جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة
للبحــوث والخدمـــات الصحـيــــة

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

2012

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة
للبحــوث والخدمـــات الصحـيــــة

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

2012

[]I
[ ] II
[ ]I II
[ ] IV
[]V
[ ] VI

كلمة االدارة
الرؤيا والرسالة
املبنى التنظيمي
مركز العدل البيئي
مركز الحقوق الصحية
بنك املعلومات ركاز
معهد البحوث التطبيقية -مركز االبحاث
إصدارات
قسم تطوير املصادر
اإلدارة وطاقم املوظفني
وداعا أبو عنان ..ويبقى عملك

4
6
7
8
16
26
32
38
43
44
46

الفكري وقناعة القائمني
يعك�س هذا التقرير منط َلق جمعية اجلليل
ّ
االجتماعي ،ويعر�ض َّ
ملخ ً�صا
عليها ب�ضرورة العمل من �أجل التغيري
ّ
أهم فعال ّيات و�إجنازات جمعية اجلليل ل�سنة  2012فـي املجاالت
ل ّ
ال�صحية ،البيئية ،التطويرية ،التنموية والعلمية.
ِّ
ممن �شاركوا فـي االجتماعات ال�سنوية فـي
أحد
�
على
ـي
ف
بخ
لي�س
َّ
ّ
وممن َّ
اطلعوا على التقارير املالية ،التحدِّ يات املالية
ال�سنوات املا�ضيةَّ ،
الكربى التي واجهت اجلمعية فـي �أربع ال�سنوات املا�ضية ،الأمر الذي
ا�ضط َّرنا �إىل و�ضع َّ
خطة �إ�شفاء �شاملة ،ت�ض َّمنت تقلي�صات كبرية فـي
الوظائف واملِالكات ورواتب َّ
املوظفـني وامل�صروفات ب�شكل عا ّم.
ولع ّل جناحنا فـي مواجهة الأزمة ِّ
يعظم مقدار الإجناز الذي حقَّقناه،
فـي ال�سنوات الأخرية ،فـي زيادة زخم العمل� ،إىل جانب التخفـيف
من الأزمة املالية اخلا ِنقة التي عانت منها اجلمعية .ومل يكن الأمر
و�ضحت ،وعملت
لينجح لوال وجود �إدارة �سليمة وكوادر خم ِل�صة حت َّملت َّ
على �إجناح امل�شاريع والربامج بالرغم من الظروف املالية ال�صعبة،
املهني الراقي ،فقد
فلوال هذا التفاين ملا �صمدت اجلمعية مب�ستواها
ّ
حافظ َّ
املوظفون والإدارة على اجلمعية ومبادئها بتفانٍ و�إخال�ص و�أث َر ْوا
عملها.
بالإ�ضافة �إىل تفعيل جميع مراكز اجلمعية ،واملبادَرة �إىل القيام
مب�شاريع جديدة فـي ك ّل ق�سم ،فقد َّمتت �إعادة �إحياء وتفعيل «املي�سم
– َم ْر َكز النباتات الط ِّبية» ،واال�ستثمار فـيه من جديد.
بالرغم من الظروف ال�صعبة ،مل تتوانَ اجلمعية عن تطوير م�شروع
الإغاثة املادِّية واملعنوية واملهنية لأهلنا من غزة الذين يتل َق ْون العالج
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وخا�صة �شيبا تل ه�شومري ورمبام ،حيث �أ�شرف
فـي م�ست�شفـيات البالدّ ،
على امل�شروع ط ِّيب الذكر ع�ضو الإدارة ال�سابق ريا�ض �شحربي ،وال�س ِّيدة
بال�صحة والعمر الطويل.
احلاجة نوال ال�صالح �أمدها اهلل
الفا�ضلة
ّ
ّ
ربعات ال�سخية من �أبناء �شعبنا على جميع قطاعاته ،من
الت
نن�سى
وال
ُّ
رجال الأعمال و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال حتى حمدودي الدخل و�إدارة
اجلمعية وطاقمها ،الأمر الذي �ساهم فـي ت�أمني م�ساعدات وا�سعة.
العربي ظرو ًفا �صعبة على امل�ستويات االقت�صادية
يواجه جمتمعنا
ّ
مما يزيد من َمه ّمات املجتمع املد ّ
ين والعمل
وال�سيا�سية،
واالجتماعية
ّ
أهلي بكا ّفة م�ستوياته على �صعيد امل� َّؤ�س�سة الواحدة والتّ�شبيك بني
ال ّ
خا�صة فـي ظ ّل ازدياد اله ّوة بني املواطنني العرب واليهود
امل� َّؤ�س�ساتّ ،
ّ
إ�سرائيلي ،فـي كافة امليادين احلياتية واخلدماتية.
فـي املجتمع ال
ّ
�إ�ضافة �إىل ازدياد التحدِّ يات التي تواجه الفرد والعائلة واملجتمع ،من
العربي،
حيث ارتفاع ِن َ�سب البطالة وزيادة ن�سبة الفقر داخل املجتمع
ّ
واالقت�صادي .وكل ذلك ي�ؤ ِّكد جتاهل
إنتاجي
ّ
وانخفا�ض مع َّدل ال ُّنم ّو ال ّ
ُ
م� َّؤ�س�سات الدولة لالحتياجات امل ِل ّحة ،وانعدام وجود �إ�سرتاتيج ّيات
فاعلة على م�ستوى الدولة وم� َّؤ�س�ساتها ،وانعدام البنى التحتية الثابتة
وق ّلة �إمكان ّيات العمل لدى الن�ساء والأكادمي ّيني ّ
وتف�شي العنف بك ّل
أ�سري والذي ُيعتبرَ نتيجة حتمية للنق�ص يف
وخا�صة العنف ال ّ
�أنواعهّ ،
املجاالت التنمو ّية.
ت�سري اجلمعية �ضمن ر�ؤيا وا�ضحة ل�سيا�ستها وفل�سفتها و�إميانها بالتغيري
املُ
جتمعي ومتكني القاعدة اجلماهريية من العمل والبناء والتغيري.
ّ
اخلا�صة باجلمعية والتحدِّ يات املُجتمعية ،تتط َّلع
وعلى �ضوء التحدِّ يات
ّ

الإدارة �إىل مرحلة جديدة تتَّ�سم باالرتقاء والتم ُّيز .وبناء على جتربة اجلمعية الرتاكمية يقوم طاقم
اجلمعية و�إدارتها ،فـي هذه الأيام ،بو�ضع ّ
وتوجه عملها خالل خم�س
خطة �إ�سرتاتيجية تخدم اجلمعية ِّ
ال�سنوات القادمة .تهدف ّ
اخلطة �إىل �إعادة بناء وتنظيم �أق�سام ووظائف اجلمعية ،وقد ت�شمل دمج
�أق�سام� ،أو �إيجاد وظائف جديدة تن�سجم مع احتياجات املجتمع وقدراته ،من خالل احل�صول على
ا�ست�شارة تنظيمية مهنية.
ونحن �إذ ننظر بعني الر�ضى �إىل �إجنازاتنا ون�شعر بدفء التوا�صل مع الآباء امل� ِّؤ�س�سني ،ف�إ ّننا نتق َّدم
بال�شكر اجلزيل لأع�ضاء الهيئة العا ّمة والهيئة الإدارية ،الذين يعملون بتط ُّوع و�إخال�ص ،على الثقة
التي �أ ْولونا �إ ّياها للعمل والتخطيط والتنفـيذ ،ولكوادر َّ
املوظفـني والعاملني على ت�ضحيتهم وعطائهم
ومهن َّيتهم ،الأمر الذي �س َّهل عملنا وجعل خططنا قابلة للتنفـيذ .ون�شكر جميع ال�شركاء وال�صناديق
املا ِنحة والأ�صدقاء ،فلوال دعمهم وم�ساندتهم املادية واملهنية والإن�سانية ملا ا�ستطعنا تطوير وتنفـيذ
م�شاريعنا وخدمة جمتمعنا.
ع�صامي يتب ّنى قيم العدل
نعدكم �أ ّننا باقون على العهد ،فـي م�سرية التنمية والتطوير والبناء ملجتمع
ّ
وامل�ساواة والعي�ش الكرمي ،من �أجل خدمة ق�ضايا جمتمعنا العادلة.
بــاحتـ ـ ــرام
					
رئي�س ــة الهيـ ـئـ ـ ــة الإداري ـ ّـ ــة
					
روزالنـــد كريــــــم دعــيــــم

املديـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ــام

بــكــــــر عـــــــواودة

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

5

أن
خالل السنوات الثالثين تغيَّرت االحتياجات وتب َّدلت ،إ ّلا ّ

ّ
باتساع
الفجوة بين المجتمعين العرب ّي
واليهودي ما زالت ّ ِ

مستمر ّ ،والتمييز المستشري يزيد من حاالت اإلقصاء

ويؤثر سلبيًّا وبشكل ملحوظ ومتزايد على
والتهميش،
ِّ
ّ
كافة الميادين الحياتية :االقتصادية
المواطنين العرب في

تأسست
َّ

جمعيّة الجليل ،الجمعية القطريّة العربيّة للبحوث

الصحية ،في العام  ،1981وهي من أوّل الجمعيّات العربيّة
والخدمات
ِّ

األهليّة في إسرائيل .وتُ عر َف كجمعية غير حكومية ،وغير حزبية تسعى

إلى تطوير وتنمية المجتمع العرب ّي في المجاالت
الصحية والبيئيّة
ِّ
والعلميّة والتنمويّة .تعمل الجمعية على مشاريع وبرامج تدعم التحر ُّك

والمبادرة من القاعدة إلى األعلى ،من خالل تقوية العمل المح ّل ِ ّي

والتنظيم المجتمع ّي وتحفيز المبادرات في المجتمع العرب ّي.

الصحة األوّل في مطلع
بدأت الجمعية نشاطها من خالل إقامة مؤتمر
ّ
الثمانينيّات ،وهذا دليل على نهج الجمعية في بناء القدرات ورفع
المؤسسة الرسمية ،و ُيعتبَر بداية
التوعية وممارسة الضغط على
َّ

مشوار من العمل األهل ّي ،قادته الجمعية برؤية شمولية وبفكر متن ِو ّر.
تطو َّرت الفكرة إلى ممارسة ونهج لدى مجموعة من المبادِ رين نطلق
المؤسسين” وهم د .حاتم كناعنة ،د .شكري
عليهم اليوم “جيل اآلباء
ِّ

عطالله ،د .أنور عوض ود .رونا ّ
َأسسة العمل
مكاي ا َّلذين عملوا على م َ
وتنميته على قيم العطاء والمهنيّة.

والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية والتنموية .وهذا
ِّ
مؤسسات العمل المدن ّي واألهل ّي مزي ًدا من العمل
يح ّتِم على
َّ
المشتر َك وإبداعً ا في العمل.

سعت

جمعية الجليل ،خالل مسيرتها ،وما زالت تسعى

إلى توجيه جهودها نحو القاعدة معت ِمدة على إيمانها العميق

بوجود قدرات وطاقات هائلة داخل المجتمع تبحث عن دور

للعمل والتغيير ،مستنِ ً
دة إلى تجربتها التراكمية .ومن هذا
المنط َلق تؤمن الجمعية أنّ ه على مجتمعنا -بكافة قطاعاته
االجتماعيّة واالقتصاديّة والعلميّة والثقافيّة والسياسيّة -أن

المؤسسات الفاعلة
يتح ّمل المسؤوليّة للتغيير ،وأن تعمل
َّ
ّ
كافة القطاعات في المجتمع؛
على فتح باب المشا َركة أمام

من أجل بلورة رؤية مجتمعيّة متكاملة تحمل أفكا ًرا متن ِو ّرة
ومشاريع تنمويّة ونهضويّة.

تعمل

الجمعية من خالل إستراتيجيّات عمل وبرامج

تنمويّة تحمي حقوق اإلنسان وتدعمه في المجال االجتماع ّي
ّ
واالقتصادي والبيئ ّي والصح ّي ،على أساس ضمان ح ّقه

في الحياة اآلمنة والمستقر ّة ،وح ّقه في تطوير هُ ويّته وكيانه

ّ
الفردي والجماع ّي ،وح ّقه بالمساواة والمشا َركة التفاعلية
والعيش الكريم اآلمن والمستدام .تن ّ ِفذ الجمعية رؤيتها من
خالل العمل في مسارين :األوّل ،المشاريع العامّة المؤ َّلفة
الصحية ،مركز
من ثالثة برامج مركزية :مركز الحقوق
ِّ

العدل البيئ ّي ،ركاز -بنك المعلومات .وال ّثاني ،المشاريع
اإلستراتيجية ،وتشمل معهد األبحاث التطبيقية والميسم-
مركز النّباتات الط ِّبية للبحوث واإلرشاد .تعمل الجمعية حاليًّا

الصحة ،بالتعاون
على تطوير ع ّدة مشاريع مك ِّملة في مجال
ّ
الصحة والسلطات المح ّلِية باإلضافة إلى مشاريع
مع وزارة
ّ
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تعليمية وتثقيفية في مجال العلوم.

الهيــــئــــة العــــامـــــة

الهيــــئــــة اإلداريــــة

المديــــر الـعـــــام

المشاريـــع العامــــة
إداري

مركز الحقوق الصحية

التطوير
والعالقات العامة

مركز العدل البيئي

المشاريــــع اإلستراتيجـــــيـــــة
الميســـــم

نشاطات غير ربحية

مركز االبحاث
التطبيقية

الشركات ومبادرات البحث والتطوير

المكتبة

ركاز بنك المعلومات

العمل الجماهيري

Antaki Ltd.

AgroBics Ltd.

الحسابات

مشروع النقب

نشاطات البحث
والتطوير

Flurinex Ltd.

Enzymotec Ltd.

المبادرات

Galil Bio Ltd.

