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ّية، عام 1981.  تأّسست جمعّية ا��ليل، ا��معّية العر�ّية القطرّ�ة للبحوث وا��دمات ال�ِ�ّ

عرف كجمعّية غ�� 
ُ
عتَ�� جمعّية ا��ليل من أّول ا��معّيات العر�ّية األهلّية �� إسرائيل، و�

ُ
�

والبي�ّية  ال��ّية  ا��االت   �� العر�ّي  ا��تمع  وتنمية  لتطو�ر  �س��  حز�ّية،  وغ��  ح�ومّية 

والعلمّية والتنموّ�ة. 

تقوم جمعّية ا��ليل بتحف�� املبادرات االجتماعّية واالقتصادّية الناِشئة، �� ا��تمع العر�ّي، 

ْ�َتَمِ�ّ�.
ُ
ّ� والّتنظيم ا�

ّ
وتدَعم برامج التحرُّك واملبادرة من القاعدة، من خالل تقو�ة العمل ا��ِ�

األمد.  وطو�لة  ثابتة  تنموّ�ة  و�رامج  عمل  إس��اتيجّيات  إ��  باالس�ناد  ا��ليل  جمعّية  �عمل 

تح�� حقوق اإل�سان وتدعمھ �� ا��ال االجتما�ّ� واالقتصادّي والبي�ّ� والص�ّ�، ع�� أساس 

تھ وِكيانھ الفردّي وا��ما�ّ�؛ ا��صول  ھ ��: ا��ياة اآلِمنة واملستِقّرة؛ تطو�ر ُهو�َّ ضمان حِقّ

��ا �� تمك�ن  ز َمهمَّ
َّ

ع�� املساواة واملشاَركة التفاعلّية والع�ش الكر�م اآلمن واملستدام. وت��ك

والتثقيف  التوعية  ها:  أهِمّ �� إسرائيل، من خالل وسائل عديدة، ومن  الفلسطي�ّ�  ا��تمع 

عة والعدالة 
َ
العل�ّ�، واملبادرات، واملراف املهنّية واالبت�ار  ّ� والعل�ّ�، والبحوث  البي�ّ� والصِ�ّ

البي�ّية ل�ّل املواطن�ن. 

 الرؤ�ا
والرسالة
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دة �� جمعية ا��ليل، بما يتالءم واحتياجات  باع��از ومسؤولية، نضع ب�ن أيديكم موَجًزا ألهّم فعالّيات و�شاطات املراكز املتعِدّ

ية -  خالل  مجتمعنا اإلس��اتيجية واليومية. فقد واصلت جمعية ا��ليل – ا��معية العر�ية القطر�ة للبحوث وا��دمات ال�ِ�ّ

ُدرات مجتمعنا وسّد احتياجاتھ. 
ُ
ا لرؤ���ا وأهدافها، �� بناء و�عز�ز ق العام 2020 �شاطا��ا وفعاليا��ا ال�� تأ�ي تطبيًقا عملي�

منذ تأس�سها، َعِملت جمعية ا��ليل - وما زالت �عَمل - ع�� سّد احتياجات ا��تمع الفلسطي�ّ� �� إسرائيل. فبداية، عملت ع�� 

ّم توّسع عملها ل�شمل 
َ
ز العدل البي�ّ�، ومن ث

َ
ية وَمْرك ز ا��قوق ال�ِ�ّ

َ
ية والبي�ية من خالل َمْرك رصد وسّد االحتياجات ال�ِ�ّ

االجتماعية  لألبحاث  "ر�از"  ز 
َ

وَمْرك التطبيقية  األبحاث  ز 
َ

َمْرك خالل  من  الشامل  االجتما�ّ�  والبحث  ا��ت��ّي  العل�ّ�  البحث 

التطبيقية ل�ستمّر مس��ة العطاء �� تأس�س و��شاء مركز التثقيف العل�ّ� �� السنة األخ��ة. 

ية  ب �� أْزمة �ِ�ّ منذ عام ونصف، وجميعنا - أفراًدا ومجتمًعا - �عا�ي من تف�ّ�� ف��وس �ورونا ا��ديد (COVID-19)، الذي �س�َّ

 �� التار�خ املعاصر. مع 
ً
يات صعو�ة ْرغم هذا الو�اء العالم بأسره ع�� مواجهة إحد أك�� التحِدّ

َ
و��سانية لم �سبق لها مثيل. فقد أ

بداية ان�شار هذا الو�اء �� البالد �� بداية العام 2020، بما �� ذلك وصولھ إ�� مجتمعنا العر�ّي، بادرنا �� جمعّية ا��ليل وشر�اء من 

ية العر�ية؛ بادرنا إ�� 
ّ
ا��تمع املد�ّي، تحت رعاية ��نة املتا�عة العليا ل��ماه�� العر�ية، وال��نة القطر�ة لرؤساء السلطات ا��ِل

يات واالحتياجات �� مجتمعنا، داخل  إطالق مبادرة تأس�س الهيئة العر�ية للطوارئ، وقد َعِملت - خالل األزمة - ع�� رصد التحِدّ

ّم مراقبة تلبي��ا. 
ُ
ّم توحيدها وتوج��ها ا�� ا��هات الرسمية املسؤولة ث

ُ
قرانا ومدننا ث

ف�ن، ول�ّل من ساهم و�ساهم �� تطو�ر ا��معية 
َّ
م بالشكر والتقدير لعائلة جمعية ا��ليل، من هيئة إدار�ة وموظ �� ا��تام، نتقدَّ

ع إ�� 
َّ
نا نتطل

ّ
سات والصناديق الداعمة. ومن هذا املوقع، فإن ا؛ ونخّص بالذكر املؤسَّ ا ومعنو�� ي� و�شاطها، و�ّل من يدعم ا��معية ماِدّ

استمرار املس��ة التنمو�ة - مس��ة العطاء والعمل واإلبداع �� تنفيذ املشار�ع ��دمة مجتمعنا. 

باح��ام,

�لمة اإلدارة

د. جمال دقدو��

رئ�س الهيئة اإلدار�ة

أحمد الشيخ محمد

املدير العاّم
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 ،1995 ا��ليل عام  �� جمعّية  التطبيقّية  البحوث  ز 
َ

تأس�س مرك تّم 

ا��تمع   �� نوعھ  من  ل  األوَّ اإلس��اتي�ّ�  العل�ّ�  املشروع  وُ�عتَ�� 

عالية  مستو�ات  ع��  ز 
َ

املرك حافظ  تأس�سھ،  منذ  البالد.   �� العر�ّي 

لطاِقم  العالية  والكفاءات  العلمّية  الت  املؤِهّ بفضل  اإلنجازات،  من 

مساعدي  وكذلك  ص�ن،  متخِصّ باحث�ن  يضّم  والذي  فيھ،  العامل�ن 

ب جامعات �ستكملون دراسا��م لأللقاب العليا.
ّ

باحث�ن، وطال

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل برعاية أ�اديمّية 
َ

 يحظى مرك

من قبل جامعة حيفا، و�اع��اف من وزارة العلوم والتكنولوجيا، وُ�عت�َ� 

واملعلومات  املشورة  لتقديم  مرجعّية،  ذا  والتطو�ر  للبحوث  معهًدا 

العلمّية الغنّية، ضمن ا��االت العلمّية ال�� يختّص ��ا. 

البحوث التطبيقّية

5

التطبيقّية  البحوث  ز 
َ

مرك يل��م  كذلك 

املياه  معا��ة  تضّم  وال��  ا��االت  هذه   �� أنواعها  مختلف  ع��  والعاملّية  واإلقليمّية  ا��لّية  البحثّية  سات  املؤسَّ مع  بالتعاون 

الزراعّية،  ا��يوّي) من مياه الصرف والفضالت  ا��يوّي واإليتانول  (الغاز  بديلة  إنتاج طاقة   ،�ّ الصِ�ّ وخصوًصا مياه الصرف 

ز 
َ

مرك �عمل  األدو�ة.  واك�شاف  الطبّية،  النباتات  مصدرها  طبيعّية  ومواّد  صات 
َ
ملستخل للميكرو�ات  املضاّدة  الفعالّية  بحث 

�ع�ن االعتبار االحتياجات االجتماعّية واالقتصادّية  ا 
ً

�� هذه ا��االت آخذ العلمّية  بالبحوث  ال��وض  التطبيقّية ع��  البحوث 

للمجتمع العر�ّي �� البالد. 

��دف معهد البحوث التطبيقّية إ��: 

ّية، وكذلك �علوم  قة بال�ّ�ة والب�ئة والزراعة واألعشاب الطِبّ
ّ
• إيجاد حلول علمّية جديدة لقضايا مناِطِقّية و�قليمّية، متعِل

البيولوجيا والكيمياء والبيوتكنولوجيا.

ّية العر�ّية ع�� ممارسة البحث العل�ّ� وتنمية روح البحث لدى ا��يل النا���.
ّ
• ���يع أبناء األقِل

• �عز�ز النمّو االجتما�ّ� واالقتصادّي، من خالل دعم و���يع املبادرات البيوتكنولوجّية اآلمنة للب�ئة وال�� يمكن تطو�رها 

ا. صناعي�
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ز البحوث التطبيقّية، تّم تخصيص جزء كب�� من ال�شاط البح�ّ� الستكشاف 
َ

تماشًيا مع أهداف مرك

امل��لّية  الز�تون، ومياه الصرف  فايات معاصر 
ُ
ن الت�ِلفة، ملعا��ة  أساليب عالجّية ُمستدامة قليلة 

ل إحدى أهّم القضايا �� املدن والقرى العر�ّية. باإلضافة إ�� ذلك، فقد 
ّ
والصناعّية، ال�� ما زالت �شِ�

ّية، ألمراض تلوثّية لدى اإل�سان وا��يوان  ز اهتماًما كب�ً�ا لدراسة خصائص النباتات الطِبّ
َ

أو�� املرك

والنبات.

ا عشرة باحث�ن، من ضم��م باحثتان. و�عمل، أيًضا، اثنا عشر  ز البحوث التطبيقّية حالي�
َ

 �عمل �� مرك

ز، 
َ

ب ماجست�� الذين يقومون بأبحاث أطروحا��م تحت إشراف باح�� املرك
ّ

مساعد بحث، وعشرة طال

ّية تال حاي. كما وحصلت طالبتا لقب ثالث ع�� درجة 
ّ
و�التعاون مع باحث�ن من جامعة ب�� السبع و�ِل

ز البحوث التطبيقّية، و�التعاون 
َ

الدكتوراه �عد أن أ��تا أبحاث أطروحت��ما تحت إشراف باح�� مرك

ّيات الذين قاموا 
ّ
ب ال�ِل

ّ
مع باحث�ن من معهد التخنيون وجامعة حيفا. هذا باإلضافة إ�� العديد من طال

ز بإرشاد ما 
َ

ز وتحت إشراف الباحث�ن فيھ، حيث قام طاِقم املرك
َ

بمشار�ع تخرجهم �� مخت��ات املرك

ل خالل عام 2020.  قب األوَّ
َّ
يز�د عن أر�عة عشر طالًبا �� تنفيذ وظائف اإل��اء لل

ّية وُدَوِلية مختلفة، بحيث أصبح ُمجَمل 
ّ
لة من هيئات محِل ز البحوث التطبيقّية ع�� سّت منح بحث جديدة مموَّ

َ
خالل العام 2020، حصل مرك

ت والكتب العلمّية، وتّم تقديم عشرات العروض 
ّ

ز العديد من امل�شورات �� ا��ال
َ

ا. كذلك �شر باحثو املرك
ً
األبحاث لهذا العام ثالثة عشر بحث

�� املؤتمرات وورش العمل.

