،2011للطالب الثانو ّيني العرب بهدف ت�شجيع درا�سة
العلوم وتطوير الأبحاث العلم ّية� .شارك فـي الدورات ع�شرات الط ّالب
الثانو ّيني املتم ّيزين من �شفاعمرو وبئر املك�سور ،حيث التقى ه�ؤالء
الطلبة باحثني من جمع ّية اجلليل وتع ّرفوا على تطبيقات العلوم
املختلفة ،وعلى منهج ّية الأبحاث العلم ّية مما مي ّكنهم من �إجراء
ي�صا لهم .وتقوم اجلمع ّية
جتاربهم
خ�ص ً
اخلا�صة �ضمن م�شاريع ُحدِّ دت ّ
ّ
بتوفـري التدريبات ،املختربات العلم ّية احلديثة واملرا َفقة ال�شخ�ص ّية.
يعمل الط ّالب خالل هذه الدّورات على �صياغة اقرتاحات لبحوث
تتم درا�سة ومناق�شة الأفكار
علم ّية ب�إر�شاد باحثني من جمع ّية اجلليلّ .
علمي ومن ّثم تنفـيذ الأبحاث
العلم ّية للط ّالب ،وو�ضعها فـي قالب ّ
والتجارب فـي خمتربات اجلمع ّية وب�إر�شاد باحثني عرب متم ّيزين.
التقـــريــــــــر
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[]II
خاصا لألبحاث العلمي ّة واالجتماعي ّة
تولــي جمعي ّة الجليل اهتما ًما
ًّ

المحلي ّة واإلقليمي ّة والعالمي ّة فـي مجاالت التكنولوجيا الحيو ّية،

ّ
لكونها رافعة مهمّة نحو التط ّور االجتماع ّي
واالقتصادي .وقد تم ّ

والصحة البيئي ّة ،والهندسة الزراعي ّة ،واألعشاب الطبي ّة ،والطاقة

التطبيقي ّةُ ،يعنى بالتكنولوجيا الحيو ّية والبيئي ّة ،والثاني من

البيولوجي ّة (بيوإنفورماتيكا) ،وحفظ األغذية.

تركيز األبحاث المختلفة ضمن محورين ،األول :معهد األبحاث

خالل ركاز -بنك المعلومات و ُيعنى باإلحصائي ّات حول المجتمع

الفلسطين ّي من الناحية االجتماعي ّة واالقتصادية .وتمتاز أبحاث

المتج ّددة،

واالضطرابات

الوراثي ّة

البشر ّية،

والمعلوماتي ّة

وتماشي ًا مع أهداف المعهد ،تم تخصيص جزء كبير من النشاط
البحث ّي الستكشاف أساليب وتقني ّات عالجي ّة قليلة التكلفة

جمعي ّة الجليل بكونها تجمع بين االحتياجات الحقيقية للمجتمع

ومستدامة لمعالجة نفايات َمعاصر الزيتون ومياه الصرف المنزلي ّة

يتمحور جزء كبير من األبحاث حول توفـير الحلول العلمي ّة لقضايا

العربي ّة والمنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد أولى المعهد اهتما ًما

معهد األبحاث التطبيقي ّة بدعم وتشجيع مبادرات تكنولوجية

للميكروبات كوسيلة بديلة لكبح الميكروبات المسببة ألمراض

من خالل إقامة شركات اقتصاد ّية تعتمد براءات االختراع التي يتم ّ

وراثي ّة متعددة بهدف استكشاف الجينات المسب ّبة للسمنة ،وارتفاع

وبين كون األبحاث رائدة على مستوى البحث العلم ّي.

اجتماعي ّة وصحي ّة وبيئية منطقي ّة وإقليمي ّة متع ّددة .كما ويقوم

وبيوتكنولوجية آمنة للبيئة وكذلك تشجيع التنمية االقتصاد ّية،

تطويرها فـي المركز.

المؤسسات البحثي ّة
يتعاون معهد األبحاث التطبيقي ّة مع
ّ
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والصناعي ّة التي ما زالت تشكل إحدى أهم المشاكل فـي المدن والقرى

وخاصة تلك المضاد ّة
كبيرًا لدراسة خصائص النباتات الطبي ّة
ّ
ً
أبحاثا
تلوثي ّة لدى اإلنسان ،الحيوان والنبات ،و يجرى المعهد
مستوى الكولسترول ومتالزمة األيض ()metabolicsyndrome

فـي المجتمع الفلسطين ّي ،باإلضافة إلى أبحاث أخرى.

خالل عام  ،2011وبالتوازي مع �سبعة �أبحاث مل�شروعات جارية فـي
خمتلف املجاالت ،قدّم باحثو املعهد العديد من االقرتاحات لأبحاث
جديدة؛ للح�صول على موارد مال ّية – لدعم هذه الأبحاث  -من هيئات
حمل ّية ودول ّية ،وقد ّمتت امل�صادقة على ثماين منح جديدة :خم�سة
منح من وزارة العلوم والتكنولوجيا ( )MOSTومنحة واحدة من وزارة
أوروبي و�أخرى من
حماية البيئة ( )MEPومنحة واحدة من االحتاد ال ّ
“الوزارة االحتاد ّية للتعليم والبحوث” ( .)BMBFوبهذا �أ�صبح عدد
الأبحاث اجلارية فـي املركز  15بح ًثا .كذلك ن�شر املعهد العديد من
املن�شورات فـي املجالت والكتب العلم ّية ،ومت تقدمي ع�شرات العرو�ض
فـي امل�ؤمترات وور�شات العمل املحل ّية والدول ّية .كما وينفذ �ستة من
طالب املاج�ستري حال ًّيا �أبحاث �أطروحاتهم حتت �إ�شراف باحثي املعهد
وبالتعاون مع باحثني من معهد التخنيون وجامعة حيفا؛ وقد ن ّفذ �ستة
من طالب الدرا�سات العليا من خمتلف الكليات م�شاريع تخرجهم فـي
خمتربات املعهد وحتت �إ�شراف الباحثني فـيه.
ّ
وعلى �صعيد طالب املدار�س قام  430طال ًبا من طالب املدار�س
الثانو ّية والإعداد ّية ب�إجراء جتارب و�أبحاث �صغرية فـي موا�ضيع تتع ّلق
بالنباتات الطب ّية ،وقام �أكرث من  3,000طالب بزيارة مركز املي�سم
والتع ّرف على ّ
املحطات العلم ّية املختلفة.
األبحــــاث التــــي يتــــم ّ تنفـيــــذها:

°

°املعاجلة امل�ستدامة للمياه املرتدّة ( )Reject Streamsواملل ِّوثات
النا�شئة فـي املياه العادمة .تقوم «الوزارة االحتاد ّية للتعليم
والبحوث» ( )BMBFبتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات (1/7/2011-
ويتم تنفـيذه بالتعاون مع معهد التخنيون واملعهد
ّ ،)30/6/2014
الفدرا ّ
يل للهيدرولوجيا (�أملانيا) .الهدف الرئي�س لهذا البحث

°

°

°

هو اختبار �إمكان ّية ا�ستخدام عمل ّيات �أك�سدة متقدّمة لتطهري
املياه املرتدّة لدى معاجلتها بالتنا�ضح العك�سي ( )ROوللتخ ّل�ص
الآمن منها.
°منهج ّية حت�سني وتنجيع ملعاجلة النفايات الزراع ّية ال�صناع ّية
احليوي فـي �أجهزة حتليل ال هوائ ّية .تقوم
وزيادة �إنتاج الغاز
ّ
وزارة حماية البيئة بتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات .يهدف
هذا البحث �إىل زيادة اجلدوى االقت�صاد ّية من خالل زيادة
احليوي ،وكذلك �إىل طرح تقن ّية معاجلة مالئمة
�إنتاج الغاز
ّ
للنفايات الع�ضو ّية �صعبة التحليل من خالل ا�ستخدام منوذج
حت�سني متقدّم.
°البحث عن اجلني اجلديد امل�سئول عن �صفة فريدة :فرط
اجل�سدي ال�سائد واملتالزمة الأي�ض ّية
م�ستوى كول�سرتول الدم
ّ
( )metabolic syndromeفـي �أ�سرة عرب ّية كبرية ذات التوالد
إقفاري حا ّد (Prominent
الداخلي والتي تعاين من مر�ض قلب � ّ
ّ
 .)Ischemic Heart diseaseتقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا
ويتم تنفـيذه بالتعاون مع املركز
( )MOSTبتمويل البحثّ ،
الطبي بني �صهيون .يهدف هذا البحث �إىل درا�سة النمط
ّ
الظاهري واملوروث للأمرا�ض الآنفة الذكر فـي هذه فـي العائلة.
ّ
°زراعة الطحالب الدقيقة فـي املخلفات املائ ّية ملعا�صر الزيتون
واملياه العادمة الزراع ّية -ال�صناع ّية ،من �أجل ا�ستخدامها لإنتاج
احليوي ( .)Biodieselتقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا
الوقود
ّ
بتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات .يهدف البحث �إىل ا�ستخدام
املعرفة واخلربة لت�سريع عزل وتو�صيف الطحالب الدقيقة التي
ت�ستطيع �أن تنمو على النفايات ال�سائلة ،بهدف تطوير م�شروع
دو ّ
يل ي�ستند على زراعة الطحالب فـي الأحوا�ض املفتوحة ،من
َّ
�أجل احل�صول على مواد خام توظف لإنتاج الطاقة البديلة.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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°

°

°

°

°ا�ستخدام مركبات طبيع ّية ملنع تكوين بي�ض الدودة اخليط ّية،
كو�سيلة ملكافحة عدوى الديدان فـي احليوانات املجرتّة
ال�صغرية .تقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا بتمويل البحث
ويتم تنفـيذه بالتعاون مع معهد فولكاين
ملدّة ثالث �سنواتّ ،
( .)Volcaniيهدف هذا امل�شروع ال�ستخال�ص وحتديد املر ّكبات
متعدّدة الفـينول من �أنواع نباتات خمتلفة ومعرفة ت�أثريها على
�إنتاج البي�ض ،وطرح ومن ّو الديدان اخليط ّية بغر�ض ال�سيطرة
عليها فـي احليوانات.
°بناء جهاز متن ّقل من �أجل حتليل املواد الع�ضو ّية املوجودة
فـي النفايات ال�سائلة الناجتة من ع�صر الزيتون والعنب.
أوروبي بتمويل هذا البحث ملدّة ثالث �سنوات
يقوم االحتاد ال ّ
يتم تنفـيذ هذا البحث بالتعاون مع
ّ .01/08/2011-31/07/2014
معهد ميغال فـي اجلليل الأعلى بالأ�ضافة �إىل جامعة باترا�س فـي
اليونان ،و�شركة  Cetenmaaالإ�سبان ّية و�شركة ()Peleg Hagalil
الإ�سرائيل ّية .يهدف هذا البحث �إىل حتليل املوا ّد الع�ضو ّية فـي
الزراعي
هذه النفايات واحل�صول على مياة �صاحلة لال�ستعمال
ّ
واحل�صول على الطاقة البديلة (بيوغاز).
�°إنتاج م�صفاة بيولوج ّية من نفايات الزيتون ال�صلبة من �أجل
تنقية مياه �سيول االمطار .تقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا
بتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات ،01/09/2011-31/08/2012
ويتم تنفـيذه بالتعاون مع جامعة حيفا وكل ّية �أورانيم .يهدف
ّ
البحث �إىل �إنتاج م�صفاة مبن ّية من موا ّد طبيع ّية لتنقية مياه
ال�سيول املل ّوثة باملعادن الثقيلة واملوا ّد الع�ضو ّية من �أجل �إعادة
الري �أو ال�شرب.
ا�ستعمالها فـي ّ
°تطوير طرق معلومات ّية جديدة لتحليل بيانات التعابري اجلين ّية
واكت�شاف �شبكات اجلينات امله ّمة .الهدف من البحث هو
اكت�شاف �شبكات اجلينات امله ّمة التي ميكن �أن مت ّيز بني فئتني
من النماذج بوا�سطة بناء �شبكات جينات ،تُبنى هذه ال�شبكات
عن طريق م�صنف لآلة تتع ّلم عن طريق SVM) Support Vector
� .)Machineإن جناح الطريقة التي طورناها �ساب ًقا ب�إق�صاء
فئة من اجلينات ( )SVM-RCEقادت �إىل فح�ص طرق تعتمد
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°

°

°

°

على الطريقة املرت ّية وطرق مرت ّية بيولوج ّية �أخرى تكون �أ�سا�س
لتجميع جينات تُك ّون �شبكات مهمة .الهدف اكت�شاف طرق
جديدة ت�ساعد على اختيار امل�ص ّنف ومميزاته .نعتمد فـي
بحثنا على دمج الأداة  GXNAمع طرق �أخرى بهدف زيادة
�أداء الأجلوريثم .ي�أخذ البحث بعني االعتبار � ً
أي�ضا التفاعل بني
اجلينات من �أجل بناء �شبكات اجلينات.
 °الأع�شاب الط ّب ّية -ك َم�صدر ممكن ال�ستح�ضار موا ّد م�ضادّة
للميكروبات ومانعة للمر�ض .تقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا
( )MOSTبتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات (- 1/7/2008
 .)31/6/2011الهدف الرئي�س لهذا البحث هو درا�سة خ�صائ�ص
النباتات الطب ّية امل�ضادّة للميكروبات واملانعة للمر�ض وحتديد
قدرتها على مقاومة بع�ض �أنواع البكترييا امل�س ّببة للأمرا�ض.
°البطم كدواء طبيعي م�ضاد للديدان املعو ّية فـي املاعز .تقوم
وزارة العلوم والتكنولوجيا بتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات
ويتم تنفـيذه بالتعاون مع معهد
(ّ ،)30/6/2011 – 1/7/2008
ّ
فولكاين ( .)Volcaniيهدف هذا البحث �إىل ا�ستخراج مركبات
فـينول مت ّعددة من نبات البطم ودرا�سة ت�أثرياتها العالج ّية �ض ّد
الديدان املعو ّية لدى املاعز.
°اال�ستفادة من مك ّونات نفايات زيت الزيتون ال�سائلة حلفظ
الأطعمة واحل ّد من الأمرا�ض النا�شئة عن التخزين .تقوم وزارة
العلوم والتكنولوجيا ( )MOSTبتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات
( .)31/7/2012 – 1/8/2009ويهدف البحث �إىل اال�ستفادة من
نفايات معا�صر الزيتون املنتجة فـي منطقة البحر الأبي�ض
املتو�سط خالل عمل ّية ا�ستخراج زيت الزيتون ،وذلك لإنتاج موا ّد
م�ضادّة للفطر ّيات ،اقت�صاد ّية و�آمنة ال�ستخدامات مبتَكرة.
°موا ّد كربون ّية ذوات م�ساحة �سطح كبرية وكلفة رخي�صة
للتطبيقات البيئ ّية ،وحتديدً ا ملعاجلة الرتبة املل ّوثة .تقوم وزارة
العلوم والتكنولوجيا ( )MOSTبتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات
( .)30/6/2011 – 1/7/2008يهدف هذا البحث �إىل تطوير تقن ّية
املتفحم مع �أتربة مل َّوثة
معاجلة حديثة تعتمد على مزج اجلفت ّ
ملنع حت ُّرك موا ّد كيماو ّية �سا ّمة ومل ِّوثة للرتبة.