Synthatex Ltd.
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[]I
مــديـــــر المــركــــــز :المــحــــــامي عــــــالء حــيــــــدر

البيئي فـي اجلمعية لتحقيق العدالة البيئ ّية للمواطنني
يعمل مركز العدل
ّ
العرب من خالل �إ�سرتاتيج ّيات عمل خمتلفة �أه ّمها :درا�سات و�أبحاث علمية
و َم ْيدانية ،مرا َفعة قانونية ،وم�شاريع تثقيفـية َت ْو َعوِية مع كا ّفة �شرائح
املجتمع .ك ّل ذلك ب�شراكة تا ّمة مع اللجان ال�شعبية وال�سلطات املح ِّلية واحلكم
املركزيّ .

فإن المواطنين العرب فـي
إذا اعتبرنا المفهوم الواسع للبيئة
ّ
ً
صارخا فـي ع ّدة مستويات ،أوّلها لدى
البالد يعانون تمييزًا بيئيًّا
ّ
اطالعهم على المعلومات ومشاركتهم فـي التخطيطات أو أخذ

احتياجاتهم بعين االعتبار .ولعل التجاوزات البيئية فـي منطقة
تسيبوريت (غرب كفر كنا) خير مثال على ذلك ،فقد ت ّمت مصادرة
األراضي من أجل تمديد خط غاز ليزيد أرباح مصنع خاص.
وال ينحصر التمييز البيئ ّي فـي مكان مح َّدد أو منطقة بعينها ،بل
ً
أيضا ،الحلقات الضعيفة فـي المجتمع ،وفـي حالتنا فهو
يالزم،
ّ
مالزم لألقلِية العربية؛ كونها الحلقة األضعف فـي معادلة أحد
ومؤسساتها .إلى جانب
ش ّقيها أصحاب المصانع والحكومة
َّ
ذلك فإن التمييز ينعكس من خالل ع ّدة ُ
م ْع َطيات كانت قد نُ شرت
فـي السابق مثل عدم وجود مناطق مفتوحة وحدائق عامة ،أو
الكسارات ،حيث أن أكثر من 54%
من خالل موضوع
ّ
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الكسارات
من مجموع السكان الذين يعيشون على مقربة من
ّ
فـي إسرائيل؛ هم من العرب ،مع األخذ بعين االعتبار أن العرب
يشكلون  17%من إجمال ّي عدد السكان .هذا ناهيك عن قضايا
ِّ
التخطيط والبناء العالقة التي تؤثر سلبًا على الظروف البيئية.
تنظر الجمعية إلى الموضوع البيئ ّي كقضية حقوق أساسية :بمعنى
ّ
لكافة المواطنين الظروف للعيش فـي
توفر
أنّ ه يجب على الدولة أن ّ ِ

وصح ّي.
بيئة ذات جودة تمنح الحياة الكريمة فـي محيط مستدام
ِّ
ومع تطبيق مبادئ العدالة البيئية ،أيْ  :العدالة التوزيعية  -توزيع
الموارد على أشكالها المختلفة ،ومعالجة واآلفات البيئية على
أنواعها بالتساوي وبدون تمييز .كذلك االعتراف بكرامة اإلنسان
اتخاذ
وعدم
المس به وبتراثه وبحتمية مشاركته فـي سيرورة ّ ِ
ّ
خاصة عندما
القرارات .وهناك أه ِّمية قصوى لهذا االعتراف
ّ
نتح ّدث عن أق ّلِيّات قومية تعيش على أراضيها.

المشاريع األساسية خالل العام 2012

مت ت�أ�سي�س جمموعة «دام – لال�ستدامة والعدالة البيئية» مب�شاركة �أكادمي ّيات و�أكادمي ّيني ،ونا�شطات
ونا�شطني فـي جمال البيئة واال�ستدامة ،وموظفـي �سلطات حم ِّلية وغريهم .تعمل املجموعة على ق�ضايا
البيئي مثل :مفهوم العدالة البيئية فـي �سياق الأق ِّلية الفل�سطينية فـي �إ�سرائيل؛ اال�ستفادة من
العدل
ّ
احل�ضارة العربية كم�صدر حلماية البيئة واال�ستدامة؛ �صياغة مفاهيم وم�صطلحات بيئية م�ست َّمدة من
التاريخ واحل�ضارة العربية؛ تعزيز الوعي واالهتمام بالبيئة وو�ضعها على �س َّلم � ِأجندات ال�سلطات املح ِّلية
العربية.
البيئي« :بالن�سبة يل ،احلديث والتفكري
قالت �إحدى امل�شارِكات فـي جمموعة «دام» للتفكري
ّ
والتعبري باللغة العربية فـي الق�ضايا البيئية هو �أمر جديد ومثري»� ...إ�ضافة �إىل ذلك ،خالل
البيئي»�« ،إخراج البيئة من
اللقاءات جرى حديث عن م�صطلحات حديثة مثل« :ال�ضمري
ّ
داخلنا» وغريه.
التقـــريــــــــر
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تنظيم �أيام درا�سية للأئ ّمة حول «العدالة البيئية والتنمية املُ�ستدامة»
البيئي ب�إجراء ا�ستكمال ملّدة يومني الئ ّمة
لل�سنة الثانية على التوايل ،يقوم مركز العدل
ّ
امل�ساجد ،مت خاللها التداول فـي املفاهيم البيئية فـي الإ�سالم واملجتمع مع الرتكيز على
مفهوم العدالة البيئية والتنمية املُ�ستدامة ،وكذلك ك�شفهم للق�ضايا البيئية البارزة عامل ًّيا
وحم ِّل ًّيا.
جدّا مدى
�أحد امل�شاركني فـي دورة ا�ستكمال الأئ ّمة« :ي�سعدين وي�ش ّرفني ً
�إدراك جمعية اجلليل دور الإمام و�آمل �أن نكون عند ح�سن ظ ِّنها».
�شملت الدورة جوالت ميدانية ،وحما�ضرات وور�شات عمل .مت ،من خالل الدورة ،العمل
على بناء �آل ّيات جديدة� ،إ�ضافة �إىل املعلومات الق ِّيمة التي مت تبادلها حول توفـري الأدوات
التي ت َلز ُمهم فـي عر�ض وتطبيق العدالة البيئية والتنمية امل�ستدامة ال �سيما من خالل
ُخ َطب اجلمعة .ت�ضمن منهاج الدورة معلومات وطرق لتعزيز العالقة بني االن�سان والبيئة
والرت�شيد فـي اال�ستهالك ال�صحيح وموا�ضيع قيمة اخرى .لقد متيزت الدورة بقيام بع�ض
االئمة الذين �شاركوا فـي ال�سابق بالدورة بعر�ض مباين ومناذج خلطب منربية فـي موا�ضيع
العدالة البيئية والتنمية املُ�ستدامة.
التوجه والتعاون مع �أئ ّمة امل�ساجد �إحدى �أهم الآل ّيات
ترى اجلمعية فـي هذا
ُّ
االيجابي نحو الق�ضايا البيئية ،وذلك
أثري
�
والت
املجتمع
مع
للتوا�صل
والإ�سرتاتيج ّيات
ّ
من خالل التعاون والتع ُّلم امل�شرتك والتوا�صل مع وكالء تغيري من داخل املجتمع.
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لتطويــــر القيــــادات الن�سائيـــة فـي العدالـــة البيئيــــة
�إحدى امل�شارِكات فـي م�شروع «دمية للتنمية البيئ ّية واملدن ّية:
«هذا امل�شروع �ساعدَ نا على �أن نرى البيئة ِمبنظار �آخر...
وكذلك ق ّوى عالقتنا بالبيئة التي تخلخلت فـي ال�سنوات
الأخرية».
مت تطوير امل�شروع مببادرة جمع ّية اجلليل ،ويهدف �إىل تعزيز دور املر�أة
الفل�سطين ّية فـي التنمية البيئ ّية واملدن ّية ،من خالل النهو�ض بالوعي لدى
البيئي ،فـي موا�ضيع هي فـي �صلب
الن�ساء فـي جمال اال�ستدامة والعدل
ّ
الن�ضال فـي البالد ،و�إىل تطوير قدرات الن�ساء للعمل اجلماهريي فـي
جمال البيئة فـي بلداتهن.
مت تنفـيذ م�شروع دمية فـي مو�ضوع العدالة البيئ ّية واملدن ّية ،خالل عام
 ،2012و�شاركت فـيه  60امر�أة فل�سطينية من اجلليل واملث َّلث والنقب .تخ َّلل
امل�شروع حما�ضرات مهن ّية ،ور�شات عمل تدريب ّية ،بالإ�ضافة �إىل جوالت
َم ْيدان ّية تتمحور حول مو�ضوع �سيا�سة التخطيط ومبادرات بيئ ّية حم ِّلية.
مت اختتام الربنامج بلقاء احتفا ّ
يل ت�ض َّمن توزيع �شهادات على الن�ساء
َّ
َّ
امل�شارِكات ،وعر�ض امل�شاريع التي خططتها ونفذتها الن�ساء فـي بلداتهن من
خالل امل�شروع ،كتخطيط وتنفـيذ بناء حدائق داخل الأحياء ،فـي البلدات
امل�شارِكة.
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ورشة عمل فـي موضوع معالجة النفايات

�شاركت اجلمعية يف ور�شة عمل مت عقدها يف بر�شلونة يف � 3أكتوبر
� ،2012إىل جانب َّ
منظمات وهيئات �أخرى من دول حو�ض البحر
املتو�سط منها� :إ�سبانيا� ،إيطاليا ،فرن�سا ،بلجيكا ،اليونان
الأبي�ض
ِّ
واملغرب .وهدفت الور�شة �إىل �إر�ساء الأ�س�س الأ ّولية مل�شروع جديد
يهدف �إىل �إيجاد حلول �أجنع ملعاجلة النفايات يف الدول امل�شارِكة.
حيث ُعر�ضت خ�صو�صية م�شكلة النفايات يف ك ّل دولة من الدول
امل�شارِكة ،وذلك بهدف �إيجاد القوا�سم امل�شرتَكة واملتباينة واال�ستفادة
من التجارب املختلفة يف بناء امل�شروع .وجتري بني الهيئات امل�شارِكة
نهائي
ا ِّت�صاالت خمتلفة يف �سعي لتطوير امل�شروع و�صياغته ب�شكل
ّ
و�إخراجه �إىل ح ِّيز الوجود يف وقت الحق .تتط َّلع جمعية اجلليل ،من
خالل هذا امل�شروع� ،إىل �إيجاد حلول مل�شكلة النفايات التي تُعتبرَ �إحدى
امل�شاكل اجلدِّ ية التي تهدِّ د بلداتنا العربية.
مرافعات قانونية من أجل
األمان وسالمة المواطنين العرب

بالتوجه �إىل ك ّل من وزير املوا�صالت واملجل�س
البيئي
قام مركز العدل
ُّ
ّ
القطري للطرقات بر�سالة احتجاج وط َلب و�ضع ترتيبات مرور ّية �آمنة
ّ
الرئي�سي ،حيث تنعدم الإ�ضاءة والرتتيبات املرورية،
على مدخل دبورية
ّ
وذلك ل�ضمان املحافظة على حياة ال�سكان ،حيث ي�ش ِّكل املدخل خط ًرا.
وت�ض َّمنت الر�سالة معلومات حول الرتتيبات املرور ّية الآمنة على
مفرتقات الطرق امل�ؤدِّية �إىل امل�ستوطنات اليهودية على طول �شارع رقم
 ،65با�ستثناء مفرتق دبورية.
زهقت ب�سبب انعدام ترتيبات مرورية وانعدام
ُرغم الأرواح التي �أُ ِ
العن�صري الوا�ضح ،جاء
الإ�ضاءة على مدخل دبورية ،و ُرغم التمييز
ّ
القطري للطرقات �ضباب ًّيا متم ِّل ً�صا مفاده �أنّ الق�ضية قد
ر ُّد املجل�س
ّ
املخت�صة للعام .2013
�أُحيلت �إىل مداوالت اللجنة الوزار ّية
ّ

[]I
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تقديم التماس إلى محكمة العدل
العليا ض ّد بلدية كريات آتا

التما�سا �إىل حمكمة العدل العليا �ض ّد بلدية كريات �آتا ووزارة
ق َّدمت اجلمعية
ً
الداخلية ،وذلك على قرار بلدية كريات �آتا �إلزام املواطنني -من غري �س ّكان
املدينة -بدفع ر�سوم دخول �إىل احلديقة العامة «�سبورتك» -فـي �شمال كريات
�آتا -لعدم قانون َّيته وب�صفته عن�صر ًّيا مي�س مببد�أ امل�ساواة (بني املجموعات
املختلفة �سواء بني �سكان كريات �آتا وغريهم ،وبني العرب واليهود) وباحلق
فـي العدالة البيئية جلميع املواطنني ،وكذلك ب�صفته قرا ًرا غري معقول وغري
مالئم قانون ًّيا .بعد �أن كان الدخول �إليها جمان ًّيا منذ �إقامتها عام 2007
وحتى عام .2012
د .يا�سر حجريات  -رئي�س جمل�س حملي بري املك�سور
خالل اجتماع اللجنة ال�شعبية فـي قرية بري املك�سور« :جمعية
اجلليل ما زالت تقف �إىل جانبنا منذ اليوم الأ ّول لن�شر َّ
خمطط
ك�سارة حنتون ،وهي تقدِّ م دون مقابل امل�شورة والدعم
تو�سيع ّ
�صحة املواطنني فـي بري املك�سور».
من �أجل احلفاظ على ّ
النضال ض ّد المخاطر البيئية
التي تواجه المجتمع العرب ّي

البيئي فـي العمل من �أجل تعزيز مكانة وعمل اللجان
ا�ستمر مركز العدل
ّ
َّ
ال�شعبية التي تت�صدى للمخططات واملكاره البيئية التي مت�س املواطنني
اجلماهريي
العرب ،وكذلك العمل �إىل جانبها وتقدمي امل�شورة والعمل
ّ
والقانو ّ
ين .برزت من بني الن�ضاالت ق�ضايا كبرية مثل :الت�صدي �إىل بناء
ّ
خط غاز مي�س �أرا�ضي املواطنني العرب فـي قرى كفر كنا امل�شهد وطرعان
ب�صحة املواطنني
وامل�س ّ
ك�سارة فـريد ّ
(م�صنع فنيت�سيا) ،الت�صدّي �إىل تو�سيع ّ
ك�سارة حنتون املحاذية
لتو�سيع
ّي
العرب فـي برطعة و�أم القطف ،الت�صد
ّ
لقرية بري املك�سور.