6
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أبحاث جديدة

ULTIMATE: indUstry water-utiLiTy for a sMarter wATer society. 
(Prof. Isam Sabbah and Dr. Katie Baransi-Karkaby; European 
partners; Fund: Horizon 2020; GS Grant Amount: 407,000 €; 
Project Duration: 3 years).

وشركة  ا��ليل،  جمعّية  ب�ن  مش�َ�ك  بحث  مشروع  هو   ULTIMATE

الشر�ات  من  وعدد  جهة،  من  اإلسرائيلّية  م�وروت  وشركة  أچرو�يكس، 

والشر�ات  املياه،  َدمات 
َ

خ مي  ومقِدّ الرائدة،  املياه  وشر�ات  الصناعّية، 

صة، ومعاهد بحوث، وشب�ات �عاون �� مجال  طة املتخِصّ الصغ��ة واملتوِسّ

28 من  املشروع  تنفيذ   �� �شارك  األخرى.  ا��هة  العاملّية من  املياه  صناعة 

األورو�ّية،  ضّية  املفوَّ قبل  من  بتمو�ل  البحث  دة.  متعِدّ دول  من  الشر�اء 

إ�� تنقية و�عادة استخدام  و�� إطار برنامج هور�زون (Horizon)، و��دف 

الطاقة  إ�� استخراج  (الصناعّية والبلدّية) باإلضافة   �ّ الصِ�ّ مياه الصرف 

القيمة  ذات  لالستغالل  القابلة  بات 
ّ

املرِك استخدام  و�عادة  واستغاللها 

املضافة العالية املوجودة �� مياه الصرف الصنا�ّ�. 

Coccidiosis Prevention in Farm Animals. (Prof. Hassan Azaizeh (PI); Dr Manal Haj-Zaroubi; Dr. Yan Landau - 
Volcani Center, Fund: ICA; Grant Amount: 100,000 $, GS part 80,000 $, Project Duration: 2 years).

سة إي�ا (ICA) ملّدة  ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، ومعهد فول�ا�ي، بتمو�ل من مؤسَّ
َ

مشروع بحث مش�َ�ك ب�ن مرك

�ة طبيعية 
َ

استعمالها كماّدة معا� ��دف  ر) 
َ

(الَعك الز�تون  فات 
َّ
ماّدة طبيعّية من مخل البحث ع�� استخالص  يقوم  س�ت�ن. 

 .(Antioxidants) ِرّ�ات ومواّد ضّد األكَسدة
ْ
للديدان �� الدجاج، باإلضافة إ�� مواّد فّعالة ضّد البكت��يا والُفط

Unity and diversity in nature and society. (Dr. Sare Asli (PI), Bethlehem University (PI); Center for Human Convergence, Bethlehem 
Palestine; Fund: EU Peace building Initiative (EUPI); Grant Amount: 851,524.80 €. GS part ~ 250,000 €; Project Duration: 3 years).

حاد األورو�ّي، 
ّ
�� ب�ت ساحور. املشروع بدعم وتمو�ل االِت ب�ن الشعوب  التقاُرب  ز 

َ
مشروع بحث مش�َ�ك ب�ن جمعّية ا��ليل، وجامعة ب�ت ��م ومرك

ن فعالّيات علمّية وتر�وّ�ة وثقافّية، تبحث التنّوع البيولو�ّ� والعالقة با��تمع وتراثھ. و�تضمَّ
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Conversion of Wastewater Treatment Sludge to Biofuels and High Added Value Products. (Dr. Yoram Gerchman (PI), University of 
Haifa; Prof. Hassan Azaizeh; Aid Yunis, Tel-Hai  College; Dr. Abeer Balawneh, CARDNE, Jordan, Fund: MERC-USAID; Grant Amount: 
$682,500. GS part: $133,500, Project Duration: 4 years).

ز اإلقلي�� لإلصالح الزرا�ّ� والتنمية 
َ

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، من جهة، وجامعة حيفا و�لية تال حاي واملرك
َ

مشروع بحث مش�َ�ك ب�ن مرك

الر�فّية �� الشرق األد�ى (CARDNE) �� األردن، من جهة أخرى. حصل املشروع ع�� دعم من مؤسسة م��ك (MERC) األمر�كّية ملّدة 4 سنوات. ��دف البحث 

فايات قليلة االستعمال، من خالل تر�ية أحد أنواع ا��شرات ع�� 
ُ
عتَ�� ن

ُ
ر معا��ة املياه العادمة البي�ّية، وال�� �

ْ
فايات الصلبة املتبقية ِإث إ�� معا��ة النُّ

فايات، لنحصل ع�� حشرات غنّية بالدهون الطبيعّية وال��وت�نات. يتّم تحو�ل الدهون بطرق كيميائّية أو  فايات وال�� تقوم بتحليل وتحلية تلك النُّ هذه النُّ

بيولوجّية إ�� طاقة من نوع بيوديزل و�ستعَمل ال��وت�نات كغذاء ل��يوانات وتر�ة لألسماك. 

Upgrading waste-derived biogas production through big-data, genomic driven community engineering. (Dr. Shiri freilich (PI) - 
Newe-Ya'ar Research Center, Prof. Isam Sabbah (PI) - Braude College. Dr. Katie Baransi-Karkaby (PI) The Galilee society R&D, Fund: 
Ministry of science and technology, cleantech; Grant Amount: 800,000 NIS, GS part: 77,805 NIS, Project Duration: 3 years).

ّية براوده، بتمو�ل وزارة العلوم. ��دف املشروع إ�� تحس�ن إنتاج 
ّ
ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، ومعهد فول�ا�ي، و�ِل

َ
مشروع بحث بمشاَركة ب�ن مرك

البيوغاز باالعتماد ع�� مبدإ "البيانات الكب��ة" (Big Data) وهندسة �ائنات ِمْجَهرّ�ة.

Water-Energy Research Center (Israel-US CoWERC). (Ben-Gurion University of the Negev (BGU), Technion Research & Development 
Foundation LTD., Mekorot ,Fluence Corporation, Maagan Michael Kantor, The Galilee society R&D (Prof. Isam Sabbah and Dr. Katie 
Baransi-Karkaby). USA part includes: Northwestern University, Argonne National Laboratory, Yale University, Evoqua Water 
Technologies LLC., Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, Hampton Roads Sanitation District, CycloPure, Inc. 
Fund: Israel-U.S. Binational Industrial Research and Development; Grant Amount: $, GS part $295,848; Project Duration: 5 years).

ز أبحاث مياه وطاقة، بتمو�ل من صندوق ب��د (BIRD). ��دف املشروع إ�� تطو�ر ودراسة ِتْقِنّيات 
َ

مشروع بحث بمشاركة أمر�كّية إسرائيلّية، إلقامة مرك

جديدة، باالعتماد ع�� تحليل أنظمة لتطو�ر طرق تحلية املياه العادمة، معا����ا و�عادة استعمالها واس��جاع مصادر الطاقة. �شارك �� املشروع باحثون 

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل وشر�ات مياه، باإلضافة إ�� باحث�ن من جامعة نورث و�س��ن، املعمل 
َ

من جامعة بن جور�ون، معهد التخنيون، مرك

الوط�ّ� أر�جون - جامعة ييل االمر�كية، باإلضافة إ�� عّدة شر�ات أمر�كّية �� مجال املياه والطاقة.
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أبحاث جار�ة

Development of a stable biotechnological process for the production of "clean" biogas for transportation by anaerobic digestion of food 
industry wastewater based on hybrid high rate anaerobic bio-system with immobilized Candida Rugosa fungus. (Dr. Sare Asli (PI) and 
Dr. Jeries Jadoun (Co-PI); Fund: MOEP; Grant Amount: 412,258 NIS, Project Duration: 3 years).

مشروع بح��، بتمو�ل من وزارة حماية الب�ئة، و��دف إ�� تطو�ر عملّية بيولوجّية تكنولوجّية مستِقّرة إلنتاج الغاز ا��يوّي "النظيف" من مياه الصرف الص�ّ� 

ِرّ�ات مث�تة Candida Rugosa.القابلة لالستغالل ذات القيمة 
ْ
ط

ُ
ن مع ف الناتجة من الصناعات الغذائّية. �عتمد ِتْقِنّية املشروع ع�� نظام حيوّي ال هوا�ّي م��َّ

املضافة العالية املوجودة �� مياه الصرف الصنا�ّ�. 

Decentralised Composting in Small Towns «DECOST». (Prof. Isam Sabbah, and partners from Italy, Spain, Greece, Jordan and Plastine; 
Fund: ENI CBC MED PROGRAMME; Budget: 3,011,231 €, (GS part 192,075 €); Project Duration: 3 years).

فايات، ومراكز بحوث �� سّت  سات الفاعلة والبلدّيات وو�االت النُّ ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، والعديد من املؤسَّ
َ

مشروع بحث مش�َ�ك ب�ن مرك

ط، م��ا ثالث دول �� الشرق األوسط (فلسط�ن واألردن و�سرائيل) وثالث دول أورو�ّية (إسبانيا، إيطاليا واليونان)،  دول مختلفة �� حوض البحر األبيض املتوِسّ

فايات العضوّ�ة الصلبة وا��ّد من هدر الطعام، واالستفادة من معا��ة  زّي، إلدارة النُّ
َ

حاد األورو�ّي. ��دف املشروع إ�� تطو�ر نظام غ�� مرك
ّ
وتمو�ل من االِت

 .
ً

ة توج��ّية، مع إم�انّية نقل و�عادة تطبيق هذه التجر�ة �� بلدان أخرى مستقبال
ّ
فايات العضوّ�ة، ��دف تطو�ر خط النُّ

Membrane change by dietary means to improve the resistance of productive animals to environmental stresses (PI: Dr. Nurit 
Argov-Argaman, Hebrew University; Prof. Hassan Azaizeh, GS; Fund: MOA; Budget: 1,500,000 IS; GS Budget: 450,000 IS).

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، وا��امعة الع��ّية ومعهد فول�ا�ي، بتمو�ل من وزارة الزراعة. ��دف املشروع إ�� �غي�� 
َ

مشروع بحث مش�َ�ك ب�ن مرك

مب�� الدهنّيات �� غشاء ا��لّية بواسطة التغذية، من أجل تحس�ن مناعة ا��يوانات املنِتجة.

Tracking the dynamics of bioremediation processes in soil through integrated use of electrochemical anaerobic reactors and genomic 
based modeling. (Prof. Isam Sabbah, Dr. Katie Baransi-Karkaby, and PI partners from Israel and China; Fund: NSFC-ISF; Grant Amount: 
1,049,607  NIS (Israeli team), (GS part 290,000 NIS, Project Duration: 3 years).