°

°

°ا�ستخدام خمرية مهندَ �سة وراث ًّيا ( )Yeast Recombinantلزيادة
ال�صلبة
جناعة عمل ّية �إنتاج الكحول
ّ
احليوي من الف�ضالت ُّ
يتم متويل البحث من منحة
الناجتة من عمل ّية ع�صر الزيتونّ .
«ليفـي �إ�شكول» ملدّة عامني ابتدا ًء من �أكتوبر  .2009يهدف هذا
البحث �إىل تطوير خمرية مهندَ �سة وراث ًّيا بطرق البيولوجيا
اجلزيئ ّية ،بحيث تتم ّكن هذه اخلمرية من تخمري موا ّد خام
ليجنو�سيلولوز ّية موجودة فـي ف�ضالت ع�صر الزيتون ال�صلبة،
من ِتج ًة بذلك كحول �إيثيلي�-إيثانول.
والوراثي ملجموعات من الأ�شخا�ص
الظاهري
°تو�صيف النمط
ّ
ّ
العرب البدناء والنحفاء فـي منطقة اجلليل ،اعتمادًا على اجلني
 MO-1الذي اكتُ�شف م� ّؤخ ًرا .يندرج هذا البحث �ضمن �إطار علم
ويتم
اال�ضطرابات الوراث ّية الب�شر ّية وعلم املعلومات احليو ّيةّ ،
تنفـيذه بالتعاون مع مركز "بني�-صهيون" الط ّب ّيّ .مت متويل
امل�شروع ملدّة ثالث �سنوات ،ابتداء من �شهر �أيلول عام .2009
يهدف امل�شروع �إىل بناء قاعدة بيانات بيوكيميائ ّية و�سرير ّية
تخت�ص بعائالت تعاين من ال�سمنة من مدينة �سخنني،
�شاملة
ّ

°

وراثي مع ّمق للجني امل�س�ؤول عن امل�شكلة لدى
و�إجراء حتليل
ّ
�أفراد تلك العائالت ،وذلك من خالل فح�ص حدوث تغيرُّ ات
فـي تتابع النوكليوتيدات لهذا اجلني ،من �ضمنها الطفرات
اجلين ّية والتعدّد ّية الناجمة من تغيرُّ نوكليوتيد وحيد .كذلك
يرمي امل�شروع �إىل تو�صيف الأه ّمـ ّية امليتابول ّية والبيوكيماو ّية
للتغيرّ ات احلا�صلة فـي اجلني على م�ستوى اخلل ّية.
°ت�صنيف وحتديد م� ّؤ�شرات حيو ّية بوا�سطة ا�ستخدام �أنظمة
ال�شبكة اجلين ّية و�آالت متّجهة الدعم .تقوم وزارة العمل
والتكنولوجيا ( )MOSTبتمويل البحث ملدّة ثالث �سنوات
ويتم تنفـيذه بالتعاون مع ك ّلـ ّية القا�سمي
(ّ ،)6/2011 – 9/2008
الأكادمي ّية وجامعة حيفا ومعهد وي�ستار فـي فـيالدلفـيا .الهدف
من هذا البحث هو تطوير خوارزم ّية (لوغريتم ّية) جتمع بني
�شبك ِة املعلومات و�إق�صا ِء امليزة املتك ّررة والدور ّية بنا ًء على �آالت
متّجهة الدعم ،وذلك ابتغا َء اكت�شاف امل� ّؤ�شرات احليو ّية.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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بنـــك المعلــومــات حـــول
المجتمـــع الفلسطينـــ ّي فــــي إسرائــيــــل
نعيـــش اليوم ذروة عصر المعلومات ،حيث تكتشف
شعوب العالم ترابط هذا الوجود من خالل الوسائل
ّ
وتتدفق
المتزايدة لكلّ جديد فـي مجال التكنولوجيا.

بيانات ركاز – بنك المعلومات فـي جمعي ّة الجليل بهدف بناء

مصدر معلومات محوسب موضوع ّي وشمول ّي يملك الحساسي ّة

االجتماعي ّة ويجمع المعلومات بمنظور األقلي ّة الفلسطيني ّة وفق

المعلومات بحر ّية المعرفة متاحة لكلّ من يطلبها .ففـي

احتياجاتها وأولوياتها .بادر ركاز  -بنك المعلومات إلى تنفـيذ

الحديثة للتعداد السكان ّي ،والحقائق الديموغرافـي ّة،

السلطات المحلي ّة ،واألفراد داخل المجتمع الفلسطين ّي فـي

على نطاق واسع للباحثين والعا ّمة .ونظرًا ألهمي ّة هذه

بشكل كبير فـي تقييم أفضل الحتياجات األقلي ّة الفلسطيني ّة

ّ
تتوفر البيانات المهمّة مثل التقارير
الدول المتق ّدمة

ونتائج االستطالعات واإلحصاءات االجتماعي ّة االقتصاد ّية

المعلومات فـي عملية صنع القرار يتم ّ نشرها والمشاركة

يخص حياتهم.
بها لرفع مستوى الوعي بين الناس فـيما
ّ

أد ّى النقص الحاد ّ فـي المعلومات والبيانات الموثوقة
حول األقلي ّة الفلسطيني ّة فـي إسرائيل إلى إنشاء قاعدة
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ّ
السكاني ّة،
مسوحات ميداني ّة فـي مجاالت عدة حول التجمّعات

إسرائيل .فـي المقابل ،فإن البيانات التي تم ّ تجميعها ساهمت
للتغي ّير ،وبالتالي إلى تخطيط إستراتيجي ّات طويلة األمد لضمان

التطوير المستمرّ .يعتبر ركاز اليوم مركزًا ديناميكي ًّا قادرًا على
االستجابة لتلبية الفجوات المعلوماتي ّة حول المجتمع العرب ّي

بطرق مهني ّة وموثوقة.

فعاليــــات ركــــاز
دراسة بعنوان :المرأة الفلسطيني ّة
ومق ّومات العصرنة والرفاه داخل األسرة

°

�°أ�صدر ركاز – بنك املعلومات فـي جمع ّية اجلليل تقري ًرا
ي�شمل معطيات ُمه ّمة عن املر�أة الفل�سطين ّية فـي �إ�سرائيل،
فـي �شتّى املجاالت ،كالزواج والطالق والدرا�سة العليا و�سوق
العمل وموا�ضيع �إ�ضافـ ّيةّ .مت حتليل هذه املعطيات على يد
بروف�سور خولة �أبو بكر .اعتمد التقرير على معطيات امل�سوحات
االجتماعية االقت�صادية التي �أ�صدرها ركاز -بنك املعلومات.
ت�ض ّمن التقرير جمموعة من التو�صيات ّمت �إقرارها ،خالل
حتليل املعطيات ،منها :تكثيف برامج التوعية للط ّالب والأهل
فـي مو�ضوع املخاطر النف�س ّية والتنمو ّية للزواج املبكر فـي
الفل�سطيني فـي الداخل ،بناء مناطق �صناع ّية فـي
املجتمع
ّ
حميط البلدات العرب ّية والتي ت�ضمن للن�ساء االلتحاق ب�سوق
تخ�ص�صاتهن التي در�سنها وغريها.
العمل �ضمن ّ

مقال بعنوان :أزمة العصرنة فـي سوق العمل
لدى النساء الفلسطيني ّات فـي إسرائيل

°

�°أ�صدر بنك املعلومات – ركاز مقا ًال �إلكرتون ّيا ي�ستعر�ض عمالة
العربي فـي �إ�سرائيل.
الن�ساء فـي احلياة املعا�صرة فـي املجتمع
ّ
ّ
كتب املقال ك ّل من د .نهاد على وروزالند دعيم .مت االعتماد فـي
االقت�صادي الثاين.
االجتماعي
كتابة املقال على معطيات امل�سح
ّ
ّ
خا�صة واقرتاحات عمل ّية لتو�سيع الفر�ص
يويل املقال �أهم ّية ّ
العربي.
�أمام عمل الن�ساء فـي املجتمع
ّ

بيان :اليوم العالم ّي للقضاء على الفقر

العاملي للق�ضاء على الفقر.
ي�صادف ال�سابع ع�شر من �شهر �أكتوبر اليوم
ّ
العاملي حلقوق الإن�سان «لكل �شخ�ص احلق
وقد جاء فـي الإعالن
ّ

ال�صحة والرفاهية له
فـي م�ستوى من املعي�شة كاف للمحافظة على
ّ
ولأ�سرته ،ويت�ضمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطب ّية
وكذلك اخلدمات االجتماع ّية الالزمة ،وله احلقّ فـي ت�أمني معي�شته
فـي حاالت البطالة واملر�ض والعجز والرتمل وال�شيخوخة وغري ذلك
من فقدان و�سائل العي�ش نتيجة لظروف خارجة عن �إرادته».
فـي هذه املنا�سبة �أ�صدرت جمعية اجلليل ،بيا ًنا �صحافـ ًّيا يت�ضمن
معطيات خطرية حول تدين م�ستوى املعي�شة لدى الفل�سطينيني فـي
�إ�سرائيل ،م�شرية �إىل دور ال�سيا�سات الإ�سرائيل ّية الر�سم ّية واملمن َهجة
الفل�سطيني ،واالنعكا�سات اخلطرية لتدنيّ م�ستوى
فـي �إفقار املجتمع
ّ
املعي�شة على جميع م�ستويات احلياة ،م�ؤ ّكدة �أنه ال ميكن ح ّل �ضائقة
الفل�سطيني فـي �إ�سرائيل دون تغيري فـي �سيا�سات
الفقر لدى املجتمع
ّ
واالجتماعي،
االقت�صادي
الدولة وتعاملها معه ،و�إنهاء �سيا�سة الإق�صاء
ّ
ّ
و�إ�شراكه فـي حتديد ال�سيا�سات االقت�صاد ّية والإمنائ ّية.
ّ
االقتصادي الثالث
إصدار المسح االجتماع ّي

االجتماعي الثالث ا�ستمرا ًرا جلهود جمع ّية
االقت�صادي
ي�أتي امل�سح
ّ
ّ
اجلليل فـي جمع املعلومات وتنفـيذ امل�سوحات االجتماع ّية واالقت�صاد ّية
االجتماعي
حول الفل�سطين ّيني فـي �إ�سرائيل ،ور�صد واقعهم
ّ
واالقت�صادي على م�ستوى التّجمعات والأفراد� ،إميا ًنا منها بالأهم ّية
ّ
ّ
ّ
الق�صوى للمعلومات ّية ك�أ�سا�س للنهو�ض والتنمية بكل دالالتها.
تو ّفر نتائج هذا امل�سح جلمهور الباحثني وامل�ستطلعني �إمكان ّية متابعة
تلك التو�صيات وغريها من خالل مقارنة الأو�ضاع االجتماع ّية
واالقت�صاد ّية مع نتائج امل�سوحات ال�سابقة ال�صادرة فـي ال�سنوات 2003
و  2007عن مركز ركاز فـي جمع ّية اجلليل ،والتي من �ش�أنها �أن توفر
�آل ّيات جديدة لتحديد الأولو ّيات و�سبل جديدة للمرافعة والتخطيط
امل�ستقبلي ،خا�صة و�أن هذا البحث يك�شف معلومات جديدة
املجتمعي
ّ
ّ
ومثرية فـي كا ّفة امليادين احليات ّية ،مما يوجب علينا ك�أبناء هذا
املجتمع من هيئات �سيا�س ّية وفعالي ّات اجتماع ّية وثقافـ ّية وباحثني
و�أفراد �إجراء َوقفة جد ّية ملراجعة نتائج وا�ستخال�صات هذا امل�سح،
الفل�سطيني فـي الدّاخل بعيون
كونه يعك�س احتياجات وتطلعات املجتمع
ّ
�أبنائه ومن خالل ا�ستعمال �آليات بحث مو�ضوع ّية و�أكادمي ّية.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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ّ
االقتصادي الثالث:
عرض نتائج المسح االجتماع ّي

فـي يوم دراس ّي تحت عنوان

«الفلسطيني ّون فـي إسرائيل  -الواقع فـي أرقـــام"

الدرا�سي مب�شاركة جلنة املتابعة العليا ،اللجنة القطر ّية،
عقد اليوم
ّ
ر�ؤ�ساء القوائم العرب ّية ،وفد رفـيع امل�ستوى من جهاز الإح�صاء
الفل�سطيني برئا�سة رئي�سة اجلهاز ال�سيدة عال عو�ض ونخبة من
ّ
االجتماعي
امل�سح
نتائج
أهم
�
البحث
ا�ستعر�ض
العرب.
الباحثني
ّ
االقت�صادي الثالث وتط ّرق املتحدِّ ثون �إىل �أو�ضاع الأفراد والأ�سر
ّ
الفل�سطين ّية االجتماع ّية واالقت�صاد ّية .خالل امل�ؤمتر ّمت الك�شف عن
احتياجات امل�سكن لدى املواطنني ،العرب حيث د ّلت املعطيات على
وجود �ضائقة �سكن ّية خانقة تتمثل باحتياج  100,000وحدة �سكن خالل
ع�شر �سنوات.
حساسة جندر ًّيا
الدليل لموازنات
ّ

