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وقفت وراء تاأ�سي�ص جمعّية اجلليل عام 1981 حاجة ملّحة لدى املواطنني العرب نتيجة نق�ص باخلدمات 
تاأ�سي�ص اجلمعّية بهدف تطوير املجتمع وتلبية  الدولة. تبلورت فكرة  واإجحاف ومتييز كبريين من قبل 
فـي  ال�ساأن  �ساحبة  للجهات  املرافعة  اأو  املبا�سرة  اخلدمة  تزويد  على  امل�ساعدة  خالل  من  احتياجاته 
جماالت ال�سّحة والبيئة وتنمية القدرات املجتمعّية، وذلك بهدف النهو�ص فـي املجتمع وتلبية احتياجاته 

املتزايدة. 

ولعّل اإقامة موؤمتر ال�سّحة االأّول فـي مطلع الثمانينّيات دليل على نهج اجلمعّية فـي بناء القدرات ورفع 
التوعية وممار�سة ال�سغط على املوؤ�ّس�سة الر�سمّية وُيعترب بداية م�سوار فـي العمل االأهلّي، قادته جمعّية 
اجلليل بروؤية �سمولّية وبفكر متنّور. تطّورت الفكرة اإىل ممار�سة ونهج لدى جمموعة من املبادرين نطلق 
عليهم اليوم “جيل االآباء املوؤ�ّس�سني” وهم د. حامت كناعنة، د. �سكري عطاهلل، د. اأنور عو�ص ود. رونا 
�َس�سة العمل وتنميته على قيم العطاء واملهنّية، فلهم مّنا اأ�سمى اآيات  مّكاي واآخرين، الذين عملوا على َماأْ

ال�سكر والتقدير.

خالل ال�سنوات الثالثني تغرّيت االحتياجات وتبّدلت، اإاّل اأن الفجوة بني املجتمعني العربّي واليهودّي ما 
ر �سلبيًّا  على املواطنني  زالت باّت�ساع م�ستمر، والتمييز امل�ست�سري يزيد من حاالت االإق�ساء والتهمي�ص ويوؤثِّ
العرب فـي كافة امليادين احلياتّية؛ االقت�سادّية وال�سّحّية والتعليمّية والثقافـّية والبيئّية، والتنموّية، مّما 

يحّتم على موؤ�ّس�سات العمل املديّن  واالأهلّي مزيًدا من العمل امل�سرتك.

ت�سعى جمعية اجلليل - خالل م�سريتها - اإىل توجيه جهودها نحو القاعدة معتمدة على اإميانها العميق 
ومن هذا  والتغيري.  للعمل  دور  تبحث عن  املجتمع  فـي  بوجود قدرات وطاقات هائلة  اليقينة  وجتربتها 
واالقت�سادّية  االجتماعّية  قطاعاته  بكافة  جمتمعنا  يتحّمل  اأن  ب�سرورة  اجلليل  جمعية  توؤمن  املنطلق 
والعلمّية والثقافـّية وال�سيا�سّية م�سوؤولّية التغيري، وتوؤمن اجلمعّية ب�سرورة عمل املوؤ�ّس�سات الفاعلة على 
فتح باب امل�ساركة اأمام كاّفة القطاعات فـي املجتمع من اأجل بلورة روؤية جمتمعّية متكاملة، حتمل اأفكاًرا 

متنّورة وم�ساريع تنموّية ونه�سوّية. 
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التثقيف والتوعّية  اإ�سرتاتيجيات عمل متّنّوعة؛ مثل  تعمل اجلمعّية فـي تطوير عملها وروؤيتها من خالل 
والتمكني والتح�سيد واملرافعة واملبادرات االقت�سادّية والعلمّية واالأبحاث العلمّية واالجتماعّية، من خالل 
تنا�سق وتناغم بني االإدارة والق�سم املهنّي، حيث تقوم بعقد لقاءات تخطيط وم�سورة على م�ستوى اجلمعّية 

وعلى م�ستوى االأق�سام من اأجل تنجيع العمل وتطويره.

ال�سنوات املا�سية ومّمن اطلعوا على  ال�سنوّية فـي  اأحد مّمن �ساركوا فـي االجتماعات  لي�ص بخفـّي على 
التقارير املالّية اأن االأمور مل جتر ب�سهولة، وجناحنا فـي اجتياز االأزمة يعّظم مقدار االإجناز الذي حّققناه 
فـي ال�سنوات االأخرية فـي زيادة زخم العمل، وفـي الوقت نف�سه التخفـيف من االأزمة املالّية اخلانقة التي 
كانت تعاين منها اجلمعّية. ومل يكن االأمر لينجح لوال وجود اإدارة �سليمة وكوادر خمل�سة حتّملت و�سّحت 
وعملت على اإجناح امل�ساريع والربامج بالرغم من الظروف املالّية ال�سعبة، فلوال هذا التفاين ملا ا�ستمّرت 

جمعّية اجلليل �سامدة مب�ستواها املهنّي الراقي.

ا خمت�سًرا الأهم اإجنازاتنا خالل �سنة 2011، وهو يعك�ص وي�سّور جماالت عملنا،  ي�سمل هذا الّتقرير عر�سً
الّتغيري، وهي االأهّم من كل  املنطلق الفكرّي جلهودنا، اإجنازات وحتّديات اجلمعّية، قناعاتنا ب�سرورة 

�سيء.

الأع�ساء  واإخال�ص،  بتطّوع  يعملون  الذين  االإدارّية  الهيئة  الأع�ساء  اجلزيل  بال�سكر  نتقّدم  فاإّننا  واأخرًيا 
واملهنّية  املادّية  م�ساهمتهم  على  وذلك  املانحة،  ال�سناديق  ال�سركاء،  واالأ�سدقاء،  املوّظفـني،  اجلمعّية، 
واالإن�سانّية فـي تطوير عمل اجلمعّية، ونعدكم اأّن نبقى على العهد فـي م�سرية التنمية والتطوير والبناء 

ملجتمع ع�سامّي، يتبّنى قيم العدل وامل�ساواة والعي�ص الكرمي، من اأجل خدمة الق�سايا العادلة ملجتمعنا.

بــاحتــــــرام
املديــــــــر العــــــــام     رئي�ســـة الهيـــئــــة االإداريـــّــــة     

بــكــــــر عـــــــواودة     روزالنــــــــد دعــــــــيــــــــم     
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تأّسست جمعيّة الجليل، الجمعيّة العربيّة القطرّية للبحوث والخدمات 
العربيّة األهليّة  أّول الجمعيّات  1981، وهي من  العام  الصّحيّة، فـي 
تسعى  حزبيّة،  وغير  حكوميّة،  غير  كجمعيّة  وُتعرف  إسرائيل.  فـي 
والبيئيّة  الصّحيّة  المجاالت  فـي  العربّي  المجتمع  وتنمية  لتطوير 
الّتحرّك  تدعم  برامج  على  الجمعيّة  تعمل  والتنموّية.  والعلميّة 
المحلّي  العمل  تقوية  خالل  من  األعلى  إلى  القاعدة  من  والمبادرة 

والّتنظيم المجتمعّي وتحفـيز المبادرات فـي المجتمع العربّي.

تنموّية  وبرامج  إستراتيجيّات عمل  من خالل تطوير  الجمعيّة  تعمل 
واالقتصادّي  االجتماعّي  المجال  فـي  وتدعمه  اإلنسان  حقوق  تحمي 
اآلمنة  الحياة  فـي  حّقِه  ضمان  أساس  على  والصحّي  والبيئّي 
والمستقرّة، وحّقه فـي تطوير ُهويته وكيانه الفردّي والجماعّي، وحقه 
والمستدام.  اآلمن  الكريم  والعيش  التفاعليّة  والمشاركة  بالمساواة 
األّول،  مسارين:  فـي  العمل  خالل  من  رؤيتها  الجليل  جمعيّة  تنّفذ 
مركز  متكاملة:   مهنيّة  برامج  ثالثة  من  المؤّلفة  العاّمة  المشاريع 
الحقوق الصّحيّة، مركز العدل البيئّي، ركاز-  بنك المعلومات اضافة 
تشمل  والتي  اإلستراتيجيّة  المشاريع  والّثاني،  النقب.  لبرنامج 
معهد األبحاث الّتطبيقيّة والميسم-  مركز الّنباتات الطبّيّة للبحوث 

واإلرشاد. 

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل 
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة 
للبحــوث  والخدمـــات الصحـيــــة
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الهيــــئــــة العــــامـــــة

الهيــــئــــة اإلداريــــة

المديــــر الـعـــــام

المشاريــــع االستراتيجـــــيـــــة

مركز االبحاث الميســـــم
التطبيقية

نشاطات غير ربحية

.Antaki Ltdالعمل الجماهيري

Flurinex Ltd.

Galil Bio Ltd.

AgroBics Ltd.

Enzymotec Ltd.

Synthatex Ltd.

نشاطات البحث 
والتطوير

الشركات ومبادرات البحث والتطوير

المبادرات

المشاريـــع العامــــة

مركز الحقوق الصحية

مركز العدل البيئي

ركاز بنك المعلومات

فرع النقب

إداري

التطوير 
والعالقات العامة

المكتبة

الحسابات
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التي يجب  البيئّي على أنه حق من حقوق اإلنسان األساسيّة  إلى األمن   تنظـــر جمعيّة الجليل 
الكريم فـي محيط مستدام  العيش  لُتمّكِنهم من  المساواة،  المواطنين على قدم  أن تتوفر لكافة 
وصحّي. الحفاظ على البيئة يشجع على الشعور باالنتماء إلى المكان والحفاظ على قيم العدالة 
البيئيّة وتطويرها. يعمل مركز العدل البيئّي فـي جمعيّة الجليل على  تعزيز هذه القيم من خالل 
عدد من اإلستراتيجيّات الرامية إلى تعميق وعي الجمهور وتعزيز حقوقهم من خالل المناصرة 
والتعليم ورفع وعي أهميّة المحافظة على البيئة، وكذلك من خالل األبحاث وكتابة التقارير بما 

يّتفق واحتياجات وواقع مجتمعنا.
ومن الجدير بالذكر حصول المركز على مكانة قانونيّة من وزارة حماية البيئة كمّدعي، بناًء عليها 
يحق للمركز تقديم دعاوى مدنيّة وفق قانون منع اآلفات البيئيّة، وبذلك تكون جمعيّة الجليل أّول 

جمعيّة عربيّة تحصل على هذه المكانة.  

للتنمية املجتعّية. تعتمد جمعّية  اأهّم االإ�سرتاتيجّيات املركزّية فـي عمل جمعّية اجلليل  اأحد  التثقيف والتوعية  ي�سكل 
ني من كوادر اجلمعّية  اجلليل بذلك على جتربتها العري�سة طويلة املدى، باالإ�سافة اإىل اال�ستعانة باخلرباء واملخت�سّ
املجتمع  فئات  وتعريبها ومالءمتها الحتياجات  املعرفة  الكونّية، وجهد توطني  املعرفة  اإرث  وم�ستفـيدة من  وخارجها 

املختلفة.

فـيما يلي بع�ص النماذج البارزة من االأن�سطة التثقيفـّية والتوعوّية التي مّت حتقيقها خالل العام 2011.

] I [



التقـــريــــــــر 
ال�ســــــنـــــــــــــوي

)CIUDAD( »مشروع »المدن الخضراء

انطلق م�سروع »املدن اخل�سراء« عام 2010 بالتعاون مع بلدّية �سفاعمرو 
وا�ستمر  الغربّية،  ال�سفة  فـي  حكومّية  غري  فل�سطينّية  مات  ومنظَّ
حلول  لبناء  القدرات  تعزيز  اإىل  هدف  وقد   .2011 العام  نهاية  حتى 
م�ستدامة الإدارة النفايات ال�سلبة ومَلْرَكزة الق�سايا البيئّية فـي املجتمع 
الفل�سطينّي. عمل امل�سروع فـي ثالث مدن رئي�سّية:  �سفاعمرو، اأم الفحم 
و�سخنني، وفـي 27 جلنة حملّية فـي ال�سّفة الغربّية. مّت تنفـيذ العمل فـي 
ثالث م�ستويات:  ال�سلطات املحلّية، جهاز التعليم املحّلّي مقابل الطلبة 
امل�سروع  العاملون فـي هذا  واملعّلمني، وعلى م�ستوى املجتمع حيث قام 
برفع م�ستوى الوعي بني الن�ساء بالتعاون مع خمتلف املنظمات ال�سعبّية، 
والقطاع اخلا�ّص. وقّدم مركز العدل البيئّي املحا�سرات لهذه الفئات 
اال�ستدامة  تخ�ّص  مبوا�سيع  االأقل،  على  اأ�سبوعني  كل  مرة  امل�ستهدفة 
الفر�سة  اأُتيحت  وقد  ذلك.  اإىل  وما  التكنولوجيا،  الت�سريع،  البيئّية، 

للتعّلم من خالل زيارة البلدات التي تتّم فـيها تقنّيات عالية  فـي اإدارة 
النفايات.

فرانـــك سامويـــل- مدير وحدة الدعم فـي االتحاد األوربّي لمشروع 
للمشروع  الختامّي  المؤتمر  فـي  كلمته  فـي  أشار  الخضراء  المدن 
»... مشروع المدن الخضراء من ضمن 21 مشروًعا إقليميًّا مماثاًل 
فـي مناطق مختلفة فـي العالم، فإن مشروع المدن الخضراء الذي 
انتهى  الذي  األول  كان  شفاعمرو،  وبلدّية  الجليل  جمعيّة  نفذته 

بنجاح وضمن الجدول الزمنّي المقرر«.

التوعية حول مرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(. 

وا�سل ق�سم احلقوق ال�سّحّية فـي جمعّية اجلليل العمل على ن�سر الوعي 
املناعة  نق�ص  مبر�ص  االإ�سابة  حاالت  ازدياد  ملنع  الوقائّية  لالأ�ساليب 
املكت�سبة )االإيدز(، على الرغم من االأعداد القليلة امل�سجلة ر�سميًّا فـي 
مّت عقد حما�سرات  ال�سدد  فـي هذا  العربّي، نظًرا الأهمّيته.  املجتمع 
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توعوّية بخ�سو�ص مر�ص االإيدز فـي عّدة مدار�ص من مناطق خمتلفة 
فـيها  �سارك  ونحف.  عيلوط  عرابة،  �سفاعمرو،  عبلني،  طمرة،  منها: 
بن�سر  اجلليل  جمعّية  قامت  ذلك   اإىل  اإ�سافة  طالب.   600 الـ  قرابة 
مبنا�سبة  تلفزيونّية  لقاءات  وبعقد  �سحفـّي  بيان  خالل   من  معلومات 

يوم االإيدز العاملي الذي ي�سادف فـي االأّول من دي�سمرب من كّل عام.

دورات توعوّية حول مخاطر السموم 
رات وتدخين السجائر والنرجيلة.  والمخّدِ

قام ق�سم احلقوق ال�سّحّية فـي جمعّية اجلليل  خالل م�سروع مكافحة 
الرقي  بهدف  االإدمان  خماطر  وعي  رفع  على  يعمل  الذي  االإدمان، 
فـي  االإدمان  اآفة  انت�سار  من  واحلد  عليه  واحلفاظ  �سحيُّا  مبجتمعنا 
�سفوف اأبنائه؛ قام بعقد عدة دورات فـي بلدتي كفر كنا و�سخنني حول 
ا�ستهدفت  والرنجيلة  ال�سجائر  وتدخني  رات  واملخدِّ ال�سموم  خماطر 
قرابة  الدورات  هذه  فـي  و�سارك  واالأهايل.  واملعلِّمني  املدار�ص  طاّلب 
الـ 650 م�ساركة وم�سارًكا. وقد مّت العمل بالتعاون مع ال�سلطات املحلّية 

وجلان االآباء فـي هاتني البلدتني. 

يوم دراسّي بعنوان: 
مًعا للحّد من انتشار النرجيلة 

اأقامت جمعّية اجلليل يوًما درا�سيًّا حول ظاهرة انت�سار تدخني الرنجيلة 
فـي املجتمع العربّي، وذلك فـي اإطار م�سروع مكافحة االإدمان. �سارك 
اأكادميّيون واخت�سا�سّيون وروؤ�ساء �سلطات حملّية  فـي اليوم الدرا�سّي 
انت�سار  مقلقة حول مدى  كني�ست. حيث مت عر�ص  معطيات  واأع�ساء 
بنك   - ركاز  اإليها  تو�سل  التي  املعطيات  على  وبناء  الظاهرة.  هذه 
املعلومات فـي تقريره الثالث فاإن %5.6 من جممل املجتمع العربّي فوق 
�سن العا�سرة يدّخنون الرنجيلة، وت�سل ن�سبتهم بني الذكور اإىل 8.8% 
التي  اخلاطئة  املفاهيم  من  اجلمعية  وحذرت   .2.3% اإىل  االإناث  وبني 

ت�ساعد فـي انت�سار الظاهرة.
 

