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ات  ميررّ العامل فـي تغيرّ
اجتماعيرّة و�سيا�سيرّة واقت�ساديرّة 
ر على حياة  وتكنولوجيرّة توؤثِّ
ا ُينِتج  الأفراد واملجتمعات، ممرّ
يات كبية اأمام املجتمعات  حتدِّ
�سات فـي ا�ست�سراف  واملوؤ�سَّ
ات والتعامل مَعها.  هذه التغيرُّ
ولعل التغيي الكبي احلا�سل 
فـي اأمناط التوا�سل الجتماعيرّ 
ودخول امليديا كعامل مرَكزيرّ 
يات  ي�سع املجتمع اأمام حتدِّ
كربى، ول �سيَّما اأنَّ �سرعة 
نقل املعلومات اأ�سبحت كبية 
وحتديًدا كيفـيرّة ال�ستفادة 
ات والو�سائط  من هذه التغيرّ
فـي حتقيق اأهداف املجتمع 
�سات العاملة فـيه. واملوؤ�سَّ

من  يرافقها  وما   ، العربيرّ العامل  فـي  اجلارفة  ات  التغيرّ خ�سمِّ  وفـي 
فـي  والإثنيرّة،  الطائفـيرّة  النق�سامات  وتنامي  وعنف  وقتل  ت�سريد 
ة العربيرّة؛ يواجه جمتمعنا العربيرّ  مرحلة غي م�سبوقة من تاريخ الأمرّ
فمن  الآخر،  اأحدهما  يغذي  اجتاهني  فـي  ج�سام  يات  حتدِّ البالد  فـي 
املواطنني  جِتاه  �ساتيرّة  واملوؤ�سَّ ال�سعبيرّة  العن�سريرّة  تتنامى  اأوىل  ناحية 
العرب كاأفراد وكجماعة، ويظهر هذا جليًّا فـي �َسنرّ املزيد من القوانني 
 ، العربيرّ املجتمع  لحتياجات  املرتاكم  الإهمال  اخلطية،  العن�سريرّة 
�سات  موؤ�سرّ وبناء  العاملة  والقوى  التحتيرّة  البنى  فـي  ال�ستثمار  قلرّة 
ناحية  ومن  الفقر وغيها.  البناء وحماربة  وتو�سيع خرائط  ة  اأكادمييرّ
د  ثانية تتفاقم الأزمات الداخليرّة ب�سكل خطي وم�ستفِحل ب�سكل بداأ يهدِّ
ال�سكن  واأزمة  والبطالة  فالعنف   . العربيرّ للمجتمع  الجتماعيرّ  الن�سيج 
والتعليم  الرتبية  فـي  وجهود  خطط  وجود  لعدم  ونتيجة  رات  موؤ�سِّ هي 
والقت�ساد والبنى التحتيرّة. اإذ اأنرّ املناف�سة الكبية على املوارد القليلة 
، الأمر الذي ي�ستدعي  تنتج ظواهر مقِلقة وخطية داخل املجتمع العربيرّ
 ، تنظيم اجلهود وبناء اإ�سرتاتيجيرّات عمل على م�ستوى املجتمع العربيرّ
�ساتها الأهليرّة وقيادتها املحلِّيرّة. ومن هنا  يتمرّ تنفـيذها من خالل موؤ�سَّ
ًل وعلى  ه نداءنا اإىل �سرورة توحيد اجلهود معتمدين على الذات اأوَّ نوجِّ

نقد الذات من اأجل التوجيه ال�سحيح للمجتمع.

�سة اأهليرّة لتعمل على تنمية املجتمع ونه�سته  قامت جمعيرّة اجلليل كموؤ�سَّ
رت اأهدافها واإ�سرتاتيجيرّاتها  فـي املجالت البيئيرّة وال�سحيرّة، وقد تطوَّ
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يا�سات املختِلفة فـي العقود  واأولويرّاتها مع التطورُّرات التي طراأت على املجتمع وعلى ال�سِّ
اأكرب  بتكثيف  العمل  اإىل  مبا�َسرة  توفـي اخلدمات  اهتمامها من  انتقل  اإذ  املا�سية، 
على التوعية للحقوق واخلَدمات، وعلى املرافعة احلقوقيرّة لتوفـي هذه اخلدمات، مع 

يرّة والبيئيرّة.  الت�سديد على جودة اخلدمات ال�سحِّ

�سات  نرى، فـي جمعيرّة اجلليل، اأن »جودة احلياة« هي نتيجة للتعامل العادل بني املوؤ�سَّ
واملواطنني. اإذ ُتعترب جودة احلياة اليوم امِلعيار الأف�سل لفح�ص مدى عدالة ال�سيا�سات 
يرّة والقت�ساديرّة والجتماعيرّة والتنمويرّة من ناحية امل�سمون وتطبيقها  البيئيرّة وال�سحِّ
فاإنرّ  للمواطنني دون متييز. من هنا،  الأف�سل  للعطاء  ت�سعى  واحدة  �سمن منظومة 
يرّة مرتبط ب�سكل ع�سويرّ باجلوانب القت�ساديرّة  ن�سالنا �سمن العدالة البيئيرّة وال�سحِّ
الغذاء،  واأمناط  ة،  العامرّ واملوا�سالت  املحلِّيرّة،  التنمية  مثل  وال�سيا�سيرّة،  الجتماعيرّة 

بات اأخرى كثية.  والأمان ومركِّ

فـي �سنة 2013، انطلقت جمعيرّة اجلليل، فـي كافة املجالت التي تعمل بها؛ �ساعية 
اإن�سان  فـي اأبحاثها وبراجمها اإىل تطوير مفهوم جودة احلياة الذي ُيعترَب غاية كلرّ 

ة. بحيث ي�سبرّ فـي بناء حياة كرمية وحمرَتمة لالأفراد والأقلِّيرّات ومب�ساواة تامرّ
طة  كانت هذه ال�سنة حافلة بالن�ساطات، مترّ خاللها تنفـيذ العديد من الربامج املخطَّ
ا لأهم الن�ساطات والربامج  ة اأق�سام اجلمعيرّة. ويعِر�ص هذا التقرير تلخي�سً فـي كافرّ

التي قامت بها.

فـني  اإدارة اجلمعيرّة بال�سكر والتقدير لأع�ساء الهيئة الإداريرّة واملوظَّ وختاًما، تتقدم 
اأن نكون قد  اآملني  َبرناجَمها  والباحثني والداعمني على عملهم الدوؤوب فـي حتقيق 

قنا هدفنا وم�ساهمتنا فـي بناء م�ستقبل اأف�سل لأبناء �سعبنا وطاقاتنا الواعدة. حقرّ

ة والتقدير مع املحبرّ
اإدارة جمعيرّة اجلليل 

ـــة حتى   رـّ رئي�ســـة الهيـــئــــــة الإداريـــ
ايلول 2013

روزالنـــد كريــــــم دعــيــــم

ـــة من ايلول 2013 رـّ رئي�ص الهيـــئــــــة الإداريـــ
د. جمــــال دقدوقـــي

 املديــــــــر العــــــــام
بــكــــــر عـــــــواودة
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ست جمعيّة الجليل، الجمعيّة  تأسَّ
للبحـــــوث  العربيّـــة  القطريــــّة 
 ،1981 عام  يّة،  ّحِ الّصِ والخَدمات 
العربيّة  الجمعيّات  أوَّل  من  وهي 
وُتعرف  إسرائيــــل.  فـي  األهليّـــة 
وغيـــــر  حكوميّـــة،  غير  كجمعيّة 
وتنمية  تطوير  إلى  تسعى  حزبيّة 
المجتمع العربــــّي فـي المـجـــاالت 
والعلـــميّة  والبيئيّـــة  يّـــــة  الصّحِ
الجمعيـــّة  تعمــــل  والتنموّيـــة. 
والمبادرة  الّتحرُّك  تدعم  ببرامج 
خالل  من  األعلى  إلى  القاعدة  من 
والّتنظيم  المحّلِّي  العمل  تقوية 
المجتمَعّي وتحفـيز المبادرات فـي 

المجتمع العربّي.

 تعمل الجمعيّة من خالل تطوير إستراتيجيّات عمل وبرامج 
تنموّية تحمي حقوق اإلنسان وتدعمه فـي المجال االجتماعّي 
ّي على أساس ضمان حّقه فـي  واالقتصادّي والبيئّي والصّحِ
وكيانه  ُهويَّته  تطوير  فـي  وحّقه  والمستِقرّة،  اآلِمنة  الحياة 
التفاعليّة  والمشارَكة  بالمساواة  وحّقِه  والجماعّي،  الفردّي 
تها فـي تقوية  ز مهمَّ والعيش الكريم اآلِمن والمستدام. وتتركَّ
المجتمع الفلسطينّي فـي إسرائيل من خالل التوعية والتثقيف 
ّي والعلمّي والبحوث المهنيّة واالبتكار العلمّي  البيئّي والّصّحِ

والمبادرات والمراَفعة والعدالة البيئيّة لكّل المواطنين.
فـي مسارين:  العمل  رؤيتها من خالل  الجليل  ٌتنّفِذ جمعيّة   
األّول، المشاريع العاّمة المؤّلفة من ثالثة أقسام مهنيّة: مرَكز 
الحقوق الّصّحيّة، مرَكز العدل البيئّي، ركاز بنك المعلومات. 
والّثاني، المشاريع اإلستراتيجيّة التي تشمل مرَكز األبحاث 
يّة للبحوث واإلرشاد.  التطبيقيّة والميسم- مرَكز الّنباتات الطبِّ
يشمل هذا التقرير عرًضا مختَصرًا ألهّم إنجازاتنا خالل سنة 
ر مجاالت عملنا، المنطَلق الفكرّي  2013، وهو يعكس ويصوِّ
يات الجمعيّة واألهّم من كّل شيء،  لجهودنا، إنجازات وتحّدِ

قناعاتنا بضرورة الّتغيير.
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الهيــــئــــة العــــامـــــة

الهيــــئــــة اإلداريــــة

المديــــر الـعـــــام

المشاريــــع اإلستراتيجـــــيـــــة

مركز األبحاث الميســـــم
التطبيقية

نشاطات غير ربحية

.Antaki Ltdالعمل الجماهيري

Flurinex Ltd.

Galil Bio Ltd.

AgroBics Ltd.

Zaytouna Ltd.

Synthatex Ltd.

نشاطات البحث 
والتطوير

الشركات ومبادرات البحث والتطوير

المبادرات

المشاريـــع العامــــة

مركز الحقوق الصحية

مركز العدل البيئي

ركاز بنك المعلومات

إداري

التطوير 
والعالقات العامة

المكتبة

الحسابات
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جمعّية اجلليل حتتفـي باجتماعها ال�سنوّي الثالثني

احتفلت جمعيّة الجليل )أيلول 2012( بمرور ثالثين عاًما على تأسيسها 
سي الجمعيّة عام  بحضور د. حاتم كناعنة ود. شكري عطالله )من مؤّسِ
فـي  مناصب  عّدة  شغل  الذي  رابي،  سعيد  د  السيِّ وبحضور   ،)1981
الجمعيّة، منها رئيس الهيئة اإلدارّية لعّدة سنوات، باإلضافة إلى أعضاء 
الهيئة العاّمة واإلدارّية، مدير عاّم الجمعيّة، مدير مرَكز األبحاث، مديري 

األقسام وممّثِلين عن الجهات المراِقبة.
دة روزالند دعيم – رئيسة الجمعيّة: »نحن نبدأ  وفـي كلمتها قالت السيِّ
سي  مؤّسِ مشاركة  وُتسعدني  الجمعيّة،  تأسيس  على  الثالثين  بالعام 
د سعيد رابي، الذين  الجمعيّة د. حاتم كناعنة ود. شكري عطالله، والسيِّ
العهد،  على  سنبقى  أّننا  وَاِعُدهم  عربيّة،  جمعيّة  وأعرق  أكبر  سوا  أسَّ
ونحفظ اإلرث الثمين الذي وصل إلينا ونستمرّ فـي تطويره بما يتالءم 
د  واحتياجات المجتمع المعاصرة«. وأشادت روزالند دعيم بجهود السيِّ
بكر عواودة - المدير العاّم للجمعيّة، خاّصة فـي تجنيد الّدعم المالّي، 
د.  الجمعيّة. وأشادت بعمل  فـي  المراكز  لمديري  الجيّد  وفـي االختيار 
مدحت عثمان - مدير مرَكز األبحاث التطبيقيّة، على إعادة تأهيل وفتح 

مرَكز الميسم، كما وأشادت باجتهاد وتفاني الباحثين والموظفـين.

