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توفـــري أجهـــزة الكمبيوتـــر ال يعنـــي بالـــرضورة توفـــري 
ـــم  معرفـــة خّالقـــة، ألّن األهـــم هـــو توفـــري نظـــام تعلي
ـــرز  ـــىل الف ـــادرة ع ـــة الق ـــة النقدي ـــق العقلي ـــفء وخل كُ

ـــكار ـــم االســـتيعاب واالبت ـــار، ث واالختي

 (د. أحمد زويل ) 

كلمة افتتاحية 

الهيئة اإلدارية وطاقم املوظفني

الرؤية والرسالة 

محطاتنا يف العام 2016 

الصحة والبيئة يف املجتمع العريب 

معطيات خاصة وجديدة يقدمها «ركاز- بنك املعلومات» 

معهد األبحاث وامليسم 

“



 555555

نضـع بني أيديكم حصاد العام 2016 ألهم النشـاطات والفعاليات 
الجـاد واملتميـز يف  العمـل  نتـاج رحلـة يف مياديـن  التـي هـي 
مجـاالت عمل الجمعيـة، وخصوًصا يف املجـاالت الصحية ـ البيئية 

والبحوث. 
عنوانَـا  واملعلومـات،  للمعرفـة  منتجـة  الجليـل  جمعيـة  تعتـرب 
للقـدرات  ومنوذًجـا  العـريب  املجتمـع  مسـتوى  عـىل  للمبـادرات 
الكامنـة يف مجتمعنـا.  تعتمـد الجمعيـة يف تنفيـذ رؤيتهـا عـىل 
العمـل مـن خـالل مراكـز وأقسـام مختلفة. فمثـًال، يقـدم ”ركاز - 
بنـك املعلومـات“ عمـًال قـل نظـريه ريادًة مـن حيث إنتـاج املعرفة 
واملعلومـات الخاصـة باملجتمـع العـريب ومـن حيث حجـم ونوعية 
املسـوح والبحـوث التـي يقـوم بهـا. تؤسـس هـذه املعلومـات حالًة 
مجتمعيـة تجمـع بـني معرفـة الـذات وجمـع املعلومـات يف كافـة 
القـرار وكل ذي صاحـب  لتقدميهـا ملتخـذي  املياديـن ورصدهـا 
شـأن لفهـم الواقـع والتحديـات وإيجـاد برامـج لجـرس الفجوات، 

سـعيًا  لتحقيـق املسـاواة.
للجمعيـة، أيًضـا، دور هـام يف العمـل امليـداين، وذلـك مـن خالل 
مشـاريعها املميـزة يف التواصـل مـع جمهـور الهـدف ورشاكاتهـا 
النوعيـة والبحثيـة مع مؤسسـات املجتمع املدين، السـلطات املحلية 
وجامعـات محليـة وعامليـة، ومـن خـالل سـعيها لتغيري السياسـات 
وإحقـاق الحقـوق املختلفـة ضمـن دورهـا يف مركز العـدل البيئي 

الصحية. والحقـوق 
هـذا، باإلضافـة إىل معهـد األبحـاث التطبيقية يف جمعيـة الجليل، 
والـذي تتجـىل فيـه القـدرات الكامنـة يف مجتمعنـا، مـن حيـث 
املسـتويات العاليـة مـن اإلنجـازات واملؤهـالت والكفـاءات التـي 
متخصصـني،  باحثـني  مـن  فيـه،  العاملـني  طاقـم  بهـا  يتمتـع 
دراسـتهم  يسـتكملون  جامعـات،  وطـالب  باحثـني  مسـاعدي 

لأللقـاب العليـا. يهـدف املعهـد إىل إيجـاد حلـول علميـة جديـدة 
تشـجيع  والبيئـة،  بالصحـة  متعلقـة  وإقليميـة  مناطقيـة  لقضايـا 
أبنـاء األقليـة العربيـة الفلسـطينية يف البالد عىل مامرسـة البحث 
هـذا  ويف  الناشـئ.  الجيـل  لـدى  البحـث  روح  وتنميـة  العلمـي 
املضـامر، اسـتطاعت الـذراع الرتبويـة يف املعهـد التواصـل، هذه 
السـنة، مـع أكـرث مـن 8,000 طالـب وطالبـة يف املـدارس، مـن 
خـالل العمـل املبـارش مـع مركـز امليسـم للتدريـب واإلرشـاد. كام 
يسـعى املعهـد إىل تعزيـز النمـو االجتامعـي واالقتصـادي، مـن 
خـالل دعـم وتشـجيع املبـادرات البيـو- تكنولوجيـة اآلمنـة للبيئـة 
واملمكـن تطويرُهـا صناعيًـا. هـذا كلـه، إىل جانب اسـتمرار املعهد 

يف اسـتقطاب باحثـني عـرب متميزيـن. 
وعليـه، ال يسـعنا إال أن نتقـدم بالشـكر لطاقـم العمـل يف جمعيـة 
الجليـل عـىل مـا وهبنـا مـن تضحيـة وعطـاء ومهنيـة، وألعضـاء 
الهيئـة العامـة والهيئـة اإلداريـة الذيـن يعملون بتطـوع وإخالص 
وعـىل الثقـة التـي أولونا إياهـا للعمـل والتخطيط والتنفيـذ، األمر 
الـذي سهـّـل عملنـا وجعـل خططنـا قابلـة للتنفيـذ. ونعـرب عـن 
العرفـان والتقديـر لجميـع الصناديـق والـرشكاء يف هذه املسـرية.

 د. جامل دقدوقي 
 رئيس الهيئة االدارية

بكر عواودة
مدير عام جمعية الجليل



بروفيسور أرشف إبريق

بروفيسـور يف الكيمياء يف معهد «شـوليخ» للكيميـاء يف التّخنيون- 
معهـد العلـوم التّطبيقيّـة. حاصـل عىل العديـد من الجوائـز، آخرها 
جائـزة «بيسـيل» من مؤسسـة «هامبولـدت». كان عضـًوا يف الهيئة 
اإلداريّـة للجمعيّـة اإلرسائيلية للكيمياء بني السـنوات 2009 و2014. 
يعمـل، منـذ العـام  2012، عضـوا يف هيئـات التّحريـر يف العديـد 
مـن املجـّالت العلميّـة، وعضـو الهيّئـة االستشـاريّة العامليّـة ملجلـة 

الكيميـاء العضويّة اآلسـيويّة.

 أفنان حاج عيل

متخّصصـة يف مجـال تطويـر جـودة العمـل يف املؤّسسـات األهليّة. 
حاصلـة عـىل اللقـب األول يف اإلحصـاء والّرتبية مـن جامعة حيفا، 
واللقـب الثـاين يف اإلحصـاء ويف االستشـارة التنظيميّـة من جامعة 

حيفـا، وتـدرس حاليـاً للقـب الثالث يف موضـوع اإلحصاء.

د. إياد خامييس

أخصـايّئ االمـراض الباطنيّة والجهـاز الهضمّي والكبد. مدير قسـم 
التّنظـري املتقّدم يف مستشـفى «رمبام» يف حيفـا. محارض يف كلّيّة 
الطّـّب «ربابـورت» ـ التخنيـون. باحـث يف تقنيّـات التّنظـري ويف 
أمـراض وأورام البنكريـاس. عضـو الجمعيّـة األوروبيّـة واألمريكيّـة 
لتنظـري الجهـاز الهضمـّي. عضو منظمـة «أطبّاء لحقوق اإلنسـان». 

مـدرب يف املنظّمـة العامليّـة للتّنظري.

د. جامل دقدوقي
رئيـس الهيّئـة اإلداريّـة لجمعيّـة الجليـل. عضـو يف جمعيّـة «أطبّـاء 
الّشـامل.  لـواء  يف  مسـؤول  نفـّيس  أخصـايّئ  اإلنسـان».  لحقـوق 
مديـر مركـز الخدمـات الّنفسـيّة (كفركنـا- بسـتان املـرج). مختـّص 
يف  مـدرب  الّنفـّيس.  والّضغـط  الّنفسـيّة  الّصدمـات  معالجـة  يف 

واألزمـات. الطـوارئ  حـاالت  مواجهـة  «اليونيسـيف» يف 

بروفيسور حسام حايك
بروفيسـور يف الهندسـة الكيميائيّـة يف معهد «راسـل بـريي» للنانو 
يف  خبـري  التّطبيقيّـة.  العلـوم  معهـد  ـ  التّخنيـون  يف  تكنولوجيـا 
تكنولوجيـا النانـو ومجـال التّشـخيص غـري االجتياحـّي لألمـراض. 
حاصـل عـىل ما يقارب 50 جائزة لإلبـداع والتّميّز. عضو يف هيئات 
تحريـر العديـد مـن املجـّالت العلميّـة املختلفـة. مستشـار امللّخـص 
 .(Chemical abstracts service) العـامل  يف  األكـرب  الكيميـايّئ 
نـرش أكـرث مـن 170 مقالـة علميّة يف أفضـل املجـّالت يف موضوع 
النانـو تكنولوجيـا والطّـّب، قـام بكتابـة أكـرث مـن 5 فصـول كتـب. 

لـدى بروفيسـور حايـك أكـرث مـن 28 بـراءة اخـرتاع عامليـة.

الدكتورة رماء دعاس
باحثـة ومحـارضة يف الكلّيّـة العربيّـة للّرتبيّـة- حيفـا. حاصلـة عـىل 
اللقـب األّول يف الّرياضيّـات واإلحصـاء مـن الجامعـة العربيّـة يف 
القـدس، اللقـب األّول يف علـم االجتـامع واالستشـارة الّرتبويّـة من 
جامعـة حيفـا، واللقـب الثالـث يف القيـادة الّرتبويـة مـن جامعـة 

. حيفا

أعضاء اللّجنة العلمية 
االستشاريّة ملعهد البحوث 

الّتطبيقّية:

د. خالد غنايم، جامعة حيفا
د. مزيد فالح، ممثل جمهور

د. جامل ياسني، بلديّة شفاعمرو
د. أوري تسولر، جامعة حيفا

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

مركز العدل البيئّي والحقوق 
الّصحّية 

عالء حيدر ـ محام

أمرية عرّاف ـ محاميّة 

يافا صغري

مركز ركاز- بنك املعلومات

أحمد الشيخ محمد - مدير املركز 

سوسن رزق

مركز امليسم

دانيا بصول – مركّزة فعاليّات

طاقم اإلرشاد

منارق خطيب 

إميان هربات

كفاح علوان

حكمية يونس حكارشة

طاقم املوظّفني

الطّاقم

بكر عواودة ـ املدير العاّم
د. جريس جدعون ـ املدير العلمّي

إلياس خليف ـ مراقب حسابات 
ومدير قسم املاليّة

كلري طوافشة - مساعدة إداريّة
رشا عطاالله - مساعدة إداريّة

قسم تطوير املوارد
دانيال هاكسام- نعوم

اإلعالم 
نــورا عدوي 
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الدكتورة روزالند دعيم 

عضـو الهيئـة اإلداريّة للجمعيّة منـذ 2006، ورئيسـة جمعيّة الجليل 
يف  الثّالـث  اللّقـب  عـىل  حاصلـة   .(2009-2013) الّسـنوات  يف 
الثّقافـة الّشـعبيّة املقارنـة و»اإلثنوغرافيـا» الوصفيّـة. باحثـة يف 
أدب األطفـال، خبـرية يف تدريـس اللّغـات، كلغـات أوىل ولغـات 
أجنبيّـة. تعمـل محـارضة يف الكلّيّـة األكادمييّة العربيّـة للّرتبيّة يف 
حيفـا. لديهـا عـّدة مقـاالت منشـورة يف مواضيـع البحـث األديّب، 
الّرتبيـة والعمـل املجتمعـّي ومـن إنتاجهـا عـّدة قصـص لألطفـال.