وقد ا�ستعر�ص اليوم الدرا�سّي البعد القانويّن لتدخني الرنجيلة واأ�سباب 
عدم تطبيق القانون للحّد من ظاهرة تدخني الرنجيلة االآخذة باالنت�سار 
املحلّية  ال�سلطات  اأزمة  احلا�سرون  وا�ستعر�ص  العربّي.  املجتمع  فـي 
انت�سار مقاهي الرنجيلة وما يرافقها  التعاطي مع م�سكلة  العربّية فـي 
من اإهمال موؤ�ّس�ساتّي بعدم بناء واإقامة مرافق ثقافـّية وترفـيهّية حتظى 
باهتمام واإقبال ال�سباب مما يجعل م�سوؤولّية متابعة املو�سوع ملقاة على 

عاتق ال�سلطتني املحلّية واملركزّية. 

واأهمّية  الرنجيلة  ملخاطر  الوعي  رفع  اأهمّية  على  احلا�سرون  واأجمع 
روؤ�ساء  دور  على  امل�ساركون  �سّدد  وقد  به.  املتعّلقة  القوانني  تطبيق 
االآفات  انت�سار  من  احلّد  فـي  واالأهل  الدين  ورجال  املحلّية  ال�سلطات 
�سمويّل  حّل  اإعطاء  اأهمّية  على  وكذلك  اأنواعها،  على  االجتماعّية 
للظاهرة وعر�ص البدائل لل�سبيبة. وفـي نهاية اليوم الدرا�سّي مّت االّتفاق 
على �سرورة ا�ستمرار جمعّية اجلليل مبتابعة املو�سوع، واإقامة منتدى 
الربملانّية  اللجنة  العربّية وممّثلني عن  املحلّية  ال�سلطات  روؤ�ساء  ي�سّم 

ملكافحة االإدمان.   

عرض فـيلم »باب إلى الحياة«: 

وهو فـيلم وثائقّي من اإنتاج جمعّية اجلليل وجمعّية مكافحة ال�سرطان 
ة امراأة عربّية اأُ�سيبت مبر�ص �سرطان الثدي وي�سرد  )2010( يتناول ق�سّ

اجلانب  اإىل  ويتطّرق  كما  ال�سفاء،  حتى  بها  مّرت  التي  العالج  رحلة 
االجتماعّي الذي يحيط مبر�ص ومري�ص ال�سرطان، وي�سّدد على اأهمّية 
الفـيلم  هذا  وُيعترب  الوخيمة.  عواقبه  لتفادي  للمر�ص  املبّكر  الك�سف 
�سرطان  ق�سّية  ب�ساأن  الوعي  م�ستوى  رفع  اإىل  ويهدف  نوعه  من  االأّول 
الن�ساء،  بني  وفتًكا  انت�ساًرا  ال�سرطان  اأمرا�ص  اأكرث  اأحد  لكونه  الثدي 
ب�سكل عاّم، والعربّيات ب�سكل خا�ّص. مّت عر�ص الفـيلم فـي العديد من 

النوادي باالأخ�ّص ملجموعات ن�سائّية.
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دورات الباحــثيـــــن الصــغــــــار

العلمّية،  الدورات  من  العديد  بتنظيم  التطبيقّية  البحوث  معهد  قام 
درا�سة  ت�سجيع  بهدف  العرب  الثانوّيني  للطالب   ،2011 �سنة  خالل 
العلوم وتطوير االأبحاث العلمّية. �سارك فـي الدورات ع�سرات الطاّلب 
هوؤالء  التقى  حيث  املك�سور،  وبئر  �سفاعمرو  من  املتمّيزين  الثانوّيني 
العلوم  تطبيقات  على  وتعّرفوا  اجلليل  جمعّية  من  باحثني  الطلبة 
اإجراء  من  ميّكنهم  مما  العلمّية  االأبحاث  منهجّية  وعلى  املختلفة، 
ا لهم. وتقوم اجلمعّية  ي�سً دت خ�سّ ة �سمن م�ساريع ُحدِّ جتاربهم اخلا�سّ
ال�سخ�سّية.  واملراَفقة  احلديثة  العلمّية  املختربات  التدريبات،  بتوفـري 
لبحوث  اقرتاحات  �سياغة  على  الّدورات  هذه  خالل  الطاّلب  يعمل 
علمّية باإر�ساد باحثني من جمعّية اجلليل. تتّم درا�سة ومناق�سة االأفكار 
االأبحاث  تنفـيذ  ثّم  ومن  علمّي  قالب  فـي  وو�سعها  للطاّلب،  العلمّية 
متمّيزين. عرب  باحثني  وباإر�ساد  اجلمعّية  خمتربات  فـي   والتجارب 

تـــمّ تأسيس معهد البحوث التطبيقيّة التابع لجمعيّة الجليل فـي 
األّول  اإلستراتيجّي  العلمّي  المشروع  هذا  ويعتبر   ،1995 يوليو 
فـي  البالد. يعمل  فـي  الفلسطينّي  العربّي  المجتمع  فـي  من نوعه 
هذا المعهد فريق علمّي ذو درجة عالية من الكفاءة يضمّ باحثين 
وزارة  من  باعتراف  المعهد  ويحظى  وطالب،  بحث  ومساعدي 

العلوم والتكنولوجيا وبرعاية أكاديمية من جامعة حيفا.
وفـي سنة 1999 تمّ  تأسيس مركز الميسم لألبحاث واإلرشاد فـي 
كفر كنا ليكون عاماًل مساعًدا لكشف طالب المدارس على التجارب 
والتداوي  البديل  الطّب  وإحياء  لحفظ  مركًزا  وليكون  العلميّة 

باألعشاب.
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ا لألبحاث العلميّة واالجتماعيّة  تولــي جمعيّة الجليل اهتماًما خاصًّ
تمّ  وقد  واالقتصادّي.  االجتماعّي  التطّور  نحو  مهمّة  رافعة  لكونها 
األبحاث  معهد  األول:  محورين،  ضمن  المختلفة  األبحاث  تركيز 
من  والثاني  والبيئيّة،  الحيوّية  بالتكنولوجيا  ُيعنى  التطبيقيّة، 
المجتمع  باإلحصائيّات حول  وُيعنى  المعلومات  بنك  ركاز-  خالل 
أبحاث  وتمتاز  واالقتصادية.  االجتماعيّة  الناحية  من  الفلسطينّي 
للمجتمع  الحقيقية  االحتياجات  بين  تجمع  بكونها  الجليل  جمعيّة 

وبين كون األبحاث رائدة على مستوى البحث العلمّي. 
يتمحور جزء كبير من األبحاث حول توفـير الحلول العلميّة لقضايا 
ويقوم  كما  متعّددة.  وإقليميّة  منطقيّة  وبيئية  وصحيّة  اجتماعيّة 
تكنولوجية  مبادرات  وتشجيع  بدعم  التطبيقيّة  األبحاث  معهد 
االقتصادّية،  التنمية  للبيئة وكذلك تشجيع  آمنة  وبيوتكنولوجية 
من خالل إقامة شركات اقتصادّية تعتمد براءات االختراع التي يتمّ 

تطويرها فـي المركز.
البحثيّة  المؤّسسات  مع  التطبيقيّة  األبحاث  معهد  يتعاون 

الحيوّية،  التكنولوجيا  مجاالت  فـي  والعالميّة  واإلقليميّة  المحليّة 
والصحة البيئيّة، والهندسة الزراعيّة، واألعشاب الطبيّة، والطاقة 
والمعلوماتيّة  البشرّية،  الوراثيّة  واالضطرابات  المتجّددة، 

البيولوجيّة )بيوإنفورماتيكا(، وحفظ األغذية.  
النشاط  من  كبير  جزء  تخصيص  تم  المعهد،  أهداف  مع  وتماشيًا 
التكلفة  قليلة  عالجيّة  وتقنيّات  أساليب  الستكشاف  البحثّي 
ومستدامة لمعالجة نفايات َمعاصر الزيتون ومياه الصرف المنزليّة 
والصناعيّة التي ما زالت تشكل إحدى أهم المشاكل فـي المدن والقرى 
اهتماًما  المعهد  أولى  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  والمنطقة.  العربيّة 
المضادّة  تلك  وخاّصة  الطبيّة  النباتات  خصائص  لدراسة  كبيرًا 
ألمراض  المسببة  الميكروبات  لكبح  بديلة  كوسيلة  للميكروبات 
أبحاًثا  المعهد  يجرى  و  والنبات،  الحيوان  اإلنسان،  لدى  تلوثيّة 
وراثيّة متعددة بهدف استكشاف الجينات المسبّبة للسمنة، وارتفاع 
 )metabolicsyndrome( مستوى الكولسترول ومتالزمة األيض

فـي المجتمع الفلسطينّي، باإلضافة إلى أبحاث أخرى.
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فـي  جارية  مل�سروعات  اأبحاث  �سبعة  مع  وبالتوازي   ،2011 عام  خالل 
الأبحاث  االقرتاحات  من  العديد  املعهد  باحثو  قّدم  املجاالت،  خمتلف 
جديدة؛ للح�سول على موارد مالّية – لدعم هذه االأبحاث - من هيئات 
خم�سة  جديدة:  منح  ثماين  على  امل�سادقة  مّتت  وقد  ودولّية،  حملّية 
منح من وزارة العلوم والتكنولوجيا )MOST( ومنحة واحدة من وزارة 
البيئة )MEP( ومنحة واحدة من االحتاد االأوروبّي واأخرى من  حماية 
اأ�سبح عدد  وبهذا   .)BMBF( والبحوث”  للتعليم  االحتادّية  “الوزارة 
من  العديد  املعهد  ن�سر  كذلك  بحًثا.   15 املركز  فـي  اجلارية  االأبحاث 
العلمّية، ومت تقدمي ع�سرات العرو�ص  املن�سورات فـي املجالت والكتب 
من  �ستة  وينفذ  كما  والدولّية.  املحلّية  العمل  وور�سات  املوؤمترات  فـي 
ا اأبحاث اأطروحاتهم حتت اإ�سراف باحثي املعهد  طالب املاج�ستري حاليًّ
وبالتعاون مع باحثني من معهد التخنيون وجامعة حيفا؛ وقد نّفذ �ستة 
من طالب الدرا�سات العليا من خمتلف الكليات م�ساريع تخرجهم فـي 

خمتربات املعهد وحتت اإ�سراف الباحثني فـيه. 
املدار�ص  طاّلب  من  طالًبا   430 قام  املدار�ص  طالب  �سعيد  وعلى 
الثانوّية واالإعدادّية باإجراء جتارب واأبحاث �سغرية فـي موا�سيع تتعّلق 
املي�سم  مركز  بزيارة  طالب   3،000 من  اأكرث  وقام  الطبّية،  بالنباتات 

والتعّرف على املحّطات العلمّية املختلفة.

األبحــــاث التــــي يتــــمّ تنفـيــــذها: 

ثات  ° وامللوِّ  )Reject Streams( املرتّدة  للمياه  امل�ستدامة  املعاجلة 
للتعليم  االحتادّية  »الوزارة  تقوم  العادمة.  املياه  فـي  النا�سئة 
والبحوث« )BMBF( بتمويل البحث ملّدة ثالث �سنوات )-1/7/2011

30/6/2014(، ويتّم تنفـيذه بالتعاون مع معهد التخنيون واملعهد 

الفدرايّل للهيدرولوجيا )اأملانيا(. الهدف الرئي�ص لهذا البحث 

لتطهري  متقّدمة  اأك�سدة  عملّيات  ا�ستخدام  اإمكانّية  اختبار  هو 
املياه املرتّدة لدى معاجلتها بالتنا�سح العك�سي )RO( وللتخّل�ص 

االآمن منها. 
ال�سناعّية  ° الزراعّية  النفايات  ملعاجلة  وتنجيع  منهجّية حت�سني 

تقوم  هوائّية.  ال  حتليل  اأجهزة  فـي  احليوّي  الغاز  اإنتاج  وزيادة 
يهدف  �سنوات.  ثالث  ملّدة  البحث  بتمويل  البيئة  حماية  وزارة 
زيادة  خالل  من  االقت�سادّية  اجلدوى  زيادة  اإىل  البحث  هذا 
مالئمة  معاجلة  تقنّية  طرح  اإىل  وكذلك  احليوّي،  الغاز  اإنتاج 
منوذج  ا�ستخدام  خالل  من  التحليل  �سعبة  الع�سوّية  للنفايات 

حت�سني متقّدم.
فرط  ° فريدة:  �سفة  عن  امل�سئول  اجلديد  اجلني  عن  البحث 

االأي�سّية  واملتالزمة  ال�سائد  اجل�سدّي  الدم  كول�سرتول  م�ستوى 
التوالد  ذات  كبرية  عربّية  اأ�سرة  فـي   )metabolic syndrome(

 Prominent( الداخلّي والتي تعاين من مر�ص قلب اإقفارّي حاّد
والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  تقوم   .)Ischemic Heart disease

املركز  مع  بالتعاون  تنفـيذه  ويتّم  البحث،  بتمويل    )MOST(

النمط  درا�سة  اإىل  البحث  هذا  يهدف  �سهيون.  بني  الطبّي 
الظاهرّي واملوروث لالأمرا�ص االآنفة الذكر فـي هذه فـي العائلة.

الزيتون  ° ملعا�سر  املائّية  املخلفات  فـي  الدقيقة  الطحالب  زراعة 
واملياه العادمة الزراعّية- ال�سناعّية، من اأجل ا�ستخدامها الإنتاج 
والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  تقوم   .)Biodiesel( احليوّي  الوقود 
بتمويل البحث ملّدة ثالث �سنوات. يهدف البحث اإىل ا�ستخدام 
املعرفة واخلربة لت�سريع عزل وتو�سيف الطحالب الدقيقة التي 
ال�سائلة، بهدف تطوير م�سروع  النفايات  تنمو على  اأن  ت�ستطيع 
دويّل ي�ستند على زراعة الطحالب فـي االأحوا�ص املفتوحة، من 

ف الإنتاج الطاقة البديلة. اأجل احل�سول على مواد خام توظَّ
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اخليطّية،  ° الدودة  بي�ص  تكوين  ملنع  طبيعّية  مركبات  ا�ستخدام 
املجرّتة  احليوانات  فـي  الديدان  عدوى  ملكافحة  كو�سيلة 
البحث  بتمويل  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  تقوم  ال�سغرية. 
فولكاين  معهد  مع  بالتعاون  تنفـيذه  ويتّم  �سنوات،  ثالث  ملّدة 
)Volcani(. يهدف هذا امل�سروع ال�ستخال�ص وحتديد املرّكبات 

متعّددة الفـينول من اأنواع نباتات خمتلفة ومعرفة تاأثريها على 
ال�سيطرة  بغر�ص  اخليطّية  الديدان  ومنّو  وطرح  البي�ص،  اإنتاج 

عليها فـي احليوانات. 
املوجودة  ° الع�سوّية  املواد  حتليل  اأجل  من  متنّقل  جهاز  بناء 

والعنب.  الزيتون  ع�سر  من  الناجتة  ال�سائلة  النفايات  فـي 
�سنوات  ثالث  ملّدة  البحث  هذا  بتمويل  االأوروبّي  االحتاد  يقوم 
31/07/2014-01/08/2011. يتّم تنفـيذ هذا البحث بالتعاون مع 

معهد ميغال فـي اجلليل االأعلى باالأ�سافة اإىل جامعة باترا�ص فـي 
 )Peleg Hagalil( االإ�سبانّية و�سركة Cetenmaa اليونان، و�سركة 
اإىل حتليل املواّد الع�سوّية فـي  االإ�سرائيلّية. يهدف هذا البحث 
هذه النفايات واحل�سول على مياة �ساحلة لال�ستعمال الزراعّي 

واحل�سول على الطاقة البديلة )بيوغاز(.
اأجل  ° من  ال�سلبة  الزيتون  نفايات  من  بيولوجّية  م�سفاة  اإنتاج 

والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  تقوم  االمطار.  �سيول  مياه  تنقية 
 ،01/09/2011-31/08/2012 �سنوات  ثالث  ملّدة  البحث  بتمويل 
يهدف  اأورانيم.  وكلّية  حيفا  جامعة  مع  بالتعاون  تنفـيذه  ويتّم 
مياه  لتنقية  طبيعّية  مواّد  من  مبنّية  م�سفاة  اإنتاج  اإىل  البحث 
اإعادة  اأجل  الع�سوّية من  الثقيلة واملواّد  امللّوثة باملعادن  ال�سيول 

ا�ستعمالها فـي الرّي اأو ال�سرب.
تطوير طرق معلوماتّية جديدة لتحليل بيانات التعابري اجلينّية  °

هو  البحث  من  الهدف  املهّمة.  اجلينات  �سبكات  واكت�ساف 
اكت�ساف �سبكات اجلينات املهّمة التي ميكن اأن متّيز بني فئتني 
من النماذج بوا�سطة بناء �سبكات جينات، ُتبنى هذه ال�سبكات 
 SVM( Support Vector عن طريق م�سنف الآلة تتعّلم عن طريق
باإق�ساء  �سابًقا  طورناها  التي  الطريقة  جناح  اإن   .)Machine

اإىل فح�ص طرق تعتمد  فئة من اجلينات )SVM-RCE( قادت 

على الطريقة املرتّية وطرق مرتّية بيولوجّية اأخرى تكون اأ�سا�ص 
طرق  اكت�ساف  الهدف  مهمة.  �سبكات  ُتكّون  جينات  لتجميع 
فـي  نعتمد  ومميزاته.  امل�سّنف  اختيار  على  ت�ساعد  جديدة 
زيادة  بهدف  اأخرى  طرق  مع   GXNA االأداة  دمج  على  بحثنا 
ا التفاعل بني  اأداء االأجلوريثم. ياأخذ البحث بعني االعتبار اأي�سً

اجلينات من اأجل بناء �سبكات اجلينات. 
م�ساّدة  ° مواّد  ال�ستح�سار  ممكن  كَم�سدر  الطّبّية-  االأع�ساب   

والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  تقوم  للمر�ص.  ومانعة  للميكروبات 
 -  1/7/2008( �سنوات  ثالث  ملّدة  البحث  بتمويل   )MOST(

31/6/2011(. الهدف الرئي�ص لهذا البحث هو درا�سة خ�سائ�ص 

للمر�ص وحتديد  واملانعة  للميكروبات  امل�ساّدة  الطبّية  النباتات 
قدرتها على مقاومة بع�ص اأنواع البكترييا امل�سّببة لالأمرا�ص.