�أ�صدرت جمع ّية اجلليل دلي ًال �إر�شاد ًّيا بهدف ت�شجيع املجموعات غري
احلكوم ّية على امل�شاركة فـي �أعمال املوازنة احلكوم ّية والت�أثري على
�إقرار امليزان ّية ومواقع �صرفها من خالل تي�سري �سبل حتليلها وقراءتها،
وذلك لتوفـري الأدوات الالزمة للباحثني فـي جمال امليزان ّية ولوا�ضعي
ال�سيا�سات وو�سائل الإعالم واملجتمع املد ّ
ين �إىل �سرب غورها وجعلها
التوجه الوارد فـي
�أكرث ود ّية و�شفافـ ّية .وت�سعى جمع ّية اجلليل لأن يكون ّ
هذا الدليل ،معت َمدً ا فـي اتخاذ �أي قرار يتع ّلق بال�سيا�سات االقت�صاد ّية،
وذلك �إميا ًنا منها ب�أن الت�أثري على امليزان ّية له الأثر الكبري فـي و�ضع
احتياجات الطبقات امل�ست�ض َعفة على الأجندة ال�سيا�س ّية االقت�صاد ّية
واالجتماع ّية.
يت�ضمن الدليل معلومات عن دورة املوازنة فـي �إ�سرائيل� ،أهم ّية
ال�شفافـ ّية وامل�شاركة فـي عمل ّية املوازنة ،مفهوم امليزانيات احل�سا�سة
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جندري .بالإ�ضافة لذلك
جندر ًّيا و�آل ّيات حتليل امليزانيات من منظور
ّ
يت�ضمن الدليل درا�سة حالة لتحليل ميزان ّية وزارة التعليم ،وذلك تطبي ًقا
إثني مع و�ضع
للنموذج الذي اقترُ ح لقراءة امليزان ّية من منظور
ّ
جندري � ّ
اليد – بالأ�سا�س  -على مواقع ال�صرف امل�ؤثرة ب�شكل مبا�شر وغري
مبا�شر على م�ستويات الفقر لدى الأقل ّية الفل�سطين ّية عا ّمة والن�ساء
خا�صة .عالوة على ذلكّ ،مت �إدراج املنطلق القانو ّ
ين
الفل�سطين ّيات ّ
ح�سا�سة جندر ًّيا لإر�ساء �أهم ّية امليزان ّيات اجلندر ّية
لتحديد ميزان ّيات ّ
والت�صحيحي.
ّوزيعي
ّ
ك�آل ّية ل�ضمان امل�ساواة على �أ�س�س العدل الت ّ
أبحـــاث قيــــد التحضيــــر:
جرون الفلسطينيون داخل إسرائيل
المه ّ

طالئعي فـي مو�ضوع
يقوم بنك املعلومات  -ركاز بالتح�ضري لبحث
ّ
املهجرين الفل�سطينيني داخل �إ�سرائيل بهدف ت�شكيل قاعدة بيانات
ّ
للمهجرين .تكمن �أهم ّية البحث
حول الأو�ضاع االجتماع ّية االقت�صاد ّية ّ
املهجرين فـي �إ�سرائيل من
يتوجه ملجموعة ّ
بكونه الأ ّول من نوعه الذي ّ
العربي.
املجتمع
خدمة
ـي
ف
املعلومات
وو�ضع
�أجل ا�ست�شراف �أو�ضاعهم
ّ
املهجرين.
يجري التخطيط للبحث بالتعاون مع جلنة ّ
ّ
املهجرين فـي داخل �إ�سرائيل ي�شكلون ربع
من اجلدير بالذكر �أن ّ
املواطنني العرب.
العنف داخل المجتمع الفلسطين ّي

يجري التح�ضري لإجراء م�سح �شامل حول �أو�ضاع العنف امل�ست�شرية
العربي .يهدف امل�سح �إىل ت�شخي�ص الظاهرة و�أ�سبابها
فـي املجتمع
ّ
يتم التخطيط لبحث
وجت ّلياتها وتكوين قاعدة معلومات حول املو�ضوعّ .
�شامل يجري على ع ّينة تتكون من � 2000أ�سرة من كا ّفة املناطق العرب ّية
فـي البالد.

يتوجب على
حة حق من حقوق اإلنسان،
حي ّة فـي جمعي ّة الجليل بأن
ّ
ّ
الص ّ
يعتبــــر مركز الحقوق الص ّ

ً
ّ
انطالقا من هذه القناعات ،وال ّدعوة إلى نظر ٍة واسعةٍ شمولي َّة لمسألة
توفرها لمواطنيها.
الدولة أن
ّ
ّ
حي ّة من خالل مجموعة متنوعة من
ّ
حي ّة يعمل على تحسين الظروف الص ّ
حة ،فإنّ مركز الحقوق الص ّ
الص ّ

ّ
الضغط والمرافعة والتّثقيف ،والتمكين المجتمع ّي والبحوث.
األدوات واإلستراتيجي ّات ،بما فـي ذلك
يتم ّ تطبيق هذه اإلستراتيجي ّات من خالل مشاريع ّ
تركز على مواضيع معي ّنة تتع ّلق بأمراض مح ّددة أو

باحتياجات المجتمع البارزة مثل سرطان ال ّثدي ،واألمراض المزمنة ،وفـيروس نقص المناعة البشرية
(اإليدز) ،وتعاطي المخ ِ ّدرات والكحول ومواضيع أخرى.
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[]III
تدعيم قدرات السلطات المحلي ّة
نساء من أجل االستدامة البيئي ّة

�شاركت فـي هذا امل�شروع الرائد جمموعة ن�سائ ّية مك ّونة من  20امر�أة.
فـي الفرتة بني فرباير ومايو  2011ح�صلت املجموعة على � 60ساعة من
العملي .خالل التدريب ا�ستمعت امل�شاركات �إىل حما�ضرات
التدريب
ّ
ّ
ّ
عين ّية بالإ�ضافة �إىل تعلم مهارات بيئ ّية خمتلفة ،وتعلمت املجموعة،
� ً
الع�ضوي و�إعادة تدوير النفايات ال�صلبة ،و�إنتاج
أي�ضا ،عن ال�سماد
ّ
النفايات ،وطرق العالج ،ف�ض ًال عن �أ�ساليب خمتلفة من �إنتاج ال�سماد.
بالإ�ضافة للقيام بزيارات مواقع �إدارة النفايات املختلفة ومواقع لل�سماد
الع�ضوي.
ّ
ّ
ّ
خالل الدورة مت الرتكيز على تطبيق منوذج مثايل لال�ستدامة ،ون�شر
املعرفة لدى ن�ساء �أخريات فـي املجتمع.
مع نهاية الدورة ظهرت عدّة مبادرات حمل ّية لدى ال�سيدات ،مث ًال
�إحدى هذه املبادرات التي قامت بها املجموعة الن�سائ ّية  -والتي تدل
ال�صحة
على تذويت مهارات الت�أهيل -هي املبادرة لالجتماع مع ق�سم
ّ
العا ّمة فـي بلد ّية �أ ّم الفحم لفح�ص اخلطوات التي قامت بها البلد ّية
البيئي.
من �أجل جعل املدينة �أكرث اخ�ضرا ًرا ،باملعنى
ّ
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البيئي بعقد العديد من ور�شات العمل َّ
ملوظفـي
قام طاقم مركز العدل
ّ
وقياد ّيي ال�سلطات املحل ّية العرب ّية ،وذلك �ضمن حمورين؛ الأ ّول،
البيئي فـي ال�سلطات املحل ّية .والثاين ،م�ساعدة
مر َكزة اخلطاب
ّ
ال�سلطات املحل ّية على تل ّقي الدعم والهبات من وزارة البيئة .و�ضمن
املحورين ّمت �إجراء العديد من اللقاءات والور�شات املم ّيزة.
المصالح الخضراء

املركزي الذي يلعبه القطاع اخلا�ص فـي ما يتعلق
اعرتا ًفا بالدور
ّ
ال�صح ّية ،وكذلك فـي ما يتعلق مب�ساهمته
البيئي واملخاطر
بالتل ّوث
ّ
ّ
فـي اال�ستدامة البيئ ّية ،ق ّرر املركز �إطالق حملة تدريب ورفع الوعي فـي
العربي وذلك بهدف مر َكزة الق�ضايا البيئ ّية
�أو�ساط القطاع اخلا�ص
ّ
فـي �أماكن العمل .عمل املركز على وجه التحديد مع فرع �سوبر فارم
التجاري "�سخنني مول" ،والكراجات املختلفة
فـي �شفاعمرو ،املج ّمع
ّ
فـي �أم الفحم .ا�ستم ّرت التدريبات التي بد�أت �سنة  2010و�أُ�ضيفت
�إليها �سنة  2011عدّة موا�ضيع مرتبطة باملو�ضوع على �سبيل املثال� :إدارة
النفايات و�إعادة التدوير وتخفـي�ض املخاطر البيئ ّية والوقاية منها.

ريــاض األطفـــال والمـــدارس الخضـــراء

دورات للمعــلميـــن

البيئي مع جميع �شرائح وفئات املجتمع ،مع
عمل طاقم مركز العدل
ّ
الرتكيز على الفئات العمر ّية النا�شئة ،حيث مت تقدمي حما�ضرات
لأكرث من  2500طالب فـي �إ�سرائيل .وقام املركز بدفع جهود املدار�س
للح�صول على �شهادة «مدر�سة خ�ضراء» من خالل التدريب والور�شات
�إ�ضافة للمواد التعليم ّية وتوفـري كومبو�سرت (وعاء لتح�ضري ال�سماد
الع�ضوي) لأكرث من  60مدر�سة .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ش ّكل مركز
ّ
البيئي حلقة الو�صل بني �إدارات املدار�س مع �شركة ،Amnir
العدل
ّ
التي جتمع نفايات الورق والورق املق ّوى ،وتز ّودهم ب�صناديق لف�صل
النفايات والورق والبال�ستيك والبطاريات ،ومن ثم �إعادة ا�ستخدامها
فـي م�شاريع فن ّية �أو التخل�ص منها بطريقة م�س�ؤولةّ .مت تنفـيذ امل�شروع
خالل �سنة  2011فـي  20مدر�سة (مبا فـي ذلك ريا�ض الأطفال) ،التي
ح�صلت على اعرتاف “املدار�س اخل�ضراء”.

البيئي
البيئي عدة دورات فـي التثقيف
قدّم طاقم مركز العدل
ّ
ّ
للمعلمني ،من �أجل متكينهم من ا�ستخدام دورهم امل�ؤثر فـي ال�صفوف
املدر�س ّية ،لتعليم الطالب حول الفوائد وطرق االنخراط فـي ممار�سات
�صديقة للبيئة .الدورات مع َت َمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم،
وت�ضمنت حما�ضرات �أ�سبوع ّية وور�شات عمل ورحالت ميدان ّية فـي
مناطق اجلليل واملثلث .من بني الأماكن التي زارها املعلمون ،مواقع
�إعادة التدوير ،املحم ّيات الطبيعة وريا�ض �أطفال خ�ضراء ،حيث
اجتمعوا مع معلمني �آخرين ،وتعلموا كيفـ ّية غر�س القيم البيئ ّية لدى
الأطفال فـي �سن مبكرة.
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وخطط لتحقيق �أهدافه ومن �ضمنها العمل ل�ضمان ميزان ّيات م�ستجيبة
والقومي.
االجتماعي
للنوع
ّ
ّ
حة الجماهير ّية
تمكين قدرات النساء فـي مجال الص ّ

ن�سوي
قام مركز احلقوق
ال�صح ّية بالتعاون مع جمع ّية كيان  -تنظيم ّ
ّ
ال�صحي،
املجال
ـي
ف
ات
ي
الفل�سطين
الن�ساء
متكني
بتخطيط برنامج
ّ
ّ
وذلك لدعم وتقوية املر�أة للخو�ض فـي العمل امليدا ّ
قيادي
ين و�أخذ دور ّ
ال�صح ّية للمجتمع� .شاركت فـي امل�شروع،
أخ�ص فـي عمل ّية التنمية
ّ
وبال ّ
فـي املرحلة الأوىل ،ثالث جمموعات من بلدات يافة النا�صرة و�سومل
تتم �إ�ضافة بلدتني فـي ال�سنة الثانية للم�شروع.
ودير حنا ،على �أن ّ
حتظى ك ّل جمموعة بـ  16لقاء مع مهن ّيني واخت�صا�ص ّيني فـي جمال
ال�صح ّية.
التنمية
ّ
ّمت تقدمي ع�شرات املحا�ضرات للتوعية من �آفة املخدِّ رات ،وذلك فـي
املدار�س الأهل ّية والر�سم ّية فـي �شفاعمرو ،جمد الكروم ،كفر كنا،
اجلديدة – املكر ،كل ّية غرناطة – كفر كنا وغريها .وقد ُقدِّ مت
املحا�ضرات ملجموعات م�س ّنني ،جمموعات �أولياء �أمور و�أق�سام الرفاه
االجتماعي.
ّ
ّ
االقتصادي للنساء
إطالق مبادرة «منتدى التطوير
الفلسطيني ّات»