طفل من �إحدى القرى املجاورة لكريات
�آتا« :ما �أعطلهم فـي كريات �آتا كيف َب َّطلوا
ْيخ ّلونا ْنفوت على البارك».
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معالجة النفايات
ح ّي
ومشاكل الصرف الص ِ ّ

ي�ش ِّكل حرق النفايات البيئية والزراعية قرب البيوت ال�سكن ّية خط ًرا مبا�ش ًرا على �صحة
ال�سكان ،وخط ًرا على البيئة لذلك ت�ستمر اجلمعية فـي معاجلة ظاهرة التعامل غري ال�سليم
العربي �سواء كان فـي حمالت التوعية� ،أو بتوجيه ر�سائل
وغري الآمن مع النفايات فـي املجتمع
ّ
احتجاج �إىل وزارة البيئة و�إىل �أق�سام ال�صحة فـي املناطق املذكورةِّ ،
حمذر ًة من خطورة
ال�صحية والبيئ ّية،
الأمر ،ومطا ِلبة باتخاذ الإجراءات والتدابري ال�ضرورية لإزالة هذه املكاره
ِّ
�أو من خالل امل�شا َركة فـي ور�شات عمل حم ِّلية و ُد َو ِلية لتبادل اخلربات فـي هذا املجال.
ال�صحة
وجهت اجلمعية ر�سائل احتجاج �إىل �أق�سام
�أ ّما بالن�سبة مل�شاكل ال�صرف
ّ
ال�صحي ،فقد َّ
ّ
ال�صح ّي فـي املنطقة ملعاجلة ق�ضية ربط البيوت ال�سكنية فـي
وال�صرف
وملدير عا ّم اتحِّ اد املياه
ِّ
ال�صح ّي.
�شبكة ال�صرف
ِّ

[]I
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توزيع جوائز مالي ّة على المدارس
الفائزة فـي مسابقة اإلبداع البيئ ّي

قامت اجلمعية بتوزيع جوائز مال ّية على املدار�س العرب ّية الفائزة فـي
البيئي» الذي ا�ستم ّر عامني ،و�شمل ثالث مدن فـي
م�سابقة «الإبداع
ّ
البالد و�أكرث من �ستّني مدر�سة.
فازت فـي امل�سابقة ت�سع مدار�س :ثالث مدار�س من �أم الفحم،
�شفاعمرو و�سخنني ،وت�صل قيمة اجلوائز �إىل � 30ألف �شاقل .هذا
ومت توزيع اجلوائز فـي اجتماع احتفا ّ
يل فـي اجلمعية بح�ضور مديري
ومع ِّلمي املدار�س امل�شارِكة والطلاّ ب .هذا وقامت املدار�س امل�شارِكة
بعر�ض م�شاريعها التي تُعنى بق�ضايا بيئية خمتلفة.
 2013وصاعــــ ًدا:

سيستمرّ مركز العدل البيئ ّي عمله من أجل تحقيق رؤيته من خالل
ّ
وخط
(الكسارات
المرافعة القانونية والجماهيرية للقضايا العالقة
ّ
الغاز والمكاره البيئية) ،ومن خالل مشاريع التثقيف والتوعية نحو
العدالة البيئية .سيقوم مركز العدل البيئ ّي ،فـي العام القادم ،بوضع

المؤسسات
األجندة فـي
موضوع الترشيد نحو االستهالك الصحيح على ِ
َّ
العا ّمة ولدى المواطنين ،وذلك بعد أن نجح فـي هذا المضمار فـي القطاع

الخاص .كذلك سيس ِّلط الضوء على المكاره البيئية البارزة مثل حرق
ّ

الكسارات وفحص موضوع ترميم الكسارات.
النفايات ،مراقبة عمل
ّ

التقـــريــــــــر
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مــديــــرة المــركــــز :المحــامــــية لـيــــنه أبـــو مـــخ زعــــبي
الح ّ
ِّ
تؤكده جميع المواثيق واالتفاقي ّات
حة هو حق أساس ّي
ق فـي الص ّ

حة .فاعتمد فـي
عمل وبرامج تهدف إلى تحقيق هذه الرؤيا الحقوقية للص ّ

َّ
حة
ال ُّد َو ِلية .ففـي العام  1978أقرَّت  134دولة عض ًوا فـي
منظمة الص ّ

متخذي القرار ،لح ِّثهم على ضمان
عمله على المرافعة والتحشيد أمام
ِ
الح ّ
حة للجميع ،على قدم المساواة ،من خالل العمل على
ق فـي الص ّ

للجميع.

سر الفجوات بين المجموعات السكانية المختلفة ،وضرورة
على َ
ج ْ

العالمية ،حيث اجتمعت فـي ألما آتا فـي كازخستان ،ضرورة اعتماد

حة
الرعاية الصحِّية كإستراتيجية رئيسة لتحقيق هدف توفـير الص ّ

أنه ح ّ
حة العالمية الح ّ
َّ
حة على ّ
ُ
ق الفرد
وتعرِّف
ق فـي الص ّ
منظمة الص ّ

فـي أن تعمل الحكومات على تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح

ُّ
حة ،وذلك من خالل
له إمكانية
التمتع بأعلى مستوى ممكن من الص ّ

ضمان الصحَّة للجميع وبشكل متساو ،وكذلك توفـير الشروط األ ّولية
لضمانها ،وتشمل التغذية ،ماء الشرب النظيف ،شبكات الصرف

ح ّي ،جودة البيئة ،المسكن والتعليم.
الص ِّ

نه َج قسم الحقوق الصحِّية فـي عمله ،خالل العام ،إستراتيجي ّات
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توفـير الشروط األ ّولية لها والرفع من منالي َّ ِتها ،وكذلك ضرورة العمل
ِّ
اتباع مبدأ العدل التصحيح ّي ،الذي يستوجب مراعاة الفجوات
المختلفة فـي رصد الميزاني ّات وتوفـير الخدمات المختلفة .عالوة على

ّ
الفردي
ذلك ،قام ويقوم قسم الحقوق الصحِّية بالعمل على رفع الوعي
والمؤسسات ّي حول أهمي ّة الوعي بالحقوق الصحِّية كضمان
والجماع ّي
َّ

حي ًّا ،وذلك من خالل الندوات والمحاضرات والنشرات
لمجتمع أرقى ص ِّ
الخاصة بهدف تعزيز الوعي بالحقوق الصحِّية
الدورية واإلصدارات
ّ
ِّ
المتوفرة ،وذلك من منطلق أنّ أ ّول الطريق إلى إحقاق
والخدمات

الحقوق وممارستها هو معرفتها.

مؤتمر «اإلعالم والتغيير المُجتمع ّي»
حة
دورة لالختصاصي ّين فـي مجال الص ّ
الجماهيرية فـي مستشفى شيبا تل هشومير

ال�صحة فـي فعال ّيات الدورة التي نظمتها جمعية «�أط ّباء
�شارك ق�سم
ّ
«ج ْ�سر
حلقوق الإن�سان» وم�ست�شفى �شيبا تل ه�شومري ،حتت عنوان َ
الفجوات وامل�ساواة» .حيث ق َّدم ً
ال�صح ّي
موجزً ا حول الواقع
ِّ
عر�ضا َ
العربي ،و�ضرورة العمل على تغيريه من خالل
الذي يعي�شه املواطن
ّ
حكومي بالو�ضع القائم ،وب�ضرورة تبني ّ
خطة حكومية وا�ضحة
�إقرار
ّ
تعمل بالتوازي مع املواطن وال�سلطة املح ِّلية وكذلك املكاتب احلكومية
املعنية.

االجتماعي”،
ال�صحة فـي م�ؤمتر “الإعالم من �أجل التغيري
�شارك ق�سم ّ
ّ
بدعوة من ق�سم الإعالم فـي جامعة حيفا.
ُع ِقد امل�ؤمتر فـي فندق اجلولدن كراون فـي مدينة النا�صرة ،حيث
تناول مو�ضوع التفاعالت املمكنة بني و�سائل الإعالم َّ
ومنظمات التغيري
املُ
جتمعي ،فـي جماالت خمتلفة منها التعليم وال�صحة وامل�ساواة.
ّ
ُ
ومن جهتها ،قامت اجلمعية بالرتكيز على املعيقات واحلواجز التي
منظمات حقوق الإن�سان ب�صفة عا ّمة ّ
تواجه َّ
ال�صحة على
ومنظمات
ّ
وجه اخل�صو�ص ،عند التعامل مع و�سائل الإعالم ،وتناولتً � ،
أي�ضا،
ال�سيا�سي لدى تعامل و�سائل الإعالم العربية مع َّ
املنظمات غري
البعد
ّ
احلكومية العربية خالل عملها.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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المشارَكة فـي أعمال المؤتمر العلم ّي
“”Lancet Palestinian Health Alliance

مت َقبول خال�صة البحث الذي �أع َّدته اجلمعية حول “�سرطان الثدي بني الن�ساء الفل�سطين ّيات فـي �إ�سرائيل”،
العلمي “ ،”Lancet Palestinian Health Allianceالذي ِّ
تنظمه جامعة بري
للم�شاركة فـي �أعمال امل�ؤمتر
ّ
ّ
زيت واجلامعة الأمريكية وجملة « .”The Lancetوتناول البحث مو�ضوع خ�صائ�ص �سرطان الثدي بني
الن�ساء الفل�سطين ّيات فـي ا�سرائيل .وقد بينَّ البحث وجود داللة �إح�صائية وا�ضحة بني تدريج العناقيد (�س َّلم
امل�ستويات االقت�صادية) للبلدات العربية -ح�سب وزارة الداخلية -واحتماالت �إ�صابة الن�ساء فـي تلك البلدات
ب�سرطان الثدي .وقد خ َل�ص البحث �إىل نتيجة مفادها �أنّ هنالك �إمكانية لرفع ِن َ�سب النجاة بني الن�ساء
الفل�سطين ّيات فـي الداخل �إذا مت ا�ستهداف العوامل االقت�صادية االجتماعية فـي ال�سلطات املح ِّلية العربية.
مكافحة تدخين النرجيلة

وتعاطي السموم والمخ ِ ّدرات

18

ت�شري نتائج البحث الأخري ل�سلطة مكافحة املخدِّ رات والكحول �إىل �أنّ  12%من ال�شبان العرب (طلب
عاما) يتعاطون املخدِّ رات ،بينما ت�صل هذه الن�سبة لدى ال�شبان اليهود
املدار�س من جيل  12وحتى جيل ً 18
�إىل ِّ .10%
ويت�ضحً � ،
العربي .كما يتَّ�ضح �أن 25%
ثلثي املدمنني فـي �إ�سرائيل هم من املجتمع
ّ
أي�ضا� ،أن نحو ِ
من ال�شبان العرب يتعاطون الكحول.
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العربي ،كباقي املجتمعات ،يعاين من انت�شار �آفة املخدِّ رات
هذا وت�شري املُ ْع َطيات الر�سم ّية �إىل �أنّ جمتمعنا
ّ
االجتماعي الذي قام به «ركاز» –
وال�سموم .لذلك نالحظ ازدياد ظاهرة الإدمان .وت�شري نتائج امل�سح
ّ
بنك املعلومات فـي جمع ّية اجلليل� ،إىل مدى انت�شار تدخني الرنجيلة التي حتتوي على العديد من ال�سموم
اخلطرة.
لاّ
ِّ
نذكر هنا �أن جميع الدرا�سات ت�ؤكد على �أن  85%من حاالت العنف بني الط ب تقع حني يكونون حتت ت�أثري
الكحول� ،أو نوع �آخر من �أنواع املخدِّ رات.
تعمل اجلمعية فـي عدّة م�ستويات من �أجل احل ّد من الآفة فـي البيت ،الأ�سرة ،املدر�سة .وقد َ
و�ضعت
واجلماعي لهذه الآفة ،وملدى خطورتها
الفردي
ن�صب عينيها مكافحة هذه الظاهرة من خالل رفع الوعي
ّ
ّ
ِّ
على الفرد والعائلة واملجتمع .وتعمل اجلمعية ،بالتعاون مع ال�سلطات املحلية العرب ّية ،على مكافحة هذه
الظاهرة .كما وتعمل ،من خالل العمل مع اللجان الربملانية و�أع�ضاء الكني�ست ،فـي تفعيل القوانني التي حت ّد
من انت�شار هذه الظاهرة وتكبح تفاقمها ،مثل دعم قانون فر�ض �ضريبة �شراء على تبغ الأرجيلة.
العاملي ملكافحة
خا�صا مبنا�سبة اليوم
�إ�ضاقة �إىل الور�شات والفعال ّيات ،فقد ع َّممت اجلمعية بيا ًنا �صحافـ ًّيا ًّ
ّ
وخا�صة الوزارات املعن ّية ،من �أجل
املخدِّ رات وال�سموم� ،أكدت فـيه على � ِّ
أهمية تكثيف اجلهود املُجتمعيةّ ،
خ�صو�صا
مكافحة ظاهرة تدخني الأرجيله وكبح جماحها� ،إذ ت�أخذ هذه الظاهرة باالنت�شار بنمط مت�سارِع
ً
فـي �صفوف ال�شبيبة.