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، ومعهد فول�ا�ي، جامعة ب�� السبع، جامعة تل أب�ب وجامعة نانجينغ الزراعية الص�نية. 
َ

مشروع بحث مش�َ�ك ب�ن مرك

ثات  ث ال��بة بامللِوّ �ة حيوّ�ة لتلوُّ
َ

سة العلوم الطبيعّية الوطنّية الص�نّية. ��دف املشروع إ�� تطو�ر معا� سة اإلسرائيلّية للعلوم، ومؤسَّ املشروع بتمو�ل من املؤسَّ

 genome scale modeling approaches جة القائمة ع�� ا��ينوم
َ

ْمذ العضوّ�ة ا��طرة، بواسطة دمج املفاعالت الكهروكيميائّية الالهوائّية، وتطبيق ن�� النَّ

ل الهيدروكر�ونات األروماتّية (عائلة الب��ين) �� ظروف الهوائّية.
ُّ
لدراسة تحل
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Advanced wastewater treatment using a novel hybrid anaerobic membrane bioreactor and biomass immobilized foam (Dr. Katie 
Baranci-Karkaby, Prof. Isam Sabbah- supervisor; Post doctorate scholarship from MOST; Budget: 100,000 INS; Project Duration: one 
year).

مشروع بحث ضمن منحة ما �عد الدكتوراه، حصلت عل��ا د. كي�� برا���� – كرك��، من وزارة العلوم. ��دف املشروع إ�� تطو�ر نظام لعالج مياه عادمة، 

ا ف��يائّية (ترشيًحا من خالل غشاء خاّص) مع طرق بيولوجّية (بكت��يا الهوائّية)، لز�ادة فعالّية املعا��ة و�نتاجّية الطاقة �ش�ل بيوغاز (غاز 
ً
يدمج طرق

بيولو�ّ�).

Mitigating the toxic activity of emerging substances in municipal sludge and animal manures for soil amendment using a combined 
biological treatment and advanced oxidation process. (Dr. Nedal Massalha, Isam Sabbah - supervisor; Post doctorate scholarship; 
Fund MOST; Budget: 240,000 IS; Project Duration: 2 years).

إ�� التخفيف من ال�شاط الساّم للمواّد  مشروع بحث ضمن منحة ما �عد الدكتوراه، حصل عل��ا د. نضال مصا��ة من وزارة العلوم. ��دف املشروع 

مة. َسدة املتقِدّ
ْ

ك
َ
ات معا��ة املياه العادمة، باستخدام املعا��ة البيولوجّية ممزوجة �عملذيات األ

ّ
فات مزارع ا��يوانات ومحط

َّ
العضوّ�ة الدقيقة، �� مخل

Sustainable Development of Agricultural, Natural and Heritage Resources of Bet Natufa Valley: Towards a UNESCO Biosphere 
Reserve. (Dr. Ramez Eid, Sare Asli - supervisor; Post doctorate scholarship; Fund MOST; Budget: 200,000 IS; Project Duration: 2 
years).

ستدامة للموارد الزراعّية والطبيعّية 
ُ
مشروع بحث ضمن منحة ما �عد الدكتوراه حصل عل��ا د. رامز عيد، من وزارة العلوم. ��دف املشروع فحص التنمية امل

هّمة �� سهل البطوف، 
ُ
ّية امل

ّ
وال��اثّية �� وادي ب�ت ناتوفا: نحو محمّية لليو�س�و للمحيط ا��يوّي. س�سرد التقر�ر جميع املواقع الطبيعّية والثقافّية ا��ِل

ال�� يمكن أن ت�ون األساس إلعالن محتَمل �� املستقبل كمحمّية للمحيط ا��يوّي من ِقَبل اليو�س�و، و�� خطوة من شأ��ا أن تقدم - إ�� حّد كب�� - أول 

اق��اح خطط تطبيقّية للبحث.
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ت علمّية
ّ

مقاالت تّم �شرها �� مجال

Abu Tayeh, H., Azaizeh, H., Gerchman, Y. 2020.  
Circular economy in olive oil production – Olive mill solid waste to ethanol 
and heavy metal sorbent using microwave pretreatment. Waste 
Management 113: 321328-. 
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.06.017. IF= 5.92.

Massalha, N., Plewa, MJ., Nguyen, TH., Dong, S.  (2020). 
Influence of Anaerobic Mesophilic and Thermophilic Digestion on Cytotoxicity of 
Swine Wastewaters. Environmental Science & Technology, 54(5), 30323038-. IF= 
8.543, Q1.

Baransi-Karkaby, K., Hassanin, M., Muhsein, S., Massalha, N., Sabbah, 
I. (2020). 
Innovative ex-situ biological biogas upgrading using immobilized 
biomethanation bioreactor (IBBR). Water Science & Technology, 81 (6), 
1319–1328. https://doi.org/10.2166/wst.2020.234. IF= 1.632, Q3.

Charlier, J., L. Rinaldi, V. Musella, H.W. Ploeger, C. Chartier, H. Rose Vineer, B. Hinney, G. von 

Samson-Himmelstjerna, B. Băcescu , M. Mickiewicz, T.L. Mateus, M. Martinez-Valladares, S. Quealy, H. Azaizeh, 
B. Sekovska, H. Akkari, S. Petkevicius, L. Hektoen, J. Höglund, E.R. Morgan, D. J. Bartley, E. Claerebout. 2020. 
Initial assessment of the economic burden of parasitic helminth infections to the ruminant livestock industry in Europe. 
Preventive Veterinary Medicine. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105103. Q1 = 0.969; IF=2.33.

Azaizeh, H., Abu Tayeh, H., Schneider, R., Klongklaew, A., Venus, J. 2020.  
Production of lactic acid from carob, banana and sugarcane lignocellulose biomass. 
Molecules Journal 25(13), 2956. https://doi.org/10.3390/molecules25132956. IF= 
3.27.
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Page, M. A., Dong, S., Massalha, N., MacAllister, B., Hur, A. Y., Bandstra, P., Wagner, E. D., Plewa, M. J. (2020). 
Composite toxicity assays for enhanced assessment of decentralized potable reuse systems. Environmental Science: Water Research 
& Technology.   https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/ew/d0ew00437e#!divAbstract. IF= 3.449, Q1.

Manivannana, B., Massalha, N., Halahlih, F., Eltzovd, E., Nguyen, T. H., Sabbah, I., Borisover, M. (2020). 
Water toxicity evaluation: comparing genetically modified bioluminescent bacteria and CHO cells as biomonitoring tools. 
Ecotoxicology and Environmental Safety. 203, 110984. (equally shared with Manivannana and Massalha, N.), IF= 4.966; Q1.

Hadaya, O., Baranse, R., Shalev, Y., Azaizeh, H., Roth, Z., Muklada, H., Deutch, T., Landau, S.Y., Argov-Argaman, N. 2020.  
Pistacia lentiscus extract enhance mammary epithelial cell productivity by modulating the oxidative status of the cells. Scientific 
Reports.  Scientific Reports 10. https://doi.org/10.1038/s41598020-78065-z.

Bernd Markert; Naglaa Addallah; Ahmed Aksoy; Tarek Ammari; Andres Arias; Hassan Azaizeh; Adnan Badran; et al.  
Information gain in environmental monitoring through bioindication and biomonitoring methods (“B&B technologyies”) and 
phytoremedation processes-with special consideration of Lithium. Bioactive Compounds in Health and Disease. 2020; 3(11): 
214250 .

12

ت علمّية
ّ

ر �عُد �� مجال
َ

�ش
ُ
بولها لل�شر، ولم ت

َ
مقاالت تّم ق

Abou-Kandil A., Shibli A., 
Azaizeh H., Wolff D., Wick A., 
Jeries J.  
Fate and removal of bacteria and 
antibiotic resistance genes in 
horizontal subsurface constructed 
wetlands: effect of mixed 
vegetation and substrate type. 
Accepted for publication in the 
journal Science of the Total 
Environment (IF 6.55).

كتب أو فصول �� كتب تّم �شرها

Azaizeh, H., Abu Tayeh, H., Gerchman, Y. 2020.  
Valorization of olive oil industry solid waste and production of 
ethanol and high value-added biomolecules. Chapter 2 in: 
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ز البحوث التطبيقّية
َ

مها أو شارك ف��ا مرك
َّ
مؤتمرات نظ

ت عن ُ�عد �س�ب جائحة ال�ورونا) (جميع املؤتمرات تمَّ

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل مؤتمره العل�ّ� السنوّي بتار�خ 15.10.2020، لعرض آخر مستَجدات األبحاث ا��ار�ة �� مجال 
َ

م مرك
َّ
• نظ

ّية. مع ال��ك�� ع�� ا��طط ال��بوّ�ة لتدر�س العلوم �� املدارس.  فايات الزراعّية، والنباتات الطِبّ البيوتكنولوجّية البي�ية، وقد تناول املياه العادمة، النُّ

ل�ن من وزارة ال��بية والتعليم.
ّ
��� العلوم، وممِث

ّ
�� املدارس، باحث�ن، مفِ�

ّ
هذا وشارك �� املؤتمر ما يقارب 300 مشاركة ومشارك من معِل

ث،  
َّ
ز أبحاث املثل

َ
ّية القاس�� ومرك

ّ
ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، بالشراكة مع �ِل

َ
• شارك مرك

 .9.12.2020 بتار�خ  عقد  وقد  العلوم"،  وتدر�س  تطبيقّية  "أبحاث  الثا�ي  َ�ْوَسب 
ُ
ا� َو�ّ�  الدُّ املؤتمر   ��

املستقبلّي�ن،  والباحث�ن  األ�اديمّية  سات  البحوث واملؤسَّ ب�ن مراكز  التعاون  ��دف  املؤتمر  تنظيم  تّم 

�� مجاالت العلوم التطبيقّية وتدر�س العلوم. شارك �� املؤتمر ما يز�د عن 300 ��ص من الباحث�ن 

�ن.  ب واأل�اديمِيّ
ّ

والطال
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ز أبحاث البحر امليت، مؤتمًرا �عنوان "من ا��ليل إ�� ال��راء - االبت�ارات القائمة 
َ

ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل، بالشراكة مع مرك
َ

م مرك
َّ
•  نظ

ع�� املوارد الطبيعّية"، وقد عقد بتار�خ 21.12.2020. ��دف املؤتمر إ�� مشاركة �عض األبحاث ا��ار�ة بمعهدي األبحاث، والتعارف فيما ب�ن الباحث�ن من 

ل�ن عن وزارة العلوم. 
ّ
ب وممِث

ّ
كال ا��انب�ن، لفتح أبواب التعاون �� املستقبل. شارك �� املؤتمر ما يز�د عن 50 ��ًصا من الباحث�ن والطال

 DECOST األملا�ّي ومشروع (Misereor) ز البحوث التطبيقّية �� جمعّية ا��ليل مؤتمًرا �عنوان "هدر الطعام"، تحت رعاية صندوق م��ر�ور
َ

م مرك
َّ
• نظ

يتھ ومعا��تھ �ش�ل ��يح  إ�� توعية ا��مهور بموضوع هْدر الطعام، التعر�ف بطرق للتقليل كِمّ األورو�ّي، وعقد بتار�خ 7.12.2020. ��دف املؤتمر 

ب، املزارع�ن وأ��اب املهن. 
ّ

وتحو�لھ إ�� سماد. شارك �� املؤتمر ما يز�د حوا�� 100 ��ص من الباحث�ن، الطال
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عروض �� مؤتمرات وورشات عمل
ت عن ُ�عد �س�ب جائحة ال�ورونا) (جميع العروض وورشات العمل  تمَّ

Hassan Azaizeh, Title of Presentation: Production of poly lactic acid (PLA) from lignocellulose. October 2020, The Galilee Society 
Annual Conference, Shefa Amr, Israel. 