العربي لـ»منتدى
ّمت اطالق املبادرة الأوىل من نوعها فـي املجتمع
ّ
االقت�صادي للن�ساء الفل�سطين ّيات» والذي يهدف �إىل التنمية
التطوير
ّ
والتطوير الإقت�صاد ّيني للن�ساء الفل�سطين ّيات ،عن طريق العمل على
إ�سرائيلي والناجتة عن
�إزالة العوائق البنيو ّية القائمة فـي االقت�صاد ال
ّ
الفل�سطيني عا ّمة
�سيا�سات �إعاقة التنمية املعمول بها تجِ اه االقت�صاد
ّ
الن�سائي طرح حلول
خا�صة .من برامج املنتدى
والن�ساء الفل�سطين ّيات ّ
ّ
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�أُقيمت دورات تدريب ّية فـي العديد من املناطق حتت عنوان «االقت�صاد
اجلندري ك�آل ّية جل�سر الفجوات”� ،شاركت فـيها ن�ساء فاعالت فـي
ّ
والن�سوي؛ �صحافـ ّيات؛ م�ست�شارات �ش�ؤون املر�أة فـي
أهلي
ّ
العمل ال ّ
ال�سلطات املحل ّية؛ وع�ضوات فـي املجال�س الن�سائ ّية.
هدفت الدورة �إىل �إك�ساب امل�شاركات القدرة على قراءة امليزان ّية
جندري وح�سا�س قوم ًيا؛ وكذلك التع ّرف
احلكوم ّية وحتليلها من منظور
ّ
االجتماعي؛ وتع ّلم �أ�س�س املرافعة الناجعة،
على مبادئ فـي االقت�صاد
ّ
املجتمعي.
وبالتايل �إك�ساب ّهن �أدوات �ضرور ّية للعمل على التغيري
ّ
دورة المرأة فـي الموازنات الحكومي ّة :الواقع وإمكاني ّات التغيير

محاضرات توعو ّية لمكافحة المخ ِ ّدرات
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أ�سا�سي فـي عمل ّية تنمية وتطوير املجتمع ،و�إميا ًنا
�إميا ًنا بدور املر�أة ال ّ
والقطريّ ،
نظم
املحلي
ب�أهم ّية العمل على دجمها فـي �صنع القرار
ّ
ّ
طاقم امل�شروع عدّة ور�شات تدريب ّية ،فـي اجلليل واملثلث والنقبّ .مت
من خاللها التع ّرف على التحدّيات التي تواجه املر�أة العرب ّية وبناء
�إ�سرتاتيج ّيات خمتلفة ملجابهتها ،انعكا�سات ال�سيا�سة املحل ّية والقطر ّية
على احلياة اليوم ّية� ،أهم ّية املوازنات فـي حتديد �س ّلم الأولو ّيات على
والقطري.
املحلي
العائلي،
ال�صعيد
ّ
ّ
ّ
هدفت الدورة �إىل �إك�ساب امل�شارِكات املعرفة فـي مفاهيم احلقوق
الفرد ّية واجلماع ّية ،كيفـ ّية قراءة وو�ضع امليزان ّيات امل�ستجيبة
الحتياجات املر�أة� ،أ�س�س املرافعة لتح�صيل احلقوق ،وكذلك مبادئ فـي
قراءة املعطيات املختلفة ،وموا�ضيع �أخرى.
ورشة تدريبي ّة ّ لرؤساء ومحاسبي السلطات المحلي ّة تحت
عنوان« :دمج معايير النوع االجتماع ّي فـي ميزاني ّات الهيئات
المحلي ّة»

مت  -بالتعاون مع اللجنة القطر ّية لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحل ّية -عقد

ور�شة تدريب ّية لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحل ّية واملحا�سبني هدفت �إىل
االجتماعي فـي
�إك�سابهم مهارات فـي جمال «دمج معايري النوع
ّ
ميزانيات ال�سلطات املحل ّيةُ ».قدّمت خالل الور�شة التدريب ّية العديد
االجتماعي
من املحا�ضرات واملعطيات التي تناولت �ضرورة دمج النوع
ّ
فـي عمل الهيئات املحل ّية ،حيث ي�ساهم الأمر فـي �إزالة العوائق التي
حتول دون ح�صول املر�أة على الفر�ص واملوارد ،مما يعزّز م�ساهمتها
ب�صورة مت�ساوية مع الرجل فـي م�سرية التنمية مبعناها ال�شامل.
حساسة جندر ًّيا
يوم دراس ّي :اعتماد ميزانيات
ّ
 -آلي ّة لدعم النساء الفلسطيني ّات

الدرا�سي حتت رعاية جلنة املتابعة
بادرت جمع ّية اجلليل �إىل عقد اليوم
ّ
العليا للجماهري العرب ّية .و�شارك فـيه العديد من م� َّؤ�س�سات املجتمع
املد ّ
ين ومندوبوين عن الكتل العرب ّية والن ّواب العرب .هذا وقد �شاركت
فـي امل�ؤمتر معايل وزيرة �ش�ؤون املر�أة الفل�سطين ّية ربيحة ذياب� ،إ�ضافة
أوروبي.
�إىل مندوبة االحتاد ال ّ
الدرا�سي �آليات بناء ميزان ّيات م�ستجيبة للنوع
ُعر�ضت فـي اليوم
ّ

ح�صة الن�ساء
االجتماعي وكذلك ُعر�ضت �أوراق بحث ّية �سيا�س ّية تتناول ّ
ّ
الفل�سطين ّيات فـي موازنة وزارة التعليم ووزارة ال�صناعة والتجارة
والت�شغيل.
يوم دراس ّي :دمج معايير النوع االجتماع ّي
فـي عمل الهيئات المحلي ّة

الدرا�سي حتت رعاية اللجنة
بادرت جمع ّية اجلليل �إىل عقد اليوم
ّ
القطرية لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحلية العربية .ح�ضره رئي�س بلد ّية
النا�صرة ورئي�س اللجنة القطر ّية لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحل ّية العرب ّية
ال�سيد املهند�س رامز جراي�سي ،الدكتور يا�سر حجريات رئي�س جمل�س
حملي بئر املك�سور ،بالإ�ضافة �إىل العديد من ر�ؤ�ساء ال�سلطات املحل ّية
العرب ّية.
الدرا�سي �إىل حماولة �إدخال مفهوم دمج معايري النوع
يهدف اليوم
ّ
االجتماعي فـي ميزان ّيات الهيئات وال�سلطات املحل ّية ،بالإ�ضافة �إىل
ّ
ال�صحي للن�ساء العرب ّيات فـي
والتثقيف
ة
بال�صح
االهتمام
�أهم ّية
ّ
ّ
العربي.
املجتمع
ّ
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خالل �سنة  2011عاد مركز املي�سم  -بعد فرتة انقطاع خالل ال�سنة
دخلت عليه جتديدات كثرية.
املا�ضية � -إىل العمل من جديد بعد �أن �أُ ِ
بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد ح�صل املركز �سنة  2011على اعرتاف وزارة
الرتبية والتعليم كمركز �إر�شاد معرتف به لط ّالب املدار�س.
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أهداف المركز

تتمحور فع ّاليات املي�سم حول� :إحياء املعرفة الرتاث ّية ال�شعب ّية،
املحلي فـي
املحافظة على �أ�صناف النباتات الطب ّية ،تثقيف اجلمهور
ّ
جمال اال�ستخدامات الطب ّية التقليد ّية لهذه النباتات� ،إر�شاد ط ّالب
املعاهد واملدار�س فـي �إجناز وظائفهم البحث ّية فـي جمال البيئة ،وعلم
الأحياء (البيولوجيا) ،والكيمياء ،والأع�شاب الطب ّية.
فعاليـــات المركـــز خـــالل العـــام 2011
برنامج «زيارة يومي ّة»

زار املركز  -خالل هذه ال�سنة  -ما يقارب  4000طالب وطالبة من
كا ّفة املراحل التعليم ّية .يتع ّرف الطالب خالل هذا اليوم ،على
فعاليات املركز ،ابتداء من الدفـيئة وما ت�شمل من نباتات طب ّية ،مرو ًرا
الع�ضوي ،وي�شاهدون الأ�سماك
باملحطات التعليم ّية من النحل وال�سماد
ّ
والطحالب ،ويقومون بفعاليات بحث ّية ،وت�صنيع م�ستح�ضرات طبيع ّية
وزراعة الأع�شاب الطب ّية.
برنامج «الباحث الصغير»

تتكون دورة الباحث ال�صغري من  10لقاءات ،يتع ّرف فـيها الطالب على

�أنواع الأبحاث العلم ّية ،وتقوم ك ّل جمموعة من الط ّالب ب�إجراء بحث
ب�إ�شراف و�إر�شاد مر�شدي مركز املي�سم .وقد �شارك فـي هذا الربنامج
عدّة جمموعات من ط ّالب املدار�س االبتدائ ّية والإعداد ّية من مدار�س
خمتلفة ،وعر�ضوا نتائج �أبحاثهم فـي نهاية الدورة.
وظائف إنهاء للطالب الثانو ّيين

قدّم املركز خدماته الإر�شاد ّية لطالب املدار�س الثانو ّية للم�ساعدة
فـي �إجناز وظائفهم النهائ ّية مب�ستوى  4-5وحدات فـي موا�ضيع
البيئة ،البيولوجيا والكيمياء .وقد �ساهم الباحثون فـي معهد الأبحاث
التطبيق ّية واملي�سم ب�إر�شاد الطالب الذين بلغ عددهم خالل هذا العام
 730طال ًبا.
دورات تدريبي ّة للمع ّلمين

قام املركز بتنظيم زيارة ملفتّ�شي ومر ّكزي البيئة والعلوم فـي املدار�س
العرب ّية ،و ّمت التخطيط لفعال ّيات م�شرتكة.
خالل ال�سنة قام مركز “املي�سم” بتنفـيذ �سل�سلة ور�شات ودورات
ا�ستكمال ملع ّلمي مو�ضوع البيئة فـي املدار�س الثانو ّية ،حيث تع ّرف
املع ّلمون على الأع�شاب الطب ّية و�أهم َّيتها و�أهم ّية املي�سم فـي ت�شجيع
العلمي الذي ي�شكل رافعة اقت�صاد ّية مه ّمة.
الط ّالب للبحث
ّ
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يتع ّر�ض النقب �إىل حملة م�صادرة وتهمي�ش طالت الإن�سان واحلجر.
حيث ما زالت َّ
املخططات احلكوم ّية لرتحيل �سكان القرى غري املعرتف
َّ
بها تتجاهل وجود النا�س وحقوقهم وتتنكر لأب�سط حقوققهم وهو
م�شاركتهم فـي حتديد م�صريهم.
جمع ّية اجلليل هي من �أوائل اجلمع ّيات العرب ّية التي تعمل فـي النقب
م�شروعا
منذ بداية الت�سعين ّيات .فـي �سنة  2011بد�أت جمع ّية اجلليل
ً
م�شرت ًكا مع ثالث جمع ّيات فاعلة على ال�ساحة فـي النقب وهي جمع ّية
العربي ،حيث ّمت بناء
ِ�سدرة ،جمع ّية يا�سمني النقب ،واملجل�س الثقاف ّـي
ّ
م�شروع م�شرتك يهدف �إىل متكني النا�س فـي القرى غري املعرتف بها
�ضمن ثالثة حماور مركز ّية:
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موحدة
يعمل امل�شروع �ضمن ثالثة حماور متوازية ورئي�س ّية حتت �إدارة َّ
�ساتي ل�ضمان �أكرب جمال من الت�أثري
للجمع ّيات من خالل ت�شبيك م� ّؤ�س ّ
والنجاح والنتائج املرج ّوة.
.1

ّ
التربوي الثقافـ ّي الوطن ّي ويعمل فـي االتجاهات
المحور
اآلتية:

�أ .حت�سني جودة الرتبية فـي الطفولة املب ّكرة وتطويرها.
ب 	.تر�سيخ ال ُهو ّية الفل�سطين ّية وتعزيز االنتماء لدى �شريحة
ال�شباب وبلورة قيادة �شابة.
الوطني والن�ضا ّ
يل فـي الدفاع
ت .تعزيز مكانة ودور املر�أة
ّ

واحل�ضاري.
وزيادة الوعي فـي جمال احلقوق املدن ّية واالجتماع ّية وموروثها الثقاف ّـي
ّ
ث .دعم املر�أة العرب ّية فـي النقب للتغلُّب على الأم ّية ب�أنواعها.
ال�صح ّي لدى الن�ساء.
ج .رفع الوعي
ّ
.2

ّ
ّ
التنموي ويعمل فـي اتجاهين:
االقتصادي
المحور

والوطني فـي امل�ساهمة من متكني عائالتهنّ اقت�صاد ًّيا من �أجل
االقت�صادي
�أ .تعزيز دور الن�ساء
ّ
ّ
البقاء على �أرا�ضيهم.
تنموي يعتمد على ال�سياحة الأثن ّية لل�سكان الأ�صل ّيني “”Ecotourism
م�ستقبلي
ب .تخطيط م�شروع
اقت�صادي ّ
ّ
ّ
مل�صلحة الأهايل والقرى غري املعرتف بها و�ضمان اال�ستدامة.
.3

محور المرافعة وحقوق اإلنسان فـي النقب ويعمل فـي ع ّدة اتّ جاهات:

وال�صح ّية واالجتماع ّية والبيئ ّية وت�أثريها على حياة النا�س فـي
�أ� .إجراء بحث حول الآثار النف�س ّية
ّ
القرى غري املعرتف بها ،بهدف بناء قاعدة معلومات ّية مو�ضوع ّية وقاعدة للمرافعة فـي املحافل
املحل ّية والدول ّية.
ب .تطوير القدرات الإعالم ّية ون�شر معلومات و�أخبار عن االنتهاكات ب�شكل ّ
ودوري.
منظم
ّ
ج .حت�سني العمل امل�شرتك والتن�سيق بني اجلمع ّيات.

من �أجل تنفـيذ امل�شروع ّمت بناء ّ
خطة عمل م�شرتكة للجمع ّيات مع تق�سيم الأدوار فـيما بينها ،ويخ�ضع امل�شروع
للجنة توجيه م�شرتكة تقوم مبتابعة تنفـيذ امل�شروع وتقييمه وتوجيهه.
ّ
ّ
وقد عمل امل�شروع فـي تناغم كبري بني اجلمع ّيات لتحقيق الأهداف ومت تنفـيذ امل�شروع فـي دقة متناهية.