الّدكتور مبدا نعوم

أخصـايّئ طـّب التّخديـر، مديـر قسـم التّخديـر وغـرف العمليّات 
يف املستشـفى الفرنـّيس- النـارصة.

 وائـــل عمري 

حــــاصل عـىل اللقب األّول يف الهندسـة الّزراعيّـة (تخّصص علم 
الحيـوان)، وعـىل اللقـب األّول يف التّمريض مـن الجامعة العربيّة 
املكثـف يف مستشـفى رمبـام-  العـالج  تــخّصص يف  القـدس.  ـ 
حـــيفا يف سـنة 1994. ناشـط اجتامعـّي وله دور كبـري يف العمل 

األهّيل.

نادرة خوريه نصور

صيدالنيـة يف كوبـات حوليـم حوليـم مـكايب عضـوه يف املنتـدى 
املـدين لتعزيـز الصحـة بالجليـل وعضـوة يف املنتـدى الصحـي 
سـياحية  ومرشـدة  للمنظـامت  إداريـة  مدربـة  الشـفاعمري، 

شـفاعمرو. يف  امريكيـة  ملجموعـات 

طاقم معهد األبحاث الّتطبيقّية

الباحثون

د. جريس جــدعـون

بروفيسور حسن عـزايــزة

بروفيسور عصام صباح – مدير رشكة 
”أجــروبـيـكس”

د. سـاري عـاصـلــة

بروفيسور أنـور ريــان

د. نضال مصالحة

د. منال حاج - زارويب

د. عـمـار أبـو قنديل

د. أحـمـد يزبك 

هبة أبو تايه ـ طالبة دكتوراة

أنوار مصالحة ـ طالبة دكتوراة

سامية عبد الهادي ـ طالبة ماجستري 

مساعدو البحث

مهدي حسنني

صفاء عّواد

فايز سيد أحمد

رشيهان محسن

عرين شبيل

أمرية ياسني

رندا عزازمة

فارس خاليلة

موفق بشري
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للبحـوث  العربيّـة  القطريّـة  الجمعيّـة  الجليـل،  سـت جمعيّـة  تأسَّ
يّـة، يف العـام 1981، وهي مـن أّول الجمعيّات  والخدمـات الّصحِّ
العربيّـة األهليّـة يف إرسائيـل. وتُعـرَف كجمعيّـة غـري حكوميّـة 
يف  العـريّب  املجتمـع  وتنميّـة  لتطويـر  تسـعى  حزبيّـة،  وغـري 
يّـة والبيئيّـة والعلميّـة والتنمويّـة. تعمـل الجمعيّـة  املجـاالت الصحِّ
عـىل مشـاريع وبرامـج تدعـم التحـرُّك واملبـادرة مـن القاعـدة 
ّ والتنظيـم املجتمعّي  إىل األعـىل، مـن خـالل تقويـة العمل املحـيلِّ

وتحفيـز املبـادرات يف املجتمـع العـريّب. 

بـدأت الجمعيـة نشـاطها الجامهـريي مـن خـالل إقامـة مؤمتـر 
الّصّحـة األّول يف مطلـع الثامنينيّـات حيـث عرضـت ُمعطيـات 
ومعلومـات ألول مـرة حـول صحـة املجتمـع العـريب، وهـذا دليـل 
عـىل نهـج الجمعيّـة يف بنـاء الُقـدرات ورفـع التّوعيـة ومامرسـة 
سـة الرسـميّة. ويُعتَرب بداية مشـوار من العمل  الّضغـط عـىل املؤسَّ
األهـّيل، قادتـه الجمعيّـة برؤيـة شـموليّة وبفكـر متنـوِّر. تطـّورت 
الفكـرة إىل مامرسـة ونهـج لـدى مجموعـة مـن املباِدريـن نطلق 
سـني“ وهـم د. حاتـم كناعنة، د.  عليهـم اليـوم ”جيـل اآلباء املؤسِّ
شـكري عطاللـه، د. أنـور عـوض و د. رونـا مـّكاي الَّذيـن عملـوا 

عـىل َمأَسسـة العمـل وتنميتـه عـىل قيـم العطـاء واملهنيّة. 

خـالل الّسـنوات الثّالثـني األخـرية تغـرّيت االحتياجـات وتبّدلت، 
غـري أن الفجـوات بـني املجتمعـني العـريّب واليهـودّي مـا زالـت 
تتسـع باسـتمرار، ويزيـد التمييـز املسـترشي من حـاالت اإلقصاء 
والتهميـش ويؤثّر سـلبيّا، بشـكل ملحوظ ومتزايد، عـىل املواطنني 
يّـة،  الصحِّ الحياتيّـة: االقتصاديّـة،  املياديـن  العـرب يف مختلـف 
م عـىل  يحتـِّ مـا  والتنمويّـة. وهـذا  البيئيّـة  الثقافيّـة،  التعليميّـة، 

سـات العمـل املـديّن واألهـّيل مزيـًدا مـن العمـل املشـرتَك  مؤسَّ
وإبداًعـا يف العمـل.

سـَعت جمعيّـة الجليـل خـالل مسـريتها، ومـا زالـت تسـعى، إىل 
العميـق  القاعـدة معتِمـدًة عـىل إميانهـا  توجيـه جهودهـا نحـو 
بوجـود قـدرات وطاقـات هائلـة داخـل املجتمـع تبحث عـن دور 
الرتاكميـة. ومـن هـذا  تجربتهـا  والتغيـري، مسـتِندًة إىل  للعمـل 
املنطلَـق، تؤمـن الجمعيّـة بـأّن عـىل مجتمعنـا- بجميـع قطاعاتـه 
االجتامعيّـة واالقتصاديّـة والعلميّـة والثقافيّـة والسياسـيّة- تحّمل 
مـن  العمـل  الفاعلـة  سـات  املؤسَّ وبـأّن عـىل  للتغيـري  املسـؤوليّة 
أجـل فتـح بـاب املشـاَركة أمـام جميـع القطاعـات والرشائـح يف 
املجتمـع؛ مـن أجـل بلـورة رؤيـة مجتمعيّـة متكاملـة تحمـل أفكاًرا 

متنـوِّرة ومشـاريع تنمويّـة ونهضويّـة. 

تعمـل الجمعيّـة مـن خـالل اسـرتاتيجيّات عمـل وبرامـج تنمويّة، 
االجتامعـّي  املجـال  يف  وتدعمـه  اإلنسـان  حقـوق  تحمـي 
واالقتصـادّي والبيئـّي والصحـّي، عـىل أسـاس ضـامن حّقـه يف 
الحيـاة اآلمنـة واملسـتقرّة؛ حّقه يف تطويـر ُهويّته وكيانـه الفردّي 
والعيـش  التفاعليّـة  واملشـاَركة  املسـاواة  يف  وحّقـه  والجامعـّي 
ـذ الجمعية رؤيتها مـن خالل العمل  الكريـم اآلمن واملسـتدام. تنفِّ
يف مسـارين: األّولـ  املشـاريع العاّمـة، املكّونـة مـن ثالثـة برامج 
يّـة، مركـز العـدل البيئـّي، ركاز-  مركزيّـة: مركـز الحقـوق الصحِّ
بنـك املعلومـات. والثّاين ـ املشـاريع االسـرتاتيجيّة، وتشـمل معهد 
األبحـاث التطبيقيّـة وامليسـم (مركـز الّنباتـات الطّبِّيّـة للبحـوث 

واإلرشـاد).

111111111111

8000 طالب وطالبة شاركوا يف برامج البحوث العلمية 
يف جمعية الجليل؛

إصدار املسح الصحي البيئي، األول من نوعه يف البالد؛

تنفيـــذ 7 برامج ملكافحـــة الرسطان يف 7 بلدات غري مشـــمولة يف برامج 
لتوعية؛  ا

رشكـــة ”أجروبكـــس“ التابعة لجمعيـــة الجليل تقـــدم منوذًجـــا عملًيا 
ملعالجـــة مياه الـــرصف الصحـــي بتكنولوجيـــا ال هوائية؛

للمرة األوىل، 10 باحثني يف وظيفة كاملة يف جمعية الجليل؛

إطـــالق مجموعة طالبيـــة ريادية يف مواضيع االســـتدامة عامـــة، وإدارة 
النفايـــات اإللكرتونية خاصـــة، بالتعاون مع مجلس بري املكســـور املحيل؛  

مشـــاركة 100 معلـــم يف املؤمتر الســـنوي للبحـــوث الداخليـــة، ضمن رؤية 
مســـتقبلية ملعهد االبحـــاث يف إقامة مركـــز تعليمي يعنـــى بفعاليات البحث 

العلمـــي، كجـــزء هام وأســـايس من عمليـــة التعليم؛

نجحـــت جمعية الجليل يف إضافـــة مركب ثابت للتمويل بنســـبة 70% 
ملركز االبحـــاث التطبيقية، زيادة عـــىل امليزانية العادية.
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جرس الفجوات الصحية بني املركز واألطراف  

تـرى جمعيـة الجليـل أهميـة بالغـة يف جـرس الفجـوات الصحيـة 
وتحسـني الخدمـات التـي تقدمهـا وزارة الصحـة،  فيـام يتعلـق 
بالحقـوق الصحيـة للمواطنـني العـرب يف البالد. بنـاًء عليه، كان 
ال بـد مـن  إعـالء موضـوع صحـة املواطنـني العرب عرب وسـائل 
اإلعـالم املختلفـة ليكـون ضمـن األجنـدة اإلعالميـة، وذلـك مـن 
الربامـج  يف  للجمعيـة  الفاعلـة  والـرشاكات  النشـاطات  خـالل 
واملؤمتـرات التـي تعنـى باملوضوع الصحـي. تسـعى الجمعية إىل 

إبـراز الجانـب الحقوقـي الصحـي للمجتمـع العريب الفلسـطيني 
يف البـالد، مسـتندًة عـىل مسـحها الصحـي البيئـي األخـري الذي 
الوضـع  املركـز واألطـراف وتدهـوَر  بـنيَّ وجـود فجـوات بـني 
الصحـي العـام يف املجتمـع العـريب. كـام قدمـت جمعيـة الجليل 
برنامًجـا خاصـاً لـوزارة الصحـة، اقرتحـت مـن خاللـه أن تقـوم 
الـوزارة بتمويـل أقسـام الصيانة الصحيـة والبيئية يف السـلطات 
الوعـي  املحليـة وتحويلهـا إىل أقسـام صحـة تعمـل عـىل رفـع 
واملسـتوى الصحـي يف مجال الصحة الجامهرييـة، بحيث تتكفل 
وزارتـا الصحـة وتطويـر الجليـل والنقـب بتمويـل هـذه الوظيفـة 

للسـلطات املحليـة التـي يف السـلم االقتصـادي االجتامعي -1 5،  
والتـي تشـمل غالبيـة البلـدات العربيـة بطبيعة الحال. ومن شـأن 
هـذا الربنامـج، يف حـال قبولـه وتنفيـذه، أن يسـاهم يف توطيـد 
العالقـة بـني وزارة الصحـة والسـلطات املحليـة العربيـة ويعـّزز 
الرشاكة وتقاسـم املسـؤولية بني وزارة الصحة والسـلطات املحلية 

والهيئـات الجامهرييـة ذات الشـأن. 