الأغ�سان تعانق اجلذور                                          
�سيها خالل الجتماع ال�سنوّي  م موؤ�سِّ جمعّية اجلليل تكرِّ

احلادي والثالثني

)أيلول  والثالثين  السنوّي الواحد  اجتماعها  الجليل  جمعيّة  عقدت 
منشآت  أحد   – الميسم«  »مرَكز  فـي  أجواء احتفاليّة  فـي   ،)2013
جمعيّة الجليل الهاّمة، واّلذي أقيم فـي كفر كنا - بحضور أعضاء الهيئة 
األّول  والرعيل  والباحثين  والموظفـين  العاّمة  الهيئة  اإلدارّية وأعضاء 
سي  مؤّسِ تكريم  تّم  وقد  الضيوف.  من  الجمعيّة ولفـيف  سي  مؤّسِ من 
الجمعيّة؛ د. حاتم كناعنة، د. أنور عوض، د.شكري عطالله، والناشط 
د إبراهيم نّعوم. وقد تّم إرسال رسالة تكريم إلى د. رونا  األهلّي السيِّ

سي الجمعيّة )ُاسكتلندا(.  مّكاي من مؤّسِ

اأم�سية رم�سانّية 
فـي  لإدارة وموظَّ

جمعّية اجلليل 

إفطاًرا  الجمعيّة  مت  نظَّ
فـي  جماعيًّا  رمضانيًّا 
 31 فـي  شفاعمرو  ه  مَتَنزَّ
طاِقم  بحضور   ،2013 تموز 
الهيئة  أعضاء  الجمعيّة، 
وأصدقاء  سي  مؤّسِ اإلدارّية، 
األمسية  خالل  الجمعيّة. 
دة روزالند دعيم  بَت السيِّ رحَّ
اإلدارّية  الهيئة  رئيسة   -
بعيد  أتهم  وهنَّ بالحضور 
وتّم  كما  السعيد.  الفطر 
د  السيِّ تكريم  اإلفطار  خالل 
بلدية  رئيس   - ناهض خازم 
لدوره  وذلك  شفاعمرو، 
وتعاونه  والفاعل  المميَّز 
وفـي  الجمعيّة.  مع  المثمر 
نضال  الفّنان  عرض  النهاية 
كوميدّية  فّنِيّة  فقرة  بدارنة 

ناِقدة.
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تغيريات اإدارّية فـي جمعّية 
اجلليل

في  المنعِقد  اإلدارّية  الهيئة  اجتماع  في 
تّم   2013 للعام  األوَّل  كانون  من  الثالث 
للهيئة  رئيًسا  دقدوقي  جمال  د.  انتخاب 
روزالند  السيّدة  شغلت  أن  بعد  اإلدارّية، 
أربع سنوات من  لمّدة  المنصب  دعيم هذا 
الصدد:  بهذا  قالت  وقد  والعطاء،  الخدمة 
وأعرق جمعيّة  أكبر  رئاسة  بتجربة  »أفخر 
العربّي. سيّما وأّننا استطعنا  في المجتمع 
تضاهي  كبيرة  وأبحاث  مشاريع  إنجاز 
العالميّة، وذلك بفضل تضافر  المستويات 

الجهود واإلدارة السليمة«.
وُيذَكر أّن د. جمال دقدوقي أختصاصّي في 
علم النفس، ومدير مرَكز الخدمات النفسيّة 
في كفر كنا، وممّثِل لواء الّشمال في لجنة 
عّدة  في  القطرّية، وعضو  العنف  مكافحة 
وقد  وطبيّة.  حقوقيّة  وجمعيّات  سات  مؤسَّ
فعلّي  بشكل  الماضية  السنوات  في  ساهم 
في  عضوًا  كان  حيث  الجمعيّة،  إدارة  في 
كّل  انتخاب  تّم  كذلك  التنفيذّية.  اللجنة 
دعيم  روزالند  دة  والسيِّ نّعوم  مبدا  د.  من 

كأعضاء في اللجنة التنفيذّية.

روزالند  دة  السيِّ أرسلت  المناسبة  وبهذه 
هة  دعيم رسالة شكر على الثقة والدعم موجَّ
الهيئة  وأعضاء  العاّمة  الهيئة  أعضاء  إلى 
للرئيس  ت  وتمنَّ الجمعيّة،  وطاِقم  اإلدارّية 

الجديد الّنجاح فـي عمله. 
وهذا نّصها:

3.12.2013

حضرة أعضاء الهيئة العاّمة األفاضل

أعضاء الهيئة اإلدارّية األفاضل

الباحثين والموظفـين األفاضل

جمعيّة الجليل

تحيّة من القلب،

رئاسة  من  سنوات  أربع  مسيرة  اليوم  أنهي 

لمسيرة  تتويًجا  أعتبرها  فترًة  الجليل،  جمعيّة 

استمرت 27 عاًما فـي العمل األهلّي.

البحث  الماضية  األربع  السنوات  خالل  حاولت 

عمل  وتمكين  الجمعيّة  لعمل  السبل  أنجع  عن 

مشاريع  لتنفـيذ  بالجمعيّة  والنهوض  الطاِقم 

خاّصة ومميّزة.

الشائكة  والظروف  الجّمة  الصعوبات  ورغم كل 

السنوات  خالل  منكم،  أحد  على  تخفى  ال  التي 

التوازن  تحقيق  من  تمّكنا  أننا  إال  الماضية، 

المالي ونجحنا فـي تجاوز معظم التحّديات التي 

وقفت عائقا أمام عمل الجمعيّة لسنوات طوال، 

الملّحة فـي جميع مجاالت  فعالجنا كّل القضايا 

واالجتماعيّة  والبيئيّة  الصحيّة  الجمعيّة:  عمل 

والعلميّة. وهذا لم يكن من فراغ بل جاء نتيجة 

والمتابعة  المتقن  والتنفـيذ  الُمحكم  التخطيط 

وإنني  رائعة.   إنجازات  لدينا  فكانت  الدؤوبة 

كيانها  وبقاء  الجمعيّة  بصمود  وأعتّز  ألفخر 

إلبداع  ومصدًرا  وحضاريًّا  علميًّا  صرًحا 

مجتمعنا ورزق أسرنا.

أوّد أن أشيد بعمل الفريق الذي دعمني ورافقني 

خالل السنوات الماضية والذي يتكوّن من كوكبة 

مميّزة من أبناء مجتمعي:

ودعموا  رافقوني  الذين  اإلداريّة  الهيئة  أعضاء 

د.  مصالحة،  السالم  عبد  عمري،  وائل  عملي: 

علي غنيم، نادرة يونس، د. سالم بالن، مصطفى 

د.  دقدوقي،  جمال  د.  نعوم،  مبدا  د.  حمود، 

إبراهيم  حداد،  ماجد  فرسون،  دالل  علي،  نهاد 

حصري، مطانس شحادة، محمد عباس، قدري 

أبو واصل، د. حسين طربيه وعوني شحادات، 

أمّدهم الله بالصحة والعمر الطويل، وطيُب الذكر 

رياض شحبري رحمه الله.

المدير العام السيّد بكر عواودة.

المدير العلمي لمرَكز األبحاث: د. مدحت عثمان، 

د. جريس جدعون.

الطاِقم اإلداري: ريما زايد، كلير طوافشة، سهير 

أرملي وغسان برانسي.

ومساعدي  األقسام  ومديري  الباحثين  وجميع 

األبحاث والموظفـين، لجميعكم الشكر من القلب 

فلوال عمُلكم وإخالُصكم وإبداُعكم لما كانت لدي 

األرض الخصبة للنجاح.

بي  ثقتها  على  العامة  الهيئة  أشكر  وطبًعا 

وأدعوهم  كما  اإلداريّة  الهيئة  فـي  وبزمالئي 

الجمعيّة  مع  المباشرة  العالقة  على  للحفاظ 

ونشاطاتها.

وطبًعا أتمّنى للرئيس الجديد النجاح بعمله وأدعو 

الجميع للتعاون الجّدي معه. 

الصحَة  الكريمة  وألسِركم  لكم  أتمنى  وأخيرًا 

والسعادَة والتميَّز واإلبداع ... ولمجتمعنا المزيَد 

من الصمود والتقّدم.

»ألّنه مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ«

محبّتي لكم روزالند دعيم
رئيسة الهيئة اإلداريّة )2009-2013(
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مــديــــر المَـــركــــــز: أحمـــــــد شيــــــــخ محمّـــــــــد

ُتعتبَر المعلومات، فـي يومنا هذا، مصدر قوّة، بل إن 
كّل األمور التخطيطيّة والتنفـيذّية مرتِبطة بالمعلومات 
الدّقة الموضوعيّة ومناليَّتها.  وخصائصها من حيث 
تخّص  التي  والمعلومات  األبحاث  من  الكثير  توجد 
المواطنين الفلسطينيّين فـي إسرائيل، ولكن قليلة هي 
مصادر المعلومات الدورّية والشموليّة الصادرة عن 

سات العربيّة أو الباحثين العرب. المؤسَّ
تّم إنشاء قاعدة بيانات مرَكز ركاز فـي جمعيّة الجليل 
المعلومات  فـي  الحاّد  النقص  وهو  رئيس  لسبب 
فـي  الفلسطينيّة  يّة  األقلِّ حول  الموثوقة  والبيانات 
إسرائيل. أما الهدف من وراء ذلك فهو بناء مصدر 
الحساسيّة  يملك  وشمولّي،  موضوعّي  معلومات 
األقلِّيّة  بمنظور  المعلومات  ويجمع  االجتماعيّة، 
بادر  وقد  وأْولوّياتها.  احتياجاتها  َوفق  الفلسطينيّة 
ميدانيّة  ُمسوحات  تنفـيذ  إلى  تأسيِسه،  منذ  المرَكز، 
لطات  عات السكانيّة، السُّ فـي مجاالت عّدة حول التجمُّ
فـي  الفلسطينّي  المجتمع  داخل  واألفراد  المحلِّيّة، 
إسرائيل. وفـي المقابل، فإّن البيانات التي تّم جمعها 
الحتياجات  أفضل  تقييم  فـي  كبير  بشكل  ساهمت 
يّة الفلسطينيّة فـي سعيها نحو التغيير لألفضل،  األقلِّ
األمد  طويلة  إستراتيجيّات  تخطيط  إلى  وبالتالي 
اليوم  ركاز  مرَكز  ُيعتبَر  المستمرّ.  التطوير  لضمان 
مرَكزا ديناميكيًّا قادًرا على االستجابة لتلبية الفجوات 
إسرائيل.  فـي  الفلسطينيّة  يّة  األقلِّ حول  المعلوماتيّة 
يّة هذه المعلومات فـي عمليّة ُصنع القرار،  ونظرًا ألهمِّ
لرفع  بها  والمشاَركة  لنشرها  يّة  أهمِّ الجمعيّة  ترى 

مستوى الوعي بين الناس ِتجاه قضاياهم الحيوّية.
التقـــريــــــــر 
ال�ســــــنـــــــــــــوي

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل 
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة 
للبحــوث  والخدمـــات الصحـيــــة 12



ِري نكبة 48  م�سروع �ِسِجاّلت: بحث واقع ُمَهجَّ
ت�سكيل جلنة توجيهّية علمّية:

ليرّة حول جمموعة  ياأتي هذا البحث الرياديرّ لي�سكل قاعدة بيانات اأوَّ
% تقريًبا من جُمَمل   20 اليوم  لون  ي�سكِّ اإذ   ،48 الـ  نكبة  ِري  ُمَهجَّ
املواطنني الفل�سطينيرّني يف اإ�سرائيل )داخل اخلطرّ الأخ�سر(. تكمن 
يرّة هذا البحث يف اأنه ي�سعى اإىل درا�سة اجلوانب الجتماعيرّة  اأهمِّ
ب�سكل  املعلومات  ا�ستعمال  يتمرّ  بحيث  رين،  للُمَهجَّ والقت�ساديرّة 