Manal Haj-Zaroubi, Title of Presentation: Valorisation of olive mill wastewater from an environmental pollutant into an essential 
product. October 2020, The Galilee Society Annual Conference, Shefa Amr, Israel. 

Nedal Massalha, Title of Presentation: Would you be willing to drink purified wastewater to a drinking water level? October 2020, 
The Galilee Society Annual Conference, Shefa Amr, Israel. 

Jeries Jadoun, Title of Presentation: Alternatives to antibiotics for the treatment of diseases caused by resistant bacteria. October 
2020, The Galilee Society Annual Conference, Shefa Amr, Israel. 

Sare Asli, Title of Presentation: The use of effluents in agriculture: notes and dilemmas. 
October 2020, The Galilee Society Annual Conference, Shefa Amr, Israel.

Katie Baransi-Karkaby, Mahdi Hasanen, Sharihan Muhsein, Nidal Massalha, Isam Sabbah. 
Title of Presentation: Biogas upgrading using immobilized biomethanation bioreactor. 
October 2020, The Galilee Society Annual Conference, Shefa Amr, Israel. 

Nedal Massalha, Title of Presentation: Excessive production Depletion of natural resources. December 2020, The Galilee Society 
“Food Waste” conference, Shefa Amr, Israel. 

Sare Asli, Title of Presentation: The effect of Ascorbic Acid addition to the growth medium on the recovery of salt-stressed maize 
growth rate in hydroponics. January 2020, National Conference, Al-Qasmi College.

Sare Asli, Title of Presentation: Using the image in science education, seeking sound hidden in the folds of the image. June 2020, First 
International Conference, Al-Qasmi College.

Omar Asi, Katie Baransi-Karkaby, Isam Sabbah, Title of presentation: We and the environment, how can we live in a sustainable way. 
February 2020, DECOST, St. George’s Orthodox Church in Ramle.
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Omar Asi, Katie Baransi-Karkaby, Isam Sabbah, Title of Presentation: Organic Waste 
Management and Achieving Sustainability: From Food Waste to Urban Agriculture. 
April 2020, DECOST online lecture Luminus Technical University College (LTUC) - 
Jordan.

Omar Asi, Katie Baransi-Karkaby, Isam Sabbah, Title of Presentation: The Environment 
and Us: How Can We Live in a Sustainable Way? April 2020 DECOST online lecture 
Fenjan Initiative. 

Hassan Azaizeh, Title of Presentation: Production of natural plastic from lignocellulose. December 2020, Second International 
Conference, The Galilee Society, Al-Qasmi College, and Triangle R&D.

Omar Asi, Katie Baransi-Karkaby, Isam Sabbah, Title of Presentation: DECOST Approach: How Can Food Waste Help us in 
Achieving Sustainability? December 2020, DECOST online lecture foods waste conference.

Sare Asli, Title of Presentation: Methods to convert academic researches to high school uses. December 2020, Second 
International Conference, The Galilee Society, Al-Qasmi College, and Triangle R&D. 

Jeries Jadoun, Title of Presentation: Effect of mixed vegetation and substrate type on the removal of bacterial and antibiotic 
resistant genes indicators in horizontal subsurface constructed wetlands. December 2020, conference “From the Galilee to the 
Desert - Innovation Based on Natural Resources”, The Galilee Society, ShefaAmr and Dead Sea&Arava Scientific Center, Israel.

Nedal Massalha, Title of Presentation: Evaluation the efficiency of wastewater and biosolids treatment in reducing organic 
toxicity. December 2020, conference “From the Galilee to the Desert - Innovation Based on Natural Resources”, The Galilee 
Society, ShefaAmr and Dead Sea&Arava Scientific Center, Israel.

Sare Asli, Title of Presentation: Using natural agro-materials from agricultural food-processing to recover salt-stress of 
vegetables and field crops. December 2020, conference “From the Galilee to the Desert - Innovation Based on Natural 
Resources”, The Galilee Society, ShefaAmr and Dead Sea&Arava Scientific Center, Israel.

Hassan Azaizeh, Title of Presentation: Production of biochar from olive mill solid for removal of heavy metals from industrial 
wastewater. December 2020, online “From the Galilee to the Desert - Innovation Based on Natural Resources”, The Galilee 
Society, ShefaAmr and Dead Sea&Arava Scientific Center, Israel.

Katie Baransi-Karkaby, Title of Presentation: Innovative biological biogas upgrading using immobilized biomethanation. 
December 2020, conference “From the Galilee to the Desert - Innovation Based on Natural Resources”, The Galilee Society, 
ShefaAmr and Dead Sea&Arava Scientific Center, Israel.
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بدراسة  ًصا  متخِصّ ا  إحصائي� ًزا 
َ

مرك "ر�از"  التطبيقّية  االجتماعّية  البحوث  ز 
َ

مرك ُ�عتَ�� 

ّية والبي�ّية ا��اّصة با��تمع الفلسطي�ّ�  وم�� الظواهر االجتماعّية، االقتصادّية، ال�ِ�ّ

ص 
ّ

�ِ�� وعميقة،  شاملة  �و��ا   �� واملسوحات  الدراسات  هذه  ّية  أهِمّ تكمن  البالد.   ��

الواقع، وتبحث �� الظروف والعوامل ا��يطة ذات التأث�� ع�� الظواهر ال�� يتّم طرحها، 

خاذ القرارات الالزمة لرسم ا��طط التنموّ�ة املستقبلّية.
ّ
�أساس لوضع السياسات وات

ز البحوث االجتماعّية التطبيقّية "ر�از" بإجراء العديد من 
َ

• خالل سنة 2020، استمّر مرك

الدراسات - و�� مجاالت مختلفة - إضافة إ�� تفاعلھ اليومّي وتداخلھ �� العمل، مل�افحة 

خذي القرار وا��مهور  يات وتوف��ها للمختّص�ن، متَّ
َ
ْعط

ُ
جائحة ال�ورونا من خالل رصد امل

ز "ر�از" للعام 2020.
َ

جرَ�ت �� مرك
ُ
ص أهّم الدراسات ال�� أ عاّمة. وفيما ي�� م��َّ

البحوث االجتماعّية "ر�از"

17

جائحة "الكورونا" �� ا��تمع العر�ّي: تداعيا��ا و�س��اتيجّيات التعامل معها

ز البحوث االجتماعّية التطبيقّية "ر�از" ب�نفيذ بحث ميدا�ّي شامل حول جائحة ال�ورونا، �� ا��تمع العر�ّي، �� ظّل ان�شار 
َ

قام مرك

نة  الو�اء �� البالد عاّمة و�� ا��تمع العر�ّي �ش�ل خاّص. يجدر بالذكر أّن هذا البحث تّم ع�� مقابالت ��صّية هاتفّية شملت عِيّ

لون جميع شرائح ا��تمع مّمن هم فوق جيل 18 سنة وجميع املناطق ا��غرافّية. وأظهرت نتائج البحث 
ّ
نة من 1534 ��ًصا يمِث م�وَّ

مدى املعاناة االقتصادّية والنفسّية ال�� واجهها ا��تمع العر�ّي ن�يجة لهذه ا��ائحة. 

�ات وا��ة �� سلو�ات ا��مهور فيما  كما وأشارت النتائج إ�� �غ�ُّ

مراحل   �� ال�ورونا،  و�اء  من  الوقائّية  بالتعليمات  االل��ام  يخّص 

ا��تلفة  املعلومات  مصادر  وتأث��  م�انة  و���  ا��تلفة،  ا��ائحة 

سات ا��تلفة خالل ا��ائحة.  ودرجات الثقة لدى ا��مهور باملؤسَّ

ز القطرّي لدراسة 
َ

ر أّن هذا البحث قد تّم بدعم وتمو�ل املرك
َ

ُيذك

ن من  ّية، و�إشراف طاِقم البحث امل�وَّ َدمات ال�ِ�ّ
َ

السياسات وا��

د. محمد خطيب (مسؤول البحث)، د. أيفون ما�سباخ-كالينفيلد، 

ال��وفسور مالك يوسف ومساعدة  الباحث أحمد الشيخ محمد، 

البحث دعاء ز�د.
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18

قة 
َ
ط

ْ
ِرّي وضغط الدم لدى املسن�ن �� ِمن

َّ
ك نجاعة عالج مر��� السُّ

الشمال 

املسّن�ن  لفئة  م  املقدَّ والعالج  العناية  نجاعة  وتقييم  فحص  إ��  البحث  هذا  ��دف 

قة 
َ
ِرّي وضغط الدم املرتفع، �� ِمْنط

َّ
ك (جيل 65 فما فوق) الذين �عانون من مرض السُّ

رع 
ُ

الشمال، والفروقات ب�ن العرب وال��ود من ُوجهة نظر أطباء العائلة �� ا��تمع. ش

من  ع��ا  ب  ترتَّ وما  ال�ورونا،  جائحة  أعقاب  و��   ،2020 سنة  بداية   �� البحث  ب�نفيذ 

باستعمال  البيانات  جمع  يتم  حيث  البحث،  برنامج   �� �عديالت  اجراء  تّم  تحديدات، 

كب��  جزء  بجمع  ز 
َ

املرك قام   ،2020 سنة  من  الثا�ي  النصف  خالل  اإلن��نت.  منظومة 

ز 
َ

ر أّن هذا البحث بدعم من املرك
َ

من البيانات و�ناء منظومة التحليل اإلحصا�ّي. ُيذك

الباحث�ن:  طاِقم  تنفيذه  ع��  و�قوم  ّية  ال�ِ�ّ َدمات 
َ

وا�� السياسات  لدراسة  القطرّي 

د. محمد خطيب (مسؤول البحث)، د. خالد عواودة، د. أنور صعب، د. حاتم حمود، 

الباحث أحمد الشيخ محمد، ومساعدة البحث دعاء ز�د.