التغذية الصحية عىل أحد محاور نشاطات جمعية الجليل 

ترسـم جمعيـة الجليـل مشـاريعها بنـاء عـىل املعطيـات املتوفـرة 
حـول الواقـع الصحي، والتي تشـري إىل ارتفاع مسـتمر يف نسـبة 
اإلصابـة باألمـراض املزمنـة، وخاصة تلـك املتعلقة بنمـط الحياة، 
مثـل السـكري وأمـراض القلب. مـن هنا، ارتـأت الجمعيـة العمل 
عـىل رفـع الوعـي يف كل مـا يتعلـق مبوضـوع التغذيـة السـليمة، 
ضمـن نشـاطاتها املتنوعـة. كـام اغتنمـت فرصة مثالية لتحسـني 
العـادات الغذائيـة غـري الصحيـة يف شـهر رمضـان، فأصـدرت 
منشـورات عـرب صفحـة التواصل االجتامعـي الخاصـة بالجمعية 
وعـرب وسـائل اإلعـالم املختلفـة، شـملت نصائح للسـلوك الغذايئ 
السـليم، كـام أصـدرت ووزّعـت نـرشة وإمسـاكية خاصة بالشـهر 
الفضيـل اشـتملت عـىل 10 عـادات غذائيـة صحيـة مـن املمكـن 

إتباعهـا خـالل شـهر رمضان.

الحـــق يف الصحة هو حق أســـاس ضمنتـــه القوانني واملواثيـــق الدولية، إال أن منالّيـــة هذا الحّق 
تختلـــف من منطقـــة إىل أخـــرى وتتأثر مبـــدى الُبعد عـــن املركز، مســـتوى الوعي، املســـتوى 
االقتصـــادي ـ االجتامعـــي إضافـــة لالنتـــامءات. تعمل جمعيـــة الجليـــل، من خـــالل فعالياتها 
ورشاكاتهـــا املختلفة، عىل متابعة ومقارنة مســـتوى الخدمات الصحية املقدمـــة للمواطنني العرب 
ومتابعـــة الفجوات القامئة بـــني املركز واألطراف وبـــني املجتمعني، العريب واليهـــودي. هذا، إىل 
جانـــب عملها طويل األمـــد يف التوعية والتثقيـــف الصحي، من خالل مشـــاريع عينية متنوعة. 
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ليـس غريبًـا أن تعتـرب جمعيـة الجليـل إحـدى أكـرث املؤسسـات 
عمـًال يف امليـدان. فمشـاريعها مميـزة وتعمـل عـىل تـرك األثـر 
العمـل مختلًفـا  الهـدف. هـذه املـرة كان  األكـرب لـدى جمهـور 
وينطـوي عـىل تحـدِّ كبـري، إذ نجحـت الجمعيـة يف الوصـول إىل 
سـبع بلـدات عربيـة مل تكـن مشـمولة يف السـابق يف أي برنامج 
توعـوي حـول رسطان الثـدي (عـرب العرامشـة، بقعاثـا، الغجر، 
طوبـا الزنغريـة، وادي الحـامم، الدحـي والزرازيـر)، علـاًم بـأّن 
يف هـذه البلـدات نسـباً مرتفعـة مـن اإلصابـات بهـذا املـرض، 

أعـىل مـن املعـدل العـام .

عمـل طاقـم الجمعيـة يف هـذه البلـدات عـىل رفـع الوعـي لـدى 

السـكان عامـة، ولـدى النسـاء يف أجيـال -35 50 عاًمـا تحديدا، 
يف كل مـا يتعلـق مبسـببات رسطـان الثـدي ومخاطـره وأهميـة 
معالجتـه.  ويف  املـرض  مـن  الوقايـة  يف  املبكـر،  التشـخيص 
وتزامـن العمـل امليـداين مـع حملـة إعالميـة هدفـت إىل رفـع 
البـالد  الفلسـطيني يف  املجتمـع  أبنـاء  لـدى  املجتمعـي  الوعـي 
عامـة، بعنوان ”تنسـيش، إفحيص“؛ شـملت عرض أهـم املعطيات 
وأسـباب مـرض رسطـان الثـدي وسـبل الوقاية منه، كـام هدفت 
الالئقـة  الصحيـة  الخدمـات  مناليّـة  حـول  الوعـي  زيـادة  إىل 
ورفـع الوعـي للحقـوق الصحيـة عامـة. مـن الجديـر ذكـره أن 
هـذه الحملـة اسـتمرت عـىل مـدار العـام وهي تشـّكل اسـتمراراً 

لحمـالت توعيـة سـابقة نظمتهـا الجمعيـة.

بعض املعطيات الهامة حول رسطان الثدي

الثـدي •  برسطـان  تصـاب  امـرأة   4,000 حـوايل 
امـرأة  إلصابـة  احتـامل  هنالـك  بينـام  سـنويًا، 
الثـدي؛ برسطـان  نسـاء  مثـاين  كل  بـني  واحـدة 

 النسـاء اللـوايت يف سـّن 50 عامـاً ومـا فوق هّن • 
الفئـة األكـرث عرضـة لإلصابة برسطـان الثدي؛ 

من أسباب رسطان الثدي:

%5 - %10 فقـط مـن حـاالت رسطـان الثـدي • 
تنتـج عـن العامـل الـورايث؛

 • 12 مـن  (أقـل  مبكـرة  سـّن  الطمـث يف  ظهـور 
عاًمـا)؛

 السـمنة الزائدة،، التي تؤدي إىل ارتفاع مسـتوى • 
يسـبب رسطـان  قـد  مـام  األنثويـة،  الهرمونـات 

الثدي؛

التدخني واإلفراط يف ُرشب الكحول.• 

حمالتنا التوعوية ملكافحة رسطان الثدي، 
للسنة الثالثة عرشة عىل التوايل 
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املسح الصحي البيئي األول  

يواصـل ركاز – بنـك املعلومـات إثراء املجتمع العريب الفلسـطيني 
بتقاريـره املفصلـة ومسـوحاته الدوريـة عن أوضاع هـذا املجتمع، 
هـذه  ويعـرض،   .2004 العـام  منـذ  واالقتصاديـة،  االجتامعيـة 
املـرة، نتائـج مسـح فريـد ومتخصـص يسـلط الضوء عـىل الواقع 
الصحـي والبيئـي، مـن حيـث األوضـاع والخدمـات والسـلوكيات 

الصحيـة والبيئيـة يف مجتمعنـا. يتميّـز هـذا البحـث بشـموليته، 
مـن حيـث العينـة الواسـعة التـي شـملها ومـن حيـث القضايـا 
إليهـا، نذكـر منهـا: األمـراض  التـي تطـرّق  املتنوعـة واملفصلـة 
واألطفـال،  البيتيـة  الحـوادث  واإلعاقـات،  الصعوبـات  املزمنـة، 
والتغذيـة،  الغـذاء  التدخـني،  الـوزن،  كتلـة  ومـؤرش  السـمنة 
التأمـني الصحـي املكمـل، املناليّة الجغرافية للمستشـفيات، الطب 

ركاز هـــو مركز إحصايئ متخصص بدراســـة ومســـح الظواهـــر االجتامعيـــة، االقتصادية، 
الصحيـــة والبيئية الخاصـــة باملجتمع الفلســـطيني يف البـــالد. تكمن أهمية هذه املســـوح 
يف كونها شـــاملة وعميقة، تشـــّخص الواقع وتبحـــث يف الظروف والعوامـــل املحيطة ذات 
التأثـــري عىل الظواهـــر املبحوثة. كام يوفـــر ركاز املعلومـــات الخاصـــة واملطلوبة من أجل 
التوســـع والتعمق يف البحـــث األكادميي، األمر الذي يـــؤدي إىل فهم أعمـــق، متهيًدا لوضع 

السياســـات واتخاذ القـــرارات الالزمة لرســـم الخطط التنموية املســـتقبلية.

التكامـيل، اآلفـات واملشـاكل البيئيـة، النفايـات وإعـادة التدوير، 
املعرفـة حـول الحقـوق البيئيـة وغريهـا .

يشـري املسـح إىل أزمـة صحيـة وبيئيـة تنعكـس يف العديـد مـن 
املقاييـس، إذ عـىل الرغـم مـن التحسـن الحاصـل يف الخدمـات 
الصحيـة، إال أنهـا ال تـزال تعـاين مـن إشـكاليات يف مناليتهـا 
الجغرافيـة ومالءمتهـا الثقافية واالجتامعية. وبنّي املسـح فجوات 
يف مسـتوى الخدمـات الصحيـة والبيئية بني مركـز البالد، الذي 
يتمتـع مبسـتوى خدمات عاٍل، وبني األطـراف الجغرافية (الجليل 
والنقـب)، التـي تعـاين مـن نقـص يف الخدمـات أو مـن تـديّن 
مسـتواها. وعـىل محـور آخـر، أشـار املسـح إىل تضاعـف نسـبة 
املصابـني باألمـراض املزمنـة خـالل السـنوات العـرش األخـرية، 
فضـال عـن ازديـاد حـاالت اإلصابـات واإلعاقـات ومـا إىل ذلـك 
مـن حـاالت مـرض أو إعاقـة، مقارنة باملجتمـع اليهـودي. وهذا، 
باإلضافـة إىل عـرض أهم املعطيات التي توضـح الوضع الصحي 
العـام، واالقتصـادي واالجتامعـي، يف املجتمع العـريب الذي تقع 
غالبيتـه يف أدىن السـلم االقتصـادي- االجتامعـي، بـني الدرجـة 
األوىل وحتـى الثالثـة، أي يف خانـة الفقـر واإلهـامل وانعـدام 

تطويـر الربامـج الخاصـة بالوضـع الصحي. 

"%48 من املجتمع العريب فقري"!

الفلسـطينية  العربيـة  يواصـل ركاز اسـتعراضه ألوضـاع األقليـة 
يف البـالد، وذلـك أيًضـا مـن خالل إصـدار تقارير مسـتندة عىل 
املسـوحات املختلفـة. إنطالقـا مـن أهميـة املعطيات التـي انطوى 
عليهـا املسـح االجتامعـي االقتصـادي الرابـع، يف العـام 2014، 
أصـدرت  العـرب،  للمجتمـع  االقتصـادي  الواقـع  رصـد  والـذي 
الجمعيـة تقريـرًا إعالميًـا يسـلط الضـوء عىل الوضـع االجتامعي 
االقتصـادي يف املجتمـع العـريب، مشـرية إىل أهـم املعطيات يف 
هـذا الشـأن، مثـل نسـبة الفقـر بـني العائـالت العربيـة والتـي 
وصلـت إىل %48، إذ بلـغ معـدل الدخـل الصايف للعائلـة العربية 
نحـو 9,400 ₪ يف الشـهر، مقارنـة بأكـرث مـن 15,000 ₪ لـدى 
العائلـة اليهوديـة. وهـو مـا يعني أن مدخـول العائلـة العربية أقل 

مـن ثلثـي مدخـول العائلـة اليهوديـة. مـن جهـة أخرى، نـرى أّن 
هنـاك ارتفاعـاً ملحوظـاً يف معـدالت املشـاركة يف سـوق العمـل. 
فقـد بيّنـت أبحـاث جمعيـة الجليـل أن نسـبة املشـاركة يف سـوق 
العمـل بلغـت نحـو %51 يف العـام 2014، مقابـل 43% قبـل 10 
سـنوات (لكـّن هـذه النسـبة مـا زالـت أقـّل مـام هـي عليـه يف 
املجتمـع اليهـودي، حيـث بلغـت %68). هنالـك، أيضـا، ارتفـاع 
ملحـوظ يف نسـبة النسـاء العربيـات اللـوايت انخرطن يف سـوق 
العمـل، إذ بـنّي املسـح االقتصـادي االجتامعي أّن نسـبتهن زادت 
%18 يف العـام  عـن 30% (32,5%) (27,6% למ"ס)، مقابـل 
1998. أمـا فيـام يتعلـق بالفئـات العمرية نجد أّن نسـبة املشـاركة 
األعـىل يف سـوق العمـل بـني النسـاء هي بني النسـاء مـن الفئة 
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مشاركة جمعية الجليل يف مؤمتر النست الفلسطيني 

شـاركت جمعيـة الجليـل يف املؤمتـر السـنوي ”صحـة الفلسـطينيني“، داخـل وخـارج املناطق املحتلـة، الذي نظمتـه جامعة 
بـري زيـت والجامعـة األردنيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والجامعـة األمريكيـة يف بـريوت وأقيـم يف عـامن برعايـة وتنظيـم 
مجلـة ”النسـت“ املرموقـة. وعرضـت الجمعيـة خالل املؤمتـر أهم املعطيـات حول الوضع الصحـي لألقلية الفلسـطينية يف 
عرضـني منفصلـني، األول:  حـول األمـراض املزمنـة، الوفيـات العامـة، وفيـات األطفال، معدل عمر اإلنسـان، السـلوكيات 
الصحيـة، كالتدخـني بأشـكاله املختلفـة، النشـاط البـدين، السـمنة وغريهـا. والثـاين حـول نتائـج بحـث العنـف والعالقات 
األرسيـة داخـل املجتمـع الفلسـطيني يف البـالد. وقـد التقـى يف هذا املؤمتـر نخبة مـن الباحثني واملختصـني يف مجاالت 
الصحـة الجامهرييـة والطـب ليعرضـوا األبحـاث والدراسـات التـي تُجـرى حـول الوضع الصحـي للفلسـطينيني يف أرجاء 

العـامل، وذلـك بهـدف تطويـر التعـاون العلمـي والعميل لتحسـني صحة اإلنسـان الفلسـطيني. 