فـي منت�صف �سنة  2011اتخذت جمع ّية اجلليل قرا ًرا بوقف عمل العيادة املتنقلة فـي القرى غري املعرتف بها فـي
النقب ،بعد �سنوات طويلة من تقدمي اخلدمة ال�ضرور ّية والأ�سا�س ّية لل�سكان الذين ال ت�صلهم خدمات �صندوق
نهائي فـي هذه املناطق ومن منطلق �إميان جمع ّية اجلليل بحقّ
املر�ضى .وذلك حتى ال تتح ّول العيادة �إىل ح ّل ّ
ال�سكان فـي احل�صول على خدمات طب ّية ّ
ال�صحة.
منظمة وثابتة و�شاملة من �صندوق املر�ضى ووزارة
ّ
التقـــريــــــــر
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�شارك مندوبون من جمع ّية اجلليل فـي النقا�ش فـي جل�سة جلنة املال ّية الربملان ّية والتي ُعنيت مبو�ضوع قانون
ال�صح ّية فـي اجلمع ّية قد ع ّمم على �أع�ضاء الكني�ست ورقة موقف بخ�صو�ص
�ضريبة التبغ ،وكان مركز احلقوق
ّ
زيادة ال�ضرائب على م�ستوردي التبغ طالبهم فـيها مب�ساندة التعديل املقرتح على القانون ،وذلك من منطلق
�أن رفع الأ�سعار على هذه املنتجات ب�إمكانه �أن يح ّد من ا�ستهالك التبغ لدى املدخنني .يذكر �أنه ّمت تعميم
الر�سالة � ً
أي�ضا على و�سائل الإعالم ل�ضمان �أكرب انك�شاف للجمهور على خماطر التدخني والإدمان عليه .وفـي
اجلل�سات التي تلت النقا�شات فـي جلنة املال ّية� ،شارك مندوبو جمع ّية اجلليل فـي اجلل�سة التي عقدتها جلنة
الفل�سطيني والآل ّيات لكبح
مكافحة املخدِّ رات الربملان ّية ملناق�شة مو�ضوع انت�شار الرنجيلة والتدخني فـي املجتمع
ّ
هذه الظاهرة .قامت جمعية اجلليل بعر�ض املعطيات على اللجنة الربملان ّية ،م�ستند ًة على معطيات امل�سح
االجتماعي الثالث التي ت�شري �إىل ارتفاع دائم فـي �أعداد املدخنني وازدياد عدد ِّ
مدخني الرنجيلة
االقت�صادي
ّ
ّ
فـي ال�سنوات الع�شر الأخرية وارتفاع الإنفاق على ال�سجائر الذي تتك َّبده العائلة العرب ّية.
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أ .مطالبة صناديق المرضى باتّ باع معايير لتمويل خدمة
اإلقالع عن التدخين للمؤ ّمنين بها:

حة العا ّمة
د .التحضير إلقامة وحدات الص ّ
فـي السلطات المحلي ّة

ال�صح ّية العديد من ال�شكاوى التي ت�شري �إىل
و�صلت �إىل مركز احلقوق
ّ
�صعوبة لدى م�ؤ ّمني �صناديق املر�ضى من العرب املعن ّيني بالتو ّقف عن
التدخني ،وتنعك�س هذه ال�صعوبة فـي احل�صول على اخلدمات املعطاة
لهم �ضمن �س ّلة اخلدمات الطب ّية .وملعاجلة هذا الأمر ّمت التوجه �إىل
�صناديق املر�ضى للمطالبة بفح�ص املعايري املتّبعة بخدمات الإقالع عن
العربي.
التدخني فـي املجتمع
ّ

ا�ستكما ًال للخطة النموذج ّية  -التي متت بلورتها فـي جمع ّية اجلليل
�صحة جماهري ّية فـي ال�سلطات املحل ّية العرب ّية،
 لإقامة وحدات ّال�صحة على تطوير منوذج
وا�صلت جمع ّية اجلليل العمل مع وزارة
ّ
الربنامج املقرتح لبناء وحدات �صح ّية فـي ال�سلطات املحل ّيةّ .مت
ال�صحة ،والذي ُخ ّول من قبل
مو�سع من وزارة
ّ
عقد اجتماع مع طاقم َّ
ّ
جتريبي
منوذج
ب�صيغة
املطروحة
ة
اخلط
لتطبيق
ال�صحة
نائب وزير
ّ
ّ
يتم تطبيقه فـي �أربع �سلطات حمل ّية عرب ّية وهي طمرة� ،شعب ،عني
ّ
ماهل ،كفر يا�سيف و�شعب كخطوة �أول ّية .ومن خالل اجلل�سات التي
ُعقدت مع ممثلني عن الوزارة وعن ال�سلطات املحل ّية مب�شاركة جمع ّية
اجلليلّ ،مت عر�ض الإ�شكال ّيات التي تواجه البلدات املختلفة وبالأ�سا�س
وجه ر�ؤ�ساء البلدات املختلفه طل ًبا �إىل مندوبي
الإ�شكال ّيات املاد ّية ،وقد ّ
ال�صحة بالعمل على جتنيد ميزان ّيات لهذا امل�شروع بهدف البدء
وزارة
ّ
ً
بتنفـيذه على وجه ال�سرعة ،وقد وعد مندوبو الوزارة بالعمل حثيثا على
�إيجاد امليزان ّيات الالزمة لتنفـيذه.

حة بالعمل على
ب .مطالبة نائب وزير الص ّ
حي ّة لنساء الحسيني ّة
تحسين الظروف الص ّ

ال�صحة ،يعقوب ليت�سمان،
توجهت جمع ّية اجلليل بر�سالة �إىل نائب وزير ّ
ال�صح ّية لن�ساء قرية احل�سين ّية التي تقع
مطالبة �إ ّياه بتح�سني الظروف
ّ
إقليمي م�سجاف والتي ح�صلت على االعرتاف
�ضمن نفوذ جمل�س � ّ
حدي ًثا.
حة
ج .المشاركة فـي ائتالف من أجل المساواة فـي الص ّ

ال�صح ّية هذا العام مب�شاركته فـي االئتالف من
ا�ستمر ق�سم احلقوق
ّ
ال�صحة والذي تقوده جمع ّية اجلليل بامل�شاركة مع
�أجل امل�ساواة فـي
ّ
جمع ّية حقوق املواطن ،مركز «�أدفا»� ،أطباء حلقوق االن�سان وتيني
بريئوت .وقام االئتالف هذا العام مبوا�صلة ال�سعي نحو م�أ�س�سة عمل
االئتالف من خالل ر�سم برنامج عمل و�إعادة بلورة الأهداف العين ّية
لالئتالف من خالل �أيام درا�س ّية مر ّكزة �شارك فـيها ممثلون عن
ال�صحةُ .يذكر �أن
�أع�ضاء االئتالف عالوة على اخت�صا�ص ّيني فـي جمال
ّ
االئتالف يهدف �إىل تفعيل �ضغط ّ
ومنهجي على متّخذي القرار
منظم
ّ
ال�صح ّية مع
من �أجل تب ّني خطة �شمول ّية للعمل على �س ّد الفجوات
ّ
تو�ضيح الفجوات القائمة بني الأغلب ّية اليهود ّية والأقل ّية الفل�سطين ّية.

جن ًبا �إىل جنب مع ّ
وجه املركز اهتمامه �إىل
منظمات بيئ ّية �أخرىّ ،
ال�شركات امل�ص ِّنعة للمنتجات ال�ضا ّرة ك�شركة «ني�شر  -للإ�سمنت
�إ�سرائيل م� .ض» ،حيث تُعترب �أكرب �شركة م�ص ّنعة للإ�سمنت وبحوزتها
 3م�صانع فـي �إ�سرائيل .عقدت َّ
املنظمات امل�شاركة عدّة اجتماعات
مع �شركة ني�شر بهدف احلوار وتقدمي امل�شورة والتوجيه فـي ما يتع ّلق
باال�ستدامة البيئ ّية التي تهدف �إىل منع التل ُّوث فـي م�صدره .ي�أتي هذا
التوجه من �أجل بناء م�س�ؤول ّية جمتمع ّية ولتوفـري اجلهود الق�ضائ ّية فـي
ُّ
حال عدم جتاوب �شركة ني�شر مع املطالب واملقرتحات.
التقـــريــــــــر
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حمـــــالت الدفــــــاع القانونــــ ّي
اتخــــاذ اإلجـــراءات والدعــــوى القانونيّــــة
لمعالجــــة األخطــــار البيئيّـــــة
«الخط البيئ ّي األخضر»
المعلومات والرصد وتقديم المشورة القانوني ّة للمواطنين.

ُيعترب ّ
البيئي الأخ�ضر نقطة اتّ�صال موثوق بها بني اجلمع ّية
اخلط
ّ
واملواطنني لتقدمي الدعم للمواطنني فـي مواجهة الأخطار االبيئ ّية:
ا�ستخدم املواطنون خدمة ّ
البيئي الأخ�ضر ما ال يق ّل عن 50
اخلط
ّ
م ّرة خالل �سنة  .2011ت�ض ّمنت ال�شكاوى ما يلي� :شكاوى فـي ما يتعلقّ
ال�صح ّي ،ال�ضو�ضاء،
الك�سارات و�أنظمة ال�صرف ّ
باملخاطر الناجمة عن ّ
اخلليوي .ملعاجلة
الكهرومغناطي�سي من �أبراج
حرق النفايات ،الإ�شعاع
ّ
ّ
البيئي بتقدمي امل�شورة ب�ش�أن اخلطوات
ال�شكاوى قام طاقم مركز العدل ّ
التوجه مبا�شرة مل�س ّبب اخللل �أو ال�ضرر
القانون ّية املنا�سبة� ،أو من خالل ّ
التوجه للم� ّؤ�س�سات والوزارت املعن ّية.
�أو من خالل ّ
التفاعل الجاري والتواصل بين مركز العدل البيئ ّي
والمجتمعات المحلي ّة.

البيئي فـي اجلمع ّية على عالقة منتظمة مع
حافظ مركزو العمل
ّ
املدار�س واملع ّلمني والط ّالب ،و�شكلوا – غال ًبا  -مرج ًعا مهن ًّيا موثو ًقا به
لل�شكاوى الر�سم ّية حول املخاطر البيئ ّية فـي القرى العرب ّية� .إىل جانب
ذلك قاموا بتوطيد العالقة مع اللجان ال�شعب ّية فـي القرى العرب ّية التي
اهت ّمت بتو�صيل ال�شكاوى البيئ ّية ومتابعتها.

واحل�صول على دعم ما ّ
يل .ومع ذلك ،فـي معظم الأحيان ،ال تعلم
ال�سلطات املحل ّية العرب ّية بوجود هذا اخليار �أو �أنها مل تكن تُعترب
م� َّؤهلة لذلك .على �سبيل املثال� ،أرادت بلد ّية �أ ّم الفحم التقدّم باقرتاح
مل�شروع رائد فـي جمال �إدارة النفايات .رف�ضت وزارة حماية البيئة هذا
االطلب بادعاء �أن مدينة �أم الفحم ال تنتج كم ّية كافـية من النفايات،
مما يجعل تكاليف
وب�أن �أقرب موقع نفايات �إىل املدينة كان بعيدً ا جدا ّ
االنقل مرتفعة .وبالتايل ،ال يت�أتّى ل�سلطة حمل ّية ترغب فـي حت�سني
معايريها البيئ ّية �أن تفعل ذلك ،وذلك ب�سبب البنية التحت ّية التي
و�ضعتها احلكومة (�أو بالأحرى عدم وجودها) .ا�ستغل مركز العدل
البيئي هذه احلالة كمنا�سبة للتح�شيد مقابل وزارة حماية البيئة.
ّ
كنتيجة مبا�شرة لذلك ،الءمت وزارة حماية البيئة طلبات الدعم
املا ّ
يل فـي وقت الحق (دي�سمرب � )2011إىل واقع ال�سلطات العرب ّية،
مانحة �إ ّياها اخليار لتقدمي الطلبات مع احلفاظ على فر�ص مت�ساوية
مع ال�سلطات اليهود ّية .هذا و�سوف يوا�صل املركز ر�صد هذا التط ّور.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عمل املركز على دعم ال�سلطات العرب ّية فـي جمال
تطوير امل�شاريع والربامج ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي مقرتحات للح�صول
املادي املذكور.
على الدعم ّ
سلطة حماية الطبيعة وال ُّلغة العربي ّة

البيئي �سنة  2010ل�سلطة حماية الطبيعة
توجه مركز العدل
ّ
ّ
واحلدائق بطلب ترجمة موقعها على ال�شبكة العنكبوت ّية  -الإنرتنت
�إىل ال ّلغة العرب ّية كواحدة من ال ّلغتني الر�سم ّيتني فـي �إ�سرائيل.
فـي �سنة  2011وعدت ال�سلطة بتخ�صي�ص ميزان ّية للقيام بهذه
البيئي بال�ضغط على �سلطة
الرتجمة .و�سوف ي�ستمر مركز العدل
ّ
حماية الطبيعة واحلدائق بتنفـيذ وعدها كحقّ من حقوق املواطنني
التوجه للق�ضاء.
العرب .وفـي حال ف�شل اجلهود املبذولة �سوف ّ
يتم ّ

المساهمة فـي تحقيق منالي ّة متساوية فـي الحصول على دعم
من برامج الحكومة.