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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جمعي ّة الجليل تدعو ُّ
الن ّواب العرب
إلى مكافحة آفة تدخين النرجيلة

توجهت اجلمعية بر�سائل �شخ�صية �إىل جميع ال ُّن ّواب العرب ،حت ُّثهم فـيها على ت�أييد قرار رفع �أ�سعار
َّ
معتبة هذا القرار خطوة ها ّمة ملكافحة �آفة تدخني الرنجيلة املنت�شرة بني �أبناء
�ضريبة تبغ الرنجيلة ،رِ
ال�شبيبة العرب.
ِّ
وجاء فـي الر�سالة �أن ظاهرة تدخني الرنجيلة �آخذة باالت�ساع واالنت�شار فـي �صفوف ال�شبيبة فـي جمتمعنا
وحتظى ب�شرع ّية اجتماع ّية ،حيث تنت�شر حملاّ ت تدخني الرنجيلة فـي القرى واملدن العرب ّية .فبناء على
تو�صل اليها بنك املعلومات «ركاز» فـي تقريره الثالث ( )2010ف�إنّ  5.6%من مجُ َمل
املُ ْع َطيات التي َّ
العربي فوق �سن العا�شرة يدخنون الرنجيلة ،وت�صل ن�سبتهم بني الذكور �إىل  ،8.8%وبني الإناث
املجتمع
ّ
ِّ
�إىل � .2.3%إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ  3.0%من مدخني الرنجيلة العرب هم قا�صرون فـي �سن َ ،14 - 10و
 27%هم �أبناء اجليل  ،24 - 18وثلث ِّ
مدخني الرنجيلة ( )33.5%هم فـي جيل .34-25
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المشارَكة فـي جلسة لجنة
الكنيست لمكافحة المخ ِ ّدرات

�ضمن �إطار م�شروع مكافحة الكحول واملخدِّ رات ،الذي مت ِّوله �سلطة
ال�صحة فـي اجلمعية
مكافحة الكحول واملخدِّ رات� ،شارك طاقم ق�سم
ّ
فـي جل�سة اللجنة الربملان ّية ملكافحة املخدِّ رات ،حيث بحثت مو�ضوع
فر�ض �ضريبة �شراء على تبغ الرنجيلة .وعمل طاقم اجلمعية على
تقدمي ورقة موقف حول خماطر تدخني الرنجيلة ومدى انت�شارها،
وخا�صة بني �أبناء ال�شبيبة والقا�صرين� ،شرح فـيها عن عمل اجلمعية
ّ
وطرح �أمام اللجنة تو�صيات عملية ملحاربة
فـي هذا اخل�صو�صِ ،
الظاهرة ت�ض َّمنت دعم اقرتاح القانون.
ّ
جماهيري واسع حول مشروع
التفاف
«مكافحة الكحول والمخ ِ ّدرات»

�ضمن �إطار م�شروع مكافحة املخدِّ رات والكحول ،وبدعم من �سلطة
مكافحة ال�سموم والكحول ،وتعاون كافة �أق�سام وهيئات ال�سلطات
املح ِّلية فـي بيت جن وجديدة – املكر لإجناح امل�شروع؛ تعمل اجلمعية
على تنفـيذ م�شروع مكافحة الكحول واملخدِّ رات فـي قريتي بيت
جن وجديدة  -املكر .ينفَّذ امل�شروع بني طلاّ ب املدار�س ومب�شاركة
الأهايل ،وذلك من خالل حما�ضرات َت ْو َع ِوية لل�شبيبة واملع ِّلمني
والأهايل ،ت�ض َّمنت معلومات حول� :أ�ساليب الوقاية ،معلومات عا ّمة
حول ال�سموم واملخدِّ رات ،خماطر م�شروبات الطاقة ،الت�أثريات
اجل�سدية واالجتماعية للمخدِّ رات والكحولَ ،ع ْر�ض فـيلم «�صفقة
عمر» ،م�سرية داخل قرية بيت جن لرفع الوعي حول خماطر
ال�صحية بهذا
املل�صقات و�إ�صدارات مركز احلقوق
ِّ
الظاهرة وتوزيع َ
اخل�صو�ص.
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ِّ
المبكر عن سرطان الثدي
التوعية للكشف

خا�صة للتوعية والوقاية
تقوم اجلمعية فـي ال�سنوات الأخرية بحمالت ّ
من �سرطان الثدي� ،إذ ت�ستمر بعر�ض الفـيلم الذي �أنتجته «باب �إىل
احلياة» ،فـي املراكز الثقافـية واملدار�س ،وي�شرح الفـيلم عن املر�ض
و�أ�سبابه ،طرق الك�شف املب ِّكر عنه ،معاجلته و�أهمية الوقاية من عوامل
اخلطر والإ�صابة به.
ال�صحة ،ع�ضو
توجهت اجلمعية �إىل نائب وزير
ّ
�ضمن برامج املرا َفعةَّ ،
الكني�ست الراب يعقوب ليت�سمان ،بطلب للعمل على �إجراء نقا�ش
الخت�صا�ص ّيني حول التو�صية بخف�ض ال�سنّ لإجراء فح�ص الأ�شعة
اخلا�ص من �أجل الك�شف املب ِّكر ل�سرطان الثدي (املموغرافـيا) ،من
ّ
عاما ،وذلك باالعتماد على الأبحاث الأخرية التي ت�شري
�سن � 50إىل ً 40
�إىل �أن �سرطان الثدي �آخذ باالت�ساع فـي �صفوف الن�ساء ،وت�شري � ً
أي�ضا
�إىل �أن ال�سنّ الو�سيطة التي ت�صاب فـيها الن�ساء العرب ّيات ب�سرطان
الثدي هو � ،49أي �أن ن�صف الن�ساء العرب ّيات ُي�صنب بال�سرطان فـي
احلكومي.
�سنّ �أقل من ال�سنّ املح َّددة لإجراء الفح�ص
ّ

�سامل بلاّ ن رئي�س ق�سم ال�سرطان فـي م�ست�شفى العائلة املق َّد�سة فـي
النا�صرة .و�أبرقت ال�سفـرية نان�سي جي .برينكر -امل� ِّؤ�س�سة واملديرة
التنفـيذية مل� َّؤ�س�سة �سوزان جي .كومني من �أجل العالج -ر�سالة �أ�شادت
فـيها بالدور الذي تلعبه اجلمعية فـي احل ّد من انت�شار مر�ض ال�سرطان
و�سرطان الثدي ،و�ش َّددت على �إعطاء الأمل للن�ساء ب�إمكان ّيات ال�شفاء
من خالل التوعية التي تن�شرها بينهن».
المشاركة فـي فعالي ّات
” - Race for the Cureالسباق من أجل العالج”

التقليدي الذي َّ
نظمته م� َّؤ�س�سة �سوزان
�شاركت اجلمعية فـي ال�سباق
ّ
كومني من �أجل العالج .وعملت اجلمعية على تنظيم العديد من
املجموعات الن�سائية للم�شاركة فـي هذا اليوم .ويهدف هذا ال�سباق �إىل
رفع الوعي لأهمية �إجراء الفحو�صات الالزمة من �أجل الك�شف املبكر
عن �سرطان الثدي .فـي هذا ال�سياق ُيذ َكر �أن مر�ض �سرطان الثدي
�آخذ باالرتفاع املتوا�صل منذ �سبعين ّيات القرن املا�ضي ،و ُيعتبرَ من �أكرث
�شيوعا بني الن�ساء العرب ّيات واليهود ّيات.
�أمرا�ض ال�سرطان ً

جمعية الجليل تطلِق الفـيلم ال َت ْوع َِو ّ
ي
ّ
«دوي أمل» ضمن مشروع مكافحة سرطان الثدي

�ضمن م�شروع «م ًعا لنجعل �سرطان الثدي ي ُه ّم» ،وبدعم من «م� َّؤ�س�سة
�سوزان كومني لأجل العالج»� ،أ�صدرت اجلمعية الفـيلم ال َت ْو َع ِو ّي الثاين
التوجه لإجراء الفح�ص املب ِّكر للك�شف
ّ
«دوي �أمل» ،الذي يتناول �أهمية ُّ
ّ
ّ
عن �سرطان الثدي .تتحدث فـيه الفنانة رمي بنا عن جتربتها مع مر�ض
�سرطان الثدي ،وتتخ َّلله لوحات فنية ر�سمتها راق�صات من جمعية الأمل
للرق�ص املعا�صر فـي النا�صرة بتدريب الف ّنانة وداد عطاهلل� ،صقلها
بحرفـ ّية املخرج �إيهاب بحوث .يهدف الفـيلم �إىل �إي�صال ر�سالة ُمه ّمة
توجهي للفح�ص».
مفادها« :الك�شف املب ِّكر عن �سرطان الثدي حقّ َّ ...
خا�صة
وقد بادر َم ْر َكز احلقوق
ِّ
ال�صحية فـي اجلمعية �إىل عقد ندوة ّ
لإطالق الفـيلم ،ت�ضمنت معلومات �إح�صائية وتوجيهات عملية وط ِّبية
و�صحية للتعامل مع املو�ضوع� .شارك فـي الندوة الأخت�صا�صية فـي
ِّ
ال�صحة اجلماهريية د� .سمرية عبيد ،مندوبة وزارة ال�صحة ود.
ّ
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ّ
جماهيري فـي كفر كنا« :حقائق وأرقام
تنظيم يوم
حول مرض السرطان فـي كفر كنا المشهد والرينة»

بعد �أن �شهدت القرى كفر ك ّنا ،امل�شهد والرينة ،فـي الآونة الأخرية،
تعاق ًبا حلاالت وفاة نتيجة الإ�صابة مبر�ض ال�سرطان ،بادرت جمعية
اجلليل -بالتعاون مع اللجان ال�شعبية فـي هذه القرى ،وجلنة وقف
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الدرا�سي بعنوان:
الروم الأرثوذك�س فـي كفر ك ّنا� -إىل الدعوة �إىل اليوم
ّ
«حقائق و�أرقام حول مر�ض ال�سرطان فـي كفر ك ّنا ،امل�شهد والرينة».
ت�ض َّمن اليوم معلومات علمية ومهنية و�إح�صائية حول ن�سبة انت�شار مر�ض
ال�سرطان لدى املواطنني العرب ،ودعا ِّ
املنظمون �إىل �أهمية موا�صلة الن�ضال
�صحة ال�سكان.
والعمل
ّ
اجلماهريي للح ّد من املخاطر البيئية التي تهدِّ د ّ
برنامج نسائي تَ ْوع َِو ّ
ي حول أهمية الكشف
ِّ
المبكر عن سرطان الثدي والوقاية منه

قامت جمعية اجلليل -بال�شراكة مع جمموعة ن�ساء قرية عني ماهل وجمعية
اجلماهريي
كيان ،وبالتعاون مع عيادة �صندوق املر�ضى كالليت ،واملركز
ّ
فـي عني ماهل -بتنظيم برنامج لرفع الوعي حول �أهمية الك�شف املبكر عن
ال�صح ّي ب�شكل
مر�ض �سرطان الثدي وطرق الوقاية منه ،بهدف رفع الوعي
ِّ
خا�ص ،ومتحور حول
عا ّم لدى الن�ساء ،ورفع الوعي لأمرا�ض ال�سرطان ب�شكل ّ
التوجه لإجراء فح�ص املموغرافـيا� ،أماكن �إجراء الفحو�ص� ،إمكان ّيات
�أهمية ُّ
التوجه لتلقي العالج والت�شخي�ص ملن هنَّ دون الـ  ،50وكذلك مت عر�ض بع�ض
ُّ
الإح�صائ ّيات التي ت�ؤ ِّكد فاعلية الك�شف املب ِّكر فـي �إنقاذ حياة املري�ضة.
وقد تخ َّلل الربنامج عر�ض فـيلم «باب �إىل احلياة» ،من �إنتاج اجلمعية
وجمعية مكافحة ال�سرطان.
التقـــريــــــــر
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حية حول الواقع
تقرير َمر َْكز الحقوق الص ِ ّ
حة العالم ّي
الص ِ ّ
ح ّي للفلسطيني ّين فـي يوم الص ّ

العربي :ارتفاع متوا�صل فـي الأمرا�ض
ال�صح ّي للمجتمع
الواقع
ِّ
ّ
�ساتي
ؤ�س
�
م
ومتييز
إهمال
�
و
املزمنة
َّ ّ
ال�صحية فـي
العاملي� ،أ�صدر مركز احلقوق
ال�صحة
مبنا�سبة يوم
ِّ
ّ
ّ
الفل�سطيني
ال�صحية للمجتمع
مف�صلاً عن الأو�ضاع
ِّ
اجلمعية تقري ًرا َّ
ّ
االقت�صادي
االجتماعي
فـي �إ�سرائيل ،ت�ض َّمن معلومات من امل�سح
ّ
ّ
لعام  2010الذي قام به «ركاز -بنك املعلومات» فـي جمعية اجلليل.
ال�صحية والبيئية التي
ت�شري ُم ْع َطيات هذا امل�سح �إىل خطورة الأو�ضاع
ِّ
الحظ
يعاين منها املجتمع
العربي عا ّمة والن�ساء ب�شكل خا�ص .حيث ُي َ
ّ
تزايد م�ستم ّر فـي ن�سبة امل�صابني بالأمرا�ض املزمنة ،و�أنواع مع َّينة من
�أمرا�ض ال�سرطان ،والأمرا�ض الوراثية .وت�شري املُ ْع َطيات �أنّ مع َّدل
اليهودي� ،إ�ضافة �إىل �صعوبة
العربي �أق ّل من مع َّدل عمر
عمر املواطن
ّ
ّ
ال�صحية املختلفة ،والنق�ص احلا ّد فـي املرافق
َمنا ِل ّية اخلدمات
ِّ
وخا�صة للن�ساء.
الريا�ضية ّ
كما ت�شري املُ ْع َطيات �إىل �أن  14.8%من جممل الفل�سطين ّيني فـي
�إ�سرائيل يعانون من �أمرا�ض مزمنة ،بواقع  15.5%بني الن�ساء ،مقابل
 14.1%بني الرجال .ويت�ضحً � ،
أي�ضا� ،أنّ مع َّدل حياة املر�أة العربية
عاما ،وهو �أكرث من مع َّدل عمر الرجل
العربي (76.8
ي�صل �إىل ً 81
ّ
ّ
عاما).
83.7
(
اليهودية
أة
�
املر
عمر
ل
د
مع
من
ل
أق
�
عاما) ،لك ّنه يبقى
َّ
ً
ً
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مشروع «تنمية القدرات النسائية
حة»
المح ّلِية فـي مجال الص ّ