العمريـة 34-25 عامـاً، وقـد بلغت %48,5 (هنـاك ارتفاع ملحوظ 
مقارنـة بسـنوات سـابقة: %40 يف العـام 2010 و %27 يف العام 
2000) تليهـا الفئـة العمريـة  44-35، بنسـبة %45,7 (%33,6 يف 
العـام 2010 و%21 يف العـام 2007)، بينـام النسـبة األقـل هـي 

بـني الفئـة العمريـة +55، وبلغـت %8,4 فقـط.  

"%36 - نسبة النساء املعنَّفات يف الشامل، وهي األعىل"! 

العنـف هـو آفـة أخـذت تنتـرش يف اآلونـة األخـرية بـني أبنـاء 
املجتمـع بـكل مكوناتـه وتركيباته انتشـار النار يف الهشـيم ُمجهزًة 
عىل قيم وأسـس رضورية ملجتمع سـليم. للعنف أسـباب ومسـببات 
اإلقصـاء  حالـة  عـن  الناتـج  االجتامعـي  فاإلحبـاط  عديـدة، 
والتهميـش التـي يعيشـها مجتمعنـا ينعكـس، بصورة مبـارشة، عىل 
تعاملنـا وترصفاتنـا اليومية يف االتجاهـات املختلفةـ بني األفراد، 
وتشـكل  فيـه.  نعيـش  الـذي  العـام  الحيـز  ويف  العائلـة  داخـل 
الثقافـة املكتسـبة عرب مراحل الحيـاة املختلفة أحد أبرز األسـباب 
األخـرى والتـي يجـب أن نتداولهـا، وخاصـة قدرتنـا عـىل التأثري 
يف ذلـك املجـال. مـن هنا، فـإن ظاهـرة العنف بشـكل عام، ويف 
األطـر املختلفـة، تعـد مـن أكرث الظواهـر التي يجب أن تسـتدعي 
اهتـامم الجهـات الرسـمية ومتخذي القـرار. لهذا، بـادرت جمعية 
الجليـل إىل إصـدار تقرير يسـتعرض بعضا من املعطيـات املتعلقة 
العالقـات األرسيـة  النسـاء، والتـي شـملها مسـح  بالعنـف ضـد 
والعنـف. وتبـني مـن هـذه املعطيـات أن نسـبة النسـاء اللـوايت 
تعرضـن للعنـف يف منطقـة الشـامل وصلـت إىل %36، مقابـل 
%22,2 يف منطقـة حيفـا و%23 يف منطقـة املركـز و%26 يف 
منطقـة الجنـوب. ووصلت نسـبة العنف ضد النسـاء يف التجمعات 
السـكنية املختلطـة، وهـي األعـىل، إىل %60,8 يف املجمـل، بواقع 
تعـرُّض %59,1 مـن النسـاء لعنـف نفيس و%20,9 لعنف جسـدي.

%80 من العرب الفلسطينيني يف البالد مل يقرؤوا كتابًا 
واحًدا يف السنوات العرش األخرية! 

والحضـارات  الثقافـات  بـني  للتواصـل  وسـيلة  القـراءة  تعتـرب 
اللغـة وصقلهـا  واكتسـاب  املعرفـة  ووسـيلة الكتسـاب  والشـعوب 

وتطويـر القـدرة عـىل التعبري والتواصـل لدى الطفل أو الناشـئ، 
مـام يسـاهم أيًضـا يف صقـل الهويـة الذاتيـة والجامعيـة ويلبـي 
عـوامل  عـىل  الناشـئ،  أو  الطفـل،  ويكشـف  النفسـية  الحاجـات 

جديـدة وميهـد الطريـق أمامـه نحـو اإلبـداع والتميـز.  

مـام ال شـك فيـه أن قسـاًم 
اإلشـكاليات  مـن  كبـريًا 
القـراءة  لعمليـة  املراِفقـة 
القـارئ  لـدى  ومصريهـا 
العـريب يف مجتمعنـا يعـود 
ألسـباب عامليـة، مـن حيـث 
كونـه نتيجة حتميـة للَعْولَمة 
والتطـوُّر التكنولوجي سـهل 
املنـال. ولكن، ال شـك أيًَضا 
يف أن خصـوصـيـة املجتمع 
العـريب فــــــي إرسائيـل، 
كأقلِّيـة قوميـة يف مجتمـع 

د الحضـارات ومتعـدد اللغـات - إضافـة إىل ازدواجية اللغة  متعـدِّ
ر عـىل املنتـوج.  مـن هنـا  العربيـة - توجـه مسـار القـراءة و تؤثـِّ
جـاء التقريـر الـذي أصدرتـه الجمعيـة، مسـتندة عـىل معطيـات 
"ركاز" حـول موضـوع القـراءة يف املجتمـع العـريب يف البـالد، 
الباحثـة  دعيـم،  روزالنـد  د.  مـن  كالً  خاللـه  حـاورت  والـذي 
واملحـارضة وكاتبـة أدب األطفـال التـي تعمل محـارضة يف الكلية 
األكادمييـة العربيـة للرتبيـة يف حيفـا، والكاتب والصحفي سـهيل 
كيـوان. وقـد تضمـن التقريـر معطيات مثـريًة لالهتـامم منها أن 
%80 مـن العـرب الفلسـطينيني يف البالد مل يقـرؤوا كتابًا واحًدا 
يف السـنوات العـرش األخـرية وأن %20 منهـم فقـط قـرأوا كتابًا 
واحـًدا أو أكـرث خـالل تلـك السـنوات. ويف املقابـل، فـإن قـراءة 
الصحـف هي األكرث شـيوًعا وتصل نسـبة قارئيهـا إىل %22  بينام 
%27 يقرؤونهـا أحيانًـا. وتـزداد نسـبة القـراءة طرديًـا مـع ارتفاع 
املؤهـل العلمـي، إذ تبـني أن %40 مـن الحاصلـني عـىل شـهادة 

كليـة يقـرؤون الصحـف دامئًـا. 
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 كـام يف سـائر املجـاالت والحقـول األخرى، تشـري املعطيات إىل 
واقـع بيئـي مـرتٍد يف املجتمـع الفلسـطيني يف البـالد. مـن حيث 
السـلوكيات الصديقـة للبيئـة، يبـدو أن الفلسـطينيني قـد ابتعدوا 
عنهـا مـع مـرور السـنني وذلك عـىل الرغم مـن اتصالهـا الوثيق 
بالثقافـة الفلسـطينية التـي كان النهـج البيئـي أحـد أعمدتها. أما 
عـن سياسـات التمييـز البيئـي، فهـي األكـرث وضوًحـا رمبـا، إذ 
تتجـىل يف السياسـات املتعلقـة بـاألرايض وتبـدو للعيـان جليًـا 
يف موضـوع الكسـارات والبنيـة التحتيـة املرتديـة يف البلـدات 

العربية.    
مـن هنـا، يعمـل املركـز عـىل محوريـن متصلـني: دفـع وتعزيـز 
القيـم واألمنـاط السـلوكية البيئيـة لـدى الجمهور فيـام يتفق مع 
الثقافـة الفلسـطينية، وتعميـق الوعي واملنارصة إلحقـاق الحقوق 

البيئيـة، الفرديـة والجامعيـة، للمجتمـع الفلسـطيني يف البـالد. 

مؤمتر العدالة البيئية يف مستهل العام 2016

افتتـح العـام 2016 مبؤمتـر ”العدالـة البيئيـة واملجتمـع“ الثالث، 
والـذي أضحـى تقليـًدا سـنويًا ملركز العـدل البيئي يسـلط الضوء 
مـن خاللـه عـىل قضايا بيئيـة مختلفـة. جـاء املؤمتر لهـذا العام 

ليسـلط الضـوء عىل موضـوع الحوكمة البيئيـة يف الحكم املحيل. 
بنـاء عـىل التجربة السـابقة للمركـز يف هذا املضـامر، تّم عرض 
القـدرات  تعزيـز  ـ  األول  املسـتوى  عـىل  شـقني:  ذي  منـوذج 
املؤسسـاتية للسـلطات املحليـة، مـن خـالل إقامـة وتفعيـل لجان 
بيئـة. وعىل املسـتوى الثـاين ـ ُعرض منوذج لرفـع وعي الجمهور 
وإرشاكـه يف العمـل البيئي بطـرق إبداعية، مثل اسـتعامل آليات 
وأدوات برصيـة، كالتصويـر وصناعـة األفـالم. وقـد شـارك يف 
املؤمتـر جمهـور واسـع مـن ضمنـه ممثلـون عـن سـلطات محلية 
مجـال  مـن  وناشـطون  نسـائية  مجموعـات  جمعيـات،  عربيـة، 

والصحة.  البيئـة 

معالجة شكاوى متصلة بالبيئة: موضوع الحدائق العامة 
ال يزال يحتل الصدارة  

 واصـل مركـز العـدل البيئي، خـالل العـام 2016 أيًضـا، معالجة 
قضايـا بيئيـة ذات طابـع جامعي. فبعد أن نجـح طاقم املركز يف 
السـاحة القضائيـة باسـتصدار قـرار نهـايئ يف قضيـة الحديقـة 
فـرض  مـن  البلديـة  مبنـع  والقـايض  آتـا،  كريـات  العامـة يف 
رسـوم دخـول عـىل مرتـادي الحديقـة ممـن ليسـوا مـن سـكان 

كريـات آتـا، احتلّـت قضية إتاحـة الحدائق العامة حيّـزًا كبريًا يف 
عمـل املركـز يف هـذا العـام أيًضـا. فقـد تابـع الطاقم مـا يحدث 
عـىل أرض الواقـع يف هـذا املضـامر، كـام وضـع هـذا املوضـوع 
عـىل األجنـدة، سـواء بالنـرش املكثـف حولـه يف وسـائل اإلعـالم 
وشـبكات التواصـل االجتامعـي أو مـن خـالل املحـارضات التـي 

قدمهـا الطاقـم يف املـدارس واملؤسسـات األكادمييـة. 