رين وحقوقهم. دقيق ومو�سوعيرّ لإبراز ق�سيرّة الـُمَهجَّ
والباحثني  اخلرباء  من  العديد  ت�سمل  توجيه  جلنة  ت�سكيل  مترّ 
التاريخيرّة  املختِلفة؛  جوانبها  من  التهجي  ق�سيرّة  يف  ني  واملهتمرّ

والجتماعيرّة والقت�ساديرّة.
مو�سوع  يف  التوجيه  جلنه  اأع�ساء  ودرا�سات  خربة  �ساهمت 
التهجي يف اإعداد ا�ستمارة امل�سح. و�سوف يتمرّ تنفيذ الدرا�سة على 
يف   . يرّ والكمرّ التحليليرّ  البحث  بني  بالدمج  الهتمام  مع  مرحلتني 
عة  اإجراء عدد من املقاَبالت ال�سخ�سيرّة املو�سَّ املرحلة الأوىل، مترّ 
اأجل ال�ستفادة يف  ل؛ من  رين من اجليل الأوَّ الـُمَهجَّ مع عدد من 
ع بها يف ا�ستمارة البحث  اكت�ساف حماِور بحثيرّة من املمكن التو�سرُّ
تتمرّ  و�سوف  الثانية،  املرحلة  يف  يرّ  الكمرّ للبحث  حت�سيها  املزَمع 

خالل الفرتة القادمة.  
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التي  الظاهرة اخلطية،  بيانات، حول هذه  داأبت اجلمعيرّة على توفي قاعدة 
ته؛ من اأجل جمع املعلومات وال�ستفادة منها يف  باتت تقِلق املجتمع العربيرّ برمرّ
اإىل  البحث  ق  تطرَّ ملعاجلتها.  والربامج  احللول  وطرح  واآثارها  الظاهرة  فهم 
 ، ، املجتمعيرّ ، القت�ساديرّ ، النف�سيرّ دة مثل العنف اجل�سديرّ اأ�سكال العنف املتعدِّ
؛ وذلك من خالل ا�ستبيان وا�سع �سمل 1700 اأ�سرة عربيرّة  اجلن�سيرّ والكالميرّ

ة املناطق يف البالد. يف كافرّ
رافقت امل�سروع جلنة ا�ست�ساريرّة مهنيرّة، �ساركت فيها جمموعة من الباحثني يف 
�سات الأهليرّة  املجال، اإ�سافة اإىل ممثِّلني من اأ�سحاب القرار والعديد من املوؤ�سَّ

العاملة يف املجال. 
مترّ تطوير ا�ستمارة البحث بالتن�سيق بني جلنة التوجيه وطاِقم مرَكز الإح�ساء 

، ومترّ تنفيذه خالل العام 2013.   الفل�سطينيرّ
حيفا،  ال�سمال،  خمتِلفة:  مناطق  من  اأ�سرة   1775 نحو  على  البحث  ا�ستمل 
املرَكز واجلنوب، اآخًذا بعني العتبار القرى غي املعرتف بها واملدن املختَلطة. 
الزواج،  لهنرّ  �سبق  ون�ساء  حينه،  يف  متزوجات  ن�ساء  ا  اأي�سً نة  العيِّ �سملت  وقد 
18 عاًما حترّى �سن  واإناث(، غي املتزوِّجني من �سن  الأزواج وال�سباب )ذكور 
�ص الأفراد اإىل العنف من داخل العائلة،  ق البحث اإىل مدى تعررُّ 44 عاًما. تطررّ
�سهم اإىل العنف من ِقبل اأ�سخا�ص من خارج الأ�سرة، مكان  بالإ�سافة اإىل تعررُّ
بات  �سهم للعنف ونوع العنف الذي تعر�سوا اإليه، اإ�سافة اإىل اآراء حول م�سبِّ تعررُّ
العنف املجتمعيرّ ب�سكل عامرّ واأ�سباب العنف �سدرّ الن�ساء من قبل اأزواجهن واآراء 

امل�ستطَلعني حول كيفيرّة مكافحة هذه الظاهرة. 
وقد مترّ عر�ص اأهمرّ النتائج يف التقرير »العنف والعالقات الأُ�َسريرّة داخل املجتمع 
د، اأمية عراف، و�سو�سن  الفل�سطينيرّ يف اإ�سرائيل«، من اإعداد اأحمد �سيخ حممرّ

رزق. و�سوف يتمرّ عر�ص النتائج يف موؤمتر خا�صرّ خالل �سنة 2014.

بحث العنف والعالقات الأُ�َسِرّية داخل املجتمع الفل�سطينّي
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بحث ال�سّحة النف�سّية
ياأتي هذا البحث لفح�ص اأربعة اأمور: نوعيرّة اخلدمات النف�سيرّة، مدى 
تها للجمهور، مدى معرفة اجلمهور بوجودها، طرق تعامله معها.  مناليَّ
من اأجل فح�ص العوار�ص النف�سيرّة بني املراهقني مترّ ا�ستخدام ا�ستمارة 
بحثيرّة  ا�ستمارة  تطوير  اإىل  بالإ�سافة  عامليًّا،  املعَتَمدة   DAWBA
ة وم�ست�سفى �سنايدر  اإ�سافيرّة مع �سركاء اجلمعيرّة بالبحث: وزارة ال�سحرّ
والعوار�ص  النف�سيرّة  ة  ال�سحرّ خدمات  لبحث  وذلك   زيف،  وم�ست�سفى 
ر مراكز اخلدمات  ، مدى توفرُّ النف�سيرّة بني املراهقني يف املجتمع العربيرّ
النف�سية يف املناطق التي مترّ بحثها، ومدى تاأثيها على رفع الوعي بني 

ال�سكان ل�ستهالك خدماتها.  
ة قًرى ومدن عرييرّة يف املثلرّث واجلليل )اأم الفحم،  مترّ تنفيذ امل�سح يف عدرّ
ت زيارة نحو 700 اأُ�سرة، وقد  طمرة، املغار،  يركا-جول�ص(، بحيث مترّ
ت مقابلة كلرّ من الأمرّ وال�سابرّ اأو  عمل فريق البحث ب�سكل مواٍز حيث متَّ

ال�سابرّة يف نف�ص الوقت.  

 
امل�سح الجتماعّي القت�سادّي الرابع

لتنفيذ  والتح�سي  بالإعداد  ال�سروع  يتم  التوايل،  على  الرابعة  ة  للمررّ
يف  الفل�سطينيرّ  العربيرّ  املجتمع  داخل  القت�ساديرّ  الجتماعيرّ  البحث 
ة من حيث  والهامرّ الكبية  الأبحاث  البحث من  وُيعترَب هذا  اإ�سرائيل، 
�سَبق ومترّ  اأنرّه  وُيذَكر  نته.  وانت�ساره وحجم عيِّ د جمالته  وتعدرُّ ته  �سموليَّ
تنفيذ البحث، خالل ال�سنوات 2004 َو 2007 َو 2010، وقد مترّ اإدراجه 
ليتمرّ  اجلليل،  وجمعيرّة  ركاز  املعلومات  بنك  عمل  اإ�سرتاتيجيرّة  �سمن 

تها ثالث �سنوات.  تنفيذه ب�سكل دوريرّ يف فرتات متباِعدة مدَّ
بالتعاون مع جلنة  املعتَمدة  ال�ستمارة  البحث، متَّ حتديث  �سمن هذا 

التوجيه التي ت�سمرّ العديد من الأكادمييرّني والباحثني العرب. 
داخل  الفل�سطينيرّني  ان  بال�سكرّ تتعلَّق  عديدة  ق�سايا  اإىل  امل�سح  ق  يتطررّ
يرّ  ، خ�سائ�ص قوى العمل، الواقع ال�سحرّ ا�سرائيل، منها: املبنى ال�سكاينرّ
، اخل�سائ�ص التعليميرّة، ظروف امل�ْسَكن، ق�سيرّة  لل�سكان، الواقع البيئيرّ
التهجي، اأمناط الثقافة كالفعاليات الريا�سية اأو ال�سياحة اإىل املناطق 

 . الفل�سطينيرّة، م�ستويات املعي�سة وراأ�ص املال الجتماعيرّ
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وانت�سار  يرّة  ال�سحِّ الق�سايا  بني  الوثيق  الرتباط  اأحد  على  يخفى  ل 
البيئيرّة  العدالة  باعتبارات  تها  ومناليَّ اخلدمات  وَجْودة  الأمرا�ص 
والقت�ساديرّة  وال�سيا�سيرّة  الجتماعيرّة  اجلوانب  باحل�سبان  تاأخذ  التي 
واجلغرافيرّة يف تعاملها مع الق�سايا البيئيرّة. ل يقت�سر املفهوم البيئيرّ 
لق�سايا  املح�سة  البيئيرّة  التوعية  على  اجلمعيرّة  معه  تتعامل  الذي 
الأ�سباب  اإىل  اها  يتعدرّ بل  البديلة؛  والطاقة  التدوير  واإعادة  التلويث 
اآليرّات  ذ  وتنفِّ ع  ت�سرِّ التي  احلكوميرّة  ال�سيا�سات  عن  الناجمة  والآثار 
غي  اإثنيرّة  معايي  على  معتِمدة  عادلة،  غي  بطريقة  امل�سادر،  توزيع 

دميقراطيرّة. 

نتاج  هي  اإ�سرائيل  يف  العربيرّ  للمجتمع  يرّة  وال�سحِّ البيئيرّة  الأو�ساع  اإنرّ 
ارات  الك�سرّ اأغلب  اأنرّ  نرى  حني  ففي  الإهمال،  من  مرتاكمة  �سيا�سات 
على  تعود  يرّة  املادِّ فوائدها  اأنرّ  اإلرّ  العربيرّة،  القرى  حدود  على  موجودة 
تخطيطيرّة  �سيا�سات  نتاج  هو  الو�سع  هذا  البعيدة.  اليهوديرّة  القرى 
والكرمي  الآمن  العي�ص  يف  العربيرّ  املواطن  بحقرّ  تعرِتف  مل  مرتاِكمة 
اأنرّ  املثال،  �سبيل  على  بالذكر،  اجلدير  ومن  ونظيفة.  يرّة  �سحِّ بيئة  يف 
ي اإىل م�ساكل واأمرا�ص  ز البيئيرّ بطريقة غي عادلة يوؤدرّ ا�ستغالل احليِّ
هذه  قرب  القاطنني  املواطنني  من  وا�سعة  قطاعات  لدى  يرّة  �سحِّ
خالل  من  مل�سنا-  ولقد  الأطفال.  لدى  ة  وخا�سرّ واملحاجر  ارات  الك�سرّ
حالت الأزمة  يف  ازدياًدا  العائالت-  بع�ص  وزيارة  امليدانيرّة  اجلولت 
للغبار  نتيجة  ارات  الك�سرّ حميط  يف   ، ال�سنرّ وكبار  الأطفال  لدى  ْبو  والرَّ

امل�ستمررّ يف هذا املكان.

د. يا�سر حجريات- رئي�س جمل�س حملِّّي بري املك�سور: ل 
ميكن الكتفاء بالن�سال القانويّن وحده، يف ق�سايا العدل 
البيئّي، بل يجب م�ساركة اجلمهور يف كّل ما يتعلَّق يف بيئتهم 
وحياتهم.