طلب إخالء السيارات الخردة

تقوم وزارة حماية البيئة ب�شكل ثابت بن�شر «طلبات لتل ّقي الدعم
املا ّ
يل» ،بحيث ت�ستطيع ال�سلطات املحل ّية تقدمي برامج م�ستدامة بيئ ًّيا

تُعترب ق�ضايا اخلردة والنفايات فـي مداخل القرى العرب ّية �آفة
خا�صة جلمع
خطرية يجب معاجلتها ور�صد امليزن ّيات لبناء �أماكن ّ
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البيئي لوزارة حماية البيئة
توجه مركز العدل
هذه النفاياتّ .
ّ
جزئي .ي�ستم ّر مركز
بهذا ال�ش�أن و ّمتت معاجلة الظاهرة ب�شكل
ّ
البيئي مبتابعة املو�ضوع مقابل وزارة حماية البيئة ،ويقوم
العدل
ّ
كذلك بالتح�ضري لإجراء م�سوحات حول انت�شار هذه الظاهرة
ودور ال�سلطات املحل ّية ووزارة حماية البيئة فـي احل ّد منها.
االعتراض على م ّد خط غاز على أراضي
قرى المشهد وكفر كنا وطرعان

البيئي املواطنني من قرى امل�شهد وكفر كنا وطرعان
�ساعد مركز العدل ّ
اعرتا�ضا �ض ّد ّ
ً
خمطط الغاز املزمع �إقامته
بتقدمي ما ال يق ّل عن 297
على �أرا�ضي املواطنني من القرى الثالث ليخدم م�صنع فـينيت�سيا.
جاءت هذه االعرتا�ضات بعد �أن ُعقدت تن�سيقات واجتماعات �شعب ّية
خمتلفة بني مم ِّثلني عن جمع ّية اجلليل وعن اللجان ال�شعب ّية .ونتيجة

لعدد االعرتا�ضات الكبري ّمت تعيني حمقق لي�ستمع �إىل االعرتا�ضات.
فـي جل�سة اال�ستماع ح�ضر مندوبني عن جمع ّية اجلليل� ،إىل جانب
�أع�ضاء اللجنة ال�شعب ّية وجزء من املواطنني املت�ض ّررين من هذا
ّ
املخطط �إ�ضافة �إىل حمامني متط ّوعني.
البيئي برفع املو�ضوع �إىل جلنة الداخل ّية فـي
وقام مركز العدل
ّ
الكني�ست ،وقد ناق�شته وق َّررت عدم البدء فـي العمل فـي �أرا�ضي القرى
يتم الت�شاور مع املواطنني املت�ض ّررين وال�سلطات املحل ّية
الثالث طاملا مل ّ
الثالث ،مطالبة وزارة البنى التحت ّية ب�إر�سال م�سارات بديلة ّ
خلط الغاز
من �أجل التط ّلع عليها وفح�صها ودعوة لعقد جل�سة �أخرى فـي جلنة
الكني�ست من �أجل متابعة املو�ضوعُ .ي�شار �إىل �أن املو�ضوع ال يزال قيد
البحث واملعاجلة .ومن اجلدير ذكره ان عدم تنفيذ خط الغاز �أو
الت�أخري فـي تنفيذه قد ي�ؤدي اىل اغالف امل�صنع ب�سبب غالء املازوط
وتكاليف الت�صنيع.
التقـــريــــــــر
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الكسارات المل ِ ّوثة:
حمالت ضد
ّ

ك�سارة حنتون الواقعة بالقرب من
1 .1ا�ستمرا ًرا للت�صدّي لتو�سيع ّ
قرية بئر املك�سور وبعد �أن ُرف�ضت االعرتا�ضات  -التي قدّمت
با�سم قرية عبلني و�شفاعمرو وبئر املك�سور -تابع مركز العدل
القطري للتخطيط والبناء،
التما�سا للمجل�س
البيئي عمله وقدّم
ّ
ً
ّ
والذي بدوره رف�ض االعرتا�ض ب�سبب الت� ّأخر فـي تقدميه عدّة
البيئي �إىل جانب جمع ّيات
�أيام .على �أثر ذلك قام مركز العدل
ّ
املحلي بئر املك�سور بتقدمي التما�س �إىل
�أخرى مب�ساعدة املجل�س
ّ
القطري على قبول االعرتا�ض
املحكمة املركز ّية لإجبار املجل�س
ّ
ومناق�شته من جديد ،م�ش ّددًا على �أهم ّية مو�ضوع االلتما�س
الك�سارة ،وعدم
والأ�ضرار البيئ ّية
ّ
وال�صح ّية من وراء تو�سيع ّ
الأخذ بعني االعتبار تو�سع بلدة بئر املك�سور فـي امل�ستقبل وما �إىل
البيئي املو�ضوع الذي مل ينته حتى نهاية
ذلك .وتابع مركز العدل ّ
.2011
البيئي عمله بالتعاون مع مواطنني من برطعة
2 .2يوا�صل مركز العدل ّ
ّ
ك�سارة فـريد .من خالل
و�أم القطف فـي الت�صدّي لتو�سيع م�سطح ّ
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البيئي اجلل�سات التي
العمل امل�شرتك ح�ضر ممثلو مركز العدل
ّ
ُعقدت فـي اللجنة اللوائ ّية للتخطيط والبناء بهذا اخل�صو�ص،
وقدّمت اعرتا�ضها با�سم ال�سكان و�أو�ضحت �أن اللجنة اللوائ ّية
�صادقت على االعرتا�ض .على �ضوء ذلك قدّم مركز العدل
القطري للتخطيط والبناء ومل يتلقّ � َّأي
البيئي اعرتا�ضه للمجل�س
ّ
ّ
ر ّد حتى نهاية .2011
البيئي �إىل وزارة حماية البيئة و�إىل وزارة
توجه مركز العدل
ّ 3 .3
ّ
ّ
ك�سارة ندير
عمل
ا�ستمرار
ملنع
الفوري
ل
التدخ
مطالبا
ة
ي
الداخل
ّ
ّ
ّ
فـي النقب ،وكان قد ّمت ا�ست�صدار �أمر منع �ضدّها فـي املا�ضي.
البيئي الق�ض ّية التي مل تنته حتى نهاية .2011
وتابع مركز العدل
ّ
لك�سارة "ندير" فـي
�4 .4أ�صدرت املحكمة املركز ّية �أمر �إغالق ّ
البيئي بالتعاون
العدل
النقب ،لكنها مل تلتزم بتنفـيذه .قام مركز
ّ
مع املجتمعات املحل ّية املت�ض ّررة بطلب تنفـيذ حكم املحكمة من
البيئي
وزارة الداخل ّية ووزارة حماية البيئة .وتابع مركز العدل
ّ
الإجراءات التي مل تنته حتى نهاية .2011

حرق النفايات :الح ّد من الممارسات الخطرة

البيئي العديد من ال�شكاوى حول
خالل عام  2011تل ّقى مركز العدل
ّ
حرق النفايات فـي حميط القرى العرب ّية .وقد كان املركز قد �أع ّد
تقري ًرا بالعرب ّية �سنة  2010حول حرق النفايات غري ّ
املرخ�ص فـي
البلدات ،خل�ص �إىل وجود �سببني رئي�س ّيني حلرق النفايات :ال�سلطات
املحل ّية ال�ضعيفة االتي ال تقوم بتطبيق ال�سيا�سات والأنظمة القائمة،
ال�صحة والبيئة املنبثقة من حرق
ونق�ص الوعي ب�ش�أن املخاطر على
ّ
البيئي لل�شكاوى باللجوء
النفايات .بنا ًء عليه ا�ستجاب مركز العدل
ّ
�إىل وزارة حماية البيئة ،بالإ�ضافة لن�شر حمالت توعية بالراديو بال ّلغة
العرب ّية.
حملة المياه "عطشانين":
الحصول على الماء ح ّ
ق من حقوق اإلنسان

ُيعترب احل�صول على املياه حقّ من حقوق الإن�سان وفق جميع املعايري
القانون ّية واحلقوق ّية الدول ّية واملعايري الإن�سانية .وارتفاع �أ�سعار املياه
تتّخذ عم ًقا �أكرب فـي املجتمعات امل�ست�ض َعفة اقت�صاد ًّيا واجتماع ًّيا.
� )1ش ّكل االرتفاع الكبري فـي �أ�سعار املياه فـي عامي  2010و  2011ب�ؤرة
غ�ضب جماهري ّية كبرية فـي جميع �أنحاء البالد .وقد �ض ّيق هذا الأمر
الفل�سطيني فـي �إ�سرائيل،
خا�ص على املجتمع
على اجلميع ،وب�شكل ّ
ّ
الذي يعي�ش �أكرث من  50٪منه حتت ّ
خط الفقر ،لذلك �أ�صبحت تكاليف
املياه ت�ش ّكل عب ًئا �شديدً ا على العديد من الأ�سر .وقد �أثارت القوانني
خا�صة جديدة
ن�صت على �إقامة �شركات مياه ّ
اجلديدة للمياه -بحيث ّ
 االرتباك على نطاق وا�سع .ومع ذلك ،ف�أن جمع ّية اجلليل من خاللالبيئي كانت ّ
املنظمة العرب ّية الوحيدة التي ردّت على هذا
مركز العدل
ّ
الو�ضع باللجوء �إىل و�سائل الإعالم املطبوعة ل�شرح الفروق الدقيقة
فـي هذه القوانني ،وزيادة وعي النا�س حلقوقهم املن�صو�ص عليها فـي
املنظومة اجلديدة .كما و�ساهم املركز فـي �إعداد «كتاب مالحظات»
�إىل جانب جمع ّية حقوق املواطن فـي �إ�سرائيل ،وبالتن�سيق معها� ،أعدّت

هي الأخرى «كتاب مالحظات» فـي هذا املو�ضوع .ودعا مركز العدل
البيئي �سلطة املياه للتعامل مع املياه كحقّ من حقوق الإن�سان الأ�سا�س ّية،
ّ
ولي�س ك�سلعة جتار ّية ميكن �شرا�ؤها� ،أو تخ�ضع لتق ّلبات ال�سوق،
مطال ًبا بالعودة �إىل النظام ال�سابق للأ�سعار وللإعانات احلكوم ّية،
البيئي فـي حملة على �شبكة التوا�صل االجتماعي
و�شرع مركز العدل
ّ
م�ستخدما دائرة وا�سعة
(الفـي�سبوك) ،اطلق عليها ا�سم "عط�شانني"
ً
اخلا�ص املختلفة للح ّد
من ال�شركاء ،لدعوة احلكومة و�شركات القطاع
ّ
من ارتفاع �أ�سعار املياه .كما وقد قدّم املركز �شكوى �أمام جلنة اال�ستماع
ال�صح ّي فـي �شهر يونيو
التي ع ّينتها ال�سلطة احلكوم ّية للمياه وال�صرف
ّ
من عام .2011
البيئي فـي جمعية اجلليل هو املنظمة العرب ّية
يذكر �أن مركز العدل
ّ
الوحيدة التي دُعيت لالجتماع مع �سلطة املياه اال�سرائيل ّية ،لبحث
�إمكان ّية احل�صول على مياه نظيفة وب�أ�سعار معقولة كحقّ من حقوق
مما قد ي�سهم فـي التو�صيات الداخل ّية ل�سلطة املياه
الإن�سان الأ�سا�س ّيةّ ،
خلف�ض �أ�سعار املياه للأ�سر الفقرية وحمدودة الدخل والفئات امله ّم�شة.
البيئي املجتمع على طرق توفـري
باملقابل� ،أَ ْط َلع مركز العدل
ّ
املياه ،وعلى حقوق الأفراد فـي احل�صول على مياه نظيفة (كما
العاملي حلقوق الإن�سان.)1948 ،
هو من�صو�ص عليه فـي الإعالن
ّ
فـي ال�سنة املا�ضية قامت ِمكوروت (�شركة املياه الوطن ّية) بقطع املياه
عن قرى ب�أكملها لإجبار ال�سلطات ااملحل ّية على دفع ديونها لل�شركة.
البيئي باال�شرتاك مع “عدالة” بتقدمي التما�س
وقام مركز العدل
ّ
ً
ّ
�إىل املحكمة العليا لو�ضع حد لهذا املنهج الذي ي�شكل �شكال من �أ�شكال
اجلماعي.
العقاب
ّ
البيئي بر�صد التط ّورات.
ال يزال القرار معل ًقا ويقوم مركز العدل
ّ
المساواة فـي المعاملة فـي الحدائق العا ّمة

ي�ؤ ّثر وجود احلدائق العا ّمة على �ضمان رفاه ّية الفرد ،ويربز هذا
النق�ص باملناطق اخل�ضراء فـي البلدات العرب ّية.
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حتظر الأنظمة احلكوم ّية احلال ّية على مديريات احلدائق العا ّمة �أن تفر�ض ر�سوم دخول .ومع ذلك ،ف�إنّ �إدارة
حديقة العفولة قامت بجباية ر�سوم دخول من الزائرين املقيمني خارجها ،والذين جاءوا – غال ًبا  -من القرى
البيئي باالتّ�صال
املحيطة بها حيث يعي�ش ال�سكان العرب .وللح ّد من هذه املمار�سة التمييز ّية ،قام مركز العدل ّ
ببلدية العفولة ووزارة الداخل ّية لال�ستف�سار عن �أي تغيريات فـي ال�سيا�سة العا ّمة.
البيئي ح ّقه فـي ا�ستجواب ال�سلطات فـي امل�سائل املتع ّلقة ب�سيادة القانون وانتهاك احلقوق
مار�س مركز العدل
ّ
التوجهات� ،سواء للم�ست�شار القانوينّ
املدنية (وف ًقا للقوانني الإ�سرائيل ّية حول حر ّية املعلومات) .نتيجة لهذه ّ
ملدينة العفولة وللوزارة ،وكذلك بف�ضل فعال ّيات رفع الوعي (املطبوعة والإلكرتون ّية) يتو ّقع طاقم مركز العدل
البيئي �أن ال�سلطتني �سوف تغيرّ ان هذه املمار�سة ،و�أنها �سوف تكون �أكرث ح�سا�س ّية فـي التعامل مع املو�ضوع فـي
ّ
امل�ستقبل.
هناك تهديد بحدوث تط ّور مماثل فـي كريات �آتا التي تعمل على بناء حديقتها العا ّمة " ."Sportekحيث و�ضعت
البيئي م�ساءلة حول
على املباين اجلديدة يافطات تعلن عن فر�ض ر�سوم م�ستقبل ّية .وعندما قدّم مركز العدل
ّ
هذه املمار�سة ،عار�ضت ال�سلطات امل�س�ؤولة حقّ اجلمهور فـي الك�شف عن �أنظمة م�ستقبل ّية .بنا ًء عليه يدر�س
البيئي �أمكان ّية الطعن فـي املحكمة.
مركز العدل
ّ

قام ركاز -بنك املعلومات ب�إر�سال عدّة ر�سائل ومذ ّكرات �إىل جهات خمتلفة من متّخذي القرار فـي �إ�سرائيل؛
وزارات و�سلطات حم ّل ّية وقطر ّية عرب ّية وحكوم ّية ،يطرح فـيها و�ضع الأقل ّية الفل�سطين ّية اقت�صاد ًّيا ،بهدف و�ضع
واقع واحتياجات الأقل ّية العرب ّية على الأجندة اليوم ّية لل�سيا�س ّيني ،مع تقدمي الرباهني وطرح البدائل واحللول.
ّ
للمرشحين للتدريس
مطالبة مدير عام وزارة التربية والتعليم إجراء تقييم المتحان ال ّلغة العربي ّة