طاقم املركز يف امليدان: نشاط توعوي مكثف حول إدارة 
النفايات الصلبة والحيز العام

مـن أبـرز املشـاريع امليدانيـة التوعويـة التـي جرت خـالل العام، 
كان املـرشوع الضخـم الـذي نّفـذ بالتعـاون مـع وحـدة البيئـة 
املناطقيـة يف بـري املكسـور بهـدف رفـع الوعـي وتذويـت مبادئ 
االسـتدامة يف كل مـا يتعلـق  بـإدارة النفايـات الصلبـة والحيـز 
العـام عـىل وجـه الخصـوص. وقـد شـاركت يف هـذا الربنامـج 
املتكامـل رشائـح مجتمعيـة مختلفـة من أهـايل بري املكسـور، من 
ضمنهـا: مجموعـة نسـائية، مسـنون، طـالب، فتيـات، حاضنـات، 
موظفـو املجلـس املحـيل، أمئـة ورجـال ديـن وأصحـاب مصالـح 

تجارية. 

ينظـــر مركـــز العدل البيئـــي إىل  العـــدل  البيئي عىل أنـــه حق من حقوق اإلنســـان 
األساســـية التي يجب أن تتوفـــر لجميع املواطنني عىل قدم املســـاواة، مـــاّم يتيح لهم 
العيـــش الكريم يف محيط مســـتدام وصحـــي. ويســـتند املركز يف رؤيتـــه هذه عىل 
توجـــه شـــمويل للبيئة يشـــمل البيئـــة الطبيعيـــة واملبنية. مـــن هنا تكمـــن أهمية 

البيئـــة، لكونها األكرث متاًســـا مـــع معظم مســـاقات الحياة. 
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املجموعة النسائية: نساء يصنعن التغيري البيئي يف 
الحيز الخاص يف بري املكسور

النفايـات  النسـاء عـىل مشـكلة  تعريـف  الربنامـج إىل  يهـدف   
وإعطـاء حلـول متاحـة للحـد مـن هـذه املشـكلة، كربـات بيـوت 
الطعـام،  تحضـري  مثـل:  اليومـي،  نشـاطهن  خـالل  وأمهـات 
التسـوق، التنظيـف وقضـاء أوقـات الفـراغ. جـرى التطرق خالل 
اللقـاءات إىل مضامـني مختلفـة، مـن ضمنهـا: عـرض البطاقـة 
الشـخصية لـكل امـرأة (اسـم، عـادات وسـلوكيات صحيـة وبيئية 
يوميـة)، عـرض عـن النفايـات وأرضارهـا وطـرق معالجتهـا، مع 

الرتكيـز عـىل النفايـات املنزليـة، ظاهـرة حـرق النفايـات، إعادة 
االسـتعامل وتدويـر النفايـات املنزلية وغريها مـن املواضيع التي 

تالمـس الحيـاة اليوميـة للنسـاء. 

مجموعة املسنني: عودة إىل جذور االستدامة يف  
الحضارة العربية

يهـدف الربنامـج إىل تعريـف املسـنني عـىل قضايـا بيئيـة عامـة 
مـع الرتكيـز عـىل موضـوع النفايـات، وبشـكل خـاص النفايـات 
العضويـة. مـن املعـروف أن الحضـارة العربيـة تضمنـت دوًمـا 

الضـوء  الربنامـج  سـلّط  فقـد  وعليـه  مسـتداماً،  حيـاة  منـط 
عـىل هـذه املركّبـات، يف محاولـة إلعـادة إحيائهـا، مثـل إعـادة 
اسـتخدام النفايـات العضوية كطعام للحيوانات وكسـامد طبيعي. 
تخللـت الربنامـج محـارضات وفعاليـات مختلفة شـملت البطاقة 
الشـخصية والبيئيـة للمشـرتكني، فيلـامً قصرياً عن املـكاره البيئية 
النفايـات  بأنـواع  املسـنني  تعريـف  املجموعـة،  مـع  ومناقشـتها 
بشـكل عـام والنفايات العضوية بشـكل خاص، كيفية إنتاج سـامد 
عضـوي من النفايـات البيتية، تذويت مفهـوم النفايات العضوية 
وغـري العضويـة،  ظاهـرة النفايـات عموًمـا وفيلـامً قصـرياً عـن 

إدارة النفايـات.

مجموعة الطالب: املدرسة االبتدائية ب يف بري املكسور 
يف طليعة املدارس العربية التي تخوض موضوع 

النفايات اإللكرتونية

يتـّم تنفيـذ املـرشوع الطالئعي يف املدرسـة االبتدائيـة ب يف بري 
املكسـور ويهـدف إىل رفـع الوعـي يف مـا يتعلق بالنفايـات عامة 
والنفايـات اإللكرتونيـة عـىل وجه الخصوص. يتـّم تنفيذ املرشوع 
بالتعـاون مـع مجموعـة Ecommunity، والتي تعمـل عىل إيجاد 
حلـول الئقـة ومسـتدامة لتشـغيل األشـخاص ذوي االحتياجـات 
الخاصـة يف مجـال تدويـر النفايـات اإللكرتونيـة. تهـدف هـذه 
املجموعـة، فيـام تهـدف، إىل تحويـل النفايـات اإللكرتونيـة إىل 
قيمـة اجتامعيـة مـن أجـل خلق فرصـة حقيقية لدمج األشـخاص 

ذوي االحتياجـات الخاصـة يف املجتمـع. 

يتطلـع القيمـون عـىل هذا املـرشوع إىل رفع الوعـي يف ما يتعلق 
بــ ”اآلخـر“ وبأهميـة االسـتحداث والتدويـر وحامية البيئـة. يتّم 
هـذا مـن خـالل خلـق مجموعـات قياديـة مـن أبنـاء الشـبيبة، 
قانـون  أن  يُذكـر  يؤثـرون بدورهـم يف دوائـر أخـرى.  الذيـن 
إعـادة تدويـر النفايـات اإللكرتونية أصبح سـاري املفعـول ابتداء 
مـن شـهر آذار 2014.  لتطبيـق هـذا القانـون عـىل أرض الواقع، 
ال بـّد مـن رفـع الوعي، لدى جيل الشـبيبة عىل وجـه الخصوص، 
يف كل مـا يتعلّـق بإعـادة التدويـر وتقبـل اآلخـر. من هنـا جاءت 
السـنة  مـدار  عـىل  امتـّد  والـذي  املـرشوع  هـذا  إىل  املبـادرة 

الدراسـية وشـمل، فيـام شـمل، رشحـاً نظريـاً للطـالب (مرفـق 
بوسـائل برصيـة: صـور وأفـالم) حـول املوضـوع؛ جولـة ميدانية 
للطـالب يف مكاتـب ومختـربات Ecommunity للوقـوف عـن 
كثـب عـىل عمليـة إعـادة تدويـر النفايـات اإللكرتونيـة؛ وختاًما، 
سـيَُنظّم يـوم تفاعـيل يفـوز فيـه الصـف الـذي اسـتطاع تجميـع 
أكـرب كّميـة من النفايات اإللكرتونية بحاسـوب تـّم إعادة تدويره 

 .Ecommunity يف مختـربات 

مجموعة الفتيات: اإلعالم يف خدمة البيئة 

نظـرًا للـدور الكبري الـذي يلعبه اإلعـالم يف أيامنا هذه، ومتشـيًا 
مـع ميـول الشـباب السـتخدام وسـائل االتصـال عامة، وشـبكات 
التواصـل االجتامعـي خاصـة، أىت هـذا الربنامـج بهـدف متكني 
ارتكـز  اإلعـالم.  مـن خـالل  البيئيـة  القضايـا  ولدفـع  الفتيـات 
الفتيـات  تلقـت  ـ  األول  املحـور  يف  محوريـن:  عـىل  الربنامـج 
معلومـات حـول قضايـا بيئيـة عامـة، مـع الرتكيـز عـىل موضوع 
النفايـات وظاهـرة حـرق النفايـات. يف املحـور الثاين ـ شـاركت 
الفتيـات يف محـارضات وورشـات عمـل قّدمهـا وأدارهـا منسـق 
إعالمـي، فمنحتهـّن أدوات تتعلّـق بكيفيـة العمـل عـىل إيصـال 
القضايـا البيئـة الحارقـة لإلعـالم، مثال من خـالل كتابة مقاالت 
يف املوضـوع ونرشهـا يف وسـائل اإلعـالم املختلفـة، وكذلـك من 
خـالل إنشـاء صفحـة فيسـبوك تعنـى بقضايـا بيئيـة، وخصوصـا 

موضـوع حـرق النفايـات. 

نشاطات مختلفة: محارضات يف مؤسسات تعليمية

قـدم طاقـم املركـز محـارضات وورشـات عمـل مختلفـة تلبيـة 
بينهـا  مـن  نذكـر  مختلفـة،  تعليميـة  مؤسسـات  مـن  لدعـوات 
البسـاتني يف بـري املكسـور  املشـاركة يف ورشـة عمـل لطـالب 
حـول النظافـة؛ سلسـلة محـارضات حـول البيئة لطالب املدرسـة 
البيئـي  االبتدائيـة يف إكسـال ومحـارضة حـول قضايـا العـدل 
لطـالب اللقـب الثـاين يف الكليـة األكادمييـة يف كريـات أونـو. 

| مركز العدل البيئي  |



 27

تأسـس معهـد البحـوث التطبيقية التابـع لجمعية الجليل 
يف متـوز 1995 ويعتـرب املـرشوع العلمي االسـرتاتيجي 
األول مـن نوعـه يف املجتمـع العـريب الفلسـطيني يف 
البـالد. منـذ تأسيسـه، حافـظ املعهـد عـىل مسـتويات 
العلميـة  املؤهـالت  بفضـل  االنجـازات،  مـن  عاليـة 
والكفـاءات العاليـة لطاقـم العاملني فيـه، والذي يضم 
باحثـني،  مسـاعدي  وكذلـك  متخصصـني،  باحثـني 
وطالب جامعات يسـتكملون دراسـاتهم لأللقـاب العليا. 
يحظـى املعهـد برعايـة أكادميية مـن قبل جامعـة حيفا 
وباعـرتاف مـن وزارة العلوم والتكنولوجيـا ويطمح ألن 
يصبـح معهـًدا كبـريًا للبحـوث والتطوير يشـكل مرجعية 
الغنيـة،  العلميـة  واملعلومـات  املشـورة  لتقديـم  علميـة 
كذلـك،  بهـا.  يختـص  التـي  العلميـة  املجـاالت  ضمـن 
يلتـزم املعهـد بالتعـاون مـع املؤسسـات البحثيـة املحلية 
واإلقليميـة والعامليـة، عـىل مختلـف أنواعهـا، يف هـذه 
املجـاالت التـي تشـمل: معالجـة امليـاه، وخصوصـا مياه 
الـرصف الصحـي، إنتـاج طاقـة بديلـة (الغـاز الحيـوي 
الـرصف والفضـالت  الحيـوي) مـن ميـاه  واإليثانـول 
الزراعيـة، الفعاليـة املضـادة للميكروبـات ملسـتخلصات 
ومـواد طبيعيـة مصدرهـا النباتـات الطبيـة، واكتشـاف 
األدويـة. ويعمـل املعهد عـىل النهوض بالبحـوث العلمية 
يف هـذه املجـاالت آخـذا بعـني االعتبـار االحتياجـات 
االجتامعيـة واالقتصاديـة للمجتمـع العـريب يف البـالد. 