م�� الشباب �� ا��تمع الفلسطي�ّ� �� إسرائيل، 2020

�� إسرائيل (مجموعة  الفلسطي�ّ�  �� ا��تمع  ًعا حول الشباب   وموسَّ
ً

التطبيقّية "ر�از" م�ً�ا شامال البحوث االجتماعّية  ز 
َ

أجرى مرك

ا��يل 18-35)، و��دف البحث إ�� توف�� البيانات اإلحصائّية �� ا��االت التالية: ا��صائص الديموغرافّية، التعليم، العمل، ال�ّ�ة، 

نة امل�� 1535  ا��ياة االجتماعّية، الُهوّ�ة واالنتماء، أنماط الثقافة السائدة، اآلراء واملواقف �� قضايا اجتماعّية مختلفة. شملت عِيّ

ز والنقب، إضافة إ�� أر�ع مدن مختلطة و��: حيفا، الناصرة العليا، يافا 
َ

عة �� أر�ع مناطق: الشمال، حيفا، املرك أسرة فلسطي�ّية موزَّ

ز 
َ

2019 و�داية شهر مارس آذار 2020. وقد قام طاِقم املرك والرملة. وقد تّم جمع البيانات �� الف��ة ما ب�ن شهر نوفم�� �شر�ن الثا�ي 

مْهنّية،  أ�اديمّية،  وأطر  سات  مؤسَّ بمشاركة  واسع  مؤتمر  خالل  من  عرضھ  وس�تم  الشامل،  التقر�ر  وتحض��  امل��  بيانات  بتحليل 

السيد  البحث)،  (مسؤول  الد. محمد خطيب  البحث �شمل  أن طاِقم  ر 
َ

ُيذك العاّم.  ا��مهور  االهتمام من  واجتماعّية وذات  سياسّية 

قة ��نة توجيھ مْهنّية واسعة من األ�اديمّي�ن العرب ذوي العالقة.
َ
أحمد الشيخ محمد والزميلة دعاء ز�د، و�اس�شارة ومراف
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ت علمّية
ّ

مقاالت تّم �شرها �� مجال

Khatib, M., & Gutler-Ofir, M. (2020). A program for developing health promotion, equality and equity leadership in northern 
Israel: A case study. Health Promotion in Israel. (7) 1726-. (Hebrew). 
https://placement-exams.haifa.ac.il/images/files/journals/journal-7.pdf

Dasao, N., Ofir-Gutler, M., Hovav, Y., Ofek, H., Khatib, M., Golan, R. & Shpitzer-Shohat, S. (2020) Promoting health equality in 
the Galilee – A Decade Report (Hebrew). https://drive.google.com/file/d/1fluOs7dqXpwiS64GsUc-ala_9pSwkaDT/view

ت علمّية
ّ

بولها لل�شر ولم ت�شر �عُد �� مجال
َ
مقاالت تّم ق

Cohen, A., Awawdi, K., Dessau, N., Khatib, M., & Ofir-Gutler, M. (2020).  Ambulance vs. 
independent transport to hospital in life-threatening situations: patterns of use in 
peripheral areas. Journal of Ambulatory Care Management. (Accepted for publication Nov. 
14, 2020). 

Khatib, M., Mansbach-Kleinfeld, I., Abu Kaf, S., Ifrah, A., & Sheikh Muhammad, A. (2020). 
Correlates of psychological distress and self-rated health among Palestinian citizens of 
Israel: Results from the Health and Environment Survey (HESPI). Israel Journal of Health 
Policy Research (Accepted for publication Dec. 2020). 

19

ز
َ

فعاليات و�شاطات �� املرك

ز البحوث االجتماعّية التطبيقّية "ر�از" �عّدة 
َ

إضافة إ�� املشار�ع البحثّية املذ�ورة أعاله، قام طاِقم مرك

�شاطات ��دف إ�� �شر املعلومات وتوج��ها، ��دف االستفادة م��ا واس�ثمارها �� عملّيات التخطيط 

والتأث�� ع�� السياسات ا��تلفة والتطو�ر األ�ادي�ّ�، وم��ا:

• محاضرات وعروض �� مؤتمرات علمّية مْهنّية.

•  ترك�� بيانات حول ال�ورونا �� ا��تمع العر�ّي و�شرها.

ز (م�� ال�ّ�ة، م�� العنف �� 
َ

جِر�ت �� املرك
ُ
يات املسوحات ال�� أ

َ
• دراسات معّمقة �عتمد ُمْعط

ا��تمع العر�ّي، امل�� االقتصادّي االجتما�ّ�)، و�شر مقاالت علمّية حول نتائج هذه الدراسات. 

 University حدة ب ماجست�� �� ال�ّ�ة العاّمة من جامعة مشيغ�ن- الواليات املتَّ
ّ

• مرافقة وتوجيھ طال

يات البحوث واملسوحات ا��ار�ة �� "ر�از". 
َ
of Michigan، �� إطار مشار�ع بحثّية �عتمد ُمْعط
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ر ��ميع املواطن�ن ع�� قدم 
َّ
ھ حّق من حقوق اإل�سان األساسّية، ال�� يجب أن تتوف

ّ
ز العدل البي�ّ� إ�� األمن البي�ّ� ع�� أن

َ
ينظر مرك

ز ع�� دفع و�عز�ز القيم واألنماط السلوكّية 
َ

ّ� مستدام. من هنا، �عمل املرك املساواة، مّما ي�يح لهم الع�ش الكر�م �� محيط صِ�ّ

البي�ّية لدى ا��مهور، و��� �عميق الو�� واملناَصرة إلحقاق ا��قوق البي�ّية للمجتمع الفلسطي�ّ� �� البالد. 

green@gal-soc.org :إذا �انت لديكم أّية شكوى بي�ّية، يمكنكم التواصل معنا ع�� ال��يد اإللك��و�ّي

افعة �� قضايا العدل البي�� املناصرة واملر
 

ز العدل البي�ّ� هذا العام برصد ومعا��ة قضايا بي�ّية شّ��، كجزء من عملنا - طو�ل األمد - �� رصد السياسات 
َ

استمر مرك

فايات  واملمارسات البي�ّية غ�� العادلة والتصدي لها. ومن جملة القضايا ال�� تّمت معا����ا: معاناة املواطن�ن من النُّ

ْردة من أحد أحياء قر�ة عر�ّية، معا��ة قضايا فردّية لعدد من املواطن�ن الذين 
ُ

العشوائّية �� محيطهم، إخالء سّيارات ا��

حادات مياه وغ��ها. كما �ستمّر عملنا �� متا�عة ومرافقة ش�وى س�ان قر�ة العرامشة 
ّ
رة من ات �عرَّضوا ��باية زائدة غ�� م��َّ

ر�ن من الرائحة الكر��ة والضاّرة، جّراء استعمال مبيدات ا��شرات، �� ا��قول والكروم التا�عة لكيبو�س أدميت  املتذِمّ

القر�ب من أحياء سكنّية �� قر�ة العرامشة. 

العدل البي�ّ�

20

"دايمة" - تقليص هدر الطعام �� ا��تمع العر�ّي

ز العدل البي�� بالعمل �� مشروع "دايمة"، الذي ��دف 
َ

استمر مرك

إ�� ا��ّد من ظاهرة َهْدر الطعام �� ا��تمع العر�ّي، وذلك من خالل 

املضمار،  هذا   �� �غي��  وكيالت  لَن 
ّ
�ِ

َ
لُ�ش �سائّية  مجموعات  تمك�ن 

سات ل��ّد من هذه  رفع الو�� لدى ا��مهور عاّمة والعمل مع مؤسَّ

الظاهرة.  
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21

م�� حول سلو�ات هدر الطعام �� ا��تمع العر�ّي

هدرة �ــ� ا��تمع 
ُ
ّيــات الطعــام امل يــات حــول كِمّ

َ
ْعط

ُ
ــّ� امل

ُ
ع�ــ� الرغــم مــن �

 أّن الظاهــرة باتــت وا��ة للعيان. �� محاولة لفهم 
ّ

العر�ــّي �ــ� البــالد، إال
ز 

َ
الدوافع والسلو�ات املرتبطة ��ْدر الطعام �� ا��تمع العر�ّي، قام مرك

العــدل البي�ــّ� �ــ� جمعّيــة ا��ليــل بإجــراء م�ــ� أو�ــّ�. اعتمــد امل�ــ� ع�ــ� 
، تــّم �عميمهــا �شــ�ل عشــوا�ّي ع�ــ� وســائل 

ً
ــَملت 42 ســؤاال

َ
اســتمارة ش

ع.  َ
ُمســتطل  397 ع��ــا  وأجــاب  االجتما�ــّ�،  التواصــل 

يمكنكم التواصل معنا ل��صول ع�� نتائج البحث ال�املة، و�منكم 
إيجاد جزء من النتائج �� موقعنا. 

العمل مع مجموعات �سائّية

ز العدل البي�ّ� مع ا��موعة 
َ

خالل العام، عمل طاِقم مرك
�ابول   �� ال�سائّية  ا��موعة  ومع  عرعرة،   �� ال�سائّية 
التا�عة لـ"جمعّية انطالقة"، حيث أقام العديد من ورشات 
بضم��ا  املواضيع،  من  واسًعا  طيًفا  غطت  ال��  العمل 

أدوات لتقليص هْدر الطعام �� امل��ل. 
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ِمّية ل��ّد من هدر الطعام
ْ
ا��ملة الرق

 - - من خاللها  تّم  التواصل االجتما�ّ� ا��تلفة، وقد  ِمّية ع�� وسائل 
ْ
الرق العشرات من امل�شورات  البي�ّ� ب�شر  العدل  ز 

َ
قام طاِقم مرك

ّية واالجتماعّية. كما تّم التعر�ف با��لول لتقليص هْدر الطعام، بدًءا  التعر�ف بمش�لة هْدر الطعام؛ آثاِرها االقتصادّية، البي�ّية، ال�ِ�ّ
ن  ق ا��كيم، التخطيط للَوَجبات والتخز�ن السليم؛ مروًرا بإعادة االستعمال الذي يتضمَّ ن ال�سوُّ من التقليص �� املصدر الذي يتضمَّ
تناول الطعام "البايت"، توز�ع الطعام الصا�� للمحتاج�ن، و�طعام ا��يوانات ببقايا الطعام؛ ��اية بصنع السماد العضوّي "ال�ومبوست" 
ْوَعوّي، بالتعاون مع الشيف شفيق خليف، 

َ
ت نت ا��ملة �شر العديد من الفيديوهات القص��ة، م��ا فيلم  من بقايا الطعام.  كما تضمَّ

ل���يع استغالل "حواضر الب�ت" �� الطبخ، وتقليص هْدر الطعام، فيلم قص�� حول إنتاج السماد العضوّي، سلسلة من الفيديوهات 
ھ - �� 

ّ
التْوَعِوّ�ة القص��ة، حول معا��ة وتخز�ن املنَتجات الغذائّية ا��تلفة، ل��فاظ ع�� جود��ا و�طالة عمرها وغ��ها. يجدر بالذكر أن

يات هذه ا��ائحة.  قة ��ْدر الطعام لتحِدّ
ّ
ظل جائحة ال�ورونا - تّم مالءمة العديد من املضام�ن املتعِل

ا��ملة �� شهر رمضان

ا��ملة  بتكثيف  الطاِقم  قام  الكر�م،  رمضان  شهر  خالل 
اإلعالمّية ��دف تقليل هْدر الطعام خالل هذا الشهر. عالوة 
 �� ز 

َ
املرك طاِقم  استضافة  تّم  ِمّية، 

ْ
الرق امل�شورات  ع�� 

إذاعّية  استضافة  م��ا  مختلفة،  و�ذاعّية  تلفز�ونّية  مقابالت 
وال الشهر الكر�م حول تقليص هْدر الطعام. 

َ
أسبوعّية ط

22
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يات وحلول" مؤتمر "هْدر الطعام: تحِدّ

يات  ز �� ��اية العام مؤتمًرا مَحْوسًبا تحت عنوان "هْدر الطعام: تحِدّ
َ

عقد املرك
ل 

ّ
وحلول"، وقد تّم تنظيمھ �شراكة مع معهد األبحاث التطبيقّية. �� ح�ن ُ�شِ�

ّية  ّ�ِ� بي�ّية،  اقتصادّية،  تداعيات  ذات  عاملّية  مش�لة  الطعام  هْدر 
البالد، ع�� ضوء   �� العر�ّي  ا��تمع   �� أك�� حّدة  يبدو  أثره  فإّن  واجتماعّية؛ 
عا�ي منھ الكث�� من العائالت العر�ّية. من هنا، جاء 

ُ
ا�عدام األمن الغذا�يְ الذي �

هذا   �� العر�ّي  ا��تمع  يواجهها  ال��  يات  التحِدّ ع��  الضوء  ط 
ّ
ل�سِل املؤتمر 

تاحة أمامھ ل��ّد من هذه الظاهرة. شارك 
ُ
اِملضمار، وطرح ا��لول والفرص امل

ب، املزارع�ن وأ��اب 
ّ

�� املؤتمر ما يز�د عن 100 ��ص من الباحث�ن، الطال
املهن. 