التقـــريــــــــر 
ال�ســــــنـــــــــــــوي

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل 
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة 
للبحــوث  والخدمـــات الصحـيــــة 16



الق�سايا البيئّية هي ق�سايا حقوق اأ�سا�سّية 
نقطة انطالق مرَكز العدل البيئيرّ يف اجلمعيرّة هي اعتبار املو�سوع البيئيرّ ق�سيرّة حقوق اأ�سا�سيرّة: مبعنى 
ة املواطنني الظروف للعي�ص يف بيئة ذات َجْودة متنح احلياة الكرمية  ر لكافرّ اأنرّه يجب على الدولة اأن توفِّ
. ومن خالل تطبيق مبادئ العدالة البيئيرّة، اأي: العدالة التوزيعيرّة - توزيع  يرّ يف حميط م�ستدام و�سحِّ
وبدون متييز. كذلك العرتاف  بالت�ساوي  اأنواعها  البيئيرّة على  والآفات  املختِلفة  اأ�سكالها  املوارد على 
بكرامة النا�ص وعدم امل�صرّ بهم وبرتاثهم وبحتميرّة م�ساركتهم يف �سيورة اِترّخاذ القرارات. وتكمن اأهميرّة 

ة عندما نتحدث عن اأقلِّيرّات قوميرّة تعي�ص على اأرا�سيها. هذا العرتاف الق�سوى خا�سرّ
من هذا املنطلق يعمل مرَكز العدل البيئيرّ يف اجلمعيرّة لتحقيق العدالة البيئيرّة للمواطنني العرب، من 
ها: درا�سات واأبحاث علميرّة وميدانيرّة، مراَفعة قانونيرّة، وم�ساريع  خالل اإ�سرتاتيجيرّات عمل خمتِلفة اأهمرُّ
لطات  ة مع اللجان ال�سعبيرّة وال�سرُّ ة �سرائح املجتمع. كلرّ ذلك ب�سراكة تامرّ ة َتْوَعِويرّة، تعمل مع كافرّ تثقيفيرّ

املحلِّيرّة واحلكم املرَكزيرّ مع حفظ حقرّ اجلمعيرّة يف التوجيه واملرافعة عند احلاجة.
يرّ خالل  ذها ق�سم العدل البيئيرّ وال�سحِّ �ص لأهمرّ الق�سايا والن�ساطات التي عاجلها ونفَّ فيما يلي ملخَّ

عام 2013:
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موؤمتر العدالة البيئّية واملجتمع

يف  واملجتمع  البيئية  العدالة  موؤمتر  ُعقد 
17 كانون الثاين 2013، ومتحور حول 
وحتقيق  البيئيرّ  اخلطاب  َمْرَكَزة  كيفيرّة 
على  العربيرّ  املجتمع  يف  البيئيرّة  العدالة 
ة قطاعاته. وكذلك الدور الذي ميكن  كافرّ
يف  البيئيرّة  والتوعية  التثقيف  يلعبه  اأن 
التغيي  وكالء  دور  هو  وما  ال�سياق،  هذا 
يف  الدين-  ورجال  املربرّني  كال�سحافة، 
ي  للتَّ�سدرّ ال�سُبل  هي  ما  ا:  واأي�سً ذلك؟ 
هي  وما  البيئيرّة،  التمييز  ل�سيا�سات 
قطاعات  تلعبها  اأن  ميكن  التي  الأدوار 
الأعلى  احلدرّ  لتحقيق  املختِلفة  املجتمع 
ي  من العدالة البيئيرّة؟ وكيف ميكن اأن تغذرّ
هذا  يف  البع�ص  بع�سها  القطاعات  هذه 

الن�سال؟
ق  تطرَّ واملداخالت  املحا�سرات  خالل 
ال�سابقة،  الق�سايا  جميع  اإىل  ثون  املتحدِّ
بعرافة  �سباح  ع�سام  الباحث  وقام  وقد 

وتقدمي َبرناَمج املوؤمتر.
�سلطات  روؤ�ساء  امل�ساركني  بني  من  وكان 
اأق�سام  مديرو  ابهم،  ونورّ عربيرّة  حملِّيرّة 
ة  لطات املحلِّيرّة، اأئمرّ ة ومعارف يف ال�سرّ �سحرّ
ن�سائيرّة،  وجمموعات  جمال�ص  م�ساجد، 
ب علوم البيئة،  اأع�ساء جلان �سعبيرّة، طالرّ
بيئيرّة  جمعيرّات  من  مندوبون  نا�سطون، 
اإىل  املوؤمتر  ق  وتطرَّ وغيهم.  واجتماعيرّة 
البيئيرّة  يات  البيئيرّة والتحدِّ العدالة  م�ساألة 

  . التي تواجه املجتمع العربيرّ

في جمل�س حملِّّي بري املك�سور دورة تدريبّية ملوظَّ

ويف  املك�سور  بي  حملي  جمل�ص  يف  البيئة  وَوْحدة  اجلليل  جمعيرّة  بني  بالتعاون 
اإطار م�سروع ا�ستدامة وتنمية ال�سلطات املحلِّيرّة، ُعقدت يف جمعيرّة اجلليل ور�سة 
تدريب حول التنمية وال�ستدامة البيئيرّة يف ال�سلطات املحليرّة �سارك فيها رئي�ص 

فو جمل�ص حملرّيرّ بي املك�سور. وموظَّ
والتنمية  البيئيرّة  العدالة  مفهوم  على  امل�سرتكني  تعريف  اإىل  الدورة  تهدف 
امل�ستدامة، وكذلك لك�سفهم على الق�سايا البيئيرّة البارزة عامليًّا وحمليًّا. �سملت 
 - يرّة  الطبِّ النباتات  ومرَكز  اجلمعيرّة،  اأبحاث  مرَكز  يف  ميدانيرّة  َجَولت  الدورة 
فني مبعلومات  املي�سم، وحما�سرات وور�سات عمل. خالل الدورة، مترّ تزويد املوظَّ
البيئيرّة،  العدالة  وتطبيق  عر�ص  يف  تلزمهم  التي  الأدوات  توفي  حول  مة  قيِّ
ن منهج  �سات التابعة لل�سلطة املحلِّيرّة. ت�سمَّ والتنمية امل�ستدامة يف املباين واملوؤ�سَّ
يف  الرت�سيد  والبيئة،  الإن�سان  بني  العالقة  لتعزيز  وطرائق  معلومات  الدورة 
مة اأخرى. حيث عر�ص املحامي عالء حيدر  ال�ستهالك ال�سحيح وموا�سيع قيِّ
اآليرّات عمل، طرائق واأ�ساليب لتخطيط وتنفيذ م�ساريع بيئيرّة تهدف اإىل تنمية 
مدحت  د.  م  وقدَّ  . البيئيرّ امل�ستوى  على  ا�ستدامة  اأكرث  وجعلها  املحلِّيرّة  لطة  ال�سرُّ
دة اإىل  عثمان حما�سرة متحَورت حول كيفيرّة النتقال من املعرفة البيئيرّة املجرَّ
البيئيرّة وكيفيرّة  اإىل �سرورة وعِي �سبابنا العربيرّ بالق�سايا  ، م�سًيا  �سلوك بيئيرّ
العالقة  ًدا على  وموؤكِّ البيئيرّة،  بالق�سايا  واللتزام  النتماء  الهتمام،  حثِّه على 

الطبيعيرّة بني الإن�سان العربيرّ والأر�ص والطبيعة.
في جمل�ص حملِّيرّ بي  وقد متيَّزت الدورة بتجاوب منقطع النظي من ِقبل موظَّ
املك�سور، �سواء على م�ستوى احل�سور وامل�ساَركة يف الدورة اأو من خالل تطبيق 
ع عليه  د وقَّ ت �سياغة تعهرُّ املفاهيم املكت�َسبة يف مكان العمل. ويف نهاية الدورة، متَّ
باع نهج بيئيرّ �سليم. دوا من خالله باتِّ فني، تعهَّ ة املوظَّ رئي�ص ال�سلطة املحلِّيرّة وكافرّ
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اد الأوروبّي يزور م�ساريع املدن اخل�سراء  ممثِّل الحتِّ
- فرانك �سامويل، برفقة  اد الأوروبيرّ قام مدير َوْحدة الدعم للم�ساريع التنمويرّة واحل�سريرّة يف الحتِّ
املدن  م�سروع  ذت من خالل  ُنِفرّ التي  امل�ساريع  بزيارة  عواودة  بكر  د  ال�سيِّ  - للجمعيرّة  العام  املدير 

. اد الأوروبيرّ ، الذي يدعمه الحتِّ اخل�سراء؛ لتقوية قدرات ال�سلطات املحلِّيرّة نحو التطوير البيئيرّ
ة يف حيرّ امليدان، وزيارة ملدر�ستِي العني والنور  الع على م�سروع احلديقة العامرّ تخلَّل الزيارة الطِّ
يف �سفاعمرو، وجولة يف مدر�ستِي ال�سالم والغدير يف �سخنني. كما التقى �سامويل، خالل الزيارة، 
اجلمعيرّة  ذتها  نفَّ التي  امل�ساريع  بنتائج  �سامويل  واأ�ساد  و�سخنني.  �سفاعمرو  بلديرّة  يف  امل�سوؤولني 

ذ امل�سروع. بالتعاون مع البلديرّات ملجتمعاتها املحلِّيرّة، و�َسَكر اجلمعيرّة والطاِقم الذي نفَّ

تعهُّد
انطالًقا من وعينا نحن موظفو/ات جمل�س 

حملِّّي بري املك�سور دور �سلطتنا املحلِّّية يف 
تنمية جمتمع م�ستدام:

نتعهد بالإ�سهام الفاعل يف حتويل جمل�س 
�سة رفيقة  حملِّّي بري املك�سور اإىل موؤ�سَّ

بالبيئة حيث:
باع نهج بيئّي يف �سيا�ساتنا،  نتعهد باتِّ

قراراتنا، م�ساريعنا و�سلوكّياتنا.
ونتعهَّد باأمور عّدة، منها: تر�سيد ا�ستهالك 

املوارد الطبيعّية؛ كالطاقة واملاء واملوارد 
الأخرى ،كالورق والبال�ستيك، واأن ن�ستخدم 
بدائل اأخرى رفيقة بالإن�سان والبيئة قدر 

الإمكان.

اخلط البيئّي الأخ�سر

ما زال اخلط البيئيرّ الأخ�سر يف 
اجلمعيرّة  يف  البيئيرّ  العدل  مرَكز 
من  ت�سل  التي  ة  املرَكزيرّ القناة 
العرب  املواطنني  �َسكاَوى  خاللها 
ت  متَّ وقد  للمعاجلة.  البيئيرّة 
ال�َسكاَوى  من  العديد  معاجلة 
النفايات،  حرق  مثاًل:  البيئية 
الكريهة،  الروائح  انت�سار 
الآمنة  غي  الطرق  مفرتقات 
ة  عدرّ اإىل  بالإ�سافة  وغيها. 

ق�سايا اأخرى قيد املعاجلة. 
 

املحامي عالء حيدر: عاجلنا 
من خالل اخلّط البيئّي الأخ�سر 
عّدة ق�سايا بيئّية ُمهّمة وُمِلّحة 

للمواطنني العرب، وجنحنا- 
بوا�سطة الت�سبيك مع اجلماهري 

�سات- بربط حّي كامل )اأم  واملوؤ�سَّ
ال�ستوية( يف عبلني ب�سبكة ال�سرف 

ال�سحّي. 

ميتاز م�سار معاجلة ال�َسكاَوى يف 
مرَكز العدل البيئّي بالتوا�سل 

امل�ستمّر مع املواطنني، م�ساركتهم، 
تعزيز اإمكانّياتهم وقدراتهم 

للتعامل ومعاجلة امل�ساكل البيئّية.