يهدف املعهد إىل:

إيجـاد حلول علمية جديـدة لقضايا مناطقيـة وإقليمية متعلقة • 
والبيئة؛ بالصحة 

تشـجيع أبنـاء األقليـة العربيـة عـىل مامرسـة البحـث العلمـي • 
وتنميـة روح البحـث لـدى الجيـل الناشـئ؛

دعـم •  خـالل  مـن  واالقتصـادي،  االجتامعـي  النمـو  تعزيـز 
وتشـجيع املبـادرات البيو-تكنولوجيـة اآلمنـة للبيئـة واملمكـن 

صناعيًـا. تطويرهـا 

وانسـجاماً مـع أهـداف املعهـد، جـرى تخصيـص جـزء كبـري من 
التكلفـة  قليلـة  عالجيـة  أسـاليب  الستكشـاف  البحثـي  النشـاط 
ومسـتدامة ملعالجـة نفايـات َمعـارص الزيتـون وميـاه الـرصف 
املنزليـة والصناعيـة، التـي مازالـت تشـكل إحـدى أهـم املشـاكل 
يف املـدن والقـرى العربيـة. باإلضافـة إىل ذلـك، أوىل املعهـد 
اهتامًمـا كبـريًا لدراسـة خصائـص النباتـات الطبيـة، ألمـراض 
تلوثيـة لـدى اإلنسـان، الحيـوان والنبـات. وإضافـة إىل نشـاطه 
العلمـي، يقـوم املعهـد بالعديـد مـن الفعاليـات التعليميـة لطالب 
املعاهـد العليـا، املعلمني، طـالب املدارس، العاملـني يف البلديات 
واملجالـس املحليـة وكذلـك للعاملـني يف مجال املياه، تشـمل عقد 
مؤمتـرات وورشـات عمـل، إرشـادات لوظائـف بحثيـة، فعاليـات 
لتذويـت البحث العلمي، دورات اسـتكامل وغريها. وبُغية ترسـيخ 
البحـث العلمـي عند جيـل الشـباب يف املدارس، بـادر املعهد إىل 
تأسـيس مركز امليسـم (مركز النباتـات الطبية للبحث واإلرشـاد)، 

وذلـك يف العـام 1999.

يعمـل يف املعهـد حاليـاً 10 باحثني، انضم ثالثـة منهم إىل املعهد 
كباحثـني جـدد خـالل هـذه السـنة. كـام يعمـل فيـه، أيضـاً، 14 
مسـاعد/ة بحـث، ثالثـة طـالب للقـب الدكتـوراة وطالبتـان للقب 
املاجسـتري، ينفـذون أبحـاث أطروحاتهـم تحـت إرشاف باحثـي 
املعهـد وبالتعـاون مـع باحثني مـن معهـد التخنيـون، جامعة بن- 
غوريـون، الجامعـة العربيـة وجامعـة حيفـا. وهـذا، إضافـة إىل 
العديـد مـن طـالب الكليـات الذين نفـذوا مشـاريع تخرجهم يف 

مختـربات املعهـد وتحـت إرشاف الباحثـني فيـه. 

خـالل العـام 2016، نجـح باحثـو املعهـد يف الحصـول عىل ثالِث 
منـح بحثيـة جديدة، فأصبح مجمـل األبحاث لهذا العـام 14 بحثاً 
(سـنوردها بالتفصيـل الحقـاً)، ممولـة من هيئـات محليّـة ودوليّة 
كـام يـيل: ثالثـة أبحاث بتمويـل مـن وزارة الزراعـة (MOAG)؛ 
بحـث واحـد بتمويل مـن وزارة العلـوم والتكنولوجيـا (MOST)؛ 
بحـث واحـد بتمويـل مشـرتك مـن وزارة العلـوم والتكنولوجيـا 
MOST-) والبحـوث  للتعليـم  األملانيـة  االتحاديـة  والـوزارة 
البيئـة  حاميـة  وزارة  مـن  بتمويـل  أبحـاث  ثالثـة  BMBF)؛ 

(MOEP)؛ ثالثـة أبحـاث بتمويل من مؤسسـة التعـاون اإلقليمي 
يف الـرشق األوسـط MERC))؛ بحـث واحـد بتمويـل مـن وزارة 
البنـى التحتيـة الوطنيـة، الطاقـة وامليـاه؛ بحثـان بتمويـل مـن 
وزارة االقتصـاد والصناعـة (MOEI). كذلـك، نـرش باحثو املعهد 
العديـد مـن املقـاالت والدراسـات العلميـة يف املجـالت والكتـب 
العلميـة، وشـاركوا بعـرشات العـروض يف املؤمتـرات وورشـات 
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1. Combined treatment of olive oil wastes (“Akar” and “Gi�”) for production of biotechnological products (PI: 
Prof. Hassan Azaizeh; budget: 1.2 M IS).  

مـــرشوع بحث يف إطـــار مركز متيز، مشـــرتك بني معهد البحـــوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليـــل وبني معهد فولـــكاين، معهد 
كمـــرون للطـــب البيطري والجامعـــة العربية، ممـــّول من وزارة الزراعـــة. يهدف هذا البحث إىل اســـتخالص مضافـــات غذائية 
لعلـــف من النفايـــات الصلبة الناتجة من عرص الزيتون، بواســـطة اســـتعامل فطريات معينة، اســـتعامل مصفيـــات بيولوجية عن 

طريـــق االنحـــالل الحراري لهذه النفايات، اســـتعامل مســـتخلصات غنية مبركبـــات الفينول كمواد مضـــادة للديدان. 

2. A novel electrode-assisted anaerobic digestion process for the production of high quality biogas. (PI: Dr. Jeries 
Jadoun; budget: 301,150 IS).  

مرشوع بحث مشـــرتك بني معهد البحـــوث التطبيقية يف جمعية الجليل وجامعـــة تل أبيب، بتمويل مـــن وزارة االقتصاد والصناعة. 
يهـــدف هـــذا البحث إىل زيـــادة إنتاجية الغاز الحيـــوي – امليثان، من خـــالل املزج بني عمليـــة تحليل الهوائية للمـــواد العضوية 

وبـــني التحليل الكهربـــايئ البيولوجي إلنتـــاج الهيدروجني، الذي هو مصدر الختزال ثاين أكســـيد الكربـــون وتحويله إىل ميثان.

3. Using solid olive mill waste as ‘biofilters’ for treatment of  contaminated road runo�s (PI: Prof. Hassan 
Azaizeh; Budget: 360,000 IS). 

مرشوع بحث مشـــرتك بـــني معهد البحـــوث التطبيقية يف جمعيـــة الجليل وجامعـــة حيفا- أورانيـــم، بتمويل مـــن وزارة العلوم. 
ويهـــدف هـــذا البحث إىل فحص إمكانية اســـتخدام النفايـــات الصلبة الناتجة من عـــرص الزيتون كمواد امتزازيـــة ملعالجة املياه 

امللوثة. الجارية 

4. Innovative Biological Biogas Upgrading Process to Natural Gas Grid and Vehicle  Fuel  Quality (PI For IOAR-
GS: Prof. Isam Sabbah; Budget for IOAR-GS: 500,000 IS). 

مرشوع بحث مشـــرتك بني معهـــد البحوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليـــل وبني مركز علـــوم البحر امليـــت ووادي عربه، بتمويل 
مـــن وزارة البنى التحتيـــة الوطنية، الطاقة واملياه. ويهدف هذا البحث إىل تطوير وســـيلة فعالة لتحســـني الغـــاز الحيوي بطريقة 
بيولوجيـــة مبتكرة من أجل اســـتخدامه كوقود بديل ومتجدد للســـيارات و/أو وصله مع شـــبكة الغاز الطبيعـــي لتوليد طاقة نظيفة 

وخرضاء بشـــكل عام وتوليد الكهرباء بشـــكل خاص.

5. A novel engineering paradigm for anaerobic wastewater treatment: energy-saving and e�cient removal of 
carbon and nitrogen (PI: Prof. Isam Sabbah; budget for IOAR-GS:861,753 IS)

مرشوع بحث مشـــرتك بـــني معهد البحوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليل، معهـــد التخنيون (حيفا) وجامعة برئ الســـبع، بتمويل من 
وزارة العلـــوم. ويهـــدف البحث إىل تطوير جيـــل جديد من برامـــج معالجة مياه الـــرصف الصحي املنخفضة التكلفـــة واملعتمدة 

عىل التوفري يف اســـتخدام  الطاقة.

6. Olive “Gi�”- pretreatment and utilization of yeasts for ethanol production (PI: Dr. Yoram Gerchman, University 
of Haifa, Oranim & Prof. Hassan Azaizeh, IOAR-GS; budget for IOAR-GS:180,000 IS).

مرشوع بحث مشـــرتك بـــني جامعة حيفا- أورانيـــم ومعهد البحـــوث التطبيقية يف جمعيـــة الجليل بتمويل مـــن وزارة العلوم. 
ويهدف البحث إىل دراســـة زيـــادة نتاج اإليثانول من الجفت، بواســـطة معالجـــة الجفت بأحامض عضويـــة برتاكيز منخفضة 

ودرجة حـــرارة معتدلة.

7. Novel biologically-based bio-methanation process for fuel production from organic waste- Upgrading of 
biogas  (PI: Prof. Isam Sabbah; budget 406,755 IS).

مرشوع بحث مشـــرتك بـــني معهد البحـــوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليل ورشكـــة EPT، بتمويـــل من وزارة حاميـــة البيئة. 
ويهـــدف البحـــث إىل تطويـــر تكنولوجيا ناجعـــة واقتصادية لتحســـني الغاز الحيـــوي املنتج مـــن الكتلة الحيويـــة (النفايات 
الحيوانيـــة، النفايات الزراعيـــة، النباتات والنفايات الســـائلة، الصناعية والزراعية، الخ) إىل مســـتوى الغـــاز الطبيعي من أجل 

اســـتخدامه كوســـيلة وقود بديلـــة و/ أو إلدخاله يف شـــبكة الغاز الطبيعي (التي ســـتتوفر مســـتقبال يف البالد).

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

مرشوع بحث مشـــرتك بني معهـــد البحوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليـــل ومعهد فولـــكاين، املركز الوطني للبحث واإلرشـــاد 
الزراعـــي يف األردن (NCARE)، بتمويل من مؤسســـة التعـــاون اإلقليمي يف الرشق األوســـط MERC)). يهدف هذا املرشوع 
إىل إثبـــات الربحيـــة االقتصاديـــة باســـتخدام نظام املعلومـــات الجغرايف مـــن خالل إيجـــاد املالءمة األمثل بـــني النفايات 
الســـائلة الناتجـــة من عـــرص الزيتون وبـــني الحقول املناســـبة لنرش هـــذه النفايات، من حيـــث كمية النفايـــات التي ميكن 

نرشهـــا واملســـافة الجغرافية بني معـــارص الزيتون وهـــذه الحقول وانخفـــاض تكاليف النقل.

9. Sustainable Use of Constructed Wetlands for Wastewater Treatment and Reuse in Small Communities (PI 
For IOAR-GS: Prof. Hassan Azaizeh; budget for IOAR-GS: 150,000 $). 

مرشوع بحث مشـــرتك بـــني معهد البحـــوث التطبيقية يف جمعية الجليـــل, جامعة حيفـــا- أورانيم, اتحاد مدن لجـــودة البيئة، 
واملركـــز لإلصـــالح الزراعي والتنميـــة الريفية يف الـــرشق األدىن (األردن)، بتمويل من مؤسســـة التعـــاون اإلقليمي يف الرشق 
األوســـط MERC)). يهـــدف املـــرشوع إىل اســـتخدام األرايض الرطبة املصطنعة جنبـــا إىل جنب مع أنظمة التطهري باألشـــعة 
فوق البنفســـجية كحل منخفض التكلفـــة وقليل الصيانة إلزالـــة امللوثات والبكترييا املســـببة لألمراض من امليـــاه املعالجة، مام 

والزراعة. الري  اســـتخدامها يف  يتيح 

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

مـــرشوع بحث مشـــرتك بني معهد البحـــوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليـــل، معهد فولـــكاين، معهد كمرون للطـــب البيطري، 
بتمويـــل من قبـــل وزارة االقتصـــاد (MOE). يهدف املـــرشوع إىل تطويـــر منتوج نبايت قـــادر عىل القضاء عـــىل، أو إعاقة، 

الديـــدان الطفيلية املعويـــة التي تصيب حيوانـــات املزرعة.