ال�صحية
بالتعاون مع جمعية كيان  -تنظيم ن�سوي ،قام مركز احلقوق
ِّ
بتخطيط ،تنظيم و�إخراج دورة من  17لقا ًء فـي مو�ضوع التوعية
ال�صحية لثالث جمموعات ن�ساء فـي �سومل ،يافة النا�صرة ودير حنا.
ِّ
ال�صحية فـي الواقع
تخ َّللت الدورات تط ُّر ًقا �إىل العديد من اجلوانب
ِّ
ال�صح ّي للمر�أة
الفل�سطيني فـي الداخل ،مع الرتكيز على الواقع
ِّ
ّ
والدور الذي ميكن �أن تلعبه فـي العمل على تغيري هذا الواقع من خالل
اجلماهريي .وقد قام طاقم من االخت�صا�ص ّيني بتقدمي
املرافعة والعمل
ّ
حما�ضرات تناولت العديد من املوا�ضيع منها« :العادات واملعتقدات
�صحة املر�أة
املتع ِّلقة
�صحة املر�أة العربية بالأرقامّ ،
بال�صحة ،واقع ّ
ّ
ال�صح ّي العا ّم وعلى القوانني
بر�ؤية �شمولية ،التع ُّرف على اجلهاز
ِّ
ال�صحية فـي البالد ،التغذية ال�سليمة والإ�سعاف الأو ّ
يل وغريها.
ِّ
التوجه إلى الجبهة الداخلية لفحص مدى
ُّ
ّ
ّ
جاهِ ِزية السلطات المحلِية العربية لحاالت الطوارئ

ال�صحية �إىل لواء اجلبهة الداخلية فـي اجلي�ش
توجه مركز احلقوق
ِّ
َّ
جاه ِز ّية البلدات العربية حلاالت
ال
إ�سرائيلي بطلب معرفة مدى ِ
ّ
الطوارئ ،مبا فـيها حدوث هزّات �أر�ضية فـي املنطقة .وقد �أ�شار ا َمل ْر َكز
توجهه �إىل التقرير الذي �أ�صدرته اجلمعية بعد حرب عام ،2006
فـي ُّ
والذي �أ�شار �إىل الق�صور التام فـي جتهيز البلدات العربية حلاالت
الطوارئ ،الأمر الذي �أ�شار �إليه تقرير مراقب الدولة فـي تقريره من
نف�س العام.
وقد تلقى مركز احلقوق
ال�صحية ر َّد اجلبهة الداخلية ،جاء فيه �أنّ
ِّ
هنالك  30ملج�أً يف البلدات العربية (دون تف�صيل �أماكن تواجدها،
ومع العلم �أنّ عدد ال�سلطات املح ِّلية العربية يف البالد هو � 72سلطة
حم ِّلية!) ،وقد �أ�شارت اجلبهة الداخلية �إىل تو�صية مراقب الدولة بهذا
توج ًها �إىل احلكومة ب�ضرورة و�ضع
اخل�صو�ص ،التي ت�ض َّمنت ،يف حينهُّ ،
ّ
خم�ص�صة ملواجهة الفجوات يف بناء وجتهيز املالجئ يف البلدات
خطة َّ
العربية ،و�أ�شارت يف ردِّهم �إىل �أنّ ال�سلطات املح ِّلية هي العنوان بهذا
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اخل�صو�ص .ومبو�ضوع مالءمة موقع اجلبهة الداخلية و�إ�صداراتها ِللُّغة العربية� ،أ�شارت اجلبهة الداخلية
�إىل �أنّ ترجمة املوقع للعربية ول ُلغات �أخرى يف �أَ ْوجه و�أ�شارت �إىل �أنّ الإ�صدارات والتوجيهات تكون باللغات
غري العربية � ً
ال�صحية مبتابعة املو�ضوع.
أي�ضا .ويقوم مركز احلقوق
ِّ
المحاضرات:

ال�صحية املختلفة ،يقوم مركز
ال�صحية واحلقوق
فـي �إطار عمله لرفع الوعي بني اجلمهور فـي الق�ضايا
ِّ
ِّ
ال�صحية بالعديد من املحا�ضرات فـي �صفوف اجلمهور الوا�سع؛ �إميا ًنا منه ب�أنّ معرفة احلقوق هي
احلقوق
ِّ
ال�شرط الأ ّول لإحقاقها.
ال�صحية ،خالل العام املا�ضي ،بالعديد من املحا�ضرات منها :حما�ضرة فـي
وقد قام َم ْر َكز احلقوق
ِّ
ال�صحية و�سرطان الثدي،
بيت امل�سنّ فـي �شفاعمرو ،فـي نادي �شيكون العرب فـي النا�صرة حول احلقوق
ِّ
ال�صحية لطلاّ ب ال�صفوف
وحما�ضرة فـي مدر�سة راهبات مار يو�سف فـي النا�صرة حول مفهوم احلقوق
ِّ
ال�صحية للأهايل فـي املدر�سة الأحمدية فـي حيفا فـي �إطار
الثالثة فـي املدر�سة ،وحما�ضرة حول احلقوق
ِّ
ال�صحة والبيئة الذي َّ
نظمته املدر�سة.
يوم
ّ
إصدارات

دوي �أمل.
ّ )1
 )2تقرير حول بحث :م�سح الأعرا�ض ال�سلوكية والنف�سية لدى الأطفال فـي القرى غري املعرتف بها.
التقـــريــــــــر
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ِّ
يشكل «ركاز» قاعدة معلوماتية بالغة األه ِّمية فـي توفـير معلومات
شاملة حول المجتمع الفلسطين ّي فـي إسرائيل .يعمل ال َمر َْكز على
رصد واقع واحتياجات المجتمع العرب ّي ،عَ بْر المسوحات اإلحصائية
الدورية ،ومراقبة الوضع المعيش ّي فـي مختلِف مرافق الحياة والظواهر
الصح ّي .وتتم المساهمة فـي معالجة
التنموية الهامّة كالفقر والواقع
ِّ
آفات مجتمعنا وتطويره ،من خالل عرض هذه القاعدة ،أمام صنّاع
ِّ
والخاص واألهل ّي،
والمخططين والعاملين فـي القطاعين العا ّم
القرار
ّ
ومراقبة السياسات الحكومية لس ّد الفجوات وتقييمها.

مــديــــر المَـــركــــــز :أحمـــــــد شيــــــــخ محمّـــــــــد

م�شروع «الأق ِّلية واملر�أة الفل�سطينية فـي املوازنة احلكومية»
فـي �أعقاب ما ك�شفت عنه م�سوحات ركاز من فوارق �شا�سعة فـي
توجه «ركاز» �إىل درا�سة
امل� ِّؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعيةَّ ،
وتقييم ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية املطروحة التي تن ِّفذها
احلكومة .حيث جاء امل�شروع للرتكيز على فهم ُّ
النظم ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي ت�ؤ ِّثر على الن�ساء الفل�سطين ّيات فـي �إ�سرائيل،
من خالل درا�سة مع َّمقة للميزانية فـي ثالثة جماالت رئي�سية:
ال�صحة ،والعمل والتعليم ،من املنظو َر ْين َ
والقومي ،ملا
اجل ْندَ ر ِّي
ّ
ّ
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لهذه املجاالت من ت�أثري كبري على م�ستوى الفقر لدى الأق ِّليات.
من �أبرز �أهداف امل�شروع اقرتاح برامج و�سيا�سات حم َّددة فـي هذه
املجاالت ،ودفع الوزارات �إىل تب ّني ميزانية م�ستجيبة ملتط َّلبات النوع
وج ْندَ رِية ،لتحقيق
االجتماعي ،واالهتمام بق�ضايا ذات عالقة قومية َ
ّ
العدالة االجتماع ّية ،وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء عا ّمة ،وللن�ساء
الفل�سطين ّيات على وجه اخل�صو�ص ،وخف�ض م�ستويات الفقر لدى
الن�ساء الفل�سطين ّيات.

مشارَكة طاقم «األق ّلِية والمرأة الفلسطينية
فـي الموازَ نة الحكومية» فـي لجنة الكنيست

اجتماعا تناول نتائج
عقدت اللجنة الربملانية للنهو�ض مبكانة املر�أة ،بنا ًء على طلب جمعية اجلليل،
ً
و ُم ْع َطيات بحث ركاز ،حول م�شا َركة الن�ساء العرب ّيات فـي �سوق العمل ،وعالقة مدى امل�شا َركة مبيزانية
الدولة ،درا�ستهنَّ الثانوية واجلامعية و�إمكانية ح�صولهن على عمل م�ستقبلاً  ،وقد ح�ضر النقا�ش العديد
من �أع�ضاء الكني�ست واجلمع ّيات احلقوقية وجمموعات ن�سائية.
َ
وقد قامت اللجنة بو�ضع عدّة تو�صيات عملية تهدف �إىل حت�سني فر�ص عمل املر�أة ،وهي :مطالبة
وزارة ال�صناعة والتجارة ب�إقامة مناطق ت�شغيل ومناطق �صناع ّية �ضمن منطقة نفوذ البلدات العربية؛
طلبت من وزارة ال�صناعة والتجارة توفـري �أُ ُطر للعناية بالأطفال فـي البلدات العرب ّية ومتويلها ،وتو�سيع
الأح ِّقية لت�شملً � ،
مهني للفتيات العرب ّيات،
أي�ضا ،الن�ساء العامالت بوظائف جزئ ّية؛ تطوير برامج توجيه ّ
تقدمي ّ
التكنولوجي.
خطة وزارة التعليم بهذا اخل�صو�ص للجنة مكانة املر�أة؛ تعزيز التعليم
ّ
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َّ
نظمت اجلمعية ور�شة عمل �شاركت فـيها جمموعة من الن�ساء النا�شطات
فـي بلدة ال َّل ِق ّية فـي النقب .وقام طاقم امل�شروع ،خالل اللقاء ،بتعريف
االجتماعي ك�آل ّية
الن�ساء امل�شارِكات ب�أهمية املوازنات امل�ستجيبة للنوع
ّ
املوجهة لتمكني الفئات امله َّم�شة من
للتنمية وزيادة املوارد والفر�ص َّ
احل�صول على حقوقها الأ�سا�س ّية .هدفت الور�شة �إىل تعريف امل�شارِكات
ب�آل ّيات وطرق لبناء ّ
خطة مرا َفعة ناجحة ،حيث مت التط ُّرق �إىل كيفـية
بناء ّ
وامل�ضي
خا�صة
خطة عملية �شاملة ترتكز على �أهداف عينية ور�سائل ّ
ّ
قدما فـي املرا َفعة اجلماهري ّية �أمام مت َِّخذي القرار ،الأمر الذي �أتاح
بها ً
جمايل
املجال بعد الور�شة للعمل مع الن�ساء على �صياغة مطالبهنَّ فـي
ِ
وال�صحة.
التعليم
ّ

بحـــــوث وإصــــدارات
إصدارات ضمن مشروع “األق ّلِية والمرأة
الفلسطينية فـي الموازَ نة الحكومية”

تقرير :واقع الن�ساء العرب ّيات فـي �إ�سرائيل
عاما لو�ضع الن�ساء العرب ّيات فـي �إ�سرائيل فـي ال َعقْد
ِ
ي�ستعر�ض التقرير تو�صي ًفا ًّ
الأخري .وفـي �صلب التقرير �آل ّيات ت�ساعد فـي تقلي�ص مع َّدالت الفقر لدى الن�ساء
االقت�صادي .تت�ض َّمن هذه
العرب ّيات ،ودجمهنَّ فـي العمل ّيات التنموية والتطوير
ّ
الآل ّيات :تعزيز املوارد الإن�سانية (م�ستوى التعليم) ،وتعزيز م�شا َركة الن�ساء
ال�صحية.
العرب ّيات فـي �سوق العمل ،وحتديث جماالت العمل وحت�سني الأو�ضاع
ِّ
فث ّمة ت�أثري َ
مبا�شر لهذه املجاالت الثالثة على مكانة الن�ساء االقت�صادية وعلى
فر�ص التغيري.
كما ويتناول التقرير التغيرُّ ات الأ�سا�سية فـي مع َّدالت الفقر لدى الن�ساء
العرب ّيات مقارن ًة مع الن�ساء اليهود ّيات ،من خالل الرتكيز على فوارق م� ِّؤ�شرات
الفقر بني الأُ َ�سر التي ت�شارك فـيها املر�أة بالعمل والأُ َ�سر التي ال ت�شارك فـيها
املر�أة فـي �سوق العمل .وفـي هذا ال�سياق مت فح�ص ت�أثري عمالة الن�ساء على
م� ِّؤ�شرات الفقر خالل عدة �سنوات لدى املجموعتني.
املر�أة واملوا َزنة احلكومية� :إ�صدار ثالث �أوراق تو�صية لت�صحيح ال�سيا�سات فـي
ال�صحة التعليم والعمل لدى الن�ساء
جمال
ّ
ال�صحية للن�ساء العرب ّيات.
1.1تو�صية ت�صحيح �سيا�سات ،الأو�ضاع
ِّ
من �إعداد د .حممد خطيب.
2.2ميزانية وزارة التعليم وم�شا َركة الن�ساء العرب ّيات فـي �سوق العمل.
من �إعداد �إمطان�س �شحادة وف�ؤاد معدي.
3.3الن�ساء العرب ّيات فـي �سوق العمل :تطبيقات جتريبية واقرتاحات
لر�سم �سيا�سات عا ّمة .من �إعداد د� .سامي ميعاري.
يهدف �إ�صدار الأوراق �إىل زيادة وعي �أهمية �إعداد ميزانية م�ستجيبة الحتياجات
االجتماعي والفئات القومية املختلفة ،والدفع نحو �شفافـية �أكرب فـي عملية
النوع
ّ
�إعداد و�إقرار امليزانية العا ّمة ،واقرتاح برامج و�سيا�سات حم َّددة فـي جماالت
التقـــريــــــــر
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ال�صحة ،التعليم والعمل ،ودفع الوزارات املذكورة �إىل تب ّني ميزانية م�ستجيبة ملتط َّلبات النوع
ّ
وج ْندَ ِر ّية ،لتحقيق العدالة االجتماعية،
قومية
عالقة
ذات
بق�ضايا
واالهتمام
،
االجتماعي
َ
ّ
وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء عا ّمة ،وللن�ساء الفل�سطين ّيات على وجه اخل�صو�ص ،وخفْ�ض
م�ستويات الفقر لدى الن�ساء الفل�سطين ّيات.
الن�سوي ،فـي
ال�سيا�سي
مت اختيار الوزارات للبحث ح�سب �أه ِّميتهاَ ،وفقا لأدب ّيات االقت�صاد
ّ
ّ
تغيري املكانة االقت�صادية للن�ساء ،ورفع م�شاركتهنَّ فـي �سوق العمل ،وخفْ�ض الفقر.
س ِرية والعنف
مشروع «العالقات األُ َ
داخل المجتمع الفلسطين ّي فـي إسرائيل»