تقوم  ° املاعز.  فـي  املعوّية  للديدان  م�ساد  طبيعي  كدواء  البطم 
�سنوات  ثالث  ملّدة  البحث  بتمويل  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة 
معهد  مع  بالتعاون  تنفـيذه  ويتّم   ،)30/6/2011  –  1/7/2008(

فولكاين )Volcani(. يهدف هذا البحث اإىل ا�ستخراج مرّكبات 
فـينول متّعددة من نبات البطم ودرا�سة تاأثرياتها العالجّية �سّد 

الديدان املعوّية لدى املاعز. 
حلفظ  ° ال�سائلة  الزيتون  زيت  نفايات  مكّونات  من  اال�ستفادة 

االأطعمة واحلّد من االأمرا�ص النا�سئة عن التخزين. تقوم وزارة 
العلوم والتكنولوجيا )MOST( بتمويل البحث ملّدة ثالث �سنوات 
من  اال�ستفادة  اإىل  البحث  ويهدف   .)31/7/2012  –  1/8/2009(

االأبي�ص  البحر  منطقة  فـي  املنتجة  الزيتون  معا�سر  نفايات 
املتو�سط خالل عملّية ا�ستخراج زيت الزيتون، وذلك الإنتاج مواّد 

م�ساّدة للفطرّيات، اقت�سادّية واآمنة ال�ستخدامات مبَتكرة.
رخي�سة  ° وكلفة  كبرية  �سطح  م�ساحة  ذوات  كربونّية  مواّد 

للتطبيقات البيئّية، وحتديًدا ملعاجلة الرتبة امللّوثة. تقوم وزارة 
العلوم والتكنولوجيا )MOST( بتمويل البحث ملّدة ثالث �سنوات 
)1/7/2008 – 30/6/2011(. يهدف هذا البحث اإىل تطوير تقنّية 

ثة  معاجلة حديثة تعتمد على مزج اجلفت املتفّحم مع اأتربة ملوَّ
ثة للرتبة.  ك مواّد كيماوّية �ساّمة وملوِّ ملنع حترُّ
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ا�ستخدام خمرية مهنَد�سة وراثيًّا )Yeast Recombinant( لزيادة  °
لبة  ال�سُّ الف�سالت  من  احليوّي  الكحول  اإنتاج  عملّية  جناعة 
الناجتة من عملّية ع�سر الزيتون. يتّم متويل البحث من منحة 
»ليفـي اإ�سكول« ملّدة عامني ابتداًء من اأكتوبر 2009. يهدف هذا 
البيولوجيا  بطرق  وراثيًّا  مهنَد�سة  خمرية  تطوير  اإىل  البحث 
خام  مواّد  تخمري  من  اخلمرية  هذه  تتمّكن  بحيث  اجلزيئّية، 
ال�سلبة،  الزيتون  فـي ف�سالت ع�سر  ليجنو�سيلولوزّية موجودة 

منِتجًة بذلك كحول اإيثيلي-اإيثانول.
االأ�سخا�ص  ° من  ملجموعات  والوراثّي  الظاهرّي  النمط  تو�سيف 

العرب البدناء والنحفاء فـي منطقة اجلليل، اعتماًدا على اجلني 
MO-1 الذي اكُت�سف موؤّخًرا. يندرج هذا البحث �سمن اإطار علم 

ويتّم  احليوّية،  املعلومات  وعلم  الب�سرّية  الوراثّية  اال�سطرابات 
متويل  مّت  الطّبّي.  "بني-�سهيون"  مركز  مع  بالتعاون  تنفـيذه 
 .2009 عام  اأيلول  �سهر  من  ابتداء  �سنوات،  ثالث  ملّدة  امل�سروع 
و�سريرّية  بيوكيميائّية  بيانات  قاعدة  بناء  اإىل  امل�سروع  يهدف 
ال�سمنة من مدينة �سخنني،  تعاين من  بعائالت  �ساملة تخت�ّص 

لدى  امل�سكلة  عن  امل�سوؤول  للجني  معّمق  وراثّي  حتليل  واإجراء 
ات  تغريُّ حدوث  فح�ص  خالل  من  وذلك  العائالت،  تلك  اأفراد 
الطفرات  �سمنها  من  اجلني،  لهذا  النوكليوتيدات  تتابع  فـي 
كذلك  وحيد.  نوكليوتيد  تغريُّ  من  الناجمة  والتعّددّية  اجلينّية 
والبيوكيماوّية  امليتابولّية  االأهّمـّية  تو�سيف  اإىل  امل�سروع  يرمي 

للتغرّيات احلا�سلة فـي اجلني على م�ستوى اخللّية. 
اأنظمة  ° ا�ستخدام  بوا�سطة  حيوّية  موؤ�ّسرات  وحتديد  ت�سنيف 

العمل  وزارة  تقوم  الدعم.  مّتجهة  واآالت  اجلينّية  ال�سبكة 
�سنوات  ثالث  ملّدة  البحث  بتمويل   )MOST( والتكنولوجيا 
القا�سمي  كّلـّية  مع  بالتعاون  تنفـيذه  ويتّم   ،)6/2011 –  9/2008(

االأكادميّية وجامعة حيفا ومعهد وي�ستار فـي فـيالدلفـيا. الهدف 
بني  جتمع  )لوغريتمّية(  خوارزمّية  تطوير  هو  البحث  هذا  من 
�سبكِة املعلومات واإق�ساِء امليزة املتكّررة والدورّية بناًء على اآالت 

مّتجهة الدعم، وذلك ابتغاَء اكت�ساف املوؤ�ّسرات احليوّية. 
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تكتشف  حيث  المعلومات،  عصر  ذروة  اليوم  نعيـــش 
الوسائل  خالل  من  الوجود  هذا  ترابط  العالم  شعوب 
وتتدّفق  التكنولوجيا.  مجال  فـي  جديد  لكلّ  المتزايدة 
ففـي  يطلبها.  من  لكلّ  متاحة  المعرفة  بحرّية  المعلومات 
التقارير  مثل  المهمّة  البيانات  تتوّفر  المتقّدمة  الدول 
الديموغرافـيّة،  والحقائق  السكانّي،  للتعداد  الحديثة 
ونتائج االستطالعات واإلحصاءات االجتماعيّة االقتصادّية 
هذه  ألهميّة  ونظرًا  والعاّمة.  للباحثين  واسع  نطاق  على 
المعلومات فـي عملية صنع القرار يتمّ نشرها والمشاركة 

بها لرفع مستوى الوعي بين الناس فـيما يخّص حياتهم.
الموثوقة  والبيانات  المعلومات  فـي  الحادّ  النقص  أدّى 
قاعدة  إنشاء  إلى  إسرائيل  فـي  الفلسطينيّة  األقليّة  حول 

بناء  بهدف  الجليل  جمعيّة  فـي  المعلومات  بنك   – ركاز  بيانات 
الحساسيّة  يملك  وشمولّي  موضوعّي  محوسب  معلومات  مصدر 
وفق  الفلسطينيّة  األقليّة  بمنظور  المعلومات  االجتماعيّة ويجمع 
تنفـيذ  إلى  المعلومات  بنك   - ركاز  بادر  وأولوياتها.  احتياجاتها 
السّكانيّة،  التجمّعات  حول  عدة  مجاالت  فـي  ميدانيّة  مسوحات 
فـي  الفلسطينّي  المجتمع  داخل  واألفراد  المحليّة،  السلطات 
ساهمت  تجميعها  تمّ  التي  البيانات  فإن  المقابل،  فـي  إسرائيل. 
الفلسطينيّة  األقليّة  الحتياجات  أفضل  تقييم  فـي  كبير  بشكل 
للتغيّير، وبالتالي إلى تخطيط إستراتيجيّات طويلة األمد لضمان 
التطوير المستمرّ. يعتبر ركاز اليوم مركًزا ديناميكيًّا قادرًا على 
العربّي  المجتمع  حول  المعلوماتيّة  الفجوات  لتلبية  االستجابة 

بطرق مهنيّة وموثوقة.

بنـــك المعلــومــات حـــول 
المجتمـــع الفلسطينـــّي فــــي إسرائــيــــل
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دراسة بعنوان: المرأة الفلسطينيّة 
ومقّومات العصرنة والرفاه داخل األسرة 

تقريًرا  ° اجلليل  جمعّية  فـي  املعلومات  بنك   – ركاز  اأ�سدر 
اإ�سرائيل،  فـي  الفل�سطينّية  املراأة  عن  ُمهّمة  معطيات  ي�سمل 
و�سوق  العليا  والدرا�سة  والطالق  كالزواج  املجاالت،  �سّتى  فـي 
يد  على  املعطيات  هذه  حتليل  مّت  اإ�سافـّية.  وموا�سيع  العمل 
بروف�سور خولة اأبو بكر. اعتمد التقرير على معطيات امل�سوحات 
املعلومات.  بنك  ركاز-  اأ�سدرها  التي  االقت�سادية  االجتماعية 
خالل  اإقرارها،  مّت  التو�سيات  من  جمموعة  التقرير  ت�سّمن 
واالأهل  للطاّلب  التوعية  برامج  تكثيف  منها:  املعطيات،  حتليل 
فـي  املبكر  للزواج  والتنموّية  النف�سّية  املخاطر  مو�سوع  فـي 
فـي  �سناعّية  مناطق  بناء  الداخل،  فـي  الفل�سطينّي  املجتمع 
ب�سوق  االلتحاق  للن�ساء  ت�سمن  والتي  العربّية  البلدات  حميط 

�ساتهن التي در�سنها وغريها. العمل �سمن تخ�سّ

مقال بعنوان: أزمة العصرنة فـي سوق العمل 
لدى النساء الفلسطينيّات فـي إسرائيل

اأ�سدر بنك املعلومات – ركاز مقااًل اإلكرتونّيا ي�ستعر�ص عمالة  °
الن�ساء فـي احلياة املعا�سرة فـي املجتمع العربّي فـي اإ�سرائيل. 
كتب املقال كّل من د. نهاد على وروزالند دعيم. مّت االعتماد فـي 
كتابة املقال على معطيات امل�سح االجتماعّي االقت�سادّي الثاين. 
الفر�ص  لتو�سيع  عملّية  واقرتاحات  ة  خا�سّ اأهمّية  املقال  يويل 

اأمام عمل الن�ساء فـي املجتمع العربّي.

بيان: اليوم العالمّي للقضاء على الفقر

ي�سادف ال�سابع ع�سر من �سهر اأكتوبر اليوم العاملّي للق�ساء على الفقر.
احلق  �سخ�ص  »لكل  االإن�سان  حلقوق  العاملّي  االإعالن  فـي  جاء  وقد 

له  والرفاهية  ال�سّحة  على  للمحافظة  كاف  املعي�سة  من  م�ستوى  فـي 
الطبّية  والعناية  وامل�سكن  وامللب�ص  التغذية  ذلك  ويت�سمن  والأ�سرته، 
معي�سته  تاأمني  فـي  احلّق  وله  الالزمة،  االجتماعّية  اخلدمات  وكذلك 
ذلك  وغري  وال�سيخوخة  والرتمل  والعجز  واملر�ص  البطالة  حاالت  فـي 

من فقدان و�سائل العي�ص نتيجة لظروف خارجة عن اإرادته«. 
يت�سمن  �سحافـيًّا  بياًنا  اجلليل،  جمعية  اأ�سدرت  املنا�سبة  هذه  فـي 
فـي  الفل�سطينيني  لدى  املعي�سة  م�ستوى  تدين  حول  خطرية  معطيات 
اإ�سرائيل، م�سرية اإىل دور ال�سيا�سات االإ�سرائيلّية الر�سمّية واملمنَهجة 
لتديّن م�ستوى  واالنعكا�سات اخلطرية  الفل�سطينّي،  املجتمع  اإفقار  فـي 
اأنه ال ميكن حّل �سائقة  موؤّكدة  م�ستويات احلياة،  املعي�سة على جميع 
اإ�سرائيل دون تغيري فـي �سيا�سات  الفل�سطينّي فـي  الفقر لدى املجتمع 
الدولة وتعاملها معه، واإنهاء �سيا�سة االإق�ساء االقت�سادّي واالجتماعّي، 

واإ�سراكه فـي حتديد ال�سيا�سات االقت�سادّية واالإمنائّية.
 إصدار المسح االجتماعّي االقتصادّي الثالث 

جمعّية  جلهود  ا�ستمراًرا  الثالث  االجتماعّي  االقت�سادّي  امل�سح  ياأتي 
اجلليل فـي جمع املعلومات وتنفـيذ امل�سوحات االجتماعّية واالقت�سادّية 
االجتماعّي  واقعهم  ور�سد  اإ�سرائيل،  فـي  الفل�سطينّيني  حول 
باالأهمّية  منها  اإمياًنا  واالأفراد،  الّتجمعات  م�ستوى  على  واالقت�سادّي 

الق�سوى للمعلوماتّية كاأ�سا�ص للّنهو�ص والتنمية  بكّل دالالتها.
متابعة  اإمكانّية  وامل�ستطلعني  الباحثني  امل�سح جلمهور  نتائج هذا  توّفر 
االجتماعّية  االأو�ساع  مقارنة  خالل  من  وغريها  التو�سيات  تلك 
واالقت�سادّية مع نتائج امل�سوحات ال�سابقة ال�سادرة فـي ال�سنوات 2003 
اأن توفر  2007 عن مركز ركاز فـي جمعّية اجلليل، والتي من �ساأنها  و 
والتخطيط  للمرافعة  جديدة  و�سبل  االأولوّيات  لتحديد  جديدة  اآلّيات 
املجتمعّي امل�ستقبلّي، خا�سة واأن هذا البحث يك�سف معلومات جديدة 
هذا  كاأبناء  علينا  يوجب  مما  احلياتّية،  امليادين  كاّفة  فـي  ومثرية 
وباحثني  وثقافـّية  اجتماعّية  وفعاليّات  �سيا�سّية  هيئات  من  املجتمع 
امل�سح،  هذا  وا�ستخال�سات  نتائج  ملراجعة  جدّية  َوقفة  اإجراء  واأفراد 
كونه يعك�ص احتياجات وتطلعات املجتمع الفل�سطينّي فـي الّداخل بعيون 

اأبنائه ومن خالل ا�ستعمال اآليات بحث مو�سوعّية واأكادميّية. 

فعاليــــات ركــــاز
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عرض نتائج المسح االجتماعّي االقتصادّي الثالث: 
فـي يوم دراسّي تحت عنوان 

»الفلسطينيّون فـي إسرائيل - الواقع فـي أرقـــام"

القطرّية،  اللجنة  العليا،  املتابعة  جلنة  مب�ساركة  الدرا�سّي  اليوم  عقد 
االإح�ساء  جهاز  من  امل�ستوى  رفـيع  وفد  العربّية،  القوائم  روؤ�ساء 
من  ونخبة  عو�ص  عال  ال�سيدة  اجلهاز  رئي�سة  برئا�سة  الفل�سطينّي 
االجتماعّي  امل�سح  نتائج  اأهم  البحث   ا�ستعر�ص  العرب.   الباحثني 
واالأ�سر  االأفراد  اأو�ساع  اإىل   ثون  املتحدِّ وتطّرق  الثالث  االقت�سادّي 
عن  الك�سف  مّت  املوؤمتر  خالل  واالقت�سادّية.  االجتماعّية  الفل�سطينّية 
على  املعطيات  دّلت  حيث  العرب  املواطنني،  لدى  امل�سكن  احتياجات 
وجود �سائقة �سكنّية خانقة تتمثل باحتياج 100،000 وحدة �سكن خالل 

ع�سر �سنوات.