التقـــريــــــــر 
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ق�سية الك�ّسارات واملَحاِجر
تعمل جمعيرّة اجلليل منذ �سنوات على م�ساندة بلدات خمتِلفة يف ن�سالها �سدرّ وجود 
ارة فيد، وك�سارة حنتون. وخالل �سنة 2013،  ارات يف حميطها كك�سرّ وعمل ك�سرّ
ا�ستمررّ طاِقم مرَكز العدل البيئيرّ مب�ساندة جلان حملِّيرّة وجمموعات �سبابيرّة تعمل 
ث عن  ة اأنرّنا نتحدَّ ارات. خا�سرّ �سدرّ ا�ستمرار الأ�سرار الناجمة عن عمل هذه الك�سرّ
البيئيرّ  العدل  ا�ستمررّ طاِقم مرَكز  ارة فيد،  اأ�سرار �سحيرّة مثبتة. يف ق�سية ك�سرّ
اأخرى.  وقرى  القطف  اأمرّ  برطعة،  القرى  من  ال�سبابيرّ  املنتدى  اأع�ساء  مب�ساندة 
ة  يف اأعقاب اجلهود احلثيثة التي قام بها املنتدى وجمعيرّة اجلليل مترّ و�سع حمطرّ
ر�سد ثابتة يف برطعة واأمرّ القطف، تقوم بر�سد ن�سبة تلورُّث الهواء على مدار الــ 
24 �ساعة ون�سر املـُْعَطيات يف موقع وزارة حماية البيئة. ُيذَكر يف هذه ال�سياق اأنرّ 
ان يف  ة »اآدم، تيفاع فدين« كانوا قد �ساندوا ال�سكرّ طاِقم اجلمعيرّة بالتعاون مع جمعيرّ

ارة نحو اجلهة ال�سرقيرّة.  ط جديد لتو�سيع الك�سرّ ي ملخطَّ الت�سدرّ

البيئيرّة  املكاره  معاجلة  يف  هامرّ  دور  واملحليرّة  ال�سعبيرّة  واللجان  املحلِّيرّة  لل�سلطات 
وال�سعي نحو ال�ستدامة وحتقيق العدالة البيئيرّة.

ندوات تثقيفّية وَتْوَعِوّية 
البيئيرّة  الق�سايا  حول  تتمحور  تثقيفيرّة،  َتْوَعِويرّة  ندوات  عقد  اإىل  اجلمعيرّة  تبادر 
املثال،  �سبيل  فعلى  التحديد.  وجه  على  العرب  باملواطنني  تتعلَّق  التي  وال�سحيرّة 
ُعقدت خالل العام 2013 ندوة يف قرية امل�سهد، مترّ من خاللها عر�ص َدْور اجلمعيرّة 
وا�ستعدادها  واملواطنني،  الأهليرّة  �سات  املوؤ�سَّ بني  التوا�سل  يف  املختِلفة  باأق�سامها 
لتقدمي اخلدمات ال�ست�ساريرّة املجانيرّة يف كلرّ ما يتعلَّق باحلقوق البيئيرّة وال�سحيرّة، 
بالإ�سافة اإىل حما�سرة حول مفهوم العدالة البيئيرّة لدى املواطنني 
ا يجري يف قرية  ق اإىل مناذج عينيرّة عمرّ العرب يف اإ�سرائيل مع التطررُّ
امل�سهد مثل )خطرّ الغاز، املنطقة ال�سناعيرّة ت�سيبوريت وغيها(. 
حما�سرة  تقدمي  ومترّ   ، يرّ ال�سحِّ اجلانب  ا،  اأي�سً الندوة،  نت  وت�سمَّ
الرنجيلة  تدخني  خماطر  ة  وخا�سرّ التدخني  خماطر  عن  موَجزة 
يف  الآخذة  املقلقة  الظاهرة  لهذه  ي  الت�سدرّ يف  الأهايل  ودور 
رة عن تدخني الرنجيلة،  الزدياد، يف ظلرّ الأفكار املخطوءة واملدمِّ
ة كالتدخني. تكمن اأهميرّة هذه املبادرات يف تقوية  باأنرّها غي م�سررّ
يف  الوعي  تعميق  وكذلك  واملجتمع،  اجلمعيرّة  بني  العالقة  وتعزيز 

ة. ة وجمالت عمل اجلمعيرّة عامرّ ق�سايا البيئة وال�سحرّ التقـــريــــــــر 
ال�ســــــنـــــــــــــوي
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ّية خمتِلفة  رفع الوعي يف ق�سايا �سحِّ

كمو�سوع  ة  ال�سحرّ م�ساألة  مع  يرّ  ال�سحِّ الرَبناَمج  يتعامل 
وذلك  الأ�سا�سيرّة،  الإن�سان  حقوق  �سمن  يندرج   ، حقوقيرّ
ترتبط  ة،  ال�سحرّ ملفهوم  ٍة  �سموليرّ وا�سعٍة  نظرٍة  خالل  من 
والدميوغرافيرّة  والجتماعيرّة  القت�ساديرّة  بات  باملركِّ
على  ة،  ال�سحرّ َبرناَمج  �سمن  اجلمعية،  تعمل  وال�سيا�سيرّة. 
من  عة  متنوِّ جمموعة  خالل  من  يرّة  ال�سحِّ الظروف  حت�سني 
واملراَفعة  ال�سغط  ذلك  يف  مبا  والإ�سرتاتيجيرّات،  الأدوات 
هذه  تطبيق  يتمرّ  والبحوث.  املجتمعيرّ  والتمكني  والتثقيف 
ز على موا�سيع معيرّنة،  الإ�سرتاتيجيرّات من خالل م�ساريع تركِّ
البارزة  املجتمع  باحتياجات  اأو  دة  حمدَّ باأمرا�ص  ا  اإمرّ تتعلق 
نق�ص  وفيو�ص  املزمنة،  والأمرا�ص  الثدي،  �سرطان  مثل 
والكحول  رات  املخدِّ وتعاطي  )الإيدز(،  الب�سريرّة  املناعة 

وموا�سيع اأخرى.
متدنيرّة  يرّة  �سحِّ ظروف  وجود  اإىل  املختِلفة  الأبحاث  ت�سي 
املجتمع  مع  باملقارنة  العربيرّ  املجتمع  يف  متكاملة  غي  اأو 
فجوة  تظهر  اجلمعيرّة  جتريها  التي  الأبحاث  ومن   . اليهوديرّ
لت  ومعدَّ ع،  املتوقَّ والعمر  ة،  ال�سحرّ م�ستويات  يف  وا�سعة 
الأخية  الـُمْعَطيات  وت�سي  ذلك.  من  واأكرث  ع  الر�سَّ َوَفيات 
للبحث الجتماعيرّ القت�ساديرّ الثالث )جمعيرّة اجلليل( اإىل 
اأنرّ حوايل 15 % من الفل�سطينيرّني يف اإ�سرائيل؛ يعانون من 
لت  معدَّ م�ستمررّ يف  ارتفاع  مع  اأكرث،  اأو  واحد  مر�ٍص مزمن 
ال�سرطان.  واأمرا�ص  القلب،  واأمرا�ص  ري،  ال�سكرّ مر�ص 
بالإ�سافة اإىل ذلك فاإنرّ حوايل 35 % من املواطنني العرب 
 .) ل )الإ�سايفرّ يرّ املكمِّ اإ�سرائيل ل ميلكون التاأمني ال�سحِّ يف 
حا�سمة  نقطة  يرّة  ال�سحِّ اخلدمات  مناليرّة  ق�سيرّة  وُتعترَب 
الهام�سيرّة  املناطق  يف  العرب  معظم  يعي�ص  حيث  اأخرى، 
يرّة.  ر فيها اأيرّة خدمات �سحِّ والأطراف ويف القرى التي ل تتوفرّ
)لل�سجائر  املدخنني  معدلت  فاإنرّ   ، ال�سلوكيرّ امل�ستوى  على 
و4  الرجال  من   %  37.4 اأنرّ  اإذ  ا،  جدًّ مرتفعة  والرنجيلة( 
نني )بني الأعمار 10 اأعوام فما  % من الن�ساء هم من املدخِّ

. لت ال�سمنة بارتفاع م�ستمررّ فوق(. وباملثل فاإن معدَّ

خالل العام 2014
�سوف ي�ستمررّ مرَكز العدل البيئيرّ بالعمل من اأجل حتقيق 
القانونيرّة واجلماهييرّة  املرافعة  روؤيته، وذلك من خالل 
ارات واملكاره البيئيرّة املختِلفة،  للق�سايا العالقة مثل: الك�سرّ
وكذلك من خالل م�ساريع التثقيف والتوعية نحو العدالة 
ط اأن يقوم مرَكز العدل البيئيرّ بن�سر  البيئيرّة. ومن املخطَّ
دور  على  والرتكيز  وترميمها،  ارات  الك�سرّ حول  تقارير 
لطات املحلِّيرّة يف موا�سيع ال�ستدامة والعدالة البيئيرّة،  ال�سرُّ
ة دور اللجان البيئيرّة يف ال�سلطات املحلِّيرّة العربيرّة  وخا�سرّ
ومعاجلة الآفات البيئيرّة الداخليرّة، والعمل مع جمموعات 

 . �سبابيرّة لتعميق الوعي البيئيرّ
متكني  م�سروع  بتنفيذ  البيئي  العدل  مرَكز  يبا�سر  �سوف 
بالتعاون  ال�سمال  يف  بدويرّة  قرى  اأربع  يف  البيئيرّة  اللجان 
املك�سور،  بي  وهي  املك�سور  بي  يف  البيئيرّة  الوحدة  مع 

الزرازير، كعبيرّة وب�سمة طبعون.

رات التدخني واملخدِّ

دورة  اإنهاء  مترّ   2013 العام  خالل 
واملعلِّمني  ب  الطالرّ من  لكلرّ  اإر�ساد 
اجلديدة،   - مكر  قرى  يف  والأهايل 
حيث �ساركت كلرّ فرقة ب- 12 �ساعة 
ة َتْوَعِويرّة، هدفت اإىل التعررُّف  اإر�ساديرّ
وال�سموم  رات  املخدِّ اأنواع  على 
بالإ�سافة  اجل�سم،  على  وتاأثيها 
وم�سروبات  والرنجيلة  الكحول  اإىل 
فعاليرّات  خالل  من  وذلك  الطاقة. 
تعريف  �ساأنها  من  واقية،  َتْوَعِويرّة 
ة  ليرّ الأوَّ العالمات  على  ال�سباب 
واإمكانيرّات  املدمن  عن  للك�سف 

التقـــريــــــــر م�ساعدته قبل فوات الأوان.
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�سرطان الثدي

باإلقاء  قامت اجلمعيرّة   ،» َيُهمرّ الثدي  �سرطان  »لنجعل  م�سروع  اإطار  يف 
العديد من املحا�سرات الإر�ساديرّة التي مترّ من خاللها عر�ص فيلم »دوي 
ق اإىل اأهميرّة اإجراء  اأمل« من اإنتاج جمعية اجلليل )2012( والذي يتطرَّ
ر للك�سف عن �سرطان الثدي، اإ�سافة اإىل املعلومات حول  الفح�ص املبكِّ
املموغرافيا،  فح�ص  لإجراء  ه  والتوجرُّ الذاتيرّ  الفح�ص  اإجراء  اأهميرّة 
والتي  الن�ساء  بني  واملتداَولة  املخطوءة  املفاهيم  بع�ص  اإىل  ق  والتطررُّ
املحا�سرات  تنفيذ  مترّ  ر.  املبكِّ الفح�ص  لإجراء  ِههنرّ  توجرُّ دون  حتول 
القرى  خمتِلف  يف  حملِّيرّة  �سات  وموؤ�سَّ جمعيرّات  مع  بالتعاون  واللقاءات 

واملدن العربيرّة.