العربي،
من الوا�ضح �أنّ ظاهرة العنف �آخذه فـي اال ِّت�ساع واال�شتعال داخل املجتمع
ّ
االجتماعي والأمن وال�س ْلم الأهل َّيينْ  ،الأمر الذي ي�ستدعي اهتمام
مهدِّ د ًة بذلك الن�سيج
ّ
كا ّفة القطاعات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والأكادميية من �أجل الت�صدّي لها
ومكافحتها.
من هذا املنط َلق ،وبح�سب مفهوم اجلمعية للأبعاد التنموية املجتمعية وخطورة هذه الظاهرة
�صحة ومتا�سك وتكا ُفل املجتمع؛ ارت�أت اجلمعية �إجراء بحث
على م�سرية التنمية ،وعلى ّ
�شامل من خالل “ركاز”  -بنك املعلومات فـي اجلمعية ،بهدف ج ْمع املعلومات املو َّثقة
ومو�ضوعي يكون ركيزة فـي فهم وبحث
علمي
ّ
وت�شكيل قاعدة بيانات ت�ساعد فـي ت�شكيل فهم ّ
ظاهرة العنف وو�ضع خطط ملكافحتها والتقليل من ح َّدتها.

تق ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ــول ب ـ ـح ـ ـ ــث:

مـــــ�ســــــــــح
الأعـــــــــرا�ض
ال�سلــوكــيــــة
والنــف�سيــــــة
لــــــــــــــــدى
الأطـــفـــــــال
اعـ ـ ـ ـ ـ ــداد:
اأحـ ـم ـ ــد ال�صيـ ــخ حمم ـ ــد
لين ـ ــه اأبـ ــو مـ ـ ــخ زعب ـ ــي

جمـعيــــة اجلــليــــــل

معيـة العربيـة القطريــة للبحــوث
والخدمات الصحيـــة
ص .ب 330 .شفاعمرو 20200
ف  049861171فاكس 049861173
www.gal-soc.org
admin@gal-soc.org
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مسح األعراض السلوكية والنفسية لدى
األطفال فـي القرى غير المعترَف بها فـي النقب

نظ ًرا للظروف احلياتية ال�شا ّقة والقيود االجتماعية ،االقت�صادية وال�سيا�سية التي يعي�شها
ً
تهمي�شا؛
خا�صة ،والتي ت�ش ِّكل الفئة الأكرث
�سكان النقب عا ّمة و�سكان القرى غري املعرتَف بها ّ
ترى اجلمعية �ضرورة �إجراء فح�ص للأعرا�ض ال�سلوكية والنف�سية لأطفال فـي الفئة العمرية
� 10-4سنوات ،الذين يعي�شون فـي هذه القرى ،وذلك من خالل �إجراء م�سح ميدا ّ
ين فـي �أربع
قرى غري معرتَف بها مت اختيارها لتنفـيذ البحث فـيها.
مت تنفـيذ امل�سح با�ستخدام مقيا�س التحدِّ يات وال�صعوبات ( )SDQوهو ا�ستمارة لفح�ص
ال�سلوك ّيات بني الأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 16-4سنة.
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ت�أتي �أهمية هذا البحث لكونه البحث الأ ّول الذي يتناول مو�ضوع
ال�صحة النف�سية لدى الأطفال العرب ،فـي القرى غري املعرتَف بها
ّ
ِّ
خا�صة ،وعليه �سي�شكل هذا البحث ركيزة فـي حتديد مدى
فـي النقب ّ
أ�سا�سا داع ًما وم�ساعدً ا
�
و
هناك
النف�سية
للخدمات
االحتياجات
حجم
ً
املوجهة
للمهن ّيني و�صانعي القرار للعمل على �إيجاد التدابري الوقائية َّ
ال�صحة النف�سية فـي النقب ،كما و�سيعمل
للطفولة املبكرة فـي جمال
ّ
على تعزيز و�ضع الإ�سرتاتيج ّيات لتح�سني حالة ه�ؤالء الأطفال على
جميع الأ�صعدة.
مشروع «سجالت»

املهجرين الداخل ّيني فـي �إ�سرائيل �إحدى امل�سائل التي
تُعتبرَ م�س�ألة َّ
تنتظر احل ّل ،وكذلك الأمر بالن�سبة لق�ضية الالجئني الفل�سطين ّيني فـي
َّ
املهجرون الداخل ّيون ()IDP’sح�سب تعريف
ال�شتات .حيث يع َّرف َّ
ُ
الأمم املتَّحدة بالأ�شخا�ص �أو املجموعات الذين �أ ْجبرِ وا على الهرب �أو
الطبيعي دون قطع حدود الدولة املعرتَف
ترك بيوتهم ومكان �سكنهم
ّ
بها ُد َو ِل ًّيا ،وت�شمل هذه املجموعة املواطنني الفل�سطين ّيني الذين اق ُت ِلعوا
من بيوتهم فـي �أحداث النكبة عام  ،1948و ُيع َّرفون ح�سب القانون
اال�سرائيلي على �أ ّنهم «حا�ضرون غائبون» ،وينطبق هذا التعريف على
ّ

ما يقارب  20%من ال�س ّكان الفل�سطين ّيني داخل ا�سرائيل.
«�س ِجلاّ ت» �إىل بناء مجُ َ َّمع معلومات� ،إيجاد ِحراك
يهدف م�شروع ِ
ِّ
ّ
ْ
املهجرين
و�سيا�سي ،خلق نقا�ش حمل ّي و ُد َويل لق�ضية
اجتماعي
َّ
ّ
ّ
الداخل ّيني ،وذلك َعبرْ درا�سة وفهم تداعيات النكبة على الواقع
واالقت�صادي لتلك املجموعة من �أجل حتقيق العدالة.
االجتماعي
ّ
ّ
على شرف يوم المرأة العالم ّي:
ح ّي للنساء العربي ّات
الواقع الص ِ ّ

مف�صلاً
�أ�صدرت جمع ّية اجلليل ،مبنا�سبة يوم املر�أة
العاملي ،تقري ًرا َّ
ّ
ال�صحية للن�ساء العرب ّيات ،مت ن�شره فـي العديد
حول الأو�ضاع
ِّ
من ال�صحف املكتوبة واملواقع الإلكرتونية .كما عقدت اجلمعية،
يوما درا�س ًّيا بعنوان
بامل�شاركة مع جمعية الزهراء للنهو�ض باملر�أةً ،
ال�صح ّي للن�ساء العرب ّيات»َ .ق َّدمت فـيه مداخلة حول الو�ضع
«الواقع
ِّ
ال�صح ّي للن�ساء العرب ّيات ،و�أ�شارت �إىل العوامل الأ�سا�سية النت�شار
ِّ
الأمرا�ض املزمنة لدى الن�ساء املرتبطة ب�أ�سلوب احلياة ،مثل ا�ستهالك
الأغذية التي حتتوي على ِن َ�سب عالية من الدهنيات ،والتي ت�ؤدي �إىل
ال�سمنة الزائدة ،وق ّلة ممار�سة الريا�ضة ب�سبب ق ّلة املرافق الريا�ضية
ُّ
للن�ساء فـي البلدات العربية� ،إ�ضافة �إىل عامل الوعي والتثقيف.
التقـــريــــــــر
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[]I V
تم تأسيس معهد البحوث التطبيقية التابع للجمعية فـي
تموز  ،1995ويعتبر هذا المشروع العلم ّي اإلستراتيج ّي
األ ّول من نوعه فـي المجتمع العرب ّي الفلسطين ّي داخل
اسرائيل .يحظى المعهد باعتراف من الوزارة اإلسرائيلية
للعلوم والتكنولوجيا والمرتبط أكاديمي ًّا مع جامعة حيفا،
وتعمل فـيه فرق علمية ذوات درجة عالية من الكفاءة
ويضم ّ باحثين ،مساعدي بحث ،وطلّا ًبا جامعي ّين.

مديــــر المعــــهد :د .مدحــــت عثمــــــان
خاصة فـيما يتع ّلق منها بالتكنولوجيا والبيئة والطاقة،
يعمل المعهد على النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية،
ّ
للمؤسسات فـي المجاالت
وذلك لخدمة أهداف التنمية االقتصادية والتكنولوجية للمجتمع العرب ّي ،وتقديم المشورة
َّ
وخاصة البحث العلم ّي فـي البالد.
العلمية
ّ
وللمعهد أهداف فـي سبيل تحقيق َمهمَّته:

• القيام بالبحوث العلمية والدرا�سات التي تتَّ�صل بتقدُّم ال�صناعة التكنولوجية  -التطبيقية.
العلمي وتنمية روح البحث لدى اجليل النا�شئ.
•ت�شجيع �أبناء االق ِّلية العربية على ممار�سة البحث
ّ
واخلا�صة.
•القيام بخدمات الأبحاث واال�ست�شارات العلمية والتكنولوجية للم� َّؤ�س�سات العا ّمة
ّ
•�إن�شاء وتوطيد العالقات والقيام ببحوث م�شرتكة مع م� َّؤ�س�سات التعليم العا ّ
يل ومعاهد ومراكز البحوث العلمية
ِّ
والعاملي.
والتكنولوجية فـي الداخل واخلارج ،وتبادل املعلومات واخلربة معها لتحقيق تعاون �أو�سع على ال�صعيد املحل ّي
ّ
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يخ�ص�ص جز ًءا كب ًريا من �أبحاثه لإيجاد وتوفـري
يهتم املعهد ،ب�شكل كبري ،باحتياجات املجتمع
العربي ،حيث ِّ
ّ
ّ
�صحية وبيئية �إقليمية متعدِّ دة ،ف�ضلاً عن �إ�سرتاتيج َّيته بدعم وت�شجيع مبادرات تكنولوجية
مل�شاكل
العلمية
احللول
ِّ
وبيوتكنولوجية �آمنة للبيئة ،وكذلك ت�شجيع ال�صناعة .يلتزم املعهد بالتعاون مع م� َّؤ�س�سات البحث املح ِّلية والإقليمية
وال�صحة ،والتكنولوجيا احليوية البيئية ،والهند�سة
والعاملية على خمت ِلف �أنواعها فـي جماالت التكنولوجيا احليوية،
ّ
الزراعية ،والأع�شاب الط ِّبية ،والطاقة املتجدِّ دة ،واال�ضطرابات الوراثية الب�شرية ،واملعلوماتية البيولوجية
(بيو�إنفورماتيكا) ،وحفظ الأغذية .بذلك ،ي�ساهم املعهد فـي تطوير وتعزيز الفر�ص االقت�صادية فـي املجتمع
البحثي ال�ستك�شاف �أ�ساليب عالجية قليلة
العربي .متا�ش ًيا مع �أهداف املعهد ،مت تخ�صي�ص جزء كبري من الن�شاط
ّ
ّ
التَّكلفة وم�ستدامة ملعاجلة نفايات َمعا�صر الزيتون ومياه ال�صرف املنزلية وال�صناعية ،التي ما زالت ت�ش ِّكل �إحدى
اهتماما كب ًريا لدرا�سة خ�صائ�ص
أهم امل�شاكل فـي املدن والقرى العربية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أوىل املعهد
ً
� ّ
وخا�صة تلك امل�ضادّة للميكروبات كو�سيلة بديلة لكبح امليكروبات امل�س ِّببة لأمرا�ض تل ُّوثية لدى
ية،
ب
الط
النباتات
ِّ
ّ
�صحية حيث ُيجري املعهد �أبحا ًثا وراثية متعدِّ دة بهدف
الإن�سان ،احليوان والنبات ،ف�ضلاً عن االهتمام مب�شاكل ِّ
اجلزيئي خلف ال�سمنة ،وارتفاع م�ستوى الكول�سرتول و ُمتَالزِمة الأَ ْي�ض ()metabolicsyndrome
ا�ستك�شاف الأ�سا�س
ّ
الفل�سطيني.
فـي املجتمع
ّ
التقـــريــــــــر
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خالل عام  ،2012وبالتوازي مع  14من امل�شروعات اجلارية فـي خمت ِلف املجاالت ،ق َّدم باحثو املعهد العديد
من االقرتاحات لأبحاث جديدة للح�صول على موارد مالية للبحث من هيئات حم ِّلية و ُد َو ِلية على ح ّد �سواء،
وزارتي
حيث قامت وزارة العلوم والتكنولوجيا ( )MOSTبامل�صادقة على ثالث ِم َنح ،و�صادقت ك ّل من
ْ
حماية البيئة ( )MEPو “الوزارة االتحِّ ادية للتعليم والبحوث” ( )BMBFعلى ِم ْنحة واحدة .ون�شر املعهد
العديد من املن�شورات فـي املجلاّ ت والكتب العلمية ،ومت تقدمي ع�شرات العرو�ض فـي امل�ؤمترات وور�ش
العمل املح ِّلية وال ُّد َو ِلية .كما وين ِّفذ العديد من طلاّ ب الدكتوراه واملاج�ستري حال ًّيا �أبحاث �أطروحاتهم حتت
�إ�شراف باحثي املعهد ،وبالتعاون مع باحثني من معهد التخنيون ،جامعة بري ال�سبع وجامعة حيفا؛ بالإ�ضافة
�إىل ذلك فقد نفَّذ  4من طلاّ ب الكل ّيات م�شاريع تخ ُّرجهم فـي خمتربات املعهد وحتت �إ�شراف الباحثني
فـيه.