ا  الدليل لموازنات حّساسة جندريًّ

ا بهدف ت�سجيع املجموعات غري  اأ�سدرت جمعّية اجلليل دلياًل اإر�ساديًّ
على  والتاأثري  احلكومّية  املوازنة  اأعمال  فـي  امل�ساركة  على  احلكومّية 
اإقرار امليزانّية ومواقع �سرفها من خالل تي�سري �سبل حتليلها وقراءتها، 
وذلك لتوفـري االأدوات الالزمة للباحثني فـي جمال امليزانّية ولوا�سعي 
وجعلها  غورها  �سرب  اإىل  املديّن  واملجتمع  االإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سات 
اأكرث ودّية و�سفافـّية. وت�سعى جمعّية اجلليل الأن يكون التوّجه الوارد فـي 
هذا الدليل، معتَمًدا فـي اتخاذ اأي قرار يتعّلق بال�سيا�سات االقت�سادّية، 
التاأثري على امليزانّية له االأثر الكبري فـي و�سع  باأن  اإمياًنا منها  وذلك 
االقت�سادّية  ال�سيا�سّية  االأجندة  على  امل�ست�سَعفة  الطبقات  احتياجات 

واالجتماعّية.

اأهمّية  اإ�سرائيل،  فـي  املوازنة  دورة  عن  معلومات  الدليل  يت�سمن 
احل�سا�سة  امليزانيات  مفهوم  املوازنة،  عملّية  فـي  وامل�ساركة  ال�سفافـّية 

ا واآلّيات حتليل امليزانيات من منظور جندرّي. باالإ�سافة لذلك  جندريًّ
يت�سمن الدليل درا�سة حالة لتحليل ميزانّية وزارة التعليم، وذلك تطبيًقا 
للنموذج الذي اقرُتح لقراءة امليزانّية من منظور جندرّي اإثنّي مع و�سع 
وغري  مبا�سر  ب�سكل  املوؤثرة  ال�سرف  مواقع  على   - – باالأ�سا�ص  اليد 
والن�ساء  عاّمة  الفل�سطينّية  االأقلّية  لدى  الفقر  م�ستويات  على  مبا�سر 
القانويّن  املنطلق  اإدراج  مّت  ذلك،  على  عالوة  ة.  خا�سّ الفل�سطينّيات 
ا الإر�ساء اأهمّية امليزانّيات اجلندرّية  لتحديد ميزانّيات ح�ّسا�سة جندريًّ

كاآلّية ل�سمان امل�ساواة على اأ�س�ص العدل الّتوزيعّي والت�سحيحّي. 

أبحـــاث قيــــد التحضيــــر:

المهّجرون الفلسطينيون داخل إسرائيل

مو�سوع  فـي  طالئعّي  لبحث  بالتح�سري  ركاز   - املعلومات  بنك  يقوم 
بيانات  قاعدة  ت�سكيل  بهدف  اإ�سرائيل  داخل  الفل�سطينيني  املهّجرين 
حول االأو�ساع االجتماعّية االقت�سادّية للمهّجرين. تكمن اأهمّية البحث 
بكونه االأّول من نوعه الذي يتوّجه ملجموعة املهّجرين فـي اإ�سرائيل من 
اأجل ا�ست�سراف اأو�ساعهم وو�سع املعلومات فـي خدمة املجتمع العربّي. 

يجري التخطيط للبحث بالتعاون مع جلنة املهّجرين. 
ربع  ي�سّكلون  اإ�سرائيل  داخل  فـي  املهّجرين  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

املواطنني العرب. 

العنف داخل المجتمع الفلسطينّي

امل�ست�سرية  العنف  اأو�ساع  حول  �سامل  م�سح  الإجراء  التح�سري  يجري 
واأ�سبابها  الظاهرة  ت�سخي�ص  اإىل  امل�سح  يهدف  العربّي.  املجتمع  فـي 
وجتّلياتها وتكوين قاعدة معلومات حول املو�سوع. يتّم التخطيط لبحث 
�سامل يجري على عّينة تتكون من 2000 اأ�سرة من كاّفة املناطق العربّية 

فـي البالد.
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يتوّجب على  اإلنسان،  الّصّحة حق من حقوق  بأن  الجليل  فـي جمعيّة  الصّحيّة  الحقوق  يعتبــــر مركز 
لمسألة  شموليَّة  واسعةٍ  نظرٍة  إلى  والّدعوة  القناعات،  هذه  من  انطالًقا  لمواطنيها.  توّفرها  أن  الدولة 
الّصّحة، فإّن مركز الحقوق الصّحيّة  يعمل على تحسين الّظروف الصّحيّة من خالل مجموعة متنّوعة من 
األدوات واإلستراتيجيّات، بما فـي ذلك الّضغط والمرافعة والّتثقيف، والتمكين المجتمعّي والبحوث. 
يتمّ تطبيق هذه اإلستراتيجيّات من خالل مشاريع ترّكز على مواضيع معيّنة تتعّلق بأمراض محّددة أو 
باحتياجات المجتمع البارزة مثل سرطان الّثدي، واألمراض المزمنة، وفـيروس نقص المناعة البشرية 

رات والكحول ومواضيع أخرى.   )اإليدز(، وتعاطي المخّدِ
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نساء من أجل االستدامة البيئيّة
�ساركت فـي هذا امل�سروع الرائد جمموعة ن�سائّية مكّونة من 20 امراأة. 
فـي الفرتة بني فرباير ومايو 2011 ح�سلت املجموعة على 60 �ساعة من 
اإىل حما�سرات  امل�ساركات  ا�ستمعت  التدريب  العملّي. خالل  التدريب 
املجموعة،  وتعّلمت  خمتلفة،  بيئّية  مهارات  تعّلم  اإىل  باالإ�سافة  عينّية 
واإنتاج  ال�سلبة،  النفايات  تدوير  واإعادة  الع�سوّي  ال�سماد  عن  ا،  اأي�سً
النفايات، وطرق العالج، ف�ساًل عن اأ�ساليب خمتلفة من اإنتاج ال�سماد. 
باالإ�سافة للقيام بزيارات مواقع اإدارة النفايات املختلفة ومواقع لل�سماد 

الع�سوّي. 
خالل الدورة مّت الرتكيز على تطبيق منوذج مثايّل لال�ستدامة، ون�سر 

املعرفة لدى ن�ساء اأخريات فـي املجتمع. 
مثاًل  ال�سيدات،  لدى  حملّية  مبادرات  عّدة  ظهرت  الدورة   نهاية  مع 
اإحدى هذه املبادرات التي قامت بها املجموعة الن�سائّية - والتي تدل 
على تذويت مهارات التاأهيل -هي املبادرة  لالجتماع مع ق�سم ال�سّحة 
اأّم الفحم لفح�ص اخلطوات التي قامت بها البلدّية  العاّمة فـي بلدّية 

من اأجل جعل املدينة اأكرث اخ�سراًرا، باملعنى البيئّي. 

تدعيم قدرات السلطات المحليّة

فـي  قام طاقم مركز العدل البيئّي بعقد العديد من ور�سات العمل ملوظَّ
االأّول،  حمورين؛  �سمن  وذلك  العربّية،  املحلّية  ال�سلطات  وقيادّيي 
م�ساعدة  والثاين،  املحلّية.  ال�سلطات  فـي  البيئّي  اخلطاب  مرَكزة 
البيئة. و�سمن  وزارة  والهبات من  الدعم  تلّقي  املحلّية على  ال�سلطات 

املحورين مّت اإجراء العديد من اللقاءات والور�سات املمّيزة.

المصالح الخضراء

يتعلق  ما  فـي  اخلا�ص  القطاع  يلعبه  الذي  املركزّي  بالدور  اعرتاًفا 
مب�ساهمته  يتعلق  ما  فـي   وكذلك  ال�سّحّية،  واملخاطر  البيئّي  بالتلّوث 
فـي اال�ستدامة البيئّية، قّرر املركز اإطالق حملة تدريب ورفع الوعي فـي 
البيئّية  الق�سايا  العربّي وذلك بهدف مرَكزة  القطاع اخلا�ص  اأو�ساط 
فـي اأماكن العمل. عمل املركز على وجه التحديد مع فرع �سوبر فارم 
املختلفة  والكراجات  "�سخنني مول"،  التجارّي  املجّمع  �سفاعمرو،  فـي 
واأُ�سيفت   2010 �سنة  بداأت  التي  التدريبات  ا�ستمّرت  الفحم.  اأم  فـي 
اإليها �سنة 2011 عّدة موا�سيع مرتبطة باملو�سوع على �سبيل املثال: اإدارة 

النفايات واإعادة التدوير وتخفـي�ص املخاطر البيئّية والوقاية منها. 
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التقـــريــــــــر 
ال�ســــــنـــــــــــــوي

ريــاض األطفـــال والمـــدارس الخضـــراء

مع  املجتمع،  وفئات  �سرائح  مع جميع  البيئّي  العدل  عمل طاقم مركز 
حما�سرات  تقدمي  مت  حيث   النا�سئة،  العمرّية  الفئات  على  الرتكيز 
الأكرث من 2500  طالب فـي اإ�سرائيل.  وقام املركز بدفع جهود املدار�ص 
للح�سول على �سهادة »مدر�سة خ�سراء« من خالل التدريب والور�سات 
ال�سماد  لتح�سري  )وعاء  كومبو�سرت  وتوفـري  التعليمّية  للمواد  اإ�سافة 
مركز  �سّكل  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  مدر�سة.   60 من  الأكرث  الع�سوّي( 
 ،Amnir �سركة  مع  املدار�ص  اإدارات  بني  الو�سل  حلقة  البيئّي   العدل 
لف�سل  ب�سناديق   وتزّودهم  املقّوى،  والورق  الورق  نفايات  التي جتمع 
النفايات والورق والبال�ستيك والبطاريات، ومن ثم اإعادة ا�ستخدامها 
فـي م�ساريع فنّية اأو التخل�ص منها بطريقة م�سوؤولة. مّت تنفـيذ امل�سروع  
خالل �سنة 2011 فـي 20 مدر�سة )مبا فـي ذلك ريا�ص االأطفال(، التي 

ح�سلت على اعرتاف “املدار�ص اخل�سراء”. 

دورات للمعــلميـــن 

البيئّي  التثقيف  فـي  دورات  عدة  البيئّي  العدل  مركز  طاقم  قّدم 
للمعلمني، من اأجل متكينهم من ا�ستخدام دورهم املوؤثر فـي ال�سفوف 
املدر�سّية، لتعليم الطالب حول الفوائد وطرق االنخراط فـي ممار�سات 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  قبل  من  معَتَمدة  الدورات  للبيئة.  �سديقة 
فـي  ميدانّية  ورحالت  عمل  وور�سات  اأ�سبوعّية  حما�سرات  وت�سمنت 
مواقع  املعلمون،  زارها  التي  االأماكن  بني  من  واملثلث.  اجلليل  مناطق 
حيث  خ�سراء،  اأطفال  وريا�ص  الطبيعة  املحمّيات  التدوير،  اإعادة 
لدى  البيئّية  القيم  غر�ص  كيفـّية  وتعلموا  اآخرين،  معلمني  مع  اجتمعوا 

االأطفال فـي �سن مبكرة. 
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تمكين قدرات النساء فـي مجال الصّحة الجماهيرّية 

 قام مركز احلقوق ال�سّحّية بالتعاون مع جمعّية كيان - تنظيم ن�سوّي 
ال�سحّي،  املجال  فـي  الفل�سطينّيات  الن�ساء  متكني  برنامج  بتخطيط 
وذلك لدعم وتقوية املراأة للخو�ص فـي العمل امليدايّن واأخذ دور قيادّي 
وباالأخ�ّص فـي عملّية التنمية ال�سّحّية للمجتمع. �ساركت فـي امل�سروع، 
فـي املرحلة االأوىل، ثالث جمموعات من بلدات يافة النا�سرة و�سومل 
للم�سروع.  الثانية  ال�سنة  فـي  بلدتني  اإ�سافة  تتّم  اأن  على  حنا،  ودير 
جمال  فـي  واخت�سا�سّيني  مهنّيني  مع  لقاء   16 بـ  جمموعة  كّل  حتظى 

التنمية ال�سّحّية.

رات  محاضرات توعوّية لمكافحة المخّدِ

فـي  وذلك  رات،  املخدِّ اآفة  من  للتوعية  املحا�سرات  ع�سرات  تقدمي  مّت 
كنا،  كفر  الكروم،  جمد  �سفاعمرو،  فـي  والر�سمّية  االأهلّية  املدار�ص 
مت  ُقدِّ وقد  وغريها.  كنا  كفر   – غرناطة  كلّية  املكر،   – اجلديدة 
املحا�سرات ملجموعات م�سّنني، جمموعات اأولياء اأمور واأق�سام الرفاه 

االجتماعّي.

 

إطالق مبادرة »منتدى التطوير االقتصادّي للنساء 
 الفلسطينيّات« 

لـ«منتدى  العربّي  املجتمع  فـي  نوعها  من  االأوىل  املبادرة  اطالق  مّت 
التنمية  اإىل  يهدف  والذي  الفل�سطينّيات«  للن�ساء  االقت�سادّي  التطوير 
على  العمل  طريق  عن  الفل�سطينّيات،  للن�ساء  االإقت�سادّيني  والتطوير 
اإزالة العوائق البنيوّية القائمة فـي االقت�ساد االإ�سرائيلّي والناجتة عن 
الفل�سطينّي عاّمة  بها جِتاه االقت�ساد  املعمول  التنمية  اإعاقة  �سيا�سات 
ة. من برامج املنتدى الن�سائّي طرح حلول  والن�ساء الفل�سطينّيات خا�سّ

وخطط لتحقيق اأهدافه ومن �سمنها العمل ل�سمان ميزانّيات م�ستجيبة 
للنوع االجتماعّي والقومّي.

دورة االقتصاد الجندرّي كآليّة لَجْسر الفجوات

اأُقيمت دورات تدريبّية فـي العديد من املناطق  حتت عنوان »االقت�ساد 
فـي  فاعالت  ن�ساء  فـيها  �ساركت  الفجوات”،  جل�سر  كاآلّية  اجلندرّي 
فـي  املراأة  �سوؤون  م�ست�سارات  �سحافـّيات؛  والن�سوّي؛  االأهلّي  العمل 

ال�سلطات املحلّية؛ وع�سوات فـي املجال�ص الن�سائّية.
امليزانّية  قراءة  على  القدرة  امل�ساركات  اإك�ساب  اإىل  الدورة  هدفت 
احلكومّية وحتليلها من منظور جندرّي وح�سا�ص قومًيا؛ وكذلك التعّرف 
اأ�س�ص املرافعة الناجعة،  على مبادئ فـي االقت�ساد االجتماعّي؛ وتعّلم 

وبالتايل اإك�سابّهن اأدوات �سرورّية للعمل على التغيري املجتمعّي. 

دورة المرأة فـي الموازنات الحكوميّة: الواقع وإمكانيّات التغيير 

اإمياًنا بدور املراأة االأ�سا�سّي فـي عملّية تنمية وتطوير املجتمع، واإمياًنا 
نّظم  والقطرّي،  املحلّي  القرار  �سنع  فـي  دجمها  على  العمل  باأهمّية 
مّت  والنقب.  واملثلث  اجلليل  فـي  تدريبّية،  ور�سات  عّدة  امل�سروع  طاقم 
وبناء  العربّية  املراأة  تواجه  التي  التحّديات  على  التعّرف  خاللها  من 
اإ�سرتاتيجّيات خمتلفة ملجابهتها، انعكا�سات ال�سيا�سة املحلّية والقطرّية 
اأهمّية املوازنات فـي حتديد �سّلم االأولوّيات على  اليومّية،  على احلياة 

ال�سعيد العائلّي، املحلّي والقطرّي. 
احلقوق  مفاهيم  فـي  املعرفة  امل�ساِركات  اإك�ساب  اإىل  الدورة  هدفت 
امل�ستجيبة  امليزانّيات  وو�سع  قراءة  كيفـّية  واجلماعّية،  الفردّية 
الحتياجات املراأة، اأ�س�ص املرافعة لتح�سيل احلقوق، وكذلك مبادئ فـي 

قراءة املعطيات املختلفة، وموا�سيع اأخرى. 