الترّبع بالدم

ذت اجلمعيرّة،  خالل عام 2013، نفَّ
العائلة  م�ست�سفى  مع  بالتعاون 
النا�سرة  يف   ) )النم�ساويرّ �سة  املقدَّ
ع  وجنمة داوود احلمراء؛ حملة تربرُّ
عدد  اأكرب  جمع  اإىل  هدفت  بالدم 
تعود  التي  الدم  وجبات  من  ممكن 
املري�ص  على  يرّة  ال�سحِّ بالفائدة 
احلملة  تنفيذ  مترّ  نف�سه.  ع  واملتربِّ
طاِقم  قام  وقد  اجلمعيرّة  مبنى  يف 
الإداريرّة  الهيئة  واأع�ساء  اجلمعيرّة 

ع بالدم. واأ�سدقاء اجلمعيرّة بالتربرُّ

امل�ساركة يف موؤمَتر علمّي دويّل
خالل عام 2013، �ساركت املحامية لينه اأبو مخرّ زعبي يف اأعمال 
 »Lancet Palestinian Health Alliance« العلميرّ  املوؤمَتر 
 The« الأمريكيرّة وجملَّة مه جامعة بي زيت واجلامعة  الذي تنظِّ
 Health « :وقد ُعِقد املوؤمَتر يف القاهرة حتت عنوان .»Lancet
 of Palestinians Inside and Outside the Occupied
البحث  نتائج  عر�ص  خالله  مترّ   .»Palestinian Territory
بنك  ركاز -  د مدير  �سيخ حممرّ اأحمد  بال�سراكة مع  ته  اأعدَّ الذي 
املعلومات يف اجلمعيرّة، وتناول مو�سوع �سرطان الثدي بني الن�ساء 
اإح�سائيرّة  دللة  وجود  اأظهر  وقد  اإ�سرائيل،  يف  الفل�سطينيرّات 
وزارة  ح�سب  العربيرّة-  للبلدات  العناقيد  تدريج  بني  وا�سحة 
ب�سرطان  البلدات  تلك  يف  الن�ساء  اإ�سابة  واحتمالت  الداخليرّة- 
الثدي. وقد خل�ص البحث اإىل نتيجة مفادها اأنرّ هنالك اإمكانيرّة 
اإذا مترّ  اإ�سرائيل  الفل�سطينيرّات يف  الن�ساء  النجاة بني  ن�سب  لرفع 
ا�ستهداف العوامل القت�ساديرّة والجتماعيرّة يف البلدات العربيرّة.

التقـــريــــــــر 
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مبادرة - تاأ�سي�س منتدى الأطباء العرب

مبباَدرة ال�سيرّدة روزلند دعيم رئي�سة الهيئة الإداريرّة يف جمعيرّة 
العرب  اء  الأطبرّ منتدى  لتاأ�سي�ص  ت�ساوريرّ  لقاء  َعْقد  مترّ  اجلليل 
وذلك لتحقيق اأهداف اجلمعيرّة ال�ساعية اإىل تقدمي اخلدمة يف 
املباَدرة،  تهدف   . العربيرّ املجتمع  يف  ة  امللحرّ يرّة  ال�سحِّ الق�سايا 
وير�سم  ويناق�ص  يعالج  اء  اأطبرّ منتدى  ت�سكيل  اإىل  بالأ�سا�ص، 
يرّ  ال�سحِّ املجال  يف   ، العربيرّ املجتمع  لحتياجات  اإ�سرتاتيجيرّات 
ها يف ر�سم  يرّة ال�سابرّة، ويوجهرّ ، وي�ستقِطب الطاقات الطبِّ يرّ والطبِّ

يرّة. يرّة وال�سحِّ مالمح املجتمع العربيرّ الطبِّ

ّية: دورة القيادة ال�سحِّ

بالتعاون مع فوروم  تقوم اجلمعيرّة-  التوايل،  الثانية على  لل�سنة 
ة- بتنظيم دورة لبناء  )حلقة( َج�ْسر الَفَجوات، يف وزارة ال�سحرّ
يرّة يف القرى واملدن العربيرّة. مترّ تنفيذ الدورة يف كليرّة  قيادات �سحِّ
والنا�ِسطني  ني  املهتمرّ من  جمموعة  فيها  و�سارك  الغربيرّ  اجلليل 
جمال  يف  ني  خمت�سرّ ِقبل  من  مهنيرّة  حما�سرات  ْوا  تلقَّ الذين 
ة. مترّ خالل الدورة تطوير اأفكار وم�ساريع ت�سبرّ يف جمال  ال�سحرّ
ة املواطنني. يرّة لكافرّ تطوير َجْودة احلياة وتطوير بيئة اآمنة و�سحِّ

التخطيط امل�ستقبلّي: 

بداية  مع  �سخمة-  اإعالميرّة  حلملة  بالتخطيط  اجلمعيرّة  تقوم 
يف  الثدي-  �سرطان  عن  ر  املبكِّ للك�سف  العامليرّ  التوعية  �سهر 
�سهر اأكتوبر املقبل )2014(، لرفع الوعي املجتمعيرّ لهذا املر�ص 
اخلطي الذي ُيعترَب اأحد اأكرث اأمرا�ص ال�سرطان فتًكا يف حال مل 

ًرا.  يتم اكت�سافه مبكِّ
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جلمعّية  التابع  التطبيقّية،  الأبحاث  مرَكز  تاأ�سي�س  مّت 
العلمّي  امل�سروع  هذا  وُيعَترب   ،1995 متوز  يف  اجلليل، 
العربّي  املجتمع  يف  نوعه  من  ل  الأوَّ الإ�سرتاتيجّي 
الفل�سطينّي داخل اإ�سرائيل. تعمل يف املرَكز ِفَرق علمّية، 
ت�سّم باحثني، م�ساعدي َبْحث وطاّلب جامعّيني. ويحظى 
وباعرتاف  والتكنولوجيا،  العلوم  وزارة  باعرتاف  املرَكز 

ورعاية اأكادميّية من جامعة حيفا. 

ة يف  يعمل املرَكز على النهو�ص بالبحوث العلميرّة التطبيقيرّة، خا�سرّ
التنمية  اأهداف  والطاقة، وذلك خلدمة  البيئيرّة  الهند�سة  جمالت 
امل�سورة  ولتقدمي  العربيرّ  للمجتمع  والتكنولوجيرّة  القت�ساديرّة 

. �سات يف املجالت العلميرّة واملبادرات يف املجتمع العربيرّ للموؤ�سرّ
ة حماور مرَكزيرّة: يعمل املرَكز �سمن عدرّ

يرّة تعاين  - اإجراء البحوث العلميرّة والدرا�سات لق�سايا بيئيرّة و�سحِّ
منها املناطق العربيرّة.

- ت�سجيع الباحثني العرب على ممار�سة البحث العلميرّ وتنمية روح 
البحث لدى اجليل النا�سئ.

والتكنولوجيرّة  العلميرّة  وال�ست�سارات  الأبحاث  بخدمات  القيام   -
ة. ة واخلا�سرّ �سات العامرّ للموؤ�سَّ

�ص  ، حيث يخ�سِّ يهتمرّ املرَكز ب�سكل كبي باحتياجات املجتمع العربيرّ
يرّة  جزًءا كبًيا من اأبحاثه لإيجاد وتوفي احللول العلميرّة مل�ساكل �سحِّ
بدعم  ته  اإ�سرتاتيجيَّ ف�ساًل عن  دة،  متعدِّ واإقليميرّة  مناطقيرّة  وبيئيرّة 
وكذلك  للبيئة،  اآمنة  وبيوتكنولوجيرّة  تكنولوجيرّة  مبادرات  وت�سجيع 
بحوث  باإجراء  املرَكز  يقوم  البيئيرّة.  ال�سناعات  ودعم  ت�سجيع 
�سات البحثيرّة املحليرّة والإقليميرّة والعامليرّة  م�سرَتكة بالتعاون مع املوؤ�سَّ التقـــريــــــــر 
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ة  ة، والتكنولوجيا احليويرّ على خمتِلف اأنواعها يف جمالت التكنولوجيا احليويرّة، وال�سحرّ
وال�سطرابات  دة،  املتجدِّ والطاقة  يرّة،  الطبِّ والأع�ساب  الزراعيرّة،  والهند�سة  البيئيرّة، 
ي�ساهم  الأغذية.  وحفظ  )بيواإنفورماتيكا(،  البيولوجيرّة  واملعلوماتيرّة  الب�سريرّة،  الوراثيرّة 

 . املرَكز بتطوير وتعزيز الفر�ص القت�ساديرّة يف املجتمع العربيرّ

ل�ستك�ساف  البحثيرّ  الن�ساط  من  كبي  جزء  تخ�سي�ص  مترّ  املرَكز،  اأهداف  مع  متا�سيا 
ر الزيتون ومياه ال�سرف  اأ�ساليب عالجيرّة قليلة التكلفة وم�ستدامة، ملعاجلة نفايات َمعا�سِ
ل اإحدى اأهمرّ امل�ساكل يف املدن والقرى العربيرّة.  املنزليرّة وال�سناعيرّة، التي ما زالت ت�سكِّ
بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأْوىل املرَكز اهتماًما كبًيا لدرا�سة خ�سائ�ص النباتات الطبيرّة، 
بة لأمرا�ص تلورُّثيرّة  ة للميكروبات كو�سيلة بديلة لكبح امليكروبات امل�سبِّ ة تلك امل�سادرّ وخا�سرّ
يرّة، حيث ُيجري  ا مب�ساكل �سحِّ لدى الإن�سان، احليوان والنبات، ف�ساًل عن الهتمام اأي�سً
ب لل�سمنة، وارتفاع  دة بهدف ا�ستك�ساف الأ�سا�ص اجلزيئيرّ امل�سبِّ املرَكز اأبحاًثا وراثيرّة متعدِّ

. م�ستوى الكول�سرتول ومتالزمة الأي�ص )metabolicsyndrome( يف املجتمع الفل�سطينيرّ
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البحوث احلالية 

من   15 مع  وبالتوازي   ،2013 عام  خالل 
م  امل�سروعات اجلارية يف خمتِلف املجالت، قدَّ
لأبحاث  القرتاحات  من  العديد  املرَكز  باحثو 
جديدة للح�سول على موارد ماليرّة، حيث قامت 
وزارة الزراعة بتمويل بحث واحد، وقامت وزارة 
ت�سعة  بتمويل   )MOST( والتكنولوجيا  العلوم 
قامت   )MEP( البيئة  حماية  ووزارة  اأبحاث، 
ة  »الوزارة الحتاديرّ بتمويل بحث واحد، وقامت 
بحثني،  بتمويل   )BMBF( والبحوث«  للتعليم 
ال�سرق  يف  الإقليميرّ  التعاون  �سة  موؤ�سرّ وقامت 
الأو�سط MERC(( بتمويل بحث واحد، وبحث 
واحد من جمل�ص الألبان، وم�سروع م�سرتك مع 
الحتاد  بتمويل  اهلل(  )رام  قيادات  �سة  موؤ�سَّ

. الأوروبيرّ

العلميرّة  املوؤمَترات  يف  املرَكز  باحثو  ي�سارك 
والكتب  ت  املجالرّ يف  املن�سورات  اإىل  اإ�سافة 
العلميرّة، وع�سرات العرو�ص يف املوؤمترات وور�ص 

العمل املحلِّيرّة والدوليرّة.

 يتمتَّع املرَكز برعاية اأكادمييرّة من جامعة حيفا، 
الدكتوراة  واأبحاث  درا�سات  تنفيذ  من  نه  متكِّ
ب حتت اإ�سراف باحثي املرَكز  واملاج�ستي لطالرّ
مبا�َسرة، وبالتعاون مع باحثني من معهد العلوم 
ال�سبع  بئر  جامعة  التخنيون،   - التطبيقيرّة 
الكليرّات  مع  املرَكز  ويتعاون  حيفا؛  وجامعة 
من  الكليرّات  ب  طالرّ متكني  بهدف  املختِلفة، 
املرَكز  خمتربات  يف  جهم  تخررُّ م�ساريع  تنفيذ 

وحتت اإ�سراف الباحثني فيه.
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م�ساريع جماهريّية وتعاونّية 

ب املدار�ص الثانويرّة، حيث مترّ اإجراء  - قام املرَكز خالل �سنة 2103 بتو�سيع ن�ساطاته لطالرّ
ب املتميِّزين  خم�ص دورات علميرّة يف العديد من القرى واملدن العربيرّة، بهدف جذب الطالرّ
زة قام  اإىل جمالت الأبحاث وموا�سيع الهند�سة. وقد اأثمرت هذه الدورات عن م�ساريع متميِّ