23

محاضرات تْوَعِوّ�ة مختلفة

ب، ال�ساء 
ّ

ز العشرات من ا��اضرات التْوَعِوّ�ة حول هْدر الطعام عْ�� منّصة الزوم. شارك ف��ا املئات من أبناء مجتمعنا من الطال
َ

م طاِقم املرك قدَّ
واملزارع�ن وغ��هم. 

تطو�ر مشروع لتعز�ز املرونة املناخّية �� البلدات العر�ّية

ًرا 
ُّ
ھ من املعروف، أيّضا، أّن ا��موعات الس�انّية الضعيفة �� األك�� تأث

ّ
 أن

ّ
ا سيلقي بظاللھ ع�� شعوب العالم قاطبة. إال نا�ّ� أمًرا حتمي�

ُ
� امل بات التغ�ُّ

العر�ّية  البلدات   (resilience) �عز�ز مرونة  إ��  ��دف  بتطو�ر مشروع  البي�ّ�  العدل  ز 
َ

قام طاِقم مرك هنا،  ا��اصل. من  نا�ّ� 
ُ
امل  � التغ�ُّ ًرا من  وتضرُّ

ل من ن�سان 2021 �شراكة مع جامعة حيفا  حاد األورو�ّي، وس�بدأ تنفيذه �� األوَّ
ّ
ر أّن املشروع قد حاز ع�� تمو�ل من االِت

َ
ناخ. ُيذك

ُ
�ات امل لتأث��ات �غ�ُّ
و�لدّية شفاعمرو. 

ناخ
ُ
�ات امل املشاركة �� تأس�س املنتدى لتغ�ُّ

 
بمبادرة من عّدة معاهد أ�اديمّية، م��ا: جامعة حيفا، ا��امعة الع��ّية، جامعة 
إ��  ��دف  منتدى  إقامة  تّم  ا��ليل،  وجمعّية  غور�ون  بن  جامعة  أب�ب،  تل 
�ات املناخ"،  ق بموضوع "�غ�ُّ

ّ
�سليط الضوء ع�� ا��طاب األ�ادي�ّ�، فيما يتعل

�عز�ز  ع��  املنتدى  �عمل  واإل�سانّية.  االجتماعّية  العلوم  منظور  من  وذلك 
ندوات  مؤتمرات،  كتنظيم  عل�ّ�،  بخطاب  تدعيمھ  خالل  من  نا�ّ� 

ُ
امل العمل 

وأيام دراسّية وغ��ه. 
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التثقيف العل�ّ� 
رة من خالل  ز تثقيف عل�ّ� ��دف إ�� �شر املعرفة العلمّية القائمة واملتطِوّ

َ
2019، إ�� تأس�س و��شاء مرك بادرت جمعّية ا��ليل، منذ بداية العام 

مالءم��ا و�تاح��ا ل��مهور الواسع، مع ال��ك�� ع�� تطو�ر البحث العل�ّ� ب�ن جيل الشباب، و�عز�ز واس�ثمار رأس املال ال�شرّي �� هذا ا��ال. يقوم 

ّية وذلك من 
ّ
ب املدارس، العامل�ن �� البلدّيات وا��الس ا��ِل

ّ
م�ن، طال

ّ
هة ��مهور املعِل ز التثقيف العل�ّ� بالعديد من الفعالّيات التعليمّية املوجَّ

َ
مرك

ب وتنفيذ َدْورات استكمال ُمعّدة ��مهور 
ّ

خالل: عقد مؤتمرات، ورشات عمل، إشراف ع�� وظائف بحثّية، فعالّيات لتذو�ت البحث العل�ّ� ب�ن الطال

م�ن. 
ّ
املعِل

24

ز التثقيفي العل�ّ�
َ

�ش�يد مب�� مرك

ل  ع البيولو�ّ� املموَّ ز التثقيف العل�ّ�، ضمن مشروع التنوُّ
َ

أقيم املب�� ا��اّص بمرك

دة، وال�� �شمل الفعالّيات  ز املتعِدّ
َ

َدمات املرك
َ

حاد األورو�ّي، إلتاحة تنفيذ خ
ّ
من االِت

األساسّية التالية:

• فعالّيات مخ��ّية- بحثّية: فعالّيات ��دف إ�� تقر�ب املتلّقي من املواضيع العلمّية 

م، من خالل تطبيق تجارب وفحص ظواهر 
ُّ
ا��تلفة، وتنمية حّس االك�شاف والتعل

دة.  علمّية متعِدّ

• فعالّيات مَحْوَسبة: فعالّيات �عتمد ع�� برامج، َوَحدات �عليمّية وتطبيقات مَحوَسبة. 

ّية تر�وّ�ة. • فعالّيات جماعّية: ملشاركة األف�ار واآلراء، وطرح مواضيع ذات أهِمّ

ْقِنّيات ال�� تخدم األبحاث  ب بأحدث األجهزة والِتّ
ّ
تّم تجه�� مخت�� ُمَعّد الستقبال الطال

مون ع�� حّد سواء، وذلك �� محاولة لتعز�ز 
ّ
ب واملعِل

ّ
ال��بوّ�ة، �ستفيد م��ا الطال

هات من أجل ا��افظة ع�� مواردها واستدام��ا.  عالق��م بب�ئ��م وتبّ�� توجُّ

ز، ��دف إ�� عرض أسس علمّية 
َ

تّم تخطيط محطذات �عليمّية - بي�ّية �� محيط املرك

نة وكيفّية  وتر�وّ�ة مختلفة، باإلضافة إ�� إرشاد الزائر �� فهم و�دراك مشا�ل بي�ّية معيَّ

التعامل معها بالطر�قة املثالية. 
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25

إرشاد �� املدارس 

ب من شّ�� األجيال �� تنفيذ وظائف بحث تنافسّية مدرسّية، �عتمد ع�� أبحاث 
ّ

إرشاد طال

ز بإجراء عّدة فعالّيات علمّية �� مجال البحث 
َ

جديدة وعصرّ�ة قابلة للتطبيق. فقد قام املرك

ب من مراحل �عليمّية مختلفة.   
ّ

العل�ّ�، شارك ف��ا طال

َجْوالت �عليمّية  

 �� �عليمّية  َجْوالت  ب�نظيم  ز 
َ

املرك قام  َمْ�َ�ِ�ّ�، 
ّ

والال  �ّ�ِ�َ�ْ
َ
امل التعليم  إطار   ��

َملت املراحل 
َ

قة، ش
َ
ب املدارس العر�ّية �� اِملْنط

ّ
مجاالت العلوم والب�ئة، لطال

التعليمّية ا��تلفة بدًءا من املرحلة االبتدائّية ح�� املرحلة الثانوّ�ة. 

ص، بمستوى 5 َوَحدات �عليمّية ��  ب التخصُّ
ّ

إيكوتوب - إرشاد لَوْحدة البحث البي�ّ� لطال
سس بي�ّية، من خالل 

ُ
ب من ممارسة وتطبيق أ

ّ
ن الطال

ّ
ر ُيمِك موضوع علم الب�ئة. بحث مصغَّ

عمل ميدا�ّي و�عليم فّعال. 

ز التثقيف العل�ّ�
َ

تطو�ر الدليل االرشادّي أل�شطة وفعالّيات مرك

ا لأل�شطة   إرشادي�
ً

ز التثقيف العل�ّ� دليال
َ

ور مرك
َّ
تماشًيا مع األهداف التعليمّية والبي�ّية املواتية لعصرنا، ط

هة إ�� املدارس العر�ّية �� البالد، وتقوم بتعز�ز وتطو�ر العلوم  العلمّية، يحوي فعالّيات وتجارب ُمِهّمة موجَّ

بنا �� املراحل التعليمّية ا��تلفة. 
ّ

لدى طال

َ�ِ�ّية  
ْ
مساقات تدر�سّية ال َمن

بتطو�ر  ز 
َ

املرك قام  العلوم،  ِوزارة  مها  تقِدّ ال��  العلوم  ة 
ّ
سل مشروع  إطار   ��

 �� ب 
ّ

الطال إثراء  ��دف  َمْنَ�ِ�ّية،  ال  تدر�سّية  ملساقات  اق��احات  مجموعة 

ّية 
ّ
ا��االت التعليمّية ا��تلفة، تّم تقديمها لقسم املعارف �� السلطات ا��ِل

ْدرات 
ُ
العر�ّية، م��ا برامج ��دف إ�� �عز�ز القيادة الشبابّية العلمّية وتنمية ق

ب وانتما��م إ�� بلدهم ومجتمعهم. 
ّ

ومهارات الطال
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م�ن
ّ
استكماالت معِل

 
م�ن �� مجاالت مختلفة م��ا:

ّ
هة إ�� املعِل تّم تمر�ر العديد من َدْورات االستكمال املوجَّ

�� املرحلة الثانوّ�ة و�� َدْورة ��دف إ�� �عز�ز طرق التعليم ال�� تدمج البحث العل�ّ�، والتجارب، وا�َ�ْوالت خالل املس��ة التعليمّية. 
ّ
م التنّورّي ملعِل

ُّ
•  التعل

ًما/ ة من جميع مناطق البالد من ا��تمع�ن العر�ّي وال��ودّي.
ّ
اش��ك �� الّدْورة 36 معِل

�� العلوم، بإشراف التفت�ش للتعليم اإلعدادّي. اش��ك �� 
ّ
عة من معِل �� املرحلة اإلعدادّية: استقطبت هذه الدورة �وادر متنِوّ

ّ
رّي ملعِل م التنوُّ

ُّ
•  التعل

ًما/ ة. تّم عرض طرق ووسائل �عليمّية تتالءم مع الرؤ�ة العليا للتعليم - بِمنظار ِوزارة املعارف - للقرن ا��ادي والعشر�ن. 
ّ
الدورة 40 معِل

26

ز التثقيف العل�ّ�   
َ

اقم اإلرشاد �� مرك دورات تدر��ّية لتعز�ز طو

لتطو�ر  يات  تحِدّ برنامج  ضمن  ات  للمرِشدين/  هة  موجَّ تدر��ّية  دورة  إطالق 

َمل التدر�ب 
َ

ب املراحل اإلعدادية والثانو�ة. ش
ّ

القيادة الشبابّية العلمّية لطال

ب القيادّية، 
ّ

ْدرات ومهارات الطال
ُ
فعالّيات تر�وّ�ة واجتماعّية وعلمّية لتعز�ز ق

املعارف  وزارة  أّن  بالذكر  ا��دير  ومن  ومجتمعهم.  لبلدهم  انتما��م  و�عز�ز 

ة برامج تحّديات �� املسار األخضر.
ّ
تھ، ضمن سل وافقت ع�� هذا ال��نامج وأقرَّ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Galil Booklet 2021  27.7.2021.pdf   28   28/07/2021   10:28:57



ّية 
ّ
 اعتمدت فكرة التأس�س ع�� نظرّ�ة التغي�� القائلة: "�� حال عمل �ّل من [أفراد] القيادة العر�ّية السياسّية القطرّ�ة إ�� جانب القيادة ا��ِل

 �� العر�ّي  دة القطاعات، س�ن�� مجتمعا  �� منظومة عمل مش�َ�كة ومتعِدّ سات ا��تمع املد�ّي  ّية مًعا، و�شراكة مع مؤسَّ
ّ
والسلطات ا��ِل

سات ا��تمع املد�ّي الناشطة، �� ا��االت ا��تِلفة يؤّدي إ�� تحقيق  مواَجهة الو�اء بمْهنّية ومسؤولّية مش�َ�كة". وعليھ، فإّن ت�اتف جهود مؤسَّ

سات  ّية ومؤِسّ
ّ
استفادة قصوى من الطاقات االجتماعّية ال�امنة �� ا��تمع. و�ناًء عليھ، ي�ون التواصل ب�ن �ّل من أفراد القيادة القطرّ�ة وا��ِل

ا��تمع املد�ّي الناشطة �� ا��قل الوسيلة إ�� ���يص دقيق الحتياجات مجتمعنا، مّما �ساعد و�ساهم �� إعطاء اإلجابة العي�ّية املالئمة 

خالل األْزمة. 