تحت  المحليّة  السلطات  ومحاسبي  لرؤساء   ّ تدريبيّة  ورشة 
الهيئات  ميزانيّات  فـي  االجتماعّي  النوع  معايير  »دمج  عنوان: 

المحليّة« 

-عقد  املحلّية  ال�سلطات  لروؤ�ساء  القطرّية  اللجنة  مع  بالتعاون   - مت 
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اإىل  هدفت  واملحا�سبني  املحلّية  ال�سلطات  لروؤ�ساء  تدريبّية  ور�سة 
فـي  االجتماعّي  النوع  معايري  »دمج  جمال  فـي  مهارات  اإك�سابهم 
العديد  التدريبّية  الور�سة  ُقّدمت خالل  املحلّية.«   ال�سلطات  ميزانيات 
من املحا�سرات واملعطيات التي تناولت �سرورة دمج النوع االجتماعّي 
التي  العوائق  اإزالة  فـي  االأمر  ي�ساهم  املحلّية، حيث  الهيئات  فـي عمل 
يعّزز م�ساهمتها  واملوارد، مما  الفر�ص  املراأة على  حتول دون ح�سول 

ب�سورة مت�ساوية مع الرجل فـي م�سرية التنمية مبعناها ال�سامل. 

ا يوم دراسّي: اعتماد ميزانيات حّساسة جندريًّ
- آليّة لدعم النساء الفلسطينيّات

بادرت جمعّية اجلليل اإىل عقد اليوم الدرا�سّي حتت رعاية جلنة املتابعة 
املجتمع  �سات  موؤ�سَّ من  العديد  فـيه  و�سارك  العربّية.  للجماهري  العليا 
املديّن ومندوبوين عن الكتل العربّية والنّواب العرب. هذا وقد �ساركت 
فـي املوؤمتر معايل وزيرة �سوؤون املراأة الفل�سطينّية ربيحة ذياب، اإ�سافة 

اإىل مندوبة االحتاد االأوروبّي. 
للنوع  م�ستجيبة  ميزانّيات  بناء  اآليات  الدرا�سّي  اليوم  فـي  ُعر�ست 

ة الن�ساء  االجتماعّي وكذلك ُعر�ست اأوراق بحثّية �سيا�سّية تتناول ح�سّ
والتجارة  ال�سناعة  ووزارة  التعليم  وزارة  موازنة  فـي  الفل�سطينّيات 

والت�سغيل. 

يوم دراسّي: دمج معايير النوع االجتماعّي 
فـي عمل الهيئات المحليّة

اللجنة  رعاية  حتت  الدرا�سّي  اليوم  عقد  اإىل  اجلليل  جمعّية  بادرت 
بلدّية  رئي�ص  ح�سره  العربية.  املحلية  ال�سلطات  لروؤ�ساء  القطرية 
العربّية  املحلّية  ال�سلطات  لروؤ�ساء  القطرّية  اللجنة  ورئي�ص  النا�سرة 
ال�سيد املهند�ص رامز جراي�سي، الدكتور يا�سر حجريات رئي�ص جمل�ص 
حملي بئر املك�سور، باالإ�سافة اإىل العديد من روؤ�ساء ال�سلطات املحلّية 

العربّية.
النوع  معايري  دمج  مفهوم  اإدخال  حماولة  اإىل  الدرا�سّي  اليوم  يهدف 
اإىل  باالإ�سافة  املحلّية،  وال�سلطات  الهيئات  ميزانّيات  فـي  االجتماعّي 
فـي  العربّيات  للن�ساء  ال�سحّي  والتثقيف  بال�سّحة  االهتمام  اأهمّية 

املجتمع العربّي.
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ال�سنة  انقطاع خالل  بعد فرتة   - املي�سم  2011 عاد مركز  �سنة  خالل 
املا�سية - اإىل العمل من جديد بعد اأن اأُدِخلت عليه جتديدات كثرية. 
2011 على اعرتاف وزارة  اإىل ذلك فقد ح�سل املركز �سنة  باالإ�سافة 

الرتبية والتعليم كمركز اإر�ساد معرتف به لطاّلب املدار�ص.
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أهداف المركز 
ال�سعبّية،  الرتاثّية  املعرفة  اإحياء  حول:  املي�سم  فعّاليات  تتمحور 
فـي  املحلّي  تثقيف اجلمهور  الطبّية،  النباتات  اأ�سناف  على  املحافظة 
طاّلب  اإر�ساد  النباتات،  لهذه  التقليدّية  الطبّية  اال�ستخدامات  جمال 
املعاهد واملدار�ص فـي اإجناز وظائفهم البحثّية فـي جمال البيئة، وعلم 

االأحياء )البيولوجيا(، والكيمياء، واالأع�ساب الطبّية.

فعاليـــات المركـــز خـــالل العـــام  2011

برنامج »زيارة يوميّة«
من  وطالبة  4000 طالب  يقارب  ما   - ال�سنة  هذه  - خالل  املركز  زار 
على  اليوم،  هذا  خالل  الطالب  يتعّرف  التعليمّية.  املراحل  كاّفة 
فعاليات املركز، ابتداء من الدفـيئة وما ت�سمل من نباتات طبّية، مروًرا 
باملحطات التعليمّية من النحل وال�سماد الع�سوّي، وي�ساهدون االأ�سماك 
وت�سنيع م�ستح�سرات طبيعّية  بحثّية،  بفعاليات  ويقومون  والطحالب، 

وزراعة االأع�ساب الطبّية.

برنامج »الباحث الصغير«
تتكون دورة الباحث ال�سغري من 10 لقاءات، يتعّرف فـيها الطالب على 

اأنواع االأبحاث العلمّية، وتقوم كّل جمموعة من الطاّلب باإجراء بحث 
باإ�سراف واإر�ساد مر�سدي مركز املي�سم. وقد �سارك فـي هذا الربنامج 
عّدة جمموعات من  طاّلب املدار�ص االبتدائّية واالإعدادّية من مدار�ص 

خمتلفة، وعر�سوا نتائج اأبحاثهم فـي نهاية الدورة.

وظائف إنهاء للطالب الثانوّيين
للم�ساعدة  الثانوّية  املدار�ص  لطالب  االإر�سادّية  خدماته  املركز  قّدم 
موا�سيع  فـي  وحدات   4-5 مب�ستوى  النهائّية  وظائفهم  اإجناز  فـي 
البيئة، البيولوجيا والكيمياء. وقد �ساهم الباحثون فـي معهد االأبحاث 
التطبيقّية واملي�سم باإر�ساد الطالب الذين بلغ عددهم خالل هذا العام 

730 طالًبا. 

دورات تدريبيّة للمعّلمين
قام املركز بتنظيم زيارة ملفّت�سي ومرّكزي البيئة والعلوم فـي املدار�ص 

العربّية، ومّت التخطيط لفعالّيات م�سرتكة.
ودورات  ور�سات  �سل�سلة  بتنفـيذ  “املي�سم”  مركز  قام  ال�سنة  خالل 
تعّرف  حيث  الثانوّية،  املدار�ص  فـي  البيئة  مو�سوع  ملعّلمي  ا�ستكمال 
ت�سجيع  فـي  املي�سم  واأهمّية  تها  واأهميَّ الطبّية  االأع�ساب  على  املعّلمون 

الطاّلب للبحث العلمّي الذي ي�سكل رافعة اقت�سادّية مهّمة.
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واحلجر.  االإن�سان  وتهمي�ص طالت  اإىل حملة م�سادرة  النقب  يتعّر�ص 
طات احلكومّية لرتحيل �سكان القرى غري املعرتف  حيث ما زالت املخطَّ
وهو  حقوققهم  الأب�سط  ر  وتتنكَّ وحقوقهم  النا�ص  وجود  تتجاهل  بها 

م�ساركتهم فـي حتديد م�سريهم.
اأوائل اجلمعّيات العربّية التي تعمل فـي النقب  جمعّية اجلليل هي من 
2011 بداأت جمعّية اجلليل م�سروًعا  الت�سعينّيات. فـي �سنة  منذ بداية 
م�سرتًكا مع ثالث جمعّيات فاعلة على ال�ساحة فـي النقب وهي جمعّية 
�ِسدرة، جمعّية يا�سمني النقب، واملجل�ص الثقافـّي العربّي، حيث مّت بناء 
م�سروع م�سرتك يهدف اإىل متكني النا�ص فـي القرى غري املعرتف بها 

�سمن ثالثة حماور مركزّية:

دة  يعمل امل�سروع �سمن ثالثة حماور متوازية ورئي�سّية حتت اإدارة موحَّ
للجمعّيات من خالل ت�سبيك موؤ�ّس�ساتّي ل�سمان اأكرب جمال من التاأثري 

والنجاح والنتائج املرجّوة.

المحور التربوّي الثقافـّي الوطنّي ويعمل فـي االتجاهات   .1
اآلتية:

حت�سني جودة الرتبية فـي الطفولة املبّكرة وتطويرها. اأ . 
تر�سيخ الُهوّية الفل�سطينّية وتعزيز االنتماء لدى �سريحة  ب.  

ال�سباب وبلورة قيادة �سابة. 
الدفاع  فـي  والن�سايّل  الوطنّي  املراأة  ودور  مكانة  تعزيز  ت . 
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وزيادة الوعي فـي جمال احلقوق املدنّية واالجتماعّية وموروثها الثقافـّي واحل�سارّي.
دعم املراأة العربّية فـي النقب للتغلُّب على االأمّية باأنواعها.  ث . 

رفع الوعي ال�سّحّي لدى الن�ساء. ج . 

2.         المحور االقتصادّي التنموّي ويعمل فـي اتجاهين:
   اأ.  تعزيز دور الن�ساء االقت�سادّي والوطنّي فـي امل�ساهمة من متكني عائالتهّن اقت�ساديًّا من اأجل 

البقاء على اأرا�سيهم.
 ”Ecotourism“ ب. تخطيط م�سروع م�ستقبلّي اقت�سادّي تنموّي يعتمد على ال�سياحة االأثنّية لل�سكان االأ�سلّيني    

مل�سلحة االأهايل والقرى غري املعرتف بها و�سمان اال�ستدامة.

3.       محور المرافعة وحقوق اإلنسان فـي النقب ويعمل فـي عّدة اّتجاهات:
  اأ.     اإجراء بحث حول االآثار النف�سّية وال�سّحّية واالجتماعّية والبيئّية وتاأثريها على حياة النا�ص فـي 
القرى غري املعرتف بها، بهدف بناء قاعدة معلوماتّية مو�سوعّية وقاعدة للمرافعة فـي املحافل 

املحلّية والدولّية. 
  ب.   تطوير القدرات االإعالمّية ون�سر معلومات واأخبار عن االنتهاكات ب�سكل منّظم ودورّي.

  ج.    حت�سني العمل امل�سرتك والتن�سيق بني اجلمعّيات.

من اأجل تنفـيذ امل�سروع مّت بناء خّطة عمل م�سرتكة للجمعّيات مع تق�سيم االأدوار فـيما بينها، ويخ�سع امل�سروع 
للجنة توجيه م�سرتكة تقوم مبتابعة تنفـيذ امل�سروع وتقييمه وتوجيهه. 

وقد عمل امل�سروع فـي تناغم كبري بني اجلمعّيات لتحقيق االأهداف ومّت تنفـيذ امل�سروع فـي دّقة متناهية.

فـي منت�سف �سنة 2011 اتخذت جمعّية اجلليل قراًرا بوقف عمل العيادة املتنقلة فـي القرى غري املعرتف بها فـي 
النقب، بعد �سنوات طويلة من تقدمي اخلدمة ال�سرورّية واالأ�سا�سّية لل�سكان الذين ال ت�سلهم خدمات �سندوق 
املر�سى. وذلك حتى ال تتحّول العيادة اإىل حّل نهائّي فـي هذه املناطق ومن منطلق اإميان جمعّية اجلليل بحّق 

ال�سكان فـي احل�سول على خدمات طبّية منّظمة وثابتة و�ساملة من �سندوق املر�سى ووزارة ال�سّحة. 
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�سارك مندوبون من جمعّية اجلليل فـي النقا�ص فـي جل�سة جلنة املالّية الربملانّية والتي ُعنيت مبو�سوع قانون 
�سريبة التبغ، وكان مركز احلقوق ال�سّحّية فـي اجلمعّية قد عّمم على اأع�ساء الكني�ست ورقة موقف بخ�سو�ص 
زيادة ال�سرائب على م�ستوردي التبغ طالبهم فـيها مب�ساندة التعديل املقرتح على القانون، وذلك من منطلق 
تعميم  مّت  اأنه  يذكر  املدخنني.  لدى  التبغ  ا�ستهالك  يحّد من  اأن  باإمكانه  املنتجات  االأ�سعار على هذه  رفع  اأن 
ا على و�سائل االإعالم ل�سمان اأكرب انك�ساف للجمهور على خماطر التدخني واالإدمان عليه. وفـي  الر�سالة اأي�سً
اجلل�سات التي تلت النقا�سات فـي جلنة املالّية، �سارك مندوبو جمعّية اجلليل فـي اجلل�سة التي عقدتها جلنة 
رات الربملانّية ملناق�سة مو�سوع انت�سار الرنجيلة والتدخني فـي املجتمع الفل�سطينّي واالآلّيات لكبح  مكافحة املخدِّ
امل�سح  معطيات  على  م�ستندًة  الربملانّية،  اللجنة  على  املعطيات  بعر�ص  اجلليل  جمعية  قامت  الظاهرة.  هذه 
ني الرنجيلة  االقت�سادّي االجتماعّي الثالث التي ت�سري اإىل ارتفاع دائم فـي اأعداد املدخنني وازدياد عدد مدخِّ

ده العائلة العربّية.    فـي ال�سنوات الع�سر االأخرية وارتفاع االإنفاق على ال�سجائر الذي تتكبَّ
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أ. مطالبة صناديق المرضى باّتباع معايير لتمويل خدمة 
اإلقالع عن التدخين للمؤّمنين بها:

و�سلت اإىل مركز احلقوق ال�سّحّية العديد من ال�سكاوى التي ت�سري اإىل 
�سعوبة لدى موؤّمني �سناديق املر�سى من العرب املعنّيني بالتوّقف عن 
التدخني، وتنعك�ص هذه ال�سعوبة فـي احل�سول على اخلدمات املعطاة 
اإىل  التوجه  لهم �سمن �سّلة اخلدمات الطبّية. وملعاجلة هذا االأمر مّت 
�سناديق املر�سى للمطالبة بفح�ص املعايري املّتبعة بخدمات االإقالع عن 

التدخني فـي املجتمع العربّي. 

ب. مطالبة نائب وزير الصّحة بالعمل على 
تحسين الظروف الصّحيّة لنساء الحسينيّة

توجهت جمعّية اجلليل بر�سالة اإىل نائب وزير ال�سّحة، يعقوب ليت�سمان، 
مطالبة اإّياه بتح�سني الظروف ال�سّحّية لن�ساء قرية احل�سينّية التي تقع 
االعرتاف  على  ح�سلت  والتي  م�سجاف  اإقليمّي  جمل�ص  نفوذ  �سمن 

حديًثا. 

ج. المشاركة فـي ائتالف من أجل المساواة فـي الصّحة 

ا�ستمر ق�سم احلقوق ال�سّحّية هذا العام مب�ساركته فـي االئتالف من 
مع  بامل�ساركة  اجلليل  جمعّية  تقوده  والذي  ال�سّحة  فـي  امل�ساواة  اأجل 
وتيني  االن�سان  حلقوق  اأطباء  »اأدفا«،  مركز  املواطن،  حقوق  جمعّية 
بريئوت. وقام االئتالف هذا العام مبوا�سلة ال�سعي نحو ماأ�س�سة عمل 
االئتالف من خالل ر�سم برنامج عمل واإعادة بلورة االأهداف العينّية 
عن  ممثلون  فـيها  �سارك  مرّكزة  درا�سّية  اأيام  خالل  من  لالئتالف 
اأع�ساء االئتالف عالوة على اخت�سا�سّيني فـي جمال ال�سّحة. ُيذكر اأن 
االئتالف يهدف اإىل تفعيل �سغط منّظم ومنهجّي على مّتخذي القرار 
مع  ال�سّحّية  الفجوات  �سّد  على  للعمل  �سمولّية  خطة  تبّني  اأجل  من 

تو�سيح الفجوات القائمة بني االأغلبّية اليهودّية واالأقلّية الفل�سطينّية. 