11. Optimization of biological degradation of emerging micropollutants and pathogen removal in low-cost 
subsurface treatment units based on novel chemical and biological indicators (PI Dr. Jeries Jadoun; Co-PI: 
Prof. Hassan Azaizeh; budget: 219,700 € for IOAR-GS). 
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مرشوع بحث مشـــرتك بني معهد البحـــوث التطبيقية يف جمعيـــة الجليل، املعهد الفيـــدرايل األملاين للهيدرولوجيـــا ومعهد املياه 
 .(MOST-BMBF) األملاين، بتمويل مشـــرتك من قبـــل وزارة العلوم والتكنولوجيا و الـــوزارة االتحادية األملانية للتعليـــم والبحوث
ويهـــدف البحث إىل تحســـني املعالجة التحت ســـطحية عىل أســـاس فهم متعمـــق للظـــروف الفيزيائية والكيميائيـــة امليكروبية 

املواتيـــة فيـــام يتعلق بإزالة امللوثـــات العضوية الدقيقة ومســـببات األمراض التـــي تنتقل عن طريق امليـــاه العادمة.

12. Willow (Salix Spp.): a New Forage Resource for Sami-arid Zone” (PI: Prof. Hassan Azaizeh; budget 150,328 
$. MERC)

مرشوع بحث مشـــرتك بني معهـــد البحوث التطبيقيـــة يف جمعية الجليل، املركـــز الوطني للبحث واإلرشـــاد الزراعي يف األردن 
(NCARE), معهـــد فولـــكاين، معهد كمـــرون للطب البيطري، جامعـــة األردن للعلـــوم والتكنولوجيا وجامعـــة كورنيل (الواليات 
املتحـــدة)، بتمويل من مؤسســـة التعاون اإلقليمي يف الرشق األوســـط MERC)). يهدف البحث إىل تنمية شـــجريات الصفصاف 
األردين واإلرسائيـــيل، يف املناطـــق شـــبه القاحلة، بطريقـــة مســـتدامة اقتصاديا وبيئيا، كمـــورد للعلف، مع تعزيـــز الخصائص 

الغذائيـــة والصحية للصفصاف.

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

مـــرشوع بحث يف إطار مركز متيز، مشـــرتك بني معهد البحـــوث التطبيقية يف جمعيـــة الجليل وبني معهد فولـــكاين والجامعة 
العربيـــة، بتمويل مـــن وزارة الزراعة. يهدف البحث إىل عـــزل وتحديد مبنى مـــواد طبيعية من نباتات معينـــة مضادة لبكترييا 

بيلوري. هيليكوباكرت 

14. ntegration of enzymatic and physico-chemical hybrid treatment to increase the energy output of industrial 
wastewater (COD 3000-10000 mgL-1)  (Dr. Sare Asli; budget: 333,730 IS) 

مـــرشوع بحث ملعهـــد البحـــوث التطبيقية يف جمعيـــة الجليـــل، بتمويل مـــن وزارة حامية البيئـــة. ويهدف البحـــث إىل تعزيز 
إمكانيـــات إنتاج غاز امليثـــان من مياه الرصف الصناعية، والتي تتميز باســـتهالك أكســـجني كيميايئ يف املجـــال 3000-10000 
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Philadelphia, August 21-25, 2016. 

9. Nedal Massalha, Asher Brenner, Chaim Sheindorf, Isam Sabbah. Presentation title:  Application of immobilized 
anaerobic biomass for increasing tolerance for phenol shocks, �e 3rd IWA Specialized International Conference 
Ecotechnologies for Wastewater Treatment - ecoSTP2016, 27-30, June 2016, Cambridge, UK.

10. Isam Sabbah. Presentation title: Anaerobic wastewater treatment technologies, final COST action 
meeting, June 27, 2016, Cambridge, UK. 

11. Isam Sabbah, Nedal Massalha, Stephanie West, Slava Shmulevich, Avi Aharoni and Harald Horn. 
Presentation title:  Mass balance and methane production on the WWTP Karmiel (Israel) with advanced 
anaerobic pretreatment (AAT)- AD14- World Congress on Anaerobic Digestion, Vina del Mar, Chile, 
November 15-18, 2015.

12. Sare Asli- �e 3rd IWA Specialized International Conference “Ecotechnologies for Wastewater Treatment 
(ecoSTP)” Monday, 27 June 2016 15:00 - �ursday, 30 June 2016 17:30 (GMT), West Road Concert Hall 11 
West Road, Cambridge, CB3 9DP. “�e e�ect of enzymatic pretreatment on the methane production from 
lipid-rich Wastewater”.

13. Anwar Rayan- Presentation title:  “Modeling histamine receptors”, European Histamine Research Society 
45th Annual Meeting, Florence, Italy, May 11th-14th, 2016. (oral presentation and chairing poster session).

14. Salvatore Guccione, Matteo Pappalardo, Martha Leonardi, and Anwar Rayan. “Key tips for modeling 
3D structures of GPCRs”, GLISTEN in Prague, Prague, 25-27 September 2016. (P4-17, page 59 in book of 
abstracts).

15. עיסאם סבאח- קיבוע מיקרואורגניזמים לפירוק ביולוגי של מזהמים אורגניים בשפכים- מטיפול 
בשפכים ועד חסכון/ ייצור אנרגיה. כנס מחקרי מרכז המו“פ 27.10.2016.

16. חסן עזאיזה- ”הפקת מספח ביולוגי מפסולת הזיתים (גפת) לטיהור מי שפכים תעשייתיים ממתכות 
כבדות». כנס מחקרי מרכז המו“פ 27.10.2016

פעילות  בעלי  טבעיים  לחומרים  כמקור  לשמש  מרפא  צמחי  של  -“הפוטנציאל  ג‘דעון  ג‘ריס   .17
.27.10.2016 המו“פ  מרכז  מחקרי  כנס  פילורי“.  היליקובקטר  נגד  אנטימיקרוביאלית 

18. עבד עזב- ”ממתיקים טבעיים: עבר, הווה ועתיד“. כנס מחקרי מרכז המו»פ 27.10.2016.

19. אנואר ריאן- ”שילוב הדמיה מולקולארית וסימולציות תלת-ממדיות בהוראת המדעים – פן חדש 
של למידה משמעותית ומאתגרת“. כנס מחקרי מרכז המו»פ 27.10.2016

20. סארי עאסלה- ”העתקת מחקרים אקדמיים לבית הספר“. כנס מחקרי מרכז המו»פ 27.10.2016
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        يف 7.4.2016، شـارك معهـد األبحـاث يف مؤمتـر املاء السـنوي 
لكليـة تـل- حـاي، والـذي تنـاول هـذه السـنة موضـوع إدارة املـوارد 
املائيـة الطبيعيـة – االنسـان والبيئـة، حـرضه ما يزيد عـن 150 طالبا 

وباحثا.

       يف 27.10.2016 أقـام املعهـد مؤمتـره السـنوي لعـرض نتائـج 
األبحـاث الجاريـة فيـه. كجـزء مـن تعزيـز أهميـة ومكانـة البحـث 
العلمـي يف املـدارس العربيـة يف البـالد والرؤيـة املسـتقبلية ملعهـد 
األبحـاث يف إقامـة مركـز تعليمـي رفيع املسـتوى لألبحـاث الداخلية، 

للقيـام  والحاجـة  الفجـوات  سـد  املسـاهمة يف  شـأنه  مـن  والـذي 
بفعاليـات البحـث العلمـي كجـزء هـام وأسـايس يف عمليـة التعليـم، 
فقـد تـم الرتكيـز هذه السـنة عـىل املعلمـني. خالل املؤمتـر، وكام يف 
كل سـنة، قامـت فـرق البحـث التابعـة للمعهـد، مـن باحثـني، طـالب 
ومسـاعدي أبحـاث، بعـرض آخـر نتائـج البحـوث واإلنجـازات التـي 
تـم التوصـل إليهـا. كـام جـرى التطـرق إىل آليـات البحـث العلمـي 
وتدريـس العلـوم يف املـدارس. وللمـرة األوىل، شـارك 100 معلـم يف 
املؤمتـر السـنوي لألبحـاث الداخليـة يف جمعيـة الجليـل هذه السـنة.

يدعـو املعهـد بشـكل دائـم كبـار العلـامء يف معاهـد البحـوث 
املختلفـة، يف البـالد وخارجهـا، لعـرض أبحاثهـم أمـام طاقـم 
املعهـد، مـن أجـل االطالع عـىل أهم املواضيـع البحثيـة الحالية 
وتوفـري فـرص التعـاون بينهـم وبـني باحثـي املعهـد. ويف هذا 
العـام، اسـتضاف املعهد باحثني تحدثوا حـول املواضيع التالية:

1. Prof. Mona Maron from the University of Haifa. 
Lecture title: “neural signatures of fear regulation”. May 
25th, 2016.
2. Prof.  Roderich Süssmuth from the Technical University 
of Berlin. Lecture title: “Why We Still Look For New 
Antibiotics and How We Do It”. August 18th, 2016.
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خـالل 2016 قـام طاقـم املعهـد بإرشـاد مـا يزيـد عـن 27 طالبـاً 
يدرسـون يف كليـات مختلفـة، يف إعـداد وتحضـري وظائـف اإلنهـاء، 
وبتقديـم مـا يزيـد عـن 189 محـارضة اسـتكامل للمعلمـني وموظفي 
التاليـة:  امليـاه يف املجـاالت  البلديـات والعاملـني يف حقـل توزيـع 
البحـث العلمـي، العلـوم البيئيـة، التثقيـف البيئـي، الـرصف الصحي، 
نوعيـة امليـاه واألمـراض املتعلقـة بامليـاه وجـودة البيئـة. كـام نظـم 
املعهـد، بالتعـاون مع مركز امليسـم، أكـرث من 148 فعاليـة تعليمية يف 
مجـال البحـث العلمي والعديد مـن الجوالت تعليميـة لطالب املدارس 

مـن مـدارس مختلفـة يف املنطقـة، يف املراحـل التعليميـة املختلفـة، 
مـن املرحلـة االبتدائيـة حتـى املرحلـة الثانويـة. ويف السـياق نفسـه، 
عـىل سـبيل املثـال، أقام املعهـد يوًما لعلـوم األحيـاء والكيمياء لطالب 
املدرسـة اإلعداديـة الشـاملة البطـوف- عرابه، وذلك إلطـالع الطالب 
عـىل املواضيـع العلميـة من خالل فعاليات ونشـاطات وتجـارب علمية 
قدمهـا طاقـم جمعيـة الجليـل، تحـت عنـوان «العلـم يصـل إليكـم». 
وقـد تـم عـرض 9 تجـارب علمية يف محطـات مختلفـة توزعت داخل 

صفـوف املدرسـة، يف موضوعـي الكيميـاء وعلـوم األحيـاء.

       زيـارة كل مـن العـامل الرئيـيس يف وزارة العلـوم، الربوفيسـور 
أليكـس بـالي، ونائبتـه، د. حجيت شـيفامر، ومدير مكتبه، السـيد أفيآل 

ابراهـام، وعلـامء مختصـني يف مجـاالت الطاقـة والكيميـاء. 

        زيـارة مديـر عـام وزارة العلـوم، السـيد بريتـس بـازان، ومديـر 
قسـم مراكـز األبحـاث واملجتمـع يف وزارة العلـوم، السـيد نتانئيل مازا، 

وذلـك بهدف التعـرف عىل معهد األبحاث التطبيقيـة يف جمعية الجليل 
وعـىل املشـاريع البحثيـة التعليميـة والتباحـث حول الخطط املسـتقبلية.