[]I V

البحث العلمي لطلّاب المدارس

ناط ِق ّي التابع جلمعية اجلليل ،مت
مببادرة َم ْر َكز الأبحاث والتطوير ا َمل ِ
العلمي
ت�أ�سي�س مركز املي�سم عام  ،1999بهدف تر�سيخ وتذويت البحث
ّ
الطب البديل
لدى جيل ال�شباب فـي املدار�س ،ومن �أجل ِحفْظ و�إحياء ّ
والتداوي بالأع�شاب .يحتوي ا َمل ْر َكز على دفـيئة للأع�شاب الط ِّبية ،قاعة
ا�ستقبال ،خمتربات� ،صفوف تعليمية ،زوايا طيور ،نحل� ،أ�سماك وغريها.
ي�ستقبل ا َمل ْر َكز الزائرين من جميع الفئات والأجيال ،كما ي�ساهم ك َم ْر َكز
والزراعي
البيئي
وخا�صة البحث
العلمي،
بيوتكنولوجي فـي البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الطب احلديث .خالل �سنة 2012
ولتطوير ا�ستخدام الأع�شاب الط ِّبية فـي ّ
قام بزيارة ا َمل ْر َكز  5000طالب ،وكذلك نفَّذ  540طال ًبا �أبحا ًثا علمية فـي
موا�ضيع البيئة ،البيولوجيا والزراعة.
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مشروع «براءة اختراع» (بتنت)

�أثمر التعاون بني معهد البحوث التطبيقية وجمعية «قيادات» فـي رام
اهلل عن �إن�شاء م�شروع ،حتت �إطار برنامج ال�شراكة التابع لالتحِّ اد
أوروبي لل�سالم ملدّة ثالث �سنوات ،بعنوان :براءات االخرتاع –
ال ّ
ال�شراكة من �أجل التكنولوجيا والريادة .يهدف هذا الإجراء �إىل تعزيز
االقت�صادي بني ال�ض ّفة الغربية و�إ�سرائيل
منوذج ُم�ستدام للتعاون
ّ
بوا�سطة زيادة الفر�ص البحثية والتطوير .يقوم  10باحثني 5 ،من ك ّل
طرف ،بالعمل م ًعا ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة لكال الطرفـني ،مبا ي�سهم
فـي تطوير �آل ّيات م�شرتَكة ملعاجلة امل�شاكل امل�شرتَكة� .إنّ اال�ستثمار فـي
البحوث والتنمية ي�ساعد على احلفاظ على املكا�سب التي حتقَّقت فـي
من ّو وتط ُّور االقت�صاد .ي�سعى هذا العمل �إىل معاجلة النق�ص العا ّم فـي
ال�شح فـي املوارد املالية والت�سهيالت
ُفر�ص البحث فـي فل�سطني نتيجة ّ
املهنية ،وحمدود ّية اجلهود امل�شرتَكة بني رجال الأعمال وامل� َّؤ�س�سات
البحثية ،وبيئة ال تعطي �أولوية للبحث فـي الوقت احلا ّ
يل.

ِم َنح دراسية للطلّاب الجامعي ّين

م�شروع «م� َّؤ�س�سة تتبنى مدينة» :مببادرة معهد البحوث
التطبيقية ،وبالتن�سيق مع ق�سم الرتبية والتعليم فـي
بلدية �شفاعمرو و�سلطة البحث فـي جامعة حيفا ،مت
احل�صول على ِ 47م ْنحة درا�سية بتمويل من وزارة
العلومُ ،خ ِّ�ص�صت للطالب الأكادمي ّيني ،من مدينة
�شفاعمرو ،الذين يدر�سون فـي جامعة حيفا .وذلك
مقابل م�ساعدة طلاّ ب ثانو ّيني فـي موا�ضيع العلوم
واللغة الإجنليزية والريا�ضيات.
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دورات فـي العلوم

ت�شجيع الط َلبة العرب على درا�سة العلوم التطبيق ّية� :شارك الع�شرات من طلاّ ب املرحلة
خا�ص َمل ْر َكز الأبحاث التابع جلمع ّية
الثانو ّية من �شفاعمرو وبري املك�سور ،فـي برنامج ّ
اجلليل ،لت�شجيع درا�سة العلوم كجزء من ر�سالة اجلمعية و�إ�سرتاتيج َّيتها لتنمية املوارد
العربي.
الب�شر ّية فـي املجتمع
ّ
قام باحثون من اجلمعية بتوفـري املحا�ضرات ،التدريبات ،املختربات العلمية احلديثة
واملرافقة ال�شخ�صية ،حيث تعرف الطلبة على العلوم املختلفة ،وعلى منهج ّية الأبحاث
العلم ّية .بالإ�ضافة �إىل قيامهم ب�صياغة اقرتاحات لبحوث علم ّية وتنفـيذها مب�ستوى
علمي حتت �إ�شراف وب�إر�شاد الباحثني من معهد البحوث.
ّ

[]I V

سب ُل التعاون مع شركة “مكوروت”
مركز األبحاث فـي الجليل يبحث ُ

اجتمع طاقم َم ْر َكز الأبحاث ا َمل ْن ِط ِق ّي فـي اجلمعية مع مندوبني من �شركة «مكوروت»،
وال�صناعي و�إعادة
ال�صح ّي
وبحث الطرفان ُ�س ُبل التعاون فـي جمال تنقية مياه ال�صرف
ِّ
ّ
الزراعي .وكانت �شركة «مكوروت» قد �أعربت عن اهتمامها بالأبحاث
للري
ا�ستعمالها ّ
ّ
التي يقوم بها ا َمل ْر َكز فـي هذا املجال.
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فـي نهاية اللقاء مت اال ِّتفاق على �أهم ّية التعاون بني الطرفـني .ومن اجلدير ذكره �أن مندوبي �شركة
«مكوروت» �أعربوا عن �إعجابهم واهتمامهم فـي التكنولوجيا احلديثة التي مت تطويرها فـي َم ْر َكز
الأبحاث فـي جمال معاجلة مياه ال�صرف.

لقاء مع ناشطات من اليابان

أهم
اجتمع ر�ؤ�ساء الأق�سام املخت ِلفة فـي اجلمعية مع نا�شطات من اليابان .حيث مت ا�ستعرا�ض � ّ
الن�شاطات وامل�شاريع اجلارية فـي اجلمعية .وكانت ال�ضيفتان قد �أعربتا عن رغبتهما فـي زيارة
اجلمعية والتع ُّرف على ن�شاطاتها املخت ِلفة .كما قام طاقم اجلمعية ب�إجراء جولة تعارف فـي
التوجه �إىل َم ْر َكز املي�سم .يذكر �أنّ ال�ضيف َتينْ تعمالن
خمتربات و�أق�سام َم ْر َكز الأبحاث ،ومن ّثم مت ُّ
فـي جمال الإعالم وتطوير ودعم امل�شاريع.
التقـــريــــــــر
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[ ] IV
حي ّة بإصدار العديد من المنشورات التوعو ّية فـي مواضيع ع ّدة
قـــام قسم الحقوق الص ّ
مؤسساتنا ،منها:
تهدف إلى تنمية الوعي لدى أبناء مجتمعنا وداخل
ّ

منشورات توعية بموضوع اإلدمان ومخاطره تستهدف جمهور الشباب وط ّالب المدارس.
طباعة الصقات فـي مواضيع مختلفة حول المحافظة على البيئة ،التوفـير فـي الطاقة،

والتشجيع نحو إعادة االستعمال والتدوير .وزعت هذه الالصقات على ط ّالب المدارس
والمشاركين فـي دورات االستكمال المختلفة.

منشورات فـي مج ّالت علمي ّة وكتب عالمي ّة:
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:إصدارات المَر َْكز ومقاالت

1. Markovics، A.، Cohen، I.، Muklada، H.، Glasser، T.A.، Dvash، L.، Ungar، E.D.،
Azaizeh، H.، Landau، S.Y. 2012. Consumption of Pistacia lentiscus foliage alleviates
coccidiosis in young goats. Veterinary Parasitology 186، 165– 169.
2. Azaizeh، H.، Halahleh، F.، Najami، N.، Brunner، D.، Faulstich ، M.، Tafesh، A.
2012. Antioxidant activity of phenolic fractions in olive mill wastewater. Food
Chemistry 134: 2226-2234. Hassan Azaizeh، Fares Halahlih، Naim Najami، Doris
Brunner، Martin Faulstich، Ahmed Tafesh. (2012). Antioxidant activity of phenolic
fractions in olive mill wastewater. Food Chemistry 134:2226–2234.
3. Gnatek Y، Zimmerman G، Goll Y، Najami N، Soreq H، Friedman A. 2012.
Acetylcholinesterase loosens the brain›s cholinergic anti-inflammatory response and
promotes epileptogenesis. Front Mol Neurosci. 5:66.
4. Azaizeh، H.، Halahleh، F.، Abbas، N.، Muklada، H.، Markovics، A.، Ungar، D.،
Landau، S. 2012. Polyphenols from Pistacia lentiscus and Phillyrea latifolia impair
the exsheathment of gastro-intestinal nematode larvae. Veterinary Parasitology (in
press). http://dx.doi.org/10.1016/j.vetpar.2012.08.016.
5. Azaizeh، H.، Gerchman، Y.، Linden، K.، Barstow، C.، Kalbouneh، S.، Tellawi، A.،
and Albalawneh، A. 2012. Constructed wetlands and UV systems for removal of
enteric pathogens and wastewater contaminants. Submitted to: Water Science and
Technology (in press).
6. Azaizeh، H. 2012. Effects of Mineral Nutrients on Physiological and Biochemical
Processes Related to Secondary Metabolites Production in Medicinal Herbs.
Chapter in: Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology 6 (Special
Issue 1)، ©2012 Global Science Books. pp. 105-110.
7. Sabbah I.، Baransi K.، Massalha N.، Dawas-Massalha A.، Saadi I.، and Njidat A.،
Efficient nitrogen removal from wastewater by tuff-based intermittent biofilter.
Ecological Engineering (In press).
8. 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، 46، 3، 789-798 (2012).
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:مؤتمرات
1. October 2012 COST Action meeting، Lisbon، Portugal. Title of Presentation:
Fortification of tomatoes and basil plants with selenium for food consumption.
2. September 2012 Phytotechnology، 9th International conference، Hasselt University،
Belgium. Title of Presentation: Removal of pathogens and organic contaminants
from wastewater using constructed wetlands and UV systems.
3. March 2012 IWA – WWPR 2012، Heraklion، Crete، Greece. Title of Presentation:
Constructed Wetlands and UV Systems for Removal of Enteric Pathogens and
Wastewater Contaminants.
4. March 2012 INCO – Innovation، Murcia، Spain. Title of Presentation: Mobile
Integrated Sustainable System for Treatment of Organic Wastewater (MISSTOW،
EU، project).
5. February 2012 BMB meeting، Koblenz، Germany. Title of Presentation: Sustainable
treatment of reject streams and emerging micropollutants from wastewater
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عروض فـي مؤتمرات وورشات عمل:
1. Nedal Massalha ، Haim Shaindruf، and Isam Sabbah.
Anaerobic treatment suitability for pomegranate wastewater
and biomethane potential. International Association of
Mediterranean Agro-Industrial Waste. International
Workshop، June، 5-8، 2012، Santarem، Portugal.
2. Isam Sabbah، Katie Baransi، Anwar Dawas ، Nedal Masalha،
Ibrahim Sadi and Ali Nejidat. Nitrification through
wastewater treatment in intermittent biofilter system. IWA
Regional Conference on Wastewater Purification and reuse
(WWPR)، March 28-30، 2012، Heraklion، Crete، Greece.