د. التحضير إلقامة وحدات الصّحة العاّمة 
فـي السلطات المحليّة 

اجلليل  جمعّية  فـي  بلورتها  متت  التي   - النموذجّية  للخطة  ا�ستكمااًل 
العربّية،  املحلّية  ال�سلطات  فـي  جماهريّية  �سّحة  وحدات  الإقامة   -
منوذج  تطوير  على  ال�سّحة  وزارة  مع  العمل  اجلليل  جمعّية  وا�سلت 
مّت  املحلّية.  ال�سلطات  فـي  �سحّية  وحدات  لبناء  املقرتح  الربنامج 
ع من وزارة ال�سّحة، والذي ُخّول من قبل  عقد اجتماع مع طاقم مو�سَّ
املطروحة ب�سيغة منوذج جتريبّي  لتطبيق اخلّطة  ال�سّحة  وزير  نائب 
عني  �سعب،  طمرة،  وهي  عربّية  حملّية  �سلطات  اأربع  فـي  تطبيقه  يتّم 
التي  اجلل�سات  خالل  ومن  اأولّية.  كخطوة  و�سعب  يا�سيف  كفر  ماهل، 
ُعقدت مع ممثلني عن الوزارة وعن ال�سلطات املحلّية مب�ساركة جمعّية 
اجلليل، مّت عر�ص االإ�سكالّيات التي تواجه البلدات املختلفة وباالأ�سا�ص 
االإ�سكالّيات املادّية، وقد وّجه روؤ�ساء البلدات املختلفه طلًبا اإىل مندوبي 
وزارة ال�سّحة بالعمل على جتنيد ميزانّيات لهذا امل�سروع بهدف البدء 
بتنفـيذه على وجه ال�سرعة، وقد وعد مندوبو الوزارة بالعمل حثيًثا على 

اإيجاد امليزانّيات الالزمة لتنفـيذه.

اإىل  اهتمامه  املركز  وّجه  اأخرى،  بيئّية  منّظمات  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
لالإ�سمنت   - »ني�سر  ك�سركة  ال�ساّرة  للمنتجات  عة  امل�سنِّ ال�سركات 
اإ�سرائيل م. �ص«، حيث ُتعترب اأكرب �سركة م�سّنعة لالإ�سمنت وبحوزتها 
اجتماعات  عّدة  امل�ساركة  مات  املنظَّ عقدت  اإ�سرائيل.  فـي  م�سانع   3
مع �سركة ني�سر بهدف احلوار وتقدمي امل�سورة والتوجيه فـي ما يتعّلق 
باال�ستدامة البيئّية التي تهدف اإىل منع التلوُّث فـي م�سدره. ياأتي هذا 
ه من اأجل بناء م�سوؤولّية جمتمعّية ولتوفـري اجلهود الق�سائّية فـي  التوجُّ

حال عدم جتاوب �سركة ني�سر مع املطالب واملقرتحات. 
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حمـــــالت الدفــــــاع القانونــــّي 
اتخــــاذ اإلجـــراءات والدعــــوى القانونيّــــة 

لمعالجــــة األخطــــار البيئيّـــــة

»الخط البيئّي األخضر«  
المعلومات والرصد وتقديم المشورة القانونيّة للمواطنين.

اجلمعّية  بني  بها  موثوق  اّت�سال  نقطة  االأخ�سر  البيئّي  اخلّط  ُيعترب 
االبيئّية:  االأخطار  مواجهة  فـي  للمواطنني  الدعم  لتقدمي  واملواطنني 
 50 عن  يقّل  ال  ما  االأخ�سر  البيئّي  اخلّط  خدمة  املواطنون  ا�ستخدم 
مّرة خالل �سنة 2011. ت�سّمنت ال�سكاوى ما يلي: �سكاوى فـي ما يتعّلق 
باملخاطر الناجمة عن الك�ّسارات واأنظمة ال�سرف ال�سّحّي، ال�سو�ساء، 
حرق النفايات، االإ�سعاع الكهرومغناطي�سّي من اأبراج اخلليوّي. ملعاجلة 
ال�سكاوى قام طاقم مركز العدل البيئّي بتقدمي امل�سورة ب�ساأن اخلطوات 
القانونّية املنا�سبة، اأو من خالل التوّجه مبا�سرة مل�سّبب اخللل اأو ال�سرر 

اأو من خالل التوّجه للموؤ�ّس�سات والوزارت املعنّية. 

التفاعل الجاري والتواصل بين مركز العدل البيئّي 
والمجتمعات المحليّة. 

مع  منتظمة  عالقة  على  اجلمعّية  فـي  البيئّي  العمل  مركزو  حافظ 
املدار�ص واملعّلمني والطاّلب، و�سكلوا – غالًبا - مرجًعا مهنيًّا موثوًقا به 
لل�سكاوى الر�سمّية حول املخاطر البيئّية فـي القرى العربّية. اإىل جانب 
ذلك قاموا بتوطيد العالقة مع اللجان ال�سعبّية  فـي القرى العربّية التي 

اهتّمت بتو�سيل ال�سكاوى البيئّية ومتابعتها.

المساهمة فـي تحقيق مناليّة متساوية فـي الحصول على دعم 
من برامج الحكومة. 

الدعم  لتلّقي  »طلبات  بن�سر  ثابت  ب�سكل  البيئة  حماية  وزارة  تقوم 
املايّل«، بحيث ت�ستطيع ال�سلطات املحلّية تقدمي برامج م�ستدامة بيئيًّا 

تعلم  ال  االأحيان،  معظم  فـي  ذلك،  ومع  مايّل.  دعم  على  واحل�سول 
ُتعترب  تكن  مل  اأنها  اأو  اخليار  هذا  بوجود  العربّية  املحلّية  ال�سلطات 
لة لذلك. على �سبيل املثال، اأرادت بلدّية اأّم الفحم التقّدم باقرتاح  موؤهَّ
مل�سروع رائد فـي جمال اإدارة النفايات. رف�ست وزارة حماية البيئة هذا 
االطلب بادعاء اأن مدينة اأم الفحم ال تنتج كمّية كافـية من النفايات، 
وباأن اأقرب موقع نفايات اإىل املدينة كان بعيًدا جدا مّما يجعل تكاليف 
حت�سني  فـي  ترغب  حملّية  ل�سلطة  يتاأّتى  ال  وبالتايل،  مرتفعة.  االنقل 
التي  التحتّية  البنية  ب�سبب  وذلك  ذلك،  تفعل  اأن  البيئّية  معايريها 
العدل  مركز  ا�ستغل  وجودها(.  عدم  باالأحرى  )اأو  احلكومة  و�سعتها 
البيئة.  حماية  وزارة  مقابل  للتح�سيد  كمنا�سبة  احلالة   هذه  البيئّي 
الدعم  طلبات  البيئة  حماية  وزارة  الءمت  لذلك،  مبا�سرة  كنتيجة 
العربّية،  ال�سلطات  واقع  اإىل   )2011 )دي�سمرب  الحق  وقت  فـي  املايّل 
مانحة اإّياها اخليار لتقدمي الطلبات مع احلفاظ على فر�ص مت�ساوية 
 مع ال�سلطات اليهودّية. هذا و�سوف يوا�سل املركز ر�سد هذا التطّور.

باالإ�سافة اإىل ذلك، عمل املركز على دعم ال�سلطات العربّية فـي جمال 
للح�سول  مقرتحات  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  والربامج،  امل�ساريع  تطوير 

على الدعم املادّي املذكور.

غة العربيّة  سلطة حماية الطبيعة واللُّ

الطبيعة  حماية  ل�سلطة   2010 �سنة  البيئّي  العدل  مركز  توّجه 
االإنرتنت   - العنكبوتّية  ال�سبكة  على  موقعها  ترجمة  بطلب  واحلدائق 
اإ�سرائيل.  فـي  الر�سمّيتني  الّلغتني  من  كواحدة  العربّية  الّلغة  اإىل 
بهذه  للقيام  ميزانّية  بتخ�سي�ص  ال�سلطة   وعدت   2011 �سنة  فـي 
�سلطة  على  بال�سغط  البيئّي  العدل  مركز  ي�ستمر  و�سوف  الرتجمة. 
املواطنني  حقوق  من  كحّق  وعدها  بتنفـيذ  واحلدائق  الطبيعة  حماية 
للق�ساء. التوّجه  يتّم  �سوف  املبذولة  اجلهود  ف�سل  حال  وفـي   العرب. 

طلب إخالء السيارات الخردة

اآفة  العربّية  القرى  مداخل  فـي  والنفايات  اخلردة  ق�سايا  ُتعترب 
جلمع  ة  خا�سّ اأماكن  لبناء  امليزنّيات  ور�سد  معاجلتها  يجب  خطرية 
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البيئة  حماية  لوزارة  البيئّي  العدل  مركز  توّجه  النفايات.  هذه 
مركز  ي�ستمّر  جزئّي.  ب�سكل  الظاهرة  معاجلة  ومّتت  ال�ساأن  بهذا 
ويقوم  البيئة،  حماية  وزارة  مقابل  املو�سوع  مبتابعة  البيئّي  العدل 
الظاهرة  هذه  انت�سار  حول  م�سوحات  الإجراء  بالتح�سري  كذلك 
منها. احلّد  فـي  البيئة  حماية  ووزارة  املحلّية  ال�سلطات   ودور 

االعتراض على مّد خط غاز على أراضي 
قرى المشهد وكفر كنا وطرعان

�ساعد مركز العدل البيئّي املواطنني من قرى امل�سهد وكفر كنا وطرعان 
اإقامته  ا �سّد خمّطط الغاز املزمع  297 اعرتا�سً بتقدمي ما ال يقّل عن 
فـينيت�سيا.  م�سنع  ليخدم  الثالث  القرى  من  املواطنني  اأرا�سي  على 
جاءت هذه  االعرتا�سات بعد اأن ُعقدت تن�سيقات واجتماعات �سعبّية 
خمتلفة بني ممثِّلني عن جمعّية اجلليل وعن اللجان ال�سعبّية. ونتيجة 

االعرتا�سات.  اإىل  لي�ستمع  تعيني حمقق  مّت  الكبري  االعرتا�سات  لعدد 
جانب  اإىل  اجلليل،  جمعّية  عن  مندوبني  ح�سر  اال�ستماع  جل�سة  فـي 
هذا  من  املت�سّررين  املواطنني  من  وجزء  ال�سعبّية  اللجنة  اأع�ساء 

املخّطط اإ�سافة اإىل حمامني متطّوعني.  
فـي  الداخلّية  جلنة  اإىل  املو�سوع  برفع   البيئّي  العدل  مركز  وقام 
رت عدم البدء فـي العمل فـي اأرا�سي القرى  الكني�ست، وقد ناق�سته وقرَّ
الثالث طاملا مل يتّم الت�ساور مع املواطنني املت�سّررين وال�سلطات املحلّية 
الثالث، مطالبة وزارة البنى التحتّية باإر�سال م�سارات بديلة خلّط الغاز 
جلنة  فـي  اأخرى  جل�سة  لعقد  ودعوة  وفح�سها  عليها  التطّلع  اأجل  من 
الكني�ست من اأجل متابعة املو�سوع. ُي�سار اإىل اأن املو�سوع ال يزال قيد 
اأو  الغاز  خط  تنفيذ  عدم  ان  ذكره  اجلدير  ومن  واملعاجلة.  البحث 
التاأخري فـي تنفيذه قد يوؤدي اىل اغالف امل�سنع ب�سبب غالء املازوط 

وتكاليف الت�سنيع. 
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ثة: حمالت ضد الكّسارات الملّوِ

من . 1 بالقرب  الواقعة  حنتون  ك�ّسارة  لتو�سيع  للت�سّدي  ا�ستمراًرا 
التي قّدمت   - ُرف�ست  االعرتا�سات  اأن  وبعد  املك�سور  بئر  قرية 
العدل  مركز  تابع  املك�سور-  وبئر  و�سفاعمرو  عبلني  قرية  با�سم 
البيئّي عمله وقّدم التما�ًسا للمجل�ص القطرّي للتخطيط والبناء، 
عّدة  تقدميه  فـي  التاأّخر  ب�سبب  االعرتا�ص  رف�ص  بدوره  والذي 
اأيام. على اأثر ذلك قام مركز العدل البيئّي اإىل جانب جمعّيات 
اأخرى مب�ساعدة املجل�ص املحلّي بئر املك�سور بتقدمي التما�ص اإىل 
املحكمة املركزّية الإجبار املجل�ص القطرّي على قبول االعرتا�ص 
االلتما�ص  مو�سوع  اأهمّية  على  م�سّدًدا  جديد،  من  ومناق�سته 
وعدم  الك�ّسارة،  تو�سيع  وراء  من  وال�سّحّية  البيئّية  واالأ�سرار 
االأخذ بعني االعتبار تو�سع بلدة بئر املك�سور فـي امل�ستقبل وما اإىل 
ذلك. وتابع مركز العدل البيئّي املو�سوع الذي مل ينته حتى نهاية 

 .2011

يوا�سل مركز العدل البيئّي عمله بالتعاون مع مواطنني من برطعة . 2
واأم القطف فـي الت�سّدي لتو�سيع م�سّطح ك�ّسارة فـريد. من خالل 

العمل امل�سرتك ح�سر ممثلو مركز العدل البيئّي اجلل�سات التي 
اخل�سو�ص،  بهذا  والبناء  للتخطيط  اللوائّية  اللجنة  فـي  ُعقدت 
اللوائّية  اللجنة  اأن  واأو�سحت  ال�سكان  با�سم  اعرتا�سها  وقّدمت 
العدل  مركز  قّدم  ذلك  �سوء  على  االعرتا�ص.  على  �سادقت 
البيئّي اعرتا�سه للمجل�ص القطرّي للتخطيط والبناء ومل يتلّق اأيَّ 

رّد حتى نهاية 2011. 
وزارة . 3 واإىل  البيئة  حماية  وزارة  اإىل  البيئّي  العدل  مركز  توّجه 

الداخلّية مطالبا التدّخل الفورّي ملنع ا�ستمرار عمل ك�ّسارة ندير 
فـي النقب، وكان قد مّت ا�ست�سدار اأمر منع �سّدها فـي املا�سي. 
وتابع مركز العدل البيئّي الق�سّية التي مل تنته حتى نهاية 2011. 

فـي . 4 "ندير"  لك�ّسارة  اإغالق  اأمر  املركزّية  املحكمة  اأ�سدرت 
النقب، لكنها مل تلتزم بتنفـيذه. قام مركز العدل البيئّي بالتعاون 
مع املجتمعات املحلّية املت�سّررة بطلب تنفـيذ حكم املحكمة من 
البيئّي  العدل  وتابع مركز  البيئة.  ووزارة حماية  الداخلّية  وزارة 

االإجراءات التي مل تنته حتى نهاية 2011. 
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حرق النفايات: الحّد من الممارسات الخطرة

ال�سكاوى حول  العديد من  البيئّي  العدل  تلّقى مركز   2011 خالل عام 
اأعّد  قد  املركز  كان  وقد  العربّية.  القرى  حميط  فـي  النفايات  حرق 
فـي  املرّخ�ص  غري  النفايات  حرق  حول   2010 �سنة  بالعربّية  تقريًرا 
البلدات، خل�ص اإىل وجود �سببني رئي�سّيني حلرق النفايات: ال�سلطات 
القائمة،  واالأنظمة  ال�سيا�سات  بتطبيق  تقوم  ال  االتي  ال�سعيفة  املحلّية 
حرق  من  املنبثقة  والبيئة  ال�سّحة  على  املخاطر  ب�ساأن  الوعي  ونق�ص 
باللجوء  لل�سكاوى  البيئّي  العدل  مركز  ا�ستجاب  عليه  بناًء  النفايات. 
اإىل وزارة حماية البيئة، باالإ�سافة لن�سر حمالت توعية بالراديو بالّلغة 

العربّية. 

حملة المياه "عطشانين": 
الحصول على الماء حّق من حقوق اإلنسان

املعايري  االإن�سان وفق جميع  املياه حّق من حقوق  ُيعترب احل�سول على 
املياه  اأ�سعار  وارتفاع  االإن�سانية.  واملعايري  الدولّية  القانونّية واحلقوقّية 

تّتخذ عمًقا اأكرب فـي املجتمعات امل�ست�سَعفة اقت�ساديًّا واجتماعيًّا. 
1( �سّكل االرتفاع الكبري فـي اأ�سعار املياه فـي عامي 2010 و 2011 بوؤرة 

غ�سب جماهريّية كبرية فـي جميع اأنحاء البالد. وقد �سّيق هذا االأمر 
اإ�سرائيل،  فـي  الفل�سطينّي  املجتمع  على  خا�ّص  وب�سكل  اجلميع،  على 
الذي يعي�ص اأكرث من ٪50 منه حتت خّط الفقر، لذلك اأ�سبحت تكاليف 
القوانني  اأثارت  وقد  االأ�سر.  العديد من  على  �سديًدا  عبًئا  ت�سّكل  املياه 
ة جديدة  ت على اإقامة �سركات مياه خا�سّ اجلديدة للمياه- بحيث ن�سّ
- االرتباك على نطاق وا�سع. ومع ذلك، فاأن جمعّية اجلليل من خالل 
مركز العدل البيئّي كانت املنّظمة العربّية الوحيدة التي رّدت على هذا 
الدقيقة  الفروق  ل�سرح  املطبوعة  االإعالم  و�سائل  اإىل  باللجوء  الو�سع 
فـي هذه القوانني، وزيادة وعي النا�ص حلقوقهم املن�سو�ص عليها فـي 
»كتاب مالحظات«  اإعداد  فـي  املركز  و�ساهم  املنظومة اجلديدة. كما 
اإىل جانب جمعّية حقوق املواطن فـي اإ�سرائيل، وبالتن�سيق معها، اأعّدت 

العدل  مركز  ودعا  املو�سوع.  هذا  فـي  »كتاب مالحظات«  االأخرى  هي 
البيئّي �سلطة املياه للتعامل مع املياه كحّق من حقوق االإن�سان االأ�سا�سّية، 
ال�سوق،  لتقّلبات  تخ�سع  اأو  �سراوؤها،  ميكن  جتارّية  ك�سلعة  ولي�ص 
احلكومّية،  ولالإعانات  لالأ�سعار  ال�سابق  النظام  اإىل  بالعودة  مطالًبا 
االجتماعي   التوا�سل  �سبكة  على  حملة  فـي  البيئّي  العدل  مركز  و�سرع 
)الفـي�سبوك(، اطلق عليها ا�سم "عط�سانني" م�ستخدًما دائرة وا�سعة 
من ال�سركاء، لدعوة احلكومة و�سركات القطاع اخلا�ّص املختلفة للحّد 
من ارتفاع اأ�سعار املياه. كما وقد قّدم املركز �سكوى اأمام جلنة اال�ستماع 
التي عّينتها ال�سلطة احلكومّية للمياه وال�سرف ال�سّحّي فـي �سهر يونيو 

من عام 2011. 