ب مع الباحثني. بها الطالرّ

اأثمر التعاون بني مرَكز الأبحاث التطبيقيرّة وجمعيرّة قيادات )رام اهلل(  - م�سروع »بتنت«: 
ة ثالث  عن اإن�ساء م�سروع، حتت اإطار َبرناَمج ال�سراكة التابع لالحتاد الأوروبيرّ لل�سالم ملدرّ
التكنولوجيا والريادة. يهدف هذا  اأجل  – ال�سراكة من  �سنوات، بعنوان: براءات الخرتاع 
البحثيرّة  الفر�ص  زيادة  بوا�سطة  القت�ساديرّ  للتعاون  ُم�ستدام  منوذج  تعزيز  اإىل  الإجراء 
والتطوير. يقوم ع�سرة باحثني، خم�سة من كلرّ طرف، بالعمل مًعا ب�ساأن الق�سايا ذات ال�سلة 
ي�سعى هذا  كة.  امل�سرَتَ امل�ساكل  كة ملعاجلة  اآليرّات م�سرَتَ ُي�سهم يف تطوير  الطرفني، مبا  لكال 
العمل اإىل معاجلة النق�ص العامرّ يف فر�ص البحث يف اجلانب الفل�سطينيرّ نتيجة لقلرّة املوارد 
�سات  واملوؤ�سَّ الأعمال  رجال  بني  امل�سرتكة  اجلهود  وحمدوديرّة  املهنيرّة،  والت�سهيالت  املاليرّة 

البحثيرّة، ووجود معيقات وبيئة ل ُتعطي اأولويرّة للبحث يف الوقت احلايل.
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موؤمَتر بحوث املياه يف اإ�سرائيل

�سارك  التخنيون   - املياه  اأبحاث  معهد  رعاية  حتت 
ن�سال  الباحث  من  كلرّ   2013 الثاين  كانون   31 يف 
الأبحاث  مرَكز  من  ا�ص  دورّ اأنوار  والطالبة  م�ساحلة 
املياه  »بحوث  عنوان  حتت  موؤمتر  يف  التطبيقيرّة، 
والإدارة  لالأبحاث  امل�ستقبل  جيل   – اإ�سرائيل  يف 
حول  حما�سرة  م�ساحلة  قدم  حيث  ال�سناعيرّة«، 
العادمة  املياه  ملعاجلة  هوائيرّ  ل  حيويرّ  نظام  تطوير 
ا�ص فقد كانت  اأنوار دورّ اأما حما�سرة  غي املتجان�سة. 
البيولوجيرّ  والتحليل  المت�سا�ص  بني  الدمج  بعنوان 

لإِبعاد موادرّ طبيرّة بوا�سطة البكتييا.
باب  ال�سرّ الباحثني  من  العديد  املوؤمتر  يف  �سارك  وقد 
والذين  البالد  يف  الأكادمييرّة  �سات  املوؤ�سَّ خمتِلف  من 
�سيقودون جمال املياه م�ستقباًل. بالإ�سافة اإىل ذلك، 
حلقة  يف  املياه  جمال  من  اخلرباء  من  عدد  �سارك 
للمياه يف  امل�ستقبليرّة  الروؤية  اإىل  قوا فيها  ة، تطرَّ خا�سرّ

املنطقة.

مرَكز املَْي�َسم:
مرَكز  1999، مببادرة  عام  املي�سم  مرَكز  تاأ�سي�ص  مترّ 
بهدف  للجمعيرّة؛  التابع  املنطقيرّ  والتطوير  الأبحاث 
ال�سباب  جيل  عند  العلميرّ  البحث  وتذويت  تر�سيخ 
البديل  الطبرّ  واإحياء  حفظ  اأجل  من  املدار�ص،  يف 
دفيئة  على  املرَكز  يحتوي  بالأع�ساب.  والتداوي 
لالأع�ساب الطبيرّة، قاعة ا�ستقبال، خمتربات، �سفوف 
اأ�سماك وغيها. ي�ستقبل  تعليميرّة، زوايا طيور، نحل، 
كما  والأجيال،  الفئات  جميع  من  الزائرين  املرَكز 
 ، العلميرّ البحث  يف   - بيوتكنولوجيرّ كمرَكز  ي�ساهم- 
ا�ستخدام  لتطوير   ، والزراعيرّ البيئيرّ  البحث  ة  وخا�سرّ
الأع�ساب الطبيرّة يف الطبرّ احلديث. خالل �سنة 2013 
وكذلك  طالب،   8،000 من  اأكرث  املرَكز  بزيارة  قام 
البيئة،  موا�سيع  يف  علميرّة  اأبحاًثا  طالًبا   750 ذ  نفَّ

البيولوجيا والزراعة.  التقـــريــــــــر 
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ية املخيَّم ال�سيفّي البيوتكنولوجّي للنباتات الطبِّ

والهند�سة  يرّة  الطبِّ للنباتات  البيوتكنولوجيرّ  ال�سيفيرّ  املخيَّم  انطلق 
د. مدحت عثمان  باإ�سراف  ال�سيفيرّة،  املي�سم  فعاليرّات  الوراثيرّة �سمن 
الإبداعيرّ  التفكي  مهارة  تطوير  اإىل  املخيَّم  ويهدف  املي�سم،  مدير   -
امل�ساَعدة  والثانويرّة، وبالتايل  الإعداديرّة  ب املدار�ص  والبحثيرّ لدى طالرّ
. تخلَّل  يف تن�سئة جيل رائد يف املجالت العلميرّة املختِلفة والبحث العلميرّ

ة فعاليرّات ت�سمل جتاِرب علميرّة يف موا�سيع خمتِلفة منها:  املخيَّم عدرّ
ة جتذير  - فح�ص تاأثيات الُع�سارات على اإعاقة منورّ البكتييا، حمطرّ

ة تطهي املياه مب�ساعدة م�ساٍف خمتِلفة. النباتات، حمطرّ
: النحل، الطيور،  ات املختِلفة يف امَلْرَكز والتي ت�سمرّ ف على املحطرّ - التعررُّ
، امل�ستنَقع، تطهي املياه والطحالب. جتذير النباتات، ال�سماد الع�سويرّ

، ا�ستخال�ص ُع�سارات من النباتات.  - �سرح عن البحث العلميرّ
التي  والنتائج  البحث  موا�سيع  الختتام  حفل  يف  ب  الطالرّ عر�ص 
يف  �سارك  وقد  ذويهم.  بح�سور  املختِلفة،  التجارب  من  ا�ستخل�سوها 
فهد  د  وال�سيِّ اجلليل،  جمعيرّة  عامرّ  مدير   - عواودة  بكر  د  ال�سيِّ احلفل 

 . دهام�سة - رئي�ص ق�سم املعارف يف جمل�ص كفر كنا املحلِّيرّ

جمعّية اجلليل تتبّنى البحث العلمّي للطاّلب

مه مرَكز الأبحاث ومرَكز املي�سم - جمعيرّة  يف نطاق الرَبناَمج الذي يقدِّ
العلوم  وزارة  رعاية  حتت  �سعب،  حملِّيرّ  جمل�ص  مع  ب�سراكة  اجلليل، 
الدورة  باختتام   ،2013 حزيران   30 يف  املرَكز  احتفل  والتكنولوجيا، 
بح�سور  وذلك   .2013/2012 الدرا�سيرّ  للعام  العلميرّة  الالمنهجيرّة 
د بكر  الإداريرّة للجمعيرّة، وال�سيِّ الهيئة  دة روزلند دعيم - رئي�سة  ال�سيِّ
مرَكز  مدير   - عثمان  مدحت  ود.  للجمعيرّة،  العامرّ  املدير   - عواودة 
ق�سم  مدير   - ح�سني  كامل  وال�سيد  اجلمعيرّة،  يف  واملي�سم  الأبحاث 
مدير   - هدهود  خالد  والأ�ستاذ   ، املحلِّيرّ �سعب  جمل�ص  يف  املعارف 
الرَبناَمج  اأهميرّة  على  كلماتهم  يف  دوا  واأكَّ الإعداديرّة،  �سعب  مدر�سة 
ن الرَبناَمج 75 �ساعة تعليميرّة  ب. هذا وقد ت�سمَّ واأثَنْوا على جهود الطالرّ
والأبحاث  العلوم  على  لالنك�ساف  وا�سعة  نافذة  ب  الطالرّ اأمام  فتحت 

البيوتكنولوجيرّة.

يف  مهنيرّون  باحثون  األقاها  علميرّة،  حما�سرات  الدورة  نت  ت�سمَّ وقد 
للميكروبات،  ة  املُ�سادرّ املوادرّ  احليويرّة،  الطاقة  منها:  ة  عدرّ موا�سيع 
التجربة  اإىل  جنًبا  وغيها.  الوراثيرّة  الهند�سة  الزراعيرّة،  النفايات 
مة  قيِّ املحا�سرات فر�سة  لت هذه  �سكَّ ب،  الطالرّ اكت�سبها  التي  املعرفيرّة 

 . ب خاللها مع باحثني بارزين من املجتمع العربيرّ تفاَعل الطالرّ

ة يف اأعقاب هدف امل�سروع الأ�سا�سيرّ الرامي اإىل  وكانت هذه ُخطوة هامرّ
ب على العلوم البيوتكنولوجيرّة، مع العلم اأنرّه فقط  زيادة انك�ساف الطالرّ
ب العرب يختارون اأحد العلوم البيولوجيرّة يف تعليمهم  9.2 % من الطالرّ
. وهذا الهدف يتما�سى مع روؤية جمعيرّة اجلليل للتطوير املجتمعيرّ  العايلرّ
، حيث اأن َمْرَكز الأبحاث يف اجلمعيرّة  الكامل الذي ي�سمل التطوير العلميرّ
قام عام 1999 باإجراء َبرناَمج تعليميرّ للعلوم لل�سبيبة. ومن ذلك اليوم 
 ،2012/2011 الدرا�سيرّ  العام  ففي  ع،  التو�سرُّ يف  اآخذة  امل�ساريع  هذه 
من  واأكرث  ال�سغي«،  »الباحث  َبرناَمج  يف  وطالبة  طالب   600 �سارك 

.»Study Tour« »4،000 طالب �ساركوا يف فعاليرّات »جولة علميرّة
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تكرمي العامل والباحث الربوف�سور اأ�سرف اإبريق

قامت جمعيرّة اجلليل بتكرمي الربوف�سور ال�سابرّ عامل الكيمياء اأ�سرف اإبريق على اإجنازاته 
الكيمياء  الأوىل يف م�سابقة  املرتبة  والطالبة مرح زعبي حل�سولها على  املتميِّزة،  العلميرّة 

على م�ستوى الدولة، وعلى امليدالية الربونزيرّة يف اأوملبيادة الكيمياء يف رو�سيا.
ياأتي هذا الرَبناَمج كحلقة اأوىل �سمن �سل�سة برامج »باحث من بلدي« التي دعى اإليها املدير 
فيه  ملا  معهم  والتوا�سل  واملبِدعني  الباحثني  لتكرمي  عواودة،  بكر  د  ال�سيِّ للجمعيرّة،  العام 

م�سلحة جمتمعنا.
دور  اإىل  كلمتها  يف  دعيم  روزلند  دة  ال�سيِّ للجمعيرّة  الإداريرّة  الهيئة  رئي�سة  اأ�سارت  وقد 
اأت الربوف�سور اإبريق على اإجنازاته،  اجلمعيرّة يف اختيار املميَّزين ودعمهم نحو الإبداع، وهنَّ
ة يف  دت على فخر جمعيرّة اجلليل بتكرمي عامِل وباحث مميَّز، ترك ب�سمات علميرّة مهمرّ واأكَّ
الأبحاث  اإىل طاِقم الباحثني يف مرَكز  لتن�سمرّ  الطالبة مرح زعبي  الكيمياء. ودعت  عامَل 

التطبيقيرّة م�ستقباًل.
اأ�ساد يف نهاية كالمه  اإبريق خالل احلفل حما�سرة علميرّة ق�سية، وقد  عر�ص بروف�سور 

ة دورها يف تعزيز الأبحاث العلميرّة. اإىل دور اجلمعيرّة وم�ساهمتها يف بناء املجتمع، وخا�سرّ
وقد �سارك يف هذا احلفل مدير مرَكز الأبحاث التطبيقيرّة يف اجلمعيرّة - د. مدحت عثمان، 
حما�سرون  اجلمعيرّة،  وباحثو  طاِقم  للجمعيرّة،  ة  العامرّ والهيئة  الإداريرّة  الهيئة  من  اأع�ساء 
ومديرة  عبلني،   - اإليا�ص  مار  كلية  ومن  النا�سرة  من  الأكادمييرّة  �سة  املوؤ�سَّ من  ب  وطالرّ
ومعلِّمون من مدر�سة �سانت جوزف املطران يف النا�سرة، والنائب د. با�سل غطا�ص واآخرون.