�شارك الأ�ستاذ ن�ضال م�صاحلة ،الباحث فـي مركز الأبحاث ا َمل ْن ِط ِق ّي فـي
جمع ّية اجلليل ،فـي جمموعة عمل ُد َو ِلية بتمويل الوكالة الأمريك ّية للتنمية
أقليمي ،التي اجتمعت فـي قرب�ص ،حول مو�ضوع ت�أثري
ال ُّد َو ِلية والتعاون ال ّ
ال�صرف فـي معا�صر الزيت على �أ�شجار الزيتون ،والأرا�ضي والبيئة.
وقام الأ�ستاذ م�صاحلة بعر�ض الأبحاث وامل�شاريع الغن ّية َمل ْر َكز الأبحاث فـي
جمال ال�صرف فـي معا�صر الزيتون ،كما قام با�ستعرا�ض ن�شاطات وبرامج
جمع ّية اجلليل.
�شارك د .ع�صام �صباح فـي م�ؤمتر اجلمعية العامل ّية للمياه ( ،)IWAوالذي
تناول مو�ضوع معاجلة املياه العادمة و�إعادة ا�ستعمالها .وقد ُع ِقد امل�ؤمتر فـي
مدينة هريكليون فـي اليونان.
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ويذكر �أن د� .صباح هو ع�ضو فـي اللجنة العلم ّية للم�ؤمتر ،وقد ق َّدم ورقة
علم ّية بخ�صو�ص ا�ستعمال تكنولوج ّيات ب�سيطة ملعاجلة املياه العادمة
الزراعي.
للري
و�إعادة ا�ستعمالها ّ
ّ
�شارك د .ح�سن عزايزة فـي نف�س امل�ؤمتر ،وقدم ورقة علم ّية بعنوان
«ا�ستخدام الأ�ش ّعة فوق البنف�سج ّية لإزالة م�س ِّببات الأمرا�ض املعو ّية
ال�صح ّي».
واملل ِّوثات من مياه ال�صرف
ِّ
كما و�شارك د .عزايزة فـي م�ؤمتر «االبتكارات» فـي �إ�سبانيا ،وق َّدم
ورقة علم ّية حول معاجلة مياه ال�صرف الع�ضو ّية .وكان قد �شارك فـي
م�ؤمتر  BMBفـي �أملانيا ،وق َّدم ورقة حول تقن ّيات ملعاجلة �أ�سباب تل ُّوث
ال�صح ّي.
اجلداول من مياه ال�صرف
ِّ
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[]V
يقوم ق�سم تطوير امل�صادر ب�إدارة وتعزيز العالقات اخلارج ّية بني
اجلمعية وال�شركاء واملانحني ال ُّد َو ِل ّيني ،بهدف تو�سيع قاعدة التعاون
والت�أثري فـي الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتَك.
يقوم الق�سم بتطوير برامج اجلمعية 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 اجلمعية عن طريق الإعالم.
ُي ْ�سهم ق�سم تطوير امل�صادر فـي �إ�صدار الن�شرات الإلكرتون ّية والتقارير
وح ْت َلنة موقع الإنرتنت والإ�صدارات املختلفة.
ال�سنو ّية َ

ال�شرك ــاء واملانح ــون
المؤسسات والصناديق المانحة لجمعية الجليل والشركاء
ّ
لعام 2012
ّ
بالشكر والتّقدير إلى الجهات المانحة
تتقـــ ّدم جمعيّة الجليل
ّ
ّ
مؤكدين
والشركاء على مساهمتهم فـي تطوير عمل الجمعيّة،
عزمنا على المض ّي قدما فـي مسيرة التّنمية والتّطوير والبناء
لخدمة القضايا العادلة لمجتمعنا.
االتحاد األوروب ّي.
 ِ ّ The European Union  Open Society Instituteصندوق المجتمع المفتوح.  Misereorصندوق مزريور.  Church of Scotlandتشرش ُأوف سكوتالند (الكنيسةاألسكتلنديّة).
  The Kadoorie Charitable Foundationصندوقكدوري.
  New Green Fundالصندوق األخضر الجديد. جهاز االحصاء الفلسطين ّي. صندوق التعاون. بلديّة شفاعمرو. سلطة مكافحة المخ ِّدرات הרשות למלחמה בסמים. أركين هولدينغز ארקין הולדינגז. وزارة العلوم. وزارة التربية والتعليم. -وزارة الصحة.
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[ ] VI
أعضاء الهيئة االدار ّية:

المديـــــر العــــــــام :بـــكـــــــر عـــــــواودة
الطاقم اإلداري

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

رميا زايد-حايك ،من�سقة �إدار ّية و�أمينة مكتبة
�سهري حنا�-أرملي ،مرا ِقبة ح�سابات ومديرة ق�سم املال ّية
قسم التطوير والتواصل مع الجمهور

أعضاء اللجنة االستشار ّية لمعهد البحوث التطبيقي ّة :

د .خالد غنامي – جامعة حيفا
د .مزيد فالح – ممثل جمهور
د .جمال يا�سني – بلدية �شفاعمرو
د� .أوري ت�سولر – جامعة حيفا
د� .صالح ح�سون – ممثل جمهور
د .علي غنيم – ممثل جمعية اجلليل
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كري�ستينا بريمن  ،رئي�سة الق�سم
من�سقة تطوير املوارد
كري�ستني خوري-ب�شارةِّ ،
حية
مركز الحقوق الص ِ ّ

املحامية لينا �أبو مخ زعبي ،مديرة املركز
من�سق برنامج «ال للمخدِّ رات»
�أحمد خاليلةّ ،
مركز العدل البيئ ّي

عالء حيدر ،حمام ،مدير املركز
�أمرية عراف -حمامية
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مي�ساء توتري-فاخوري ،مهند�سة تخطيط عمرا ّ
ين مديرة
م�شروع دمية
غزالن �أبو معمر  -من�سقة ,م�شروع دمية – منطقة النقب
�أمان جراي�سي – من�سقة ,م�شروع دمية – منطقة ال�شمال
رباب ُقربي -من�سقة ,م�شروع دمية  -منطقة املثلث
مركز ركاز لبنك المعلومات

�أحمد �شي ــخ حمم ــد ،مدير املركــز
من�سقـة التوا�ص ــل مع اجلمهور
ليانا فاهومّ ،
فرع النقب

من�سقة م�شروع «�صمود الأهل فـي النقب»
هدى �أبو عبيدِّ ،
معهد البحوث التطبيقي ّة

العلمي
د .مدحت عثمان – املدير
ّ
الطاقم اإلداري

كلري طواف�شة – م�ساعدة �إدار ّية
�شريين ن�صراهلل – حما�سبة
الباحثون:

العلمي
د .مدحت عثمان ،املدير
ّ
د.جري�س جدعون
د .ح�سن عزايزة
د .ع�صام �صباح
د� .صبحي ب�شري
د� .أحمد يزبك
د� .أحمد طاف�ش
د .عادل �شالعطة

د .مالك يو�سف
د .وليد خليفة
د .نعيم جنمي
د .و�سيم برية
د� .ساري عا�صله
د .لينا غنطو�س
مساعدو األبحاث:

ن�ضال م�صاحلة ،طالب للقب الثالث فـي الهند�سة البيئية
هبة �أبو تايه ،ماجي�ستري العلوم ( ،)MScالتخنيون
كيتي بران�سي ،ماجي�ستري العلوم ( )MScفـي الهند�سة البيئ ّية
فار�س حالحلة ،كيمياء
رهام انعيم ،طالبة ماج�ستري العلوم ( ،)MScجامعة حيفا
حممد ح�سني
رهام حمروم
حممد حمروم
رنا خماي�سي
�آالء جبارة
معتز زعبي
هدير حبيب اهلل
وداد ار�شيد
فدوى دباح�-أ�سدي
�أحالم �صليبا
رغدة مريني
مركز الميسم:

د .مدحت عثمان  -مدير
ديانا ب�صول – مر ِّكزة
هيام بدارنة – مر�شدة
نعمة �أبو يون�س – مر�شدة
كفاح علوان – مر�شد
�شادي هربات -مر�شد
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ودا ًعــا ابـــو عنــــان  ..ويبقـــى عملـــك
يف زخم حياتنا املت�سارعة ،مت�ضي ال�سنون وتنق�ضي
الأ ّيام كربق ،ال ترتك لنا حلظة للتف ُّكر والتم ُّعن
والتعلُّم ،فن�سري يف طرق ال نعلم كيف اخرتناها �أو يف
� ّأي حماور زمنية ومكانية ق َّررنا �سلوكها ،وماذا كان
�سيحدث لو اخرتنا طري ًقا �آخر دون الذي اخرتناه،
وكيف �ستكون حياتنا ومن �سيكون �أ�صدقا�ؤنا! �أهي
ونفاج�أ كم
املُ�صادفة �أم هو القدر؟ ننظر �إىل الوراء َ
م�ضت بنا الأ ّيام وكم تغيرَّ نا ،ونقول البارحة ك ّنا
كذا...
�أهو القدر الذي ع َّرفني عليه �أم هي اختياراتنا
احلياتية؟ هل هو اختيارنا طريق الن�ضال والعمل
اجلماهريي؟ ال �أدري ،ولكن ،وبدون ّ
�شك ،القدر هو
ّ
الذي �أخذه م ّنا.
قبل يوم من وفاته زرت �صديقي �أبا عنان،
ريا�ض َّ
ال�ش ْحربي ،يف م�ست�شفى العفولة ،وقد
�صادما م�ؤملًا بك ّل املقايي�س.
كان امل�شهد
ً
هناك التقينا �أهله وذويه الذين الزموه
خالل فرتة مر�ضه املفاجئ الذي
ا�ستمر �شه ًرا �أم�ضى منه ع�شرين
يوما يف غيبوبة كاملة .عندما
ً
ر�أيته يف هذه احلال انتف�ض
قلبي �أملًا وح�س ــرة على
�أب ـ ــي عنـ ـ ــان الرجـ ــل
املنا�ضـ ــل ال�شريــف.

46

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة
للبحــوث والخدمـــات الصحـيــــة

وللأ�سف ،بعد يوم من زيارتي تلك ،اقتحم �سكونَ ال�صباح ،دون ا�ستئذان ،خرب وفاته فوقع علينا
كال�صاعقة.
معرفتي ب�أبي عنان تعود �إىل �سنني طويلة ،لكنّ توطيد العالقة ومعرفتي القريبة به تعود �إىل املا�ضي
القريب ،حني �شغل تط ُّو ًعا من�صب ع�ضو الهيئة الإدارية جلمعية اجلليل منذ ثالث �سنوات ،تولىّ خالل
تط ُّوعه �إدارة ّ
ملف �إغاثة �أطفال مر�ضى ال�سرطان الفل�سطين ّيني من غزّة يف امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية.
ربعات العينية واملادِّية و�إر�سالها اىل امل�ست�شفيات .كان عمله وطن ًّيا
ود�أب مع �أهل اخلري على جمع الت ُّ
و�ساما ،كان متوا�ض ًعا ،مل يتفاخر
�صاد ًقا
وخمل�صا معتمِ دً ا جتربة غنية و�أ�صيلة .مل يطلب �شهرة �أو ً
ً
َ
يوما فيما ق َّدم �أو �أجنز .وكنت �أتل ّقى تقارير من االخت�صا�ص ّيني االجتماع ّيني يف امل�ست�شفى عن �أهمية
ً
إيجابي الذي يرتكه لدى املر�ضى وعائالتهم .كان ،رحمه اهللّ ،
يدق الأبواب جلمع
ل
ا
أثري
�
الت
وعن
عمله
ّ
ربعات من �أهل اخلري ب�إخال�ص وتفان حاملاً قوائم باالحتياجات املختلفة� .إلاّ �أنّ عمله مل يقت�صر
الت ُّ
على تلبية االحتياجات العينية بل كان يحمل ه ًّما �إن�سان ًّيا وطن ًّيا بك ّل ما للكلمة من معنى ،فكان يعرف
�أ�سماء الأطفال و�أ�سماء عائالتهم ،ق�ص�صهم� ،أحالمهم ومعاناتهم .ويف ليايل الأعياد كان يرتك بيته
ليذهب ويو ِّزع املعايدات على الأطفال يف امل�ست�شفى لري�سم ابت�سامه على حم ّياهم.
لت�شحن معنو ّياته من جديد فيعود امل ّرة تلو الأخرى دون كلل �أو ملل .مل يث ِن ِه
كانت هذه االبت�سامة كافية َ
ي�ستوح�ش الدرب ،وبقي �سائ ًرا مع رفاقه و�أ�صدقائه يف العطاء،
هول املعاناة وحجم االحتياجات ،ومل
ِ
ب�صمت متوا�ضع و�إباء َمهيب .كان يرف�ض �أن تق َّدم له ر�سالة �شكر وتقدير ،و�إن كان ال ب ّد من ذلك،
ملزم ،وكان
موجهة �إىل اجلمعية ال
ِ
وطني ِ
فكان ُي�ص ّر �أن تكون َّ
ل�شخ�صه؛ لأ ّنه كان ي�ؤمن �أ ّنه يقوم بعمل ّ
مفاخر بعمله .وكعادته كان يتو َّدد ب�أ�سلوبه ال�ساخر من الدنيا مت ِّو ًجا مقولته بابت�سامة مليئة
كتوما غري
ٍ
ً
باملعاين "هذا عملي �س�أقدِّ مه يوم احل�ساب".
ً
ّ
َح ِظي �أبو عنان بتجربة غنية ووا�سعة ،فكان نا�شطا �سيا�س ًّيا يف �أ ّيام �شبابه ومت توقيفه عدّة م ّرات .ومنذ
َ
والنه�ض ِو ّية،
الدميقراطي ،ظهر ك�أحد القياد ّيني لدعم ر�سالة احلزب التنموية
الوطني
ت�أ�سي�س التج ُّمع
ّ
ّ
غني عن التعريف يف ك ّل الق�ضايا الن�ضالية والوطنية
وما �أ�سلفتُه �أعاله ما هو �إلاّ َغ ْي�ض من َف ْي�ض ،فهو ّ
َ
التي تواجه �شعبنا .مت َّيز �أبو عنان بروحه ال َّد ِمثة و�أخالقه العالية ،وقد �أبدَ ع يف طرق تعامله مع النا�س،
يهتم باالجتماع
فعمل على طريقته االجتماعية الغنية مبهارات ا ِّت�صال ق ّل نظريها يف زمننا ،فكان ّ
يوما املحادثة الهاتفية عن اللقاء ،وعندما كان يتَّ�صل كان يقول:
تغن ً
بالنا�س وج ًها لوجه ،ومل ِ
"حمادثتي ،فقط ،لالطمئنان عليك حتى �ألقاك قري ًبا".
الوطني والن�ضا ّ
يل ،ونحن� -أبناءك و�أ�صدقاءك ورفاق
�أبا عنان ،رحلت ع ّنا ب�صمت ،كعادتك يف عملك
ّ
ّ
دربك� -سائرون ن�ضيء ال�شموع يف طريق �ش َققته ب�صمت وكربياء� ...سي�شتاق �إليك كل من عرفك...
�صعب وم�ؤمل جدًّا التحدُّث عنك بلغة "كان ،"...ولكن عزاءنا بعملك احلا�ضر بيننا.
بــكـــــر عــــــواودة
مدير عام جمعية اجلليل
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