العربّية  املنظمة  هو  اجلليل  جمعية  فـي  البيئّي  العدل  مركز  اأن  يذكر 
لبحث  اال�سرائيلّية،  املياه  �سلطة  مع  لالجتماع  ُدعيت  التي  الوحيدة 
حقوق  من  كحّق  معقولة  وباأ�سعار  نظيفة  مياه  على  احل�سول  اإمكانّية 
االإن�سان االأ�سا�سّية، مّما قد ي�سهم فـي التو�سيات الداخلّية ل�سلطة املياه 
 خلف�ص اأ�سعار املياه لالأ�سر الفقرية وحمدودة الدخل والفئات املهّم�سة.

توفـري  طرق  على  املجتمع  البيئّي  العدل  مركز  اأَْطَلع  باملقابل، 
)كما  نظيفة  مياه  على  احل�سول  فـي  االأفراد  حقوق  وعلى  املياه، 
.)1948 االإن�سان،  حلقوق  العاملّي  االإعالن  فـي  عليه  من�سو�ص   هو 

 فـي ال�سنة  املا�سية  قامت ِمكوروت )�سركة املياه الوطنّية( بقطع املياه 
لل�سركة.  ديونها  ااملحلّية على دفع  ال�سلطات  الإجبار  باأكملها  عن قرى 
التما�ص  بتقدمي  “عدالة”  مع  باال�سرتاك  البيئّي  العدل  مركز  وقام  
اإىل املحكمة العليا لو�سع حد لهذا املنهج الذي ي�سّكل �سكاًل من اأ�سكال 

العقاب اجلماعّي.  
ال يزال القرار معلًقا ويقوم مركز العدل البيئّي بر�سد  التطّورات.

المساواة فـي المعاملة فـي الحدائق العاّمة

هذا  ويربز  الفرد،  رفاهّية  �سمان  على  العاّمة  احلدائق  وجود  يوؤّثر 
النق�ص باملناطق اخل�سراء فـي البلدات العربّية. 
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حتظر االأنظمة احلكومّية احلالّية على مديريات احلدائق العاّمة اأن تفر�ص ر�سوم دخول. ومع ذلك، فاإّن اإدارة 
حديقة العفولة قامت بجباية ر�سوم دخول من الزائرين املقيمني خارجها،  والذين جاءوا – غالًبا - من القرى 
املحيطة بها حيث يعي�ص ال�سكان العرب. وللحّد من هذه املمار�سة التمييزّية، قام مركز العدل البيئّي باالّت�سال 

ببلدية العفولة ووزارة الداخلّية لال�ستف�سار عن اأي تغيريات فـي ال�سيا�سة العاّمة. 
مار�ص مركز العدل البيئّي حّقه فـي ا�ستجواب ال�سلطات فـي امل�سائل املتعّلقة ب�سيادة القانون وانتهاك احلقوق 
القانويّن  للم�ست�سار  �سواء  التوّجهات،  لهذه  نتيجة  املعلومات(.  االإ�سرائيلّية حول حرّية  للقوانني  املدنية )وفًقا 
ملدينة العفولة وللوزارة، وكذلك بف�سل فعالّيات رفع الوعي )املطبوعة واالإلكرتونّية( يتوّقع طاقم مركز العدل 
البيئّي اأن ال�سلطتني �سوف تغرّيان هذه املمار�سة، واأنها �سوف تكون اأكرث ح�سا�سّية فـي التعامل مع املو�سوع فـي 

امل�ستقبل.
هناك تهديد بحدوث تطّور مماثل فـي كريات اآتا التي تعمل على بناء حديقتها العاّمة "Sportek". حيث و�سعت 
على املباين اجلديدة يافطات تعلن عن فر�ص ر�سوم م�ستقبلّية. وعندما قّدم مركز العدل البيئّي م�ساءلة حول 
اأنظمة م�ستقبلّية. بناًء عليه يدر�ص  هذه املمار�سة، عار�ست ال�سلطات امل�سوؤولة حّق اجلمهور فـي الك�سف عن 

مركز العدل البيئّي اأمكانّية الطعن فـي املحكمة.

قام ركاز- بنك املعلومات باإر�سال عّدة ر�سائل ومذّكرات اإىل جهات خمتلفة من مّتخذي القرار فـي اإ�سرائيل؛ 
وزارات و�سلطات حمّلّية وقطرّية عربّية وحكومّية، يطرح فـيها و�سع االأقلّية الفل�سطينّية اقت�ساديًّا، بهدف و�سع 
واقع واحتياجات االأقلّية العربّية على االأجندة اليومّية لل�سيا�سّيني، مع تقدمي الرباهني وطرح البدائل واحللول. 

مطالبة مدير عام وزارة التربية والتعليم إجراء تقييم المتحان الّلغة العربيّة للمرّشحين للتدريس

تزامُنا مع ن�سر ق�سم التعليم العربّي بوزارة الرتبية والتعليم والثقافة نتائج امتحان اللغة العربّية للمر�سحني 
للتدري�ص فـي جهاز التعليم العربي على موقع االنرتنت التابع للوزارة، مت التوجه اإىل مدير عام وزارة الرتبية 
والتعليم والثقافة مطالبني اإياه باحل�سول على معلومات ومعطيات حول عدد املدّر�سني واملدّر�سات العرب املنوي 

ت�سغيلهم هذا العام بناًء على نتائج االمتحان، باملقارنة مع عددهم فـي العام الدرا�سّي املا�سي.

رسائل إلى أعضاء الكنيست ومالحظات على موازنة عام 2011-2012: 

عّمم ركاز - بنك املعلومات فـي جمعّية اجلليل على اأع�ساء الكني�ست العرب واليهود مالحظات جوهرّية حول  
على  الكني�ست  الأع�ساء  التحّفظات  تقدمي  فرتة  مع  بالتزامن  املالحظات  جاءت   .2011-2012 عامي  ميزانّية 
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وزارة  من  كّل  موازنة  اإىل  املالحظات  وتطّرقت  املطروحة.  امليزانّية 
ووزارة  والتجارة  الت�سغيل  ال�سناعة  وزارة  والثقافة،  والتعليم  الرتبية 
امليزانّية  حتليل  فـي  �سعوبة  اإىل  االإ�سارة  مّتت  اأنه  اإىل  ي�سار  ال�سّحة. 

وا�ستخال�ص نتائج تتعّلق باال�ستثمار احلكومّي فـي املجتمع العربّي. 

اللجنة القطرّية للسلطات المحليّة توصي باعتماد معيار 
ح لصالح النساء فـي تعيينات السلطات  التفضيل المَُصِحّ

المحليّة:

“االأقلّية  قام بنك املعلومات - ركاز واجلمعّيات امل�ساركة فـي م�سروع 
اللجنة  رئي�ص  اإىل  بالتوجه  احلكومّية”   املوازنة  فـي  العربّية  واملراأة 
القطرّية لل�سلطات املحلّية، املهند�ص رامز جراي�سي، مطالًبا ب�سرورة 
فـي  الن�ساء  ل�سالح  التعيينات  فـي  ح  ِحّ املُ�سَ التف�سيل  �سيا�سة  انتهاج 

ال�سلطات املحلّية العربّية، دون اإغفال الَكفاءات والقدرات املهنّية.
واأو�سح طاقم ركاز من خالل التوجه وحتليل املعطيات اأن اأحد املعيقات 
اأمام خروج الن�ساء العربّيات اإىل �سوق العمل هو تف�سيلهّن العمل داخل 
املحلّية  ال�سلطة  اإطار  فـي  العمل  فـي  الن�ساء  دمج  فاإن  وعليه  البلدة، 
التغيري االإيجابّي فـي معطيات حول  اأن ي�ساعد على  والبلدة من �ساأنه 
ب�سكل  العربّيات  الن�ساء  عند  الفقر  وحول  العربّيات  الن�ساء  عمالة 
دمج  فاإن   ذلك  اإىل  اإ�سافة  عاّم،  ب�سكل  العربّي  املجتمع  وفـي  خا�ّص، 
فـي  ُي�ساهم  ا،  عامًّ مورًدا  ُتّعد  والتي  املحلّية،  ال�سلطات  فـي  الن�ساء 

حتقيق امل�ساواة والتوزيع العادل لتلك املوارد بني اأفراد املجتمع.

التو�سية باإقامة جلنة �سّحّية وجلنة اقت�سادّية فـي جلنة املتابعة . 1
واملراأة  »االأقلّية  م�سروع  بها  قام  التي  ال�سراكات  خالل  العليا: 
العربّية فـي املوازنة احلكومّية« هذا العام، التقى طاقم امل�سروع 
برئي�ص جلنة املتابعة العليا ال�سيد حممد زيدان بخ�سو�ص اإقامة 
جلاًنا  لتكون  املتابعة،  جلنة  فـي  اقت�سادّية  وجلنة  �سّحّية  جلنة 
الق�سايا  كل  فـي  املتابعة  للجنة  والتوجيه  امل�سورة  تقّدم  مهنّية 
هذين  فـي  والفاعلّية  العمل  وت�ستوجب  ال�ساحة  على  تطراأ  التي 

املجالني.

لقاء ممثل وزارة ال�سناعة والتجارة والعمل فـي ق�سم العالقات . 2
التجارة  ال�سناعة  وزارة  ممثل  ركاز  طاقم  التقى  اخلارجّية: 
والعمل الذي يعمل فـي ق�سم العالقات اخلارجّية، الق�سم امل�سوؤول 
عن العالقات مع منظمة التعاون والتنمية OECD، حيث مّت عر�ص 
طريقة العمل واالّت�سال مع منظمة التعاون والتنمية، كما واأو�سح 
اهتمام منّظمة التعاون والتنمية بو�سع االأقلّيات فـي اإ�سرائيل من 
ومّت  املعطيات.  من  وغريها  وال�سّحة  االقت�ساد  التعليم،  حيث 
اأو�سح،  ب�سورة  املالّية  وزارة  فـي  العمل  اللقاء فهم طرق  خالل 
مع االإ�سارة اإىل الربامج التي تقوم بها الوزارة ب�سكل عينّي لدمج 

الن�ساء العربّيات فـي �سوق العمل.

ورشة لمندوبي وممّثلي سفارات دول مختلفة  

ا�ست�سافت جمعّية اجلليل وفًدا رفـيع امل�ستوى �سّم مندوبي �سفارات من 
10 دول فـي اأنحاء العامل من بينها اأمريكا، بريطانيا، اأملانيا، اإيرلندا 

وغريها. ا�سُتهل اليوم بعر�ص اأهمّية تطوير العالقات بني �سفراء البالد 
املختلفة واملجتمع الفل�سطينّي فـي اإ�سرائيل. ومّت ا�ستعرا�ص التحّديات 
التي تواجه املجتمع العربّي اأثر ا�ستمرار �سيا�سات التمييز فـي الدولة، 
اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ص حمّطات هاّمة فـي حياة اجلمعّية وم�ساريع قامت 
بها اجلمعّية لتغيري الواقع، وقد مّتت االإ�سارة اإىل �سرورة العمل لتغيري 
فـي  البالد  فـي  العربّي  للمجتمع  فر�ص جديدة  الواقع من خالل خلق 
والعمل  والبيئّية،  وال�سّحّية  العلمّية  البحوث   : منها  خمتلفة  جماالت 

الفّعال فـي امل�ساريع املوؤّثرة على م�ستقبل املجتمع الفل�سطينّي.
واإح�سائّيات  معطيات  لعر�ص  اليوم  من  االأكرب  اجلزء  تخ�سي�ص  مّت 
االجتماعّي  االقت�سادّي  امل�سح  نتائج  من  الفل�سطينّي  املجتمع  حول 

الثالث 2010.
جمعّية  عمل  “اأهمّية  على:  وممثليهم  ال�سفراء  اأّكد  اليوم  نهاية  وفـي 
اجلليل فـي املجتمع الفل�سطينّي، ومّت طرح احللول واالقرتاحات لتح�سني 
م�ستوى معي�سة املجتمع الفل�سطينّي فـي اإ�سرائيل بح�سب املعطيات التي 

ُعر�ست.
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منتدى رؤساء السلطات المحليّة لدعم البحث العلمّي 

من  اجلليل.  منطقة  فـي  العلمّي  البحث  لدعم  منتدى  اإقامة  مّتت 
فـي  اأ�سا�سّية  رافعة  لكونه  العلمّي  البحث  تطوير  �سبل  فح�ص  اأهدافه 
فـي  العلوم  تدري�ص  وت�سجيع  العلمّي  البحث  ت�سجيع  املجتمع،  تقّدم 
املدار�ص. ي�سارك فـي املنتدى باالإ�سافة اإىل جمعّية اجلليل وزارة العلوم 
عبلني،  املحلّي  املجل�ص  طمرة،  بلدّية  �سفاعمرو،  بلدّية  والتكنولوجيا، 
املجل�ص املحلّي كابول، املجل�ص املحلّي �سعب، املجل�ص املحلّي كفرمندا 
2011 ومن  واملجل�ص املحلّي بئراملك�سور. كان اللقاء االأول فـي حزيران 

املفرو�ص اأن ُيعقد لقاء واحد على االأقل �سنويًّا.

توثيق العالقات مع جامعة بيرزيت 

ُعقدت عّدة لقاءات بني جمعّية اجلليل وق�سم �سّحة اجلمهور فـي جامعة 
بري زيت، مّت خاللها االتفاق على اإجراء بحوث وم�ساريع م�سرتكة. وعلى 

اأثر ذلك مّت تقدمي عّدة اقرتاحات مل�ساريع م�سرتكة. 

االجتماعات الدوليّة

والتكنولوجيا  ° العلوم  جمال  فـي  االوروبّي  التعاون  لقاء  خالل 
)COST( الذي ُعقد فـي نوفمرب 2011 فـي مدينة فـيني�سيا- اإيطاليا 

ا بعنوان “تاأثري تركيز ال�سيلينوم فـي  قدم د. ح�سن عزايزة عر�سً
الرتبة على اإغناء نباتات البندورة واحلبق مبعادن هاّمة”.

ُعقد  ° )INCO-EU( الذي  الدويّل  البحث  فـي  ال�سركاء  لقاء  خالل 
ح�سن  د.  قدم  اليونانّية  باترا�ص  مدينة  فـي   2011 �سبتمرب  فـي 
من   UASB الالهوائّي  املفاعل  ا�ستخدام  حول  حما�سرة  عزايزة 
اأجل حتليل املواّد الع�سوّية املوجودة فـي النفايات ال�سائلة للزيتون 

والعنب، وذلك للح�سول على الطاقة البديلة )بيوغاز(.
والتكنولوجيا  ° العلوم  جمال  فـي  االأوروبّي  التعاون  لقاء  خالل 

)COST( الذي ُعقد فـي دي�سمرب 2011 فـي مدينة بروك�سل- بلجيكا، 

�سارك د. نعيم جنمي فـي موؤمتر بعنوان “ا�ستعمال نوع خا�ّص من 
الفطريات “Endophytes” فـي الزراعة والبيوتكنولوجيا.
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التعاون بين معهد البحوث التطبيقيّة 
فـي جمعيّة الجليل وجمعيّة قيادات 

بينهما من خالل م�سروع جديد  التعاون  بتطوير  قيادات )رام اهلل(  وموؤ�ّس�سة  قامت جمعّية اجلليل 
البحثّية  الفر�ص  زيادة  بوا�سطة  وذلك  احلدود،  عابر  للتعاون  م�ستدام  منوذج  تعزيز  اإىل  يهدف 
والتطوير البيوتكنولوجّي، حيث يقوم باحثون من الطرفـني بالعمل مًعا ب�ساأن الق�سايا ذات ال�سلة، مما 
ي�سهم فـي تطوير اآلّيات وجتارب م�سرتكة ت�سهم فـي حّل ق�سايا بيئّية و�سحّية على امل�ستوى االقليمّي. 
وي�سعى هذا العمل اإىل معاجلة النق�ص العاّم فـي فر�ص البحث فـي فل�سطني نتيجة لقّلة املوارد املالّية 

والت�سهيالت املهنّية، وحمدودّية اجلهود امل�سرتكة بني رجال االأعمال واملوؤ�ّس�سات البحثّية.