      زيـارة نائـب رئيـس جامعـة تكسـاس الربوفيسـور ميـكال بنـدك 
ورابطـة خريجـي الواليـات املتحـدة بهـدف بنـاء مشـاريع مسـتقبلية 

مشـرتكة
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ـــور  ـــم تط ـــن ث ـــة، وم ـــاب الطبي ـــة لألعش ـــاء دفيئ ـــم بن ـــة، ت بدايً
ــاد. يشـــمل  ــز بيوتكنولوجـــي للبحـــث واإلرشـ املركـــز إىل مركـ
ـــة  ـــة، دفيئ ـــاً تعليمي ـــربات، صفوف ـــتقبال، مخت ـــة اس ـــز قاع املرك
ـــوي،  ـــامد العض ـــات، الس ـــر النبات ـــل: تجذي ـــة، مث ـــز تعليمي ومراك
ــتخالص  ــاه، اسـ ــودة امليـ ــة، جـ ــة الوراثيـ ــب، الهندسـ الطحالـ
وخلطـــات  التوابـــل  تحضـــري  اإلبـــادة،  ومـــواد  العطـــور 
األعشـــاب، تحضـــري الصابـــون، الشـــامبو والكرميـــات، زوايـــا 

للطيـــور، للنحـــل، محطـــة أســـامك وغريهـــا . 

ـــن  ـــالب م ـــم آالف الط ـــن ضمنه ـــن، وم ـــز الزائري ـــتقبل املرك يس
ـــة  ـــك يف تنمي ـــاهم بذل ـــنويًا، ليس ـــال س ـــات واألجي ـــع الفئ جمي
ــث  ــاالت البحـ ــالب يف مجـ ــدرات الطـ ــت قـ ــز وتذويـ وتعزيـ

العلمـــي.

ـــيق  ـــز بالتنس ـــادية يف املرك ـــة واإلرش ـــات التعليمي ـــري الفعالي تج
ـــم.  ـــوم يف وزارة التعلي ـــيش العل ـــع مفت م

إرشاد ملجموعات الطالب 

يعـــرض هـــذا الربنامـــج زيـــارة مجموعـــة مـــن الطـــالب 
ليـــوم كامـــل، يتـــم خاللـــه تقديـــم محـــارضة عـــن النباتـــات 

الطبيـــة واســـتعاملها يف املـــايض والحـــارض، جولـــة تعليميـــة 
ـــات  ـــارب وفحوص ـــراء تج ـــاد، إج ـــث واإلرش ـــات البح يف محط
ـــم  ـــع معل ـــاور م ـــالب وبالتش ـــّن الط ـــب س ـــا حس ـــم مالءمته تت
ـــال  ـــع األجي ـــج جمي ـــمل الربنام ـــة. ويش ـــوع وإدارة املدرس املوض
ـــا  ـــطة وفق ـــج واألنش ـــة الربام ـــم مالءم ـــة وتت ـــل التعليمي واملراح

ملجموعـــات الجيـــل واملناهـــج التعليميـــة.

يوم إرشاد ملجموعات طالب االبتدائية واإلعدادية

ـــدارس  ـــن م ـــات طـــالب م ـــت مجموع ـــنة، قام ـــذه الس خـــالل ه
ـــة،  ـــز العلمي ـــات املرك ـــع محط ـــارة جمي ـــة بزي ـــة وإعدادي ابتدائي
إىل جانـــب االســـتامع إىل محـــارضات يف مواضيـــع النباتـــات 
الطبيـــة، إنتـــاج غـــاز امليثـــان، النحـــل، الطحالـــب، الزراعـــة 
العضويـــة، باإلضافـــة إىل إجـــراء تجـــارب مخربيـــة وتحضـــري 

ـــالب.  ـــاركة الط ـــة، مبش ـــور مختلف ـــات وعط كرمي

يوم إرشاد لطالب الروضات والبساتني 

ـــوم إرشـــاد لطـــالب الروضـــات والبســـاتني يف مركـــز امليســـم،  ي
بهـــدف التعـــرف عـــىل عـــامل النحـــل. ويشـــمل الربنامـــج 
ــه، التعـــرف  ــز وفعالياتـ ــن املركـ ــم يتحـــدث عـ ــاهدة فيلـ مشـ

ـــات  ـــىل النبات ـــرف ع ـــور، التع ـــن الطي ـــة م ـــواع مختلف ـــىل أن ع
الطبيـــة، خلطـــات شـــاي مختلفـــة وإمكانيـــة تحضـــري فطـــور 

تقليـــدي يشـــمل خبـــز الصـــاج والزيـــت والزعـــرت واللبنـــة.

برنامج - الباحثون الصغار 

تتألـــف الـــدورة مـــن -3 6 لقـــاءات، يقـــوم الطـــالب خاللهـــا 
بإجـــراء بحـــوث علميـــة صغـــرية يف مواضيـــع مختـــارة، 
مســـتخدمني األجهـــزة املخربيـــة املتطـــورة يف مختـــربات 
مركـــز امليســـم. يقـــدم الطـــالب يف نهايـــة الـــدورة تقريـــرًا 
ـــه ونتائجـــه  ـــه موضـــوع البحـــث، منهجيت ـــتعرضون في ـــا يس بحثيً
ــر  ــاث والتطويـ ــز األبحـ ــني يف مركـ ــم الباحثـ ــوم طاقـ ويقـ
ـــه. ـــث وتقييم ـــر البح ـــري تقري ـــىل تحض ـــاإلرشاف ع ـــي ب املنطق

املواضيع حسب الصفوف

طـــالب املـــدارس االبتدائيـــة: نباتـــات طبيـــة، ”الكومبوســـت“، • 
ـــان. ـــاج غـــاز امليث ـــة وإنت ـــادة البيولوجي اإلب

طـــالب املـــدارس اإلعداديـــة: نباتـــات طبيـــة، الطحالـــب، • 

”الكومبوســـت“ واملبيـــدات الطبيعيـــة، إنتـــاج غـــاز حيـــوي  
والعوامـــل التـــي تؤثـــر عـــىل منـــو الطحالـــب .

وظائـــف بحـــث بيئيـــة (أالكوتـــوب) لطـــالب املـــدارس • 
الثانويـــة.

باإلضافـــة إىل اإلرشـــاد وبرنامـــج الباحثـــني الصغـــار، يقـــوم 
ـــة:  ـــاالت التالي ـــث يف املج ـــف بح ـــاد وظائ ـــم بإرش ـــز امليس مرك

ـــتعاملها . 1 ـــواع واس ـــىل األن ـــة ع ـــي واملحافظ ـــوع البيولوج التن
ـــة؛ ـــؤرشات حيوي كم

ــت، . 2 ــة، الكومبوسـ ــات العضويـ ــة: النفايـ ــات الصلبـ النفايـ
ــة؛ ــون الرهنيـ ــوات وقانـ ــارات، العبـ ــة، اإلطـ الُقالمـ

تلوث الهواء من املصانع واملواصالت؛. 3

ـــة، . 4 ـــق الصناعي ـــع يف املناط ـــن املصان ـــادرة م ـــة الص الضج
ـــية؛ ـــوارع الرئيس ـــة الش ـــالت وضج ـــن املواص م

تطهري املياه وجودة مياه الرشب؛. 5
ـــوي . 6 ـــاز الحي ـــاج الغ ـــة إلنت ـــات عضوي ـــتعامل نفاي ـــادة اس إع

تأســـس امليســـم يف العام 1999 مببادرة من مركـــز األبحاث والتطويـــر اإلقليمي التابع 
لجمعيـــة الجليل، وذلك بهـــدف املحافظة عىل الرتاث العـــريب العريق يف مجال الطب 
العـــريب والتداوي باألعشـــاب وإحيائـــه. وقد فتح امليســـم أبوابه أمـــام الجمهور يف 
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ـــان)؛ ـــاز امليث (غ
ــف . 7 ــة والهواتـ ــزة الكهربائيـ ــن األجهـ ــة مـ ــعة املنبعثـ األشـ

ــاء؛ ــدة الكهربـ ــة وأعمـ النقالـ
متابعـــة منـــو النباتـــات: إنبـــات ومنـــو النباتـــات وفحـــص . 8

ـــو  ـــىل من ـــر ع ـــي تؤث ـــة الت ـــال إحيائي ـــة وال ـــل اإلحيائي العوام
ـــات؛ النبات

الطحالب والظروف املناسبة لنموها؛. 9
الهندسة الوراثية. . 10

ــع  ــاك العديـــد مـــن املواضيـ ــال، هنـ ــة : يف كل مجـ مالحظـ
املشـــتقة والفرعيـــة التـــي ميكـــن دراســـتها.

ورشــــات عمل يف مــوضوع عـلـم البيئة لطالب 
املـــدارس الثانوية:

يقـــوم مركـــز امليســـم يف كفركنـــا بإرشـــاد ورشـــات يف املواضيـــع 
البحثيـــة يف علـــوم البيئـــة لطـــالب املـــدارس الثانويـــة، مبســـتوى 
وحـــدة واحـــدة مـــن أصـــل 5 وحـــدات تعليميـــة، وذلـــك يف 

ـــة:  ـــاالت التالي ـــد املج أح

ـــات، . 1 ـــات والحيوان ـــل: النبات ـــة مث ـــة الزراعي ـــص املنطق خصائ
التنـــوع البيولوجـــي، الزراعـــة الحديثـــة، طـــرق الزراعـــة 

العضويـــة، مبـــا يف ذلـــك املبيـــدات الحرشيـــة واألســـمدة 
وتأثريهـــا عـــىل النظـــام البيئـــي؛

ـــل: . 2 ـــة، مث ـــة والتجاري ـــات الصناعي ـــات البيئ ـــص ومكون خصائ
ــاء،  ــة بالضوضـ ــة املتمثلـ ــكاره البيئيـ ــات، املـ ــواع النباتـ أنـ

تلـــوث الهـــواء وتخطيـــط املناطـــق الصناعيـــة؛

خصائـــص ومكونـــات البيئـــة الحرضيـــة، مثـــل: التخطيـــط . 3
املـــدين، النباتـــات والحيوانـــات، املـــكاره البيئيـــة املتمثلـــة 

بالضوضـــاء وتلـــوث الهـــواء يف املدينـــة أو القريـــة؛

ـــق . 4 ـــة يف املناط ـــريات البيئي ـــة والتغ ـــزات الطبيعي ـــام باملي اإلمل
ــة  ــاحات املفتوحـ ــىل املسـ ــاظ عـ ــة الحفـ ــة، أهميـ املفتوحـ
للحفـــاظ عـــىل التنـــوع البيولوجـــي، اإلملـــام بامليـــزات 

ــة. ــة يف األوديـ ــريات البيئيـ ــة والتغـ الطبيعيـ

وظــائف إنـهـــاء 

يقـــوم معهـــد األبحـــاث ومركـــز امليســـم يف جمعيـــة الجليـــل 
ـــة  ـــدات تعليمي ـــس وح ـــتوى خم ـــف مبس ـــاث ووظائ ـــاد أبح بإرش
ـــاء،  ـــا، الكيمي ـــع البيولوجي ـــة يف مواضي ـــدارس الثانوي لطـــالب امل
الزراعـــة والبيئـــة، تحـــت إرشاف طاقـــم مـــن الباحثـــني ذوي 
الخـــربات العامليـــة العاليـــة يف مجـــال البحـــث العلمـــي. 
يتـــم اختيـــار موضـــوع البحـــث بالتنســـيق مـــا بـــني الباحـــث 

والطالـــب، مـــع مراعـــاة املواضيـــع التـــي تهـــم الطالـــب.
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