العربي بوزارة الرتبية والتعليم والثقافة نتائج امتحان اللغة العرب ّية للمر�شحني
تزام ُنا مع ن�شر ق�سم التعليم
ّ
للتدري�س فـي جهاز التعليم العربي على موقع االنرتنت التابع للوزارة ،مت التوجه �إىل مدير عام وزارة الرتبية
والتعليم والثقافة مطالبني �إياه باحل�صول على معلومات ومعطيات حول عدد املد ّر�سني واملد ّر�سات العرب املنوي
الدرا�سي املا�ضي.
ت�شغيلهم هذا العام بنا ًء على نتائج االمتحان ،باملقارنة مع عددهم فـي العام
ّ
رسائل إلى أعضاء الكنيست ومالحظات على موازنة عام :2011-2012
ع ّمم ركاز  -بنك املعلومات فـي جمع ّية اجلليل على �أع�ضاء الكني�ست العرب واليهود مالحظات جوهر ّية حول
ميزان ّية عامي  .2011-2012جاءت املالحظات بالتزامن مع فرتة تقدمي التح ّفظات لأع�ضاء الكني�ست على
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امليزان ّية املطروحة .وتط ّرقت املالحظات �إىل موازنة ك ّل من وزارة
الرتبية والتعليم والثقافة ،وزارة ال�صناعة الت�شغيل والتجارة ووزارة
ال�صحة .ي�شار �إىل �أنه ّمتت الإ�شارة �إىل �صعوبة فـي حتليل امليزان ّية
ّ
ّ
العربي.
احلكومي فـي املجتمع
وا�ستخال�ص نتائج تتعلق باال�ستثمار
ّ
ّ
اللجنة القطر ّية للسلطات المحلي ّة توصي باعتماد معيار
حح لصالح النساء فـي تعيينات السلطات
التفضيل الم َ
ُص ِ ّ
المحلي ّة:

قام بنك املعلومات  -ركاز واجلمع ّيات امل�شاركة فـي م�شروع “الأقل ّية
واملر�أة العرب ّية فـي املوازنة احلكوم ّية” بالتوجه �إىل رئي�س اللجنة
القطر ّية لل�سلطات املحل ّية ،املهند�س رامز جراي�سي ،مطال ًبا ب�ضرورة
انتهاج �سيا�سة التف�ضيل املُ َ�ص ِّحح فـي التعيينات ل�صالح الن�ساء فـي
ال�سلطات املحل ّية العرب ّية ،دون �إغفال ال َكفاءات والقدرات املهن ّية.
و�أو�ضح طاقم ركاز من خالل التوجه وحتليل املعطيات �أن �أحد املعيقات
�أمام خروج الن�ساء العرب ّيات �إىل �سوق العمل هو تف�ضيلهنّ العمل داخل
البلدة ،وعليه ف�إن دمج الن�ساء فـي العمل فـي �إطار ال�سلطة املحل ّية
إيجابي فـي معطيات حول
والبلدة من �ش�أنه �أن ي�ساعد على التغيري ال ّ
عمالة الن�ساء العرب ّيات وحول الفقر عند الن�ساء العرب ّيات ب�شكل
العربي ب�شكل عا ّم� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن دمج
خا�ص ،وفـي املجتمع
ّ
ّ
الن�ساء فـي ال�سلطات املحل ّية ،والتي ُت ّعد موردًا عا ًّماُ ،ي�ساهم فـي
حتقيق امل�ساواة والتوزيع العادل لتلك املوارد بني �أفراد املجتمع.
�صح ّية وجلنة اقت�صاد ّية فـي جلنة املتابعة
1 .1التو�صية ب�إقامة جلنة ّ
العليا :خالل ال�شراكات التي قام بها م�شروع «الأقل ّية واملر�أة
العرب ّية فـي املوازنة احلكوم ّية» هذا العام ،التقى طاقم امل�شروع
برئي�س جلنة املتابعة العليا ال�سيد حممد زيدان بخ�صو�ص �إقامة
�صح ّية وجلنة اقت�صاد ّية فـي جلنة املتابعة ،لتكون جلا ًنا
جلنة ّ
مهن ّية تقدّم امل�شورة والتوجيه للجنة املتابعة فـي كل الق�ضايا
التي تطر�أ على ال�ساحة وت�ستوجب العمل والفاعل ّية فـي هذين
املجالني.

2 .2لقاء ممثل وزارة ال�صناعة والتجارة والعمل فـي ق�سم العالقات
اخلارج ّية :التقى طاقم ركاز ممثل وزارة ال�صناعة التجارة
والعمل الذي يعمل فـي ق�سم العالقات اخلارج ّية ،الق�سم امل�س�ؤول
عن العالقات مع منظمة التعاون والتنمية  ،OECDحيث ّمت عر�ض
طريقة العمل واالتّ�صال مع منظمة التعاون والتنمية ،كما و�أو�ضح
اهتمام ّ
منظمة التعاون والتنمية بو�ضع الأقل ّيات فـي �إ�سرائيل من
وال�صحة وغريها من املعطيات .و ّمت
حيث التعليم ،االقت�صاد
ّ
خالل اللقاء فهم طرق العمل فـي وزارة املال ّية ب�صورة �أو�ضح،
عيني لدمج
مع الإ�شارة �إىل الربامج التي تقوم بها الوزارة ب�شكل ّ
الن�ساء العرب ّيات فـي �سوق العمل.
ورشة لمندوبي ومم ّثلي سفارات دول مختلفة

�ضم مندوبي �سفارات من
ا�ست�ضافت جمع ّية اجلليل وفدً ا رفـيع امل�ستوى ّ
 10دول فـي �أنحاء العامل من بينها �أمريكا ،بريطانيا� ،أملانيا� ،إيرلندا
وغريها .ا�ستُهل اليوم بعر�ض �أهم ّية تطوير العالقات بني �سفراء البالد
الفل�سطيني فـي �إ�سرائيل .و ّمت ا�ستعرا�ض التحدّيات
املختلفة واملجتمع
ّ
العربي �أثر ا�ستمرار �سيا�سات التمييز فـي الدولة،
املجتمع
التي تواجه
ّ
�إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض ّ
حمطات ها ّمة فـي حياة اجلمع ّية وم�شاريع قامت
بها اجلمع ّية لتغيري الواقع ،وقد ّمتت الإ�شارة �إىل �ضرورة العمل لتغيري
العربي فـي البالد فـي
الواقع من خالل خلق فر�ص جديدة للمجتمع
ّ
وال�صح ّية والبيئ ّية ،والعمل
جماالت خمتلفة منها  :البحوث العلم ّية
ّ
الفل�سطيني.
الف ّعال فـي امل�شاريع امل�ؤ ّثرة على م�ستقبل املجتمع
ّ
ّمت تخ�صي�ص اجلزء الأكرب من اليوم لعر�ض معطيات و�إح�صائ ّيات
االجتماعي
االقت�صادي
الفل�سطيني من نتائج امل�سح
حول املجتمع
ّ
ّ
ّ
الثالث .2010
وفـي نهاية اليوم �أ ّكد ال�سفراء وممثليهم على�“ :أهم ّية عمل جمع ّية
الفل�سطيني ،و ّمت طرح احللول واالقرتاحات لتح�سني
اجلليل فـي املجتمع
ّ
الفل�سطيني فـي �إ�سرائيل بح�سب املعطيات التي
م�ستوى معي�شة املجتمع
ّ
ُعر�ضت.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

37

منتدى رؤساء السلطات المحلي ّة لدعم البحث العلم ّي

العلمي فـي منطقة اجلليل .من
ّمتت �إقامة منتدى لدعم البحث
ّ
العلمي لكونه رافعة �أ�سا�س ّية فـي
�أهدافه فح�ص �سبل تطوير البحث
ّ
العلمي وت�شجيع تدري�س العلوم فـي
تقدّم املجتمع ،ت�شجيع البحث
ّ
املدار�س .ي�شارك فـي املنتدى بالإ�ضافة �إىل جمع ّية اجلليل وزارة العلوم
املحلي عبلني،
والتكنولوجيا ،بلد ّية �شفاعمرو ،بلد ّية طمرة ،املجل�س
ّ
املحلي كفرمندا
املحلي �شعب ،املجل�س
املحلي كابول ،املجل�س
املجل�س
ّ
ّ
ّ
املحلي بئراملك�سور .كان اللقاء الأول فـي حزيران  2011ومن
واملجل�س
ّ
املفرو�ض �أن ُيعقد لقاء واحد على الأقل �سنو ًّيا.
توثيق العالقات مع جامعة بيرزيت

�صحة اجلمهور فـي جامعة
ُعقدت عدّة لقاءات بني جمع ّية اجلليل وق�سم ّ
بري زيتّ ،مت خاللها االتفاق على �إجراء بحوث وم�شاريع م�شرتكة .وعلى
�أثر ذلك ّمت تقدمي عدّة اقرتاحات مل�شاريع م�شرتكة.
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االجتماعات الدولي ّة

°

°

°

االوروبي فـي جمال العلوم والتكنولوجيا
°خالل لقاء التعاون
ّ
( )COSTالذي ُعقد فـي نوفمرب  2011فـي مدينة فـيني�سيا� -إيطاليا
قدم د .ح�سن عزايزة ً
عر�ضا بعنوان “ت�أثري تركيز ال�سيلينوم فـي
الرتبة على �إغناء نباتات البندورة واحلبق مبعادن ها ّمة”.
°خالل لقاء ال�شركاء فـي البحث الدو ّ
يل ( )INCO-EUالذي ُعقد
فـي �سبتمرب  2011فـي مدينة باترا�س اليونان ّية قدم د .ح�سن
الالهوائي  UASBمن
عزايزة حما�ضرة حول ا�ستخدام املفاعل
ّ
�أجل حتليل املوا ّد الع�ضو ّية املوجودة فـي النفايات ال�سائلة للزيتون
والعنب ،وذلك للح�صول على الطاقة البديلة (بيوغاز).
أوروبي فـي جمال العلوم والتكنولوجيا
°خالل لقاء التعاون ال ّ
( )COSTالذي ُعقد فـي دي�سمرب  2011فـي مدينة بروك�سل -بلجيكا،
خا�ص من
�شارك د .نعيم جنمي فـي م�ؤمتر بعنوان “ا�ستعمال نوع ّ
الفطريات “ ”Endophytesفـي الزراعة والبيوتكنولوجيا.

التعاون بين معهد البحوث التطبيقي ّة
فـي جمعي ّة الجليل وجمعي ّة قيادات

قامت جمع ّية اجلليل وم� ّؤ�س�سة قيادات (رام اهلل) بتطوير التعاون بينهما من خالل م�شروع جديد
يهدف �إىل تعزيز منوذج م�ستدام للتعاون عابر احلدود ،وذلك بوا�سطة زيادة الفر�ص البحث ّية
البيوتكنولوجي ،حيث يقوم باحثون من الطرفـني بالعمل م ًعا ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة ،مما
والتطوير
ّ
االقليمي.
ي�سهم فـي تطوير �آل ّيات وجتارب م�شرتكة ت�سهم فـي ح ّل ق�ضايا بيئ ّية و�صح ّية على امل�ستوى
ّ
وي�سعى هذا العمل �إىل معاجلة النق�ص العا ّم فـي فر�ص البحث فـي فل�سطني نتيجة لق ّلة املوارد املال ّية
والت�سهيالت املهن ّية ،وحمدود ّية اجلهود امل�شرتكة بني رجال الأعمال وامل� ّؤ�س�سات البحث ّية.

التخطيط اإلسترتيج ّي لسنة 2011

تخطيطي ملدّة يومني فـي فندق البقيعة ،بهدف
اجتمع �أع�ضاء �إدارة وموظفو جمعية اجلليل فـي لقاء
ّ
مناق�شة ّ
خطة و�إ�سرتاتيجية العمل لل�سنوات القادمة .بعد ا�ستعرا�ض �إجنازات ال�سنة ال�سابقة عر�ض
ّ
مديرو الأق�سام خططهم امل�ستقبلية ودار النقا�ش فـي حلقات �إدار ّية ومهن ّية ،متت بعدها امل�صادقة
على الربنامج من �أع�ضاء الهيئة الإدار ّية ورئي�سة الهيئة الإدار ّية واملدير العام.
مركز العدل البيئ ّي فـي جمعي ّة الجليل
يحصل على مكانة قانوني ّة

و�صلت جمع ّية اجلليل ر�سالة من وزير حماية البيئة “جلعاد �أردان” يثني فـيها على عمل اجلمع ّية فـي
جمال حماية البيئة .وقد ح�صلت جمع ّية اجلليل فـي هذه الر�سالة على مكانة قانون ّية� ،إذ �أ�صدر الوزير
تعليماته ب�إ�ضافة جمع ّية اجلليل �إىل قائمة الأج�سام التي يحق لها تقدمي دعاوى وفق قانون منع الآفات
البيئي �أهم ّية ق�صوى لهذه اخلطوة � -إر�ساء مكانة
البيئ ّية (دعاوى مدن ّية)  .1992ويويل مركز العدل
ّ
اجلمعية القانونية كمدّعية وفق القانونُ .ي�شار �إىل �أن جمع ّية اجلليل هي اجلمع ّية العرب ّية الوحيدة
البيئي
فـي قائمة الأج�سام �أو اجلمع ّيات �صاحبة احلقّ فـي تقدمي الدعاوى .و�سوف يقوم مركز العدل
ّ
با�ستغالل مكانته القانون ّية من �أجل م�صلحة حماية البيئة فـي املدن والقرى العرب ّية ،وتوفـري الظروف
الفل�سطيني فـي البالد.
وال�صح ّية العادلة للمجتمع
البيئ ّية
ّ
ّ
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تكريم رجل األعمال موري آركين