وزير العلوم والتكنولوجيا يزور مرَكز الأبحاث التطبيقّية

حلرّ وزير العلوم والتكنولوجيا ال�سيد يعقوب بيي، يف 31 كانون الأول 2013، مبرافقة وفد 
من الوزارة، �سيوًفا على اجلمعيرّة.  

هدفت الزيارة اإىل التعرف والطالع على الأبحاث العلمية التي يقوم بها املرَكز، وقد التقى 
الوفد باأع�ساء الهيئة الإداريرّة وعدًدا من الباحثني وطاِقم اجلمعية ورئي�ص بلدية �سفاعمرو 
يد �سهيل ذياب رئي�ص بلدية طمرة. عر�ص د. مدحت عثمان -  يد اأمني عنبتاوي وال�سرّ ال�سرّ
بكر  ال�سيد  للجمعيرّة  العام  املدير  املرَكز، وطالب  َبرناَمج عمل  اللقاء،  املرَكز خالل  مدير 
عواودة الوزير بالعرتاف باملرَكز Mega Mop. وقام الوفد بجولة يف خمتربات املرَكز، 
واأ�ساد الوزير بعمل املرَكز واأبحاثه واأثنى على اجلهود املبذولة يف تطويره ورفعه اإىل اأعلى 

امل�ستويات. 
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عالقات مع ال�سفارة الفرن�سّية

امللَحق العلمّي يف ال�ّسفارة الفرن�سّية يزور جمعّية اجلليل
د  ال�سيِّ  - الفرن�سيرّة  فارة  ال�سرّ يف  العلميرّ  امللَحَق  اجلليل  جمعيرّة  ا�ست�سافت 
الع على ن�ساطات  جاكي بودييه، الخت�سا�سيرّ يف علم الأحياء؛ بهدف الطِّ
 ، عامرّ ب�سكل  والبيئة  املياه  باأبحاث  يتعلرّق  فيما  ة  وخا�سرّ املختِلفة،  اجلمعيرّة 

. وتطوير وتنميرّة املجتمع العربيرّ
بكر  وال�سيرّد  الإداريرّة،  الهيئة  رئي�سة   - دعيم  روزلند  ال�سيِّدة  قامت  وقد 
عواودة - املدير العامرّ ود. مدحت عثمان - مدير مرَكز الأبحاث؛ با�ستقبال 
باحثو  وقام  كما  واأق�سامها،  اجلمعيرّة  مراكز  على  واإْطالعه  بودييه  د  ال�سيِّ
فعاليرّات  بعر�ص  اجلمعيرّة  يف  املختِلفة  املراكز  ومديرو  الأبحاث  مرَكز 
ون�ساطات املراكز املختِلفة، وقد مترّ خالل الزيارة مناق�سة اإمكانيرّات التعاُون 

فارة الفرن�سيرّة وجمعيرّة اجلليل. امل�ستقبليرّ والعمل امل�سرَتك بني ال�سرّ

ال�سفري الفرن�سّي يزور جمعّية اجلليل
حلرّ ال�سفي الفرن�سيرّ كري�ستوف بيجو، مبرافقة وفد من ال�سفارة الفرن�سيرّة، 
�سيًفا على اجلمعيرّة، يف زيارة هدفت اإىل الطالع على الأبحاث العلميرّة التي 
اجلمعيرّة.  وطاِقم  الباحثني  من  بعدد  الوفد  التقى  وقد  اجلمعيرّة،  بها  تقوم 
وكان يف ا�ستقباله ال�سيِّدة روزلند دعيم - رئي�سة الهيئة الإداريرّة للجمعيرّة، 
واملدير العام - ال�سيد بكر عواودة، ود. مدحت عثمان - مدير مرَكز الأبحاث 

التطبيقيرّة. 
امَلْرَكز منذ تاأ�سي�سه، قام الوفد بجولة  اأبحاث واإجنازات  الع على  بعد الطِّ
يف خمتربات املرَكز، واأ�ساد بعمله ووعد فح�ص اإمكانيرّات العمل امل�سرَتك مع 
اجلمعيرّة يف امل�ستقبل، كما وزار �سركة بيوديزل باإدارة الباحث �سبحي ب�سي.
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حتت عنوان »من اإخوانكم الفل�سطينيرّني ال�سامدين يف اأرا�سي 48 اإىل اأهلنا ال�سوريرّني«
كت فينا  التي حرَّ الفل�سطينيرّ  ل�سعبنا  املريرة  والتجربة  الإن�سانيرّة  القيم  هي جمموعة 
ال�سوريرّني. وقد كان للمنخف�ص  اإغاثة لأهلنا الالجئني  جميًعا �سرورة اخلروج بحملة 
البارد غي امل�سبوق يف �سهر دي�سمرب 2013 الأثر الكبي يف ترجمة النوايا اإىل اأفعال 

�ست عن اأكرب حملة اإغاثة انطلقت عرب احلدود من فل�سطينيرّي 48. متخَّ
تف�سيل حجم التربرُّعات

ِغَطت  �سُ �ساقل.  مليون   2.5 بحوايل  ثمنها  ر  ُيَقدَّ حرام،   25000 نحو  عينية  تربرُّعات 
و�ُسِحَنت بوا�سطة ع�سر �سيرّارات، حمولة كلرّ �سيرّارة توازي حمولة ثالث اإىل اأربع �سيرّارات 

عاديرّة. بالإ�سافة اإىل ع�سرات الأطنان من املالب�ص، املعاطف واأحذية الأطفال.
عات النقدّية : 685،516 �ساقاًل جديًدا، علًما اأنرّ احلملة انطلقت،  جمموع التربُّ

يف الأ�سا�ص، جلمع موادرّ عينيرّة فقط، ومل يكن هدفها جمع النقود. 
ّية والعينّية  تف�سيل امل�ساعدات املادِّ

مب�ساعدة   ،48 فل�سطينيرّي  من  وفود  مب�ساركة  توزيُعها  مترّ  كبي  غذائيرّ  َطْرد   3200
جمعيرّات اأردنيرّة حملِّيرّة. 

الدوليرّة  »ال�سبكة  بوا�سطة  ني  للم�ستِحقرّ توزيُعها  مترّ  وحرامات  مالب�ص  َطْرد   15000
للحقوق والتنمية«. 

اأكيا�ص ُفَوط اأطفال. 
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األعاب وهدايا لالأطفال. 
اليرّات ترفيه لالأطفال.  فعرّ

مكتبة األعاب وكتب اأطفال )�سيتمرّ جتهيزها بعد انتهاء العام الدرا�سيرّ 
2013-2014؛ بال�ستعانة باخت�سا�سيرّني يف املجال(. 

حقائب وقرطا�سيرّة لـ 2000 طفل.

 - العربيرّة  واملدن  القرى  ة  كافرّ يف  ًعا  متطوِّ مندوًبا   220 مندوبون: 
الفل�سطينيرّة يف البالد.

ب�سكل  احلملة  يف  ع  متطوِّ اآلف  ثالثة  من  اأكرث  �ساهم  عون:  متطوِّ
مبا�َسر من خالل احل�سور للمخازن.

املرافق  والأمور اللوج�ستّية:
خمزن طمرة املركزيرّ 4000 مرت مربرّع. 

خمزن طمرة ال�سغي 700 مرت مربرّع. 
خمزن يركا - م�سنع ل�سغط الكرتون. 

 . قرية ال�سندباد يف قرية كابول - ا�سُتعِمَلت كمخزن اإ�سايفرّ
تكنولوجيا وماكنات �سغط. 

ال ِمهنيرّني لل�سغط والرافعات.  عمرّ
�ساحنات نقل. 

، و�سناديق  ة للنقل الدويلرّ اأكيا�ص �سوالت حجم كبي مانعة للماء ُمعدرّ
وكرتون.

تنظيمات اجلمارك واملعابر.  
مة بح�َسب املعايي الدوليرّة. ة معقَّ قواعد خ�سبيرّة خا�سرّ

ت اأكرث  اإدارة احلملة: مترّ ت�سكيل جلنة اإداريرّة م�سِرفة ومراِقبة �سمرّ
وجمعيرّات  اأكادمييرّني  من  واجتماعيرّة  وطنيرّة  �سخ�سيرّة  ع�سرين  من 
اأهليرّة، ومبباركة جلنة املتابعة العليا للجماهي العربيرّة واللجنة القطريرّة 
الأ�سا�سيرّ يف  الدور  لهم  كان  العربيرّة، حيث  املحليرّة  ال�سلطات  لروؤ�ساء 

امل�ساعدة والدعم والإ�سراف ومناق�سة التقارير واتِّخاذ القرارات.
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أعضاء الهيئة اإلدارّية:

1.روزالند َدعيم – رئيسة الهيئة اإلدارّية
2.وائل عمري

3.د. سالم بالن
4.د. جمال دقدوقي

5.د. مبدا نعوم
6.د. نهاد علي
7.نادرة يونس

8.مصطفى حّمود
9. د. علي غنيم

أعضاء اللجنة االستشارّية لمرَكز األبحاث التطبيقيّة:

1.بروفسور أري تسولر، جامعة حيفا
2.السيّدة رنا صبح، مديرة قسم المعارف فـي بلدّية 

شفاعمرو
3.د. صبحي بشير، مدير شركة بيوديزل

4.د. أنور رّيان، محاضر
5.د. خالد غنايم، جامعة حيفا

6.د. مزيد فالح، الصناعة والتجارة
7.د. علي غنيم، طبيب بيطري

8.د. جمال ياسين، مدير قسم الصّحة فـي بلدّية 
شفاعمرو

الطاقم 
بكر عواودة، المدير العام

ريما زايد-حايك، منسقة إدارّية وأمينة مكتبة
سهير حنا-أرملي، مراِقبة حسابات ومديرة قسم الماليّة 

كلير طوافشة، مساعدة إدارّية

قسم التطوير والتواصل مع الجمهور
كريستينا بيرمن، رئيسة القسم

قة تطوير الموارد كريستين خوري-بشارة، منسِّ

يّة مركز الحقوق الصّحِ
المحامية لينا أبو مخ زعبي، مديرة المرَكز

رات« أحمد خاليلة، منّسق برنامج »ال للمخدِّ

مركز العدل البيئّي
المحامي عالء حيدر، مدير المرَكز

الحامية أميرة عراف
ساندرا أشهب

مرَكز ِركاز - بنك المعلومات
أحمد شيخ محمد، مدير المرَكز

] VI [
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مرَكز األبحاث التطبيقيّة
فريق الموّظفـين اإلدارّيين:

د. مدحت عثمان – مدير علمّي
كلير طوافشة – مساعدة إدارّية

شيرين نصرالله – محاسبة

الباحثون:
د. مدحت عثمان، المدير العلمّي

د. جريس جدعون
د. حسن عزايزة
د. عصام صباح

د. عادل شالعطة
د. مالك يوسف

د. وليد خليفة
د. نعيم نجمي
د. وسيم برية

د. ساري عاصله
د. لينا غنطوس

مساعدو األبحاث:
نضال مصالحة، طالب لّلقب الثالث فـي الهندسة البيئية

هبة أبو تايه، ماجيستير العلوم )MSc(، التخنيون
رهام انعيم، طالبة ماجستير العلوم )MSc(، جامعة حيفا

فارس حالحلة
محمد حسين 
رهام محروم

محمد محروم
آالء جبارة

معتز زعبي
هدير حبيب الله 

وداد ارشيد
فدوى دباح-أسدي

أحالم صليبا

رغدة مريني
منار غرّيب 

هادية بهاء الدين
رنا برهم 
لونا رزق 

حسين جرادات
موفق بشر 

مهدي حسنين

مرَكز الميسم:
د. مدحت عثمان - مدير  

زة  ديانا بصول –  مركِّ
هيام بدارنة – مرشدة 

نعمة أبو يونس – مرشدة 
كفاح علوان – مرشد

شادي هبرات- مرشد
إيمان هبرات - مرشدة
نهاية بدارنة - مرشدة
آالء عواودة - مرشدة

نمارق خطيب - مرشدة
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