مة كورونا (COVID-19) �� ا��تمع العر�ّي �� البالد    أزْ

ّية و��سانّية عاملّية  ب تف�ّ�� مرض ف��وس �ورونا ا��ديد (COVID-19) �� أْزمة �ِ�ّ �س�َّ

يات  ْرغم هذا الو�اء العالم بأسره ع�� مواجهة إحدى أك�� التحِدّ
َ
لم �سبق لها مثيل.  فقد أ

ب هذا الو�اء بإصابة ما يز�د عن 170 مليون إ�سان   �� التار�خ املعاصر. كما و�س�َّ
ً
صعو�ة

باألْزمة  التحّدي  هذا  وصف  ا��طأ  وِمَن   العالم.   �� آخر�ن  مليون   3.5 من  أك��  ووفاة 

�ت  ّية فقط، فهو �ش�ل أْزمة إ�سانّية اقتصادّية واجتماعّية واسعة النطاق، �سبَّ ال�ِ�ّ

ا.  ا ومحلي� �� معاناة العديد من الدول وا��تمعات واألفراد ع�� نطاق واسع عاملي�

مع بداية ان�شار هذا الو�اء �� البالد �� بداية العام 2020، ومن ثّم انتقالھ إ�� مجتمعنا 

��نة  رعاية  ا��ليل، وتحت  �� جمعّية  بادرنا  السنة،  نفس  ��اية شباط، من   �� العر�ّي 

العر�ّية؛  ّية 
ّ
ا��ِل السلطات  لرؤساء  القطرّ�ة  وال��نة  العر�ّية،  ل��ماه��  العليا  املتا�عة 

إ�� إطالق مبادرة تأس�س الهيئة العر�ّية للطوارئ. .

ا��قوق ال��ّية 
ر بمدى 

َّ
قة إ�� أخرى، وتتأث

َ
 أّن منالّية هذا ا��ّق تختلف من ِمْنط

ّ
نتھ القوان�ن واملواثيق الدولّية؛ إال ا��ّق �� ال�ّ�ة هو حّق أساس ضمَّ

فعاليا��ا  خالل  من   - ا��ليل  جمعّية  �عمل  القومّي.  واالنتماء  االجتما�ّ�   – االقتصادّي  املستوى  الو��،  مستوى  ز، 
َ

املرك عن  الُبعد 

ز 
َ

مة للمواطن�ن العرب، ومتا�عة الَفَجوات القائمة ب�ن املرك ّية املقدَّ َدمات ال�ِ�ّ
َ

وشرا�ا��ا ا��تلفة - ع�� متا�عة ومقارنة مستوى ا��

ّ�، من خالل مشار�ع  التوعية والتثقيف الصِ�ّ  ��  - إ�� جانب عملها - طو�ل األمد  العر�ّي وال��ودّي. هذا،  واألطراف و��ن ا��تمَعْ�ن، 

عة.  عي�ّية متنِوّ

27
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ست غرفة طوارئ خاّصة با��تمع العر�ّي، عملت �� م�اتب جمعّية  ِسّ
ُ
بدأ العمل �� الهيئة العر�ّية للطوارئ مع بداية آذار مارس من العام 2020، حيث أ

ا��ليل.

قة باألْزمة وتداعيا��ا، 
ّ
عملت غرفة الطوارئ - منذ تأس�سها - ع�� بناء قاعدة بيانات متعِل

فقد تّم جمع املعلومات وتحدي��ا ع�� التواصل امليدا�ّي اليومّي، ومن خالل األقسام املهنّية 

ّية والناشط�ن �� ا��قل. 
ّ
�� السلطات ا��ِل

� املعلومات 
ُ

باشرت غرفة الطوارئ إطالَق َحْمالت تْوَعِوّ�ة معلوماتّية، �� محاولة لتغطية �

الو�اء،  ان�شار  تزايد  ومع  ا���ن.  ذلك   �� البالد   �� العر�ّي  ا��مهور  إ��  هة  واملوجَّ تاحة 
ُ
امل

تّم ال��ك�� ع�� املطالبة بتوف�� و�تاحة الفحوصات للمواطن�ن العرب، خاّصة �� البلدات 

العر�ّية. باملقابل، تّم رصد و�شر معلومات حول مدى تف�ّ�� العدوى �� البلدات العر�ّية، 

غرفة  عملت  كذلك  ا��تلفة.  ا��غرافّية  املناطق  ب�ن  الفروقات  توضيح  ع��  ال��ك��  مع 

الطوارئ ع�� مراقبة وتوف�� عملّية إخالء املر��� واملصاب�ن وعزلهم ملنع تف�ّ�� الو�اء. وتّم 

 �� لت 
َّ
وتمث األْزمة،  ظّل   �� العر�ّية،  البلدات  تواجهها  ال��  واالحتياجات  يات  التحِدّ رصد 

��ا من مواصلة 
ّ

ّية العر�ّية، يمِك
ّ
م��انّيات طوارئ خاّصة وتوف�� غطاء ما�ّ� للسلطات ا��ِل

عملها �� توف�� ا��َدمات واملساعدات الغذائّية والدعم النف��ّ� ��مهور املواطن�ن. كما تّم 

ترك�� االحتياجات واملطالب و�رسالها إ�� ا��هات ا���ومّية املسؤولة والعمل ع�� تلبية تلك 

م عملّية التطعيم للفئات  املطالب، والعمل ع�� رفع الو�� حول التطعيمات، ومتا�عة تقدُّ

العمرّ�ة ا��تلفة َوفق املناطق ا��غرافّية. 
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�شكيل  تّم  فقد  عملها،  ومجاالت  صها  تخصُّ بَحَسب  املد�ّي  ا��تمع  جمعّيات  من  العديد  الطوارئ  غرفة  عمل   �� شارك 

ال��ان  تّم ت�ليف جمعّيات ا��تمع املد�ّي بقيادة هذه  صة َوفق االحتياجات امليدانّية. وقد  مجموعات و��ان عمل متخِصّ

عدم  حال   �� تأس�سها   �� و�ساهم  تدعمها  العر�ّية،  البلدات   �� ّية 
ّ
ا��ِل الطوارئ  ب��ان  ��تّم  ��نة  عملها:  مجاالت  بَحَسب 

املساعدات  توف��  ع��  �عمل  الغذا�ّي  األمن  ��نة  الالزمة؛  واإلرشادات  والتوصيات  املعلومات  ر 
ّ
توف ال�ّ�ة  ��نة  رها؛ 

ُّ
توف

ال��بية والتعليم  املالّية خالل األْزمة؛ ��نة  العر�ّية  ّية 
ّ
الغذائّية للمحتاج�ن؛ ��نة اقتصادّية داعمة ملطالب السلطات ا��ِل

ر البيانات اليومّية املعلوماتّية؛ 
ُّ
ب واملدارس؛ ��نة إعالمّية تقود ا�َ�َمالت اإلعالمّية وتوف

ّ
مسؤولة عن التوج��ات ��مهور الطال

��نة العمل والعمال، و��تّم �شؤون العمال؛ وأخرى أل��اب املصا�� التجارّ�ة العرب.  

 �� ال�ورونا  بف��وس  اإلصابات  عدد  مجَمل  بلغ  ھ 
ّ
أن إ��  �شار 

طة)، منذ بداية األْزمة 
َ
البلدات العر�ّية (ال �شمل املدن ا��تل

أك�َ� من 131 ألف مصاٍب، �� ح�ن بلغ مجَمل عدد اإلصابات �� 

البالد نحو 840 ألف مصاٍب. وحصد الو�اء ما يز�د عن ألف 

الذي  يات 
َ
الَوف العر�ّي، من مجَمل عدد  ا��تمع   �� حالة وفاة 

عدد  بلغ  فقد  أخرى  جهة  من  وفاة.  حالة   6,400 من  أك��  بلغ 

األ��اص الذين حصلوا ع�� التطعيمات �� البلدات العر�ّية 

 �� ��ص  مليون   5.4 مجَمل  من  ��ص  ألف   660 حوا�� 

البالد. 

27

ان العرب
ّ
دة ا��االت لتطو�ر �ّ�ة الس� ة ا��كومّية متعِدّ

ّ
متا�عة ا��ط

ّ� البي�ّ� الذي أجري �� "ر�از" - ع�� دفع ا��هات ا���ومّية  عملت جمعّية ا��ليل �ش�ل حث�ث - اعتماًدا ع�� نتائج امل�� الصِ�ّ

مت ا��معّية  ّ� للس�ان العرب �� البالد. و�� هذا السياق قدَّ دة السنوات، لتحس�ن الوضع الصِ�ّ ة شاملة متعِدّ
ّ
للَبْدء بتطو�ر خط

سات ا��تمع  عدًدا من أوراق العمل، وشاركت �� جميع لقاءات النقاش ال�� شارك ف��ا، أيًضا، عدد من امل�اتب ا���ومّية، مؤسَّ

ة شاملة، تّم طرحها ع�� طاولة وزارة املالّية من أجل 
ّ
املد�ّي، املؤسسات األ�اديمّية، وغ��ها من األطراف ال�� أّدت إ�� بلورة خط

ة خالل السنوات األخ��ة.
ّ
ط

ُ
م هذه ا�� قة تقدُّ

َ
زّ�ة ال�� �عمل ع�� مراف

َ
سة املرك تمو�لها. يذكر أّن جمعّية ا��ليل �� املؤسَّ
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أعضاء الهيئة اإلدارّ�ة 
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الدكتور جمال دقدو��

ز ا��دمات النفسّية (كفر 
َ

رئ�س الهّيئة اإلدارّ�ة ��معّية ا��ليل. مختص نف��ّ� مسؤول �� لواء الشمال. مدير مرك

كنا- �ستان املرج). مختّص �� معا��ة الّصدمات النفسّية والضغط النف��ّ�. مدرب �� "اليون�سيف" �� مواجهة حاالت 

الطوارئ واألَزمات.