قامت جمع ّية اجلليل بتكرمي رجل الأعمال موري �آركني ك�شكر وعرفان لدعمه ال�سخي لتطوير
العلمي فـي معهد الأبحاث التطبيق ّية� .شارك فـي احلفل �إدارة ّ
وموظفو اجلمع ّية ،ال�س ّيد
البحث
ّ
أهلي .تخ ّللت الأم�سية حما�ضرة �ضيف
ناه�ض خازم رئي�س بلد ّية �شفاعمرو ونا�شطون فـي العمل ال ّ
للربوف�سور ح�سام حايك من كلية الهند�سة الكيميائ ّية فـي التخنيون ،حيث قدّم مداخلة علم ّية عن
م�شروع تطوير �أنف �إلكرتو ّ
ين للك�شف املب ّكر عن �أمرا�ض ال�سرطان.
تكريم السي ّدة وسام أبو عقل والسي ّدة زينة علي ّان

ال�صحة
بادرت جمع ّية اجلليل فـي ني�سان � 2011إىل تنظيم حفل لتكرمي �س ّيدتني لهن �أثر فـي جمايل
ّ
ال�صحة ّمت تكرمي ال�س ّيدة و�سام �أبو عقل مل�شاركتها فـي فـيلم «باب �إىل احلياة»
والبيئة؛ ففـي جمال
ّ
الذي يهدف التوعية ملر�ض �سرطان الثدي بعد �أن تغ ّلبت على املر�ض ب�شجاعة .وفـي جمال البيئة
ّمت تكرمي ال�س ّيدة زينة عل ّيان مديرة مدر�سة العني «�أ» فـي �شفاعمرو التي بادرت لتحويل مدر�ستها
�إىل مدر�سة خ�ضراء».
أمريكي ال�سيدة كنينكهام ،وال�سيدة هالريي اول�سن-
�شاركت فـي حفل التكرمي زوجة ال�سفـري ال ّ
ونديكر م�ست�شارة الإعالم وال�ش�ؤون الثقافـ ّية فـي ال�سفارة الأمريك ّية.
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]V[
حي ّة بإصدار العديد من المنشورات التوعو ّية فـي مواضيع
ّ قـــام قسم الحقوق الص
: منها،مؤسساتنا
ع ّدة تهدف إلى تنمية الوعي لدى أبناء مجتمعنا وداخل
ّ

منشورات توعية بموضوع اإلدمان ومخاطره تستهدف جمهور الشباب وط ّالب
.المدارس

 التوفـير فـي،طباعة الصقات فـي مواضيع مختلفة حول المحافظة على البيئة
 وزعت هذه الالصقات على ط ّالب. والتشجيع نحو إعادة االستعمال والتدوير،الطاقة
.المدارس والمشاركين فـي دورات االستكمال المختلفة

:منشورات فـي مج ّالت علمي ّة وكتب عالمي ّة

:منشــــورات في مجــــ ّالت علمي ّــــة وكتــــب
المقاالت في المج ّالت العلمي ّة
1. Baransi K., Dubowski Y. and Sabbah I., Synergetic effect of photocatalytic
degradation and adsorption processes on the removal of phenolic compounds from
agro-industrial effluent. Water Research (2011)-Accepted. (IF=4.546).
2. Brunner, D., Riepl, H; Faulstich, M., Azaizeh, H., Ahmed, T. 2011. Enrichment
of bioactive phenolic compounds from aqueous solution by foam separation. Planta
Medica, 77 (12), p. 1348.
3. Hassan Azaizeh, Fares Halahlih, Naim Najami, Ahmed Tafesh.2011 Antioxidant
activity of phenolic fractions of olive mill wastewater. eCAM (in press).
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4. Najami N., Friedman A., Khalifa W., Yousef M. EXPERIMENTAL ANALYSIS
OF POTENTIAL MICRORNAS ENCODED DURING AND AFTER
BLOOD BRAIN BARRIER DISRUPTION. Proceedings of the 6th International
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Symposium on Health Informatics and Bioinformatics. Izmir, Turkey, May,
2011 (HIBIT2011), pp 125-132.
5. Singh, B.R., Gupta, S.K., Azaizeh, H., Shilev, S., Sudre, D., Song, W.Y.,
Martinoia, E., Mench, M. 2011. Safety of food crops on land contaminated
with trace elements. Journal of the Science of Food and Agriculture 91:134966.
6. Tafesh A, Najami N, Jadoun J, Halahlih F, Riepl H, Azaizeh H. Synergistic
antibacterial effects of polyphenolic compounds from olive mill wastewater.
Evid Based Complement Alternat Med. 2011; volume 2011,Article ID
431021.
7. Yousef M., Najami N., Watted A., Daief D., Kabo’aa Z. and Khalifa W.
(2011). a Comparison Study of Clustering Genes Methods for Recursive
Cluster Elimination. 6TH International Symposium on Health Informatics
and Bioinformatics, Turkey’11 (HIBIT2011), p. 223-228.
كتـــب وفصــــول فــــي كتــــب
1. Azaizeh, H., Castro, P., and Kidd, P. 2010. Microbial biodegradation of organic
xenobiotic pollutants. Chapter 9 in: Organic Xenobiotics and Plants: from
Mode of Action to Ecophysiology, Authors Peter Schroeder, and Christopher
D. Collins. Reported as in press in the previous report (2010).
2. Yousef Malik, Najami Naim and Khaleifa Waleed. 2011. microRNA
Identification based on bioinformatics approaches. In: Bioinformatics Experimental Biology Systems, InTech - Open Access Publisher. University
Campus, STeP Ri Slavka Krautzeka 83/A 51000 Rijeka, Croatia. ISBN 978953-307-280-7.
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Presentations (including posters /poster abstracts) in conferences/
workshops/international meetings
1. Hassan Azaizeh, Galilee Society, Israel; Yoram Gerchman, Haifa UniversityOranim, Israel; Karl Linden, University of Colorado at Boulder, USA;
Samer Kalbouneh, BERC, PA; Abdel-Muti Tellawi, CARDNE, Jordan; and
Abeer Albalawneh CARDNE, Jordan. Presentation Title: The Potential of
Constructed Wetlands and UV Systems on the Removal Capacity of Enteric
Pathogens and other Wastewater Contaminants. Portland, Oregon, USA,
September 2011.
2. Hassan Azaizeh, Daniel Bernstein, and Menachem Edelstein. Presentation
Title: Effect of irrigation with water contaminated with Selenium on
agricultural crops. COST FA 0905 meeting, November 2011, Venice, Italy.
3. Isam Sabbah, Katie Baransi, Nedal Masalha, Ibrahim Sadi and Ali Nujedat,
Nitrification through wastewater treatment in intermittent biofilter system.
ISEI, Conference, Technion, Haifa, September, 14/11/2011, Haifa, Israel.
4. Isam Sabbah, Nedal Massalha, and Ahlam Saliba, Immobilized anaerobic
bacteria for improving wastewater treatment systems BIT›s 1st World Congress
of Environmental Biotechnology – 19-22-2011, Dalian China.
5. Waleed Khalifa, Najami Naim, Friedman Alon, Yousef Malik. Experimental
Analysis of Potential microRNAs Encoded During and After Blood Brain
Barrier Disruption. The 6th International Symposium on Health Informatics
and Bioinformatics, (HIBIT 2011) Izmir, Turkey. Izmir, Turkey, May 3, 2011.
6. Yousef Malik. A Comparison Study of Clustering Genes Methods for
Recursive Cluster Elimination. The 6th International Symposium on Health
Informatics and Bioinformatics, (HIBIT 2011) Izmir, Turkey. Izmir, Turkey,
May 3, 2011.
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[ ] VI
يقوم الق�سم بتطوير برامج اجلمع ّية بالتن�سيق مع الأق�سام املهن ّية ومن
َث َّم العمل على جتنيد ال�شركاء واملوارد الالزمة لتنفـيذها .وفـي مرحلة
التنفـيذ ،يقوم الق�سم مبتابعة تنفـيذ امل�شاريع اجلارية وبامل�ساعدة فـي
تطوير العالقات العا ّمة فـي اجلمع ّية عن طريق الإعالم.
ُي ْ�سهم ق�سم تطوير امل�صادر فـي �إ�صدار الن�شرات الإلكرتون ّية والتقارير
ال�سنو ّية وحتلنة موقع الإنرتنت والإ�صدارات املختلفة.
المؤسسات والصناديق المانحة لجمعية الجليل والشركاء لعام 2011
ّ

ال�شرك ــاء واملانح ــون
ّ
بالشكر والتّقدير إلى
تتقـــ ّدم جمعي ّة الجليل

ّ
والشركاء على مساهمتهم فـي
الجهات المانحة

ّ
مؤكدين عزمنا على المض ّي
تطوير عمل الجمعي ّة،
قدما فـي مسيرة التّنمية والتّطوير والبناء لخدمة
القضايا العادلة لمجتمعنا.

 The European Union -االتحاد االورب ّي.

  .Open Society Instituteصندوق المجتمعالمفتوح.

 .Misereor -صندوق مزريور

( )Church of Scotlandتشرش اوف

سكوتالند (الكنيسة األسكتلند ّية).

()The Kadoorie Charitable Foundation

صندوق كدوري.

جهاز االحصاء الفلسطين ّي.

صندوق التعاون.

بلد ّية شفاعمرو.
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[ ] VII
أعضاء الهيئة االدار ّية:

روزالند دعيم ،رئي�سة الهيئة الإدار ّية.
د .علي غنيم.
د .جمال دقدوقي.
د.مبدا نعوم.
عبد ال�سالم م�صاحلة.
وائل ُعمري.
ريا�ض �شحربي.
ماجد حداد.
أعضاء اللجنة االستشار ّية لمعهد البحوث التطبيقي ّة:

د .خالد غنامي – جامعة حيفا.
د.مزيد فالح – ممثل جمهور.
د .جمال يا�سني – بلد ّية �شفاعمرو.
د .اوري ت�سولر – جامعة حيفا.
د� .صالح ح�سون – ممثل جمهور.
د .علي غنيم – ممثل جمع ّية اجلليل.

الطاقم:

بكر عواودة ،املدير العام.
رميا زايد-حايك ،من�سقة �إدار ّية و�أمينة مكتبة
كلري طواف�شي ،م�ساعدة �إدار ّية
�سهري حنا�-أرملي ،مرا ِقبة ح�سابات ومديرة ق�سم املال ّية
قسم التطوير والتواصل مع الجمهور:

بريمن (من �شهر �أكتوبر) ،رئي�سة الق�سم.
نعما بال َمتن وكري�ستينا َ
من�سقة تطوير املوارد.
كري�ستني خوري-ب�شارةِّ ،
من�سقة م�شارِكة.
نيكول ِتليري ،متدربة داخل ّيةِّ ،
رومانة �أحمد -متد ِّربة بريطان ّية.
حي ّة:
مركز الحقوق الص ّ

د .حممد خطيب ،مدير املركز.
من�سق برنامج التثقيف
حممود عبد احلليمِّ ،
اجلن�سي والتوعية حول الإيدز.
ّ
من�سق برنامج «ال للمخدرات».
خاليلة،
�أحمد
ِّ
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مركز العدل البيئ ّي:

عالء حيدر ،حمام ،مدير املركز.
نعيم داود ،مدير م�شروع املدن اخل�ضراء.
من�سقة بيئ ّية.
مي �أ�سديّ ،
من�سقة بيئ ّية.
ليليانا خليلِّ ،
مي�ساء توتري-فاخوري ،مهند�سة تخطيط عمرا ّ
من�سقة
ينِّ ،
بيئ ّية.

مركز ركاز لبنك المعلومات:

�أحمد �شيخ حممد ،مدير املركز.
لينه �أبو مخ-زعبي ،حمام ّية.
من�سقة التوا�صل مع اجلمهور.
ليانا فاهومّ ،

من�سقة م�شروع.
هدى �أبو عبيدِّ ،
ماهر �أبو رطيو�ش ،العيادة املتن ّقلة.

معهد البحوث التطبيقي ّة:

فريق املوظفـني الإدار ّيني:
علمي.
د .جري�س جدعون – مدير ّ
ال�سيدة كلري طواف�شة – م�ساعدة �إدار ّية.
ال�سيدة �سهري حنا�-أرملي – مد ِّققة ح�سابات معتَمدة.

د .مدحت عثمان – مدير.
ديانا ب�صول – مر ِّكزة.
هيام بدارنة – مر�شدة.
نعمة �أبو يون�س – مر�شدة.
كفاح علوان – مر�شد.

كيتي بران�سي ،ماجي�ستري العلوم ( )MScفـي الهند�سة البيئ ّية.
فار�س حالحلة ،طالب فـي ق�سم الكيمياء.
رنا جرجورة ،بكالوريو�س علوم ( )BScوهند�سة التغذية.
�ألفت م�صاحلة ،بكالوريو�س ( )BScكيمياء.
�إ�سراء حاج ،بكالوريو�س ( )BScبيولوجيا.
دورِ�س ع�ساقلة ،بكالوريو�س الكيمياء-احليو ّية اجلزيئ ّية.
هند�سي ( ،)Practical Engineerكيمياء.
�سمري �سرحان،
ّ

ط ّالب خرّيجون:

�أنوار م�صاحلة ،طالبة ماجي�ستري علوم ( ،)MScالتخنيون.
�أوديليا ليـﭬـي ،طالبة ماجي�ستري علوم ( ،)MScالتخنيون.
هبة �أبو تايه ،طالبة ماجي�ستري علوم ( ،)MScالتخنيون.
َ�سـﭽيت � ِإيرز ،طالبة ماجي�ستري ( ،)MAالتخنيون.
رهام انعيم ،طالبة ماجي�ستري علوم ( ،)MScجامعة حيفا.
عالء �شيبان ،طالب ماجي�ستري ( ،)MAجامعة حيفا.

الباحثون:
العلمي.
د .جري�س جدعون ،املدير
ّ
د .ح�سن عزايزة.
د .ع�صام �صباح.
د� .صبحي ب�شري.
د� .أحمد يزبك.
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د� .أحمد طاف�ش.
د .عادل �شالعطة.
د .مالك يو�سف.
د .وليد خليفة.
د .نعيم جنمي.
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