التخطيط اإلسترتيجّي لسنة 2011 

اجتمع اأع�ساء اإدارة وموظفو جمعية اجلليل فـي لقاء تخطيطّي ملّدة يومني فـي فندق البقيعة، بهدف 
مناق�سة خّطة واإ�سرتاتيجية العمل لل�سنوات القادمة. بعد ا�ستعرا�ص اإجنازات ال�سنة ال�سابقة عر�ص 
اإدارّية ومهنّية، مّتت بعدها امل�سادقة  النقا�ص فـي حلقات  مديرو االأق�سام خططهم امل�ستقبلية ودار 

على الربنامج من اأع�ساء الهيئة االإدارّية ورئي�سة الهيئة االإدارّية واملدير العام. 

مركز العدل البيئّي فـي جمعيّة الجليل 
يحصل على مكانة قانونيّة

و�سلت جمعّية اجلليل ر�سالة من وزير حماية البيئة  “جلعاد اأردان” يثني فـيها على عمل اجلمعّية فـي 
جمال حماية البيئة. وقد ح�سلت جمعّية اجلليل فـي هذه الر�سالة على مكانة قانونّية، اإذ اأ�سدر الوزير 
تعليماته باإ�سافة جمعّية اجلليل اإىل قائمة االأج�سام التي يحق لها تقدمي دعاوى وفق قانون منع االآفات 
البيئّية )دعاوى مدنّية( 1992. ويويل مركز العدل البيئّي اأهمّية ق�سوى لهذه اخلطوة - اإر�ساء مكانة 
اأن جمعّية اجلليل هي اجلمعّية العربّية الوحيدة  ُي�سار اإىل  اجلمعية القانونية كمّدعية وفق القانون. 
فـي قائمة االأج�سام اأو اجلمعّيات �ساحبة احلّق فـي تقدمي الدعاوى. و�سوف يقوم مركز العدل البيئّي 
با�ستغالل مكانته القانونّية من اأجل م�سلحة حماية البيئة فـي املدن والقرى العربّية، وتوفـري الظروف 

البيئّية وال�سّحّية العادلة للمجتمع الفل�سطينّي فـي البالد.
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تكريم رجل األعمال موري آركين

لتطوير  ال�سخي  لدعمه  وعرفان  ك�سكر  اآركني  موري  االأعمال  رجل  بتكرمي  اجلليل  جمعّية  قامت 
ال�سّيد  اجلمعّية،  وموّظفو  اإدارة  احلفل  فـي  �سارك  التطبيقّية.  االأبحاث  معهد  فـي  العلمّي  البحث 
ناه�ص خازم رئي�ص بلدّية �سفاعمرو ونا�سطون فـي العمل االأهلّي. تخّللت االأم�سية حما�سرة �سيف 
للربوف�سور ح�سام حايك من كلية الهند�سة الكيميائّية فـي التخنيون، حيث قّدم مداخلة علمّية عن 

م�سروع تطوير اأنف اإلكرتويّن للك�سف املبّكر عن اأمرا�ص ال�سرطان. 

تكريم السيّدة وسام أبو عقل والسيّدة زينة عليّان

بادرت جمعّية اجلليل فـي ني�سان 2011 اإىل تنظيم حفل لتكرمي �سّيدتني لهن اأثر فـي جمايل ال�سّحة 
والبيئة؛ ففـي جمال ال�سّحة مّت تكرمي ال�سّيدة و�سام اأبو عقل مل�ساركتها فـي فـيلم »باب اإىل احلياة« 
الذي يهدف التوعية ملر�ص �سرطان الثدي بعد اأن تغّلبت على املر�ص ب�سجاعة. وفـي جمال البيئة 
مّت تكرمي ال�سّيدة زينة علّيان مديرة مدر�سة العني »اأ« فـي �سفاعمرو التي بادرت لتحويل مدر�ستها 

اإىل مدر�سة خ�سراء«.
اول�سن- هالريي  وال�سيدة  كنينكهام،  ال�سيدة  االأمريكّي  ال�سفـري  زوجة  التكرمي  حفل  فـي  �ساركت 

ونديكر م�ست�سارة االإعالم وال�سوؤون الثقافـّية فـي ال�سفارة االأمريكّية.
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قـــام قسم الحقوق الصّحيّة بإصدار العديد من المنشورات التوعوّية فـي مواضيع 
عّدة تهدف إلى تنمية الوعي لدى أبناء مجتمعنا وداخل مؤّسساتنا، منها:

وطاّلب  الشباب  جمهور  تستهدف  ومخاطره  اإلدمان  بموضوع  توعية  منشورات 
المدارس.

فـي  التوفـير  البيئة،  على  المحافظة  حول  مختلفة  مواضيع  فـي  الصقات  طباعة 
الطاقة، والتشجيع نحو إعادة االستعمال والتدوير. وزعت هذه الالصقات على طاّلب 

المدارس والمشاركين فـي دورات االستكمال المختلفة.
منشورات فـي مجاّلت علميّة وكتب عالميّة:

] V [

منشــــورات في مجــــاّلت علميّــــة وكتــــب:
المقاالت في المجاّلت العلميّة

1. Baransi K., Dubowski Y. and Sabbah I., Synergetic effect of photocatalytic 
degradation and adsorption processes on the removal of phenolic compounds from 
agro-industrial effluent. Water Research (2011)-Accepted. (IF=4.546).

2. Brunner, D., Riepl, H; Faulstich, M., Azaizeh, H., Ahmed, T. 2011.  Enrichment 
of bioactive phenolic compounds from aqueous solution by foam separation. Planta 
Medica, 77 (12), p. 1348.

3. Hassan Azaizeh, Fares Halahlih, Naim Najami, Ahmed Tafesh.2011   Antioxidant 
activity of phenolic fractions of olive mill wastewater.  eCAM (in press).

4. Najami N., Friedman A., Khalifa W., Yousef M. EXPERIMENTAL ANALYSIS 
OF POTENTIAL MICRORNAS ENCODED DURING AND AFTER 
BLOOD BRAIN BARRIER DISRUPTION. Proceedings of the 6th International 
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Symposium on Health Informatics and Bioinformatics. Izmir, Turkey, May, 
2011 (HIBIT2011), pp 125-132.  

5. Singh, B.R., Gupta, S.K., Azaizeh, H., Shilev, S., Sudre, D., Song, W.Y., 
Martinoia, E., Mench, M. 2011. Safety of food crops on land contaminated 
with trace elements. Journal of the Science of Food and Agriculture 91:1349-
66. 

6. Tafesh A, Najami N, Jadoun J, Halahlih F, Riepl H, Azaizeh H. Synergistic 
antibacterial effects of polyphenolic compounds from olive mill wastewater. 
Evid Based Complement Alternat Med. 2011; volume 2011,Article ID 
431021.

7. Yousef M., Najami N., Watted A., Daief D., Kabo’aa Z. and Khalifa W. 
(2011). a Comparison Study of Clustering Genes Methods for Recursive 
Cluster Elimination. 6TH International Symposium on Health Informatics 
and Bioinformatics, Turkey’11 (HIBIT2011), p. 223-228.

كتـــب وفصــــول فــــي كتــــب

1. Azaizeh, H., Castro, P., and Kidd, P. 2010.  Microbial biodegradation of organic 
xenobiotic pollutants. Chapter 9 in: Organic Xenobiotics and Plants: from 
Mode of Action to Ecophysiology, Authors Peter Schroeder, and Christopher 
D. Collins. Reported as in press in the previous report (2010).

2. Yousef Malik, Najami Naim and Khaleifa Waleed. 2011. microRNA 
Identification based on bioinformatics approaches. In: Bioinformatics - 
Experimental Biology Systems, InTech - Open Access Publisher. University 
Campus, STeP Ri Slavka Krautzeka 83/A 51000 Rijeka, Croatia. ISBN 978-
953-307-280-7.
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Presentations (including posters /poster abstracts) in conferences/    
workshops/international meetings

1. Hassan Azaizeh, Galilee Society, Israel; Yoram Gerchman, Haifa University-
Oranim, Israel; Karl Linden, University of Colorado at Boulder, USA; 
Samer Kalbouneh, BERC, PA; Abdel-Muti Tellawi, CARDNE, Jordan; and 
Abeer Albalawneh CARDNE, Jordan. Presentation Title: The Potential of 
Constructed Wetlands and UV Systems on the Removal Capacity of Enteric 
Pathogens and other Wastewater Contaminants. Portland, Oregon, USA, 
September 2011.

2. Hassan Azaizeh, Daniel Bernstein, and Menachem Edelstein.   Presentation 
Title: Effect of irrigation with water contaminated with Selenium on 
agricultural crops.  COST FA 0905 meeting, November 2011, Venice, Italy.

3. Isam Sabbah, Katie Baransi, Nedal Masalha, Ibrahim Sadi and Ali Nujedat, 
Nitrification through wastewater treatment in intermittent biofilter system. 
ISEI, Conference, Technion, Haifa, September, 14/11/2011, Haifa, Israel.

4. Isam Sabbah, Nedal Massalha, and Ahlam Saliba, Immobilized anaerobic 
bacteria for improving wastewater treatment systems BIT›s 1st World Congress 
of Environmental Biotechnology – 19-22-2011, Dalian China.

5. Waleed Khalifa, Najami Naim, Friedman Alon, Yousef Malik. Experimental 
Analysis of Potential microRNAs Encoded During and After Blood Brain 
Barrier Disruption. The 6th International Symposium on Health Informatics 
and Bioinformatics, (HIBIT 2011) Izmir, Turkey. Izmir, Turkey, May 3, 2011.

6. Yousef  Malik.  A Comparison Study of Clustering Genes Methods for 
Recursive Cluster Elimination. The 6th International Symposium on Health 
Informatics and Bioinformatics, (HIBIT 2011) Izmir, Turkey. Izmir, Turkey, 
May 3, 2011.
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يقوم الق�سم بتطوير برامج اجلمعّية بالتن�سيق مع االأق�سام املهنّية ومن 
َثمَّ العمل على جتنيد ال�سركاء واملوارد الالزمة لتنفـيذها. وفـي مرحلة 
التنفـيذ، يقوم الق�سم مبتابعة تنفـيذ امل�ساريع اجلارية وبامل�ساعدة فـي 

تطوير العالقات العاّمة فـي اجلمعّية عن طريق االإعالم.

ُي�ْسهم ق�سم تطوير امل�سادر فـي اإ�سدار الن�سرات االإلكرتونّية والتقارير 
ال�سنوّية وحتلنة موقع االإنرتنت واالإ�سدارات املختلفة.

 

المؤّسسات والصناديق المانحة لجمعية الجليل والشركاء لعام 2011  

تتقـــّدم جمعيّة الجليل بالّشكر والّتقدير إلى 
الجهات المانحة والّشركاء على مساهمتهم فـي 

تطوير عمل الجمعيّة، مؤّكدين عزمنا على المضّي 
قدما فـي مسيرة الّتنمية والّتطوير والبناء لخدمة 

القضايا العادلة لمجتمعنا.
- The European Union االتحاد االوربّي.

- Open Society Institute. صندوق المجتمع 
المفتوح. 

- Misereor. صندوق مزريور
 )Church of Scotland( تشرش اوف 

سكوتالند )الكنيسة األسكتلندّية(.
 )The Kadoorie Charitable Foundation( 

صندوق كدوري.
جهاز االحصاء الفلسطينّي. 

صندوق التعاون. 
بلدّية شفاعمرو.
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ال�سركـــاء واملانحـــون
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أعضاء الهيئة االدارّية:

روزالند دعيم، رئي�سة الهيئة االإدارّية.
د. علي غنيم.

د. جمال دقدوقي.
د.مبدا نعوم.

عبد ال�سالم م�ساحلة.
وائل ُعمري.

ريا�ص �سحربي.
ماجد حداد.

أعضاء اللجنة االستشارّية لمعهد البحوث التطبيقيّة:

د. خالد غنامي – جامعة حيفا.
د.مزيد فالح – ممثل جمهور.

د. جمال يا�سني – بلدّية �سفاعمرو.
د. اوري ت�سولر – جامعة حيفا. 

د. �سالح ح�سون – ممثل جمهور. 
د. علي غنيم – ممثل جمعّية اجلليل. 

الطاقم: 

بكر عواودة، املدير العام.

رميا زايد-حايك، من�سقة اإدارّية واأمينة مكتبة
كلري طواف�سي، م�ساعدة اإدارّية

�سهري حنا-اأرملي، مراِقبة ح�سابات ومديرة ق�سم املالّية

قسم التطوير والتواصل مع الجمهور:

نعما بالمَتن وكري�ستينا بريَمن )من �سهر اأكتوبر(، رئي�سة الق�سم.
قة تطوير املوارد. كري�ستني خوري-ب�سارة، من�سِّ
قة م�ساِركة. نيكول ِتليري، متدربة داخلّية، من�سِّ

بة بريطانّية.  رومانة اأحمد-  متدرِّ

مركز الحقوق الصّحيّة:

د. حممد خطيب، مدير املركز.
ق برنامج التثقيف  حممود عبد احلليم، من�سِّ

اجلن�سّي والتوعية حول االإيدز.
ق برنامج »ال للمخدرات«. اأحمد خاليلة، من�سِّ
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مركز العدل البيئّي:
عالء حيدر، حمام، مدير املركز.

نعيم داود، مدير م�سروع املدن اخل�سراء.
مي اأ�سدي، من�ّسقة بيئّية.

قة بيئّية. ليليانا خليل، من�سِّ
قة  من�سِّ عمرايّن،  تخطيط  مهند�سة  توتري-فاخوري،  مي�ساء 

بيئّية.

مركز ركاز لبنك المعلومات:
اأحمد �سيخ حممد، مدير املركز.

لينه اأبو مخ-زعبي، حمامّية.
ليانا فاهوم، من�ّسقة التوا�سل مع اجلمهور.

قسم النقب:
قة م�سروع.  هدى اأبو عبيد، من�سِّ

ماهر اأبو رطيو�ص، العيادة املتنّقلة.

معهد البحوث التطبيقيّة:
فريق املوظفـني االإدارّيني:

د. جري�ص جدعون – مدير علمّي.
ال�سيدة كلري طواف�سة – م�ساعدة اإدارّية.

قة ح�سابات معَتمدة. ال�سيدة �سهري حنا-اأرملي – مدقِّ

الباحثون:
د. جري�ص جدعون، املدير العلمّي.

د. ح�سن عزايزة.

د. ع�سام �سباح.
د. �سبحي ب�سري.
د. اأحمد يزبك.

د. اأحمد طاف�ص.
د. عادل �سالعطة.

د. مالك يو�سف.
د. وليد خليفة.
د. نعيم جنمي.

مركز الميسم:
د. مدحت عثمان – مدير.  

زة.  –  مركِّ ديانا ب�سول 
هيام بدارنة – مر�سدة. 

نعمة اأبو يون�ص – مر�سدة. 
كفاح علوان – مر�سد.

مساعدو األبحاث:
كيتي بران�سي، ماجي�ستري العلوم )MSc( فـي الهند�سة البيئّية.

فار�ص حالحلة، طالب فـي ق�سم الكيمياء.
رنا جرجورة، بكالوريو�ص علوم )BSc( وهند�سة التغذية.

األفت م�ساحلة، بكالوريو�ص )BSc( كيمياء.
اإ�سراء حاج، بكالوريو�ص )BSc( بيولوجيا.

دوِر�ص ع�ساقلة، بكالوريو�ص الكيمياء-احليوّية اجلزيئّية.
�سمري �سرحان، هند�سّي )Practical Engineer(، كيمياء.

طاّلب خرّيجون:

اأنوار م�ساحلة، طالبة ماجي�ستري علوم )MSc(، التخنيون.
اأوديليا ليـڤـي، طالبة ماجي�ستري علوم )MSc(، التخنيون.
هبة اأبو تايه، طالبة ماجي�ستري علوم )MSc(، التخنيون.

�َسـچيت اإيِرز، طالبة ماجي�ستري )MA(، التخنيون.
رهام انعيم، طالبة ماجي�ستري علوم )MSc(، جامعة حيفا.

عالء �سيبان، طالب ماجي�ستري )MA(، جامعة حيفا.
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