الدكتور إياد خما����

حيفا.   �� "رمبام"  مس�شفى   �� م  املتقِدّ الّتنظ��  قسم  مدير  والكبد.  الهض�ّ�  وا��هاز  الباطنّية  األمراض  أختصا��� 

ّب "ر�ابورت" - التخنيون. باحث �� ِتْقِنّيات الّتنظ�� و�� أمراض وأورام الَبْنِكْر�اس. عضو ا��معّية 
ّ
ّية الط

ّ
محاضر �� �ِل

ب �� املنظّمة العاملّية للّتنظ��. مة "أطّباء ��قوق اإل�سان". مدِرّ
ّ
األورو�ّية واألمر�كّية لتنظ�� ا��هاز الهض�ّ�. عضو منظ

املر�ي إبراهيم حصري

م متقاعد، عمل �� سلك التعليم مّدة اثن�ن وثالث�ن عاًما.
ّ
معِل

الدكتورة روزالند دعيم 

قب 
ّ
الل (2009-2013). حاصلة ع��  الّسنوات   �� ا��ليل  الهيئة اإلدارّ�ة ل��معّية منذ 2006، ورئ�سة جمعّية  عضو 

ع�ّ� املقارن و"اإلثنوغرافيا" الوصفّية وأدب األطفال. خب��ة 
ّ

الث �� اآلداب املقارنة. باحثة وناقدة �� األدب واألدب الش
ّ
الث

�بية �� حيفا. لد��ا عّدة دراسات أ�اديمّية ومقاالت 
ّ
ّية األ�اديمّية العر�ّية لل�

ّ
غات. �عمل محاضرة �� ال�ِل

ّ
�� تدر�س الل

�بية والعمل ا��تم�ّ� ومن إنتاجها العديد من قصص لألطفال.
ّ
م�شورة �� مواضيع النقد والبحث األد�ّي، ال�

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Galil Booklet 2021  27.7.2021.pdf   33   28/07/2021   10:29:00



ال��وف�سور زاهر عزام 

ز الط�ّ� رمبام. تخرَّج من �لّية الطّب �� التخنيون، 
َ

رئ�س قسم األمراض الباطنّية "ب"، ورئ�س ا��ناح الداخ�ّ� �� املرك

ص �� الطّب الباط�ّ� وأمراض القلب �� مس�شفى رمبام.  حيفا عام 1987، وتخصَّ

ل العديد من املناصب األ�اديمّية، م��ا منصب نائب عميد �لّية الطّب �� "التخنيون" لشؤون التعليم ب�ن األعوام 
َ
غ

َ
ش

ت العلمّية 
ّ

ِشرت �� ا��ال
ُ
صور القلب والّرئات. لھ أك�� من 100 مقال، �

ُ
2013-2016.  يدير مخت�ً�ا لألبحاث �� مجال ق

ّية وعرضت �� املؤتمرات العاملّية. 
ّ
العاملّية وا��ِل

31

املمرضة َمري طنوس 

النخاع”.  ��� جمعّية "أصدقاء ح��  - ع�ا. من مؤِسّ العاّمة لوزارة ال�ّ�ة  شة 
ّ
املفِ� نائبة  شة متقاعدة. 

ّ
ممرضة ومفِ�

ر عن العاهات ا��لقّية واألمراض الوراثية لدى ال�ساء 
ّ

�انت مسؤولة عن موضوع االس�شارات الوراثّية والكشف املبِك

ا��وامل واألطفال، و�ادرت إ�� إدخال االستمارة لفحص اكتئاب ما �عد الوالدة لل�ساء ا��وامل والوالدات حديثات 

الوالدة �� منطقة ع�ا.

ال��وفسور محمد �شو�ي 

عضو هيئة تدر�س (بروفسور مساعد)، ورئ�س مخت�� اإللك��ونّيات الضوئّية ا��ز��ّية �� قسم الف��ياء البي�ّية �� جامعة 

رة �� الكيمياء الف��يائّية من التخنيون. �عد ذلك، التحق بمعهد ماكس 
َ

بن غور�ون �� النقب. حصل ع�� الدكتوراه املباش

بالك للعلوم الضوئّية �� إيرلنجن - أملانيا. حصل ع�� جائزة معوڤ وجوائز بحثّية أخرى مثل جائزة ماكس بالنك، ��نة 

التخطيط والتمو�ل (ڤتات) وِوزارة العلوم. يضّم مخت��ه خ��اء وطنّي�ن وُدَولّي�ن �� العلوم والهندسة. لھ أبحاث رائدة �� 

مجال تكنولوجيا النانو، بما �� ذلك تطو�ر جيل جديد من أجهزة االس�شعار والواجهات ا��ز��ّية واألجهزة اإللك��ونّية 

الضوئّية. يقع ا��ت�� �� املعهد السو�سرّي، جامعة بن غور�ون �� النقب، حرم سديھ بوك��.

الّدكتور مبدا �عوم 

مختص �� طّب الّتخدير، مدير قسم الّتخدير وغرف العملّيات �� املس�شفى الفر���ّ�- الناصرة.
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د. �سر�ن غانم زع�� 

مختّصة �� األمراض الباطنّية واألمراض املعدية. نائبة مدير معهد األمراض املعدية �� مس�شفى رمبام - حيفا. باحثة 

نة �� البالد. محاضرة �� �لّية الطّب �� التخنيون - حيفا.
ّ
�� األمراض املعدية املتوِط

املهندس نصري سعيد 

مختّص �� الهندسة الكهر�ائّية واإللك��ونّيات - أملانيا. لديھ سنوات عديدة من ا����ة والعمل مع شر�ات التكنولوجيا 

الناشئة،  الشر�ات  من  العشرات  تأس�س   �� شارك  األعمال.  رجال  مع  العمل   �� خب��  املبكرة.  مراحلها   �� مة  املتقِدّ

80 شركة  ّية وتكنولوجيا املعلومات. شارك مباشرة �� إ�شاء وترو�ج أك�� من  وخاّصة �� قطاع األجهزة والعلوم الطِبّ

ناشئة، م��ا 60 شركة ملبادر�ن عرب. شارك �� عدد من الشر�ات النا��ة ال�� تواصل تطو�ر ِتْقِنّيات ومنَتجات جديدة 

س ومدير ا��اضنة  ة للعلماء والباحث�ن العرب. مؤِسّ
ّ
لألسواق العاملّية. ذو خ��ة �� الوصول إ�� فرص الر�ادة غ�� املستغل

ل صندوق اس�ثمارّي (بقيمة 60 مليون دوالر) �عمل  س ومدير أوَّ التكنولوجّية األو�� والوحيدة �� الوسط العر�ّي. مؤِسّ

سات  �� الوسط العر�ّي. رئ�س وعضو مجلس إدارة للعديد من الشر�ات الناشئة. مشارك �� العديد من املشار�ع واملؤسَّ

ال�� �عمل ع�� �عز�ز االبت�ار ور�ادة األعمال �� الوسط العر�ّي.

32

املهندس وائل عمري 

ل �� الّتمر�ض من ا��امعة  ل �� الهندسة الّزراعّية (تخّصص علم ا��يوان)، وع�� اللقب األوَّ  حاصل ع�� اللقب األوَّ

ف �� مس�شفى رمبام- حيفا، سنة 1994. ناشط اجتما�ّ�، ولھ دور كب�� �� 
َّ
ص �� العالج املكث الع��ّية - القدس. تخصَّ

العمل األه�ّ�. شغل منصب رئ�س جمعّية ا��ليل �� الّسنوات (2008-2004).
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�نة العلمّية االس�شارّ�ة ملعهد البحوث 
ّ

أعضاء ال�
طبيقّية  

ّ
الت

• بروفسور عيدو ي���ا��، جامعة حيفا

• �سيون فحيمھ- جامعة حيفا

• د. صب�� �ش��، شركة من القطاع ا��اّص

• د. رنا سعيد صبح، بلدّية شفاعمرو

ز البحوث التطبيقّية 
َ

مرك

ز البحوث 
َ

• د. منال حاج زارو�ي - باحثة، مديرة علمّية ملرك

manalhz@gal-soc.org التطبيقّية

jeries@gal-soc.org د. جر�س جدعون - باحث •

قسم  ورئ�س  محاضر  باحث،   - عزايزة  حسن  بروفسور   •

hazaizi@gal-soc.org ّية تل حاي
ّ
العلوم البي�ّية �� �ِل

شركة  س  مؤِسّ باحث،   - صّباح  عصام  بروفسور   •

براودا  أورط  ّية 
َّ
�ل  �� محاضر  "أجرو�يكس"، 

isabbah@gal-soc.org

• بروفسور محمد ����ات - باحث

القاس��  ّية 
ّ
�ِل  �� ومحاضر  باحث   - عاصلة  ساري  د.   •

sare-asli@gal-soc.org

nedal@gal-soc.org د. نضال مصا��ة - باحث •

 katie@gal-soc.org   د. كي�� برا���� - باحثة •

 ramezeid@gmail.com   د. رامز عيد - باحث •

  ahmed@gal-soc.org   د. أحمد يز�ك - باحث •

الطاِقم اإلدارّي   

a.sheikh@gal-soc.org أحمد الشيخ محمد - املدير العاّم •

• إلياس خليف -  مدير قسم املالّية ومراقب حسابات

• �ل�� طوافشة - مساعدة إدارّ�ة 

العالقات العاّمة وتطو�ر املوارد    

دة موارد  • عب�� ��ادة- عالقات عاّمة ومجِنّ

دة موارد • أما�ي ضعيف- مجِنّ

زة إعالمّية 
ّ

• نورا عدوي، مرِك

ز التثقيف العل�ّ�     
َ

مرك

ز  
َ

• د. ساري عاصلة – مدير املرك

• نمارق خطيب – مرِشدة 

زة مشار�ع
ّ

• سماء عواد – مرِك

• ز��ب صفي – خب��ة تثقيفّية

• ر�اض أبو الهيجاء

ز العدل البي�ّ�     
َ

مرك

ز 
َ

• أم��ة عّراف – محامية، مديرة املرك

قة مشار�ع • عال ديب – م�ِسّ

ز البحوث االجتماعّية "ر�از"    
َ

مرك

ز  
َ

• د. محمد خطيب – باحث ومدير املرك

• دعاء ز�د – مساعدة باحث

33
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• مهدي حسن�ن - مساعد باحث

• فارس حالحلة - مساعد باحث

• روان برا���� - مساعدة باحث

• مدل�ن خنجر- مساعدة باحث

•  نار�مان مطر- مساعدة باحث

• بوران خطيب - مساعدة باحث

• نور سعد - مساعدة باحث

• هبة أبو تايھ - طالبة دكتوراه

• أنوار مصا��ة - طالبة دكتوراه

• صابر�ن عواد - طالبة ماجست��

• صفاء عواد - طالبة ماجست��

• حس�ن جر�دات - طالب ماجست��

• آالء جرو��� - طالبة ماجست��

• שי לויטה  - طالب ماجست��

• גאי פאר - طالب ماجست��

• סתיו שמעוני - طالب ماجست��

• נטע ברגיב - طالب ماجست�� 

• نور عواد - طالبة ماجست��
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   ص.ب 330 شفاعمرو, إسرائيل 20200
هاتف: 97249861171+
فاكس: 97249861173+

admin@gal-soc.org :ال��يد االلك��و�ي
www.gal-soc.org
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