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بــدأت عملــي فــي مؤسســة داليــة منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، حيــث بــدأت التطــوع فــي الهيئــة العامــة، ثــم كعضــو فــي 
مجلــس اإلدارة، وأخيــرًا رئيســة لمجلــس اإلدارة. واجهــت داليــة العديــد مــن التحديــات فــي البحــث عــن بدائــل للمســاعدات 
الخارجيــة المشــروطة. ومــع ذلــك، فقــد تمكنــا مــن تشــجيع العمــل المجتمعــي وزيادتــه محليــًا ودوليــًا. إن نظــام »العونــة« 
الفلســطيني، وهــو نظــام المســاعدات والتكاتــف التقليــدي لدينــا، مــا زال حيــا، كمــا هــو موضــح فــي هــذا التقريــر الســنوي.

وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر جميــع المتطوعيــن والمانحيــن الذيــن يواصلــون المشــاركة بســخاء بمواردهــم الماديــة 
وكذلــك وقتهــم وخبراتهــم. كمــا أود أن أشــارك اآلخريــن أمتنانــي لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة المعروفــون بإخالصهــم 
لرســالة داليــة المتمثلــة فــي الســعي للحصــول علــى االســتقالل عــن المســاعدة الخارجيــة المشــروطة، وكذلــك حشــد 
مواردنــا المحليــة مــن أجــل التنميــة الفلســطينية التــي يتــم قيادتهــا مــن خــالل العمــل والعطــاء المجتمعــي. يتطــوع هــؤالء 
الزمــالء بوقتهــم وخبراتهــم لدعــم عمــل داليــة كمــا أنهــم يواكبــون علــى حضــور اإلجتماعــات واألنشــطة المتعــددة. كمــا أننــا 

محظوظــون بأننــا نملــك فريــق داليــة المعــروف بخبرتــه الواســعة وإيمانــه برؤيــة داليــة ورســالتها.
 

تسعى دالية لمجتمع أفضل، من خالل حشد مواردنا، وتحديد أولويات احتياجاتنا لتحقيق غد أفضل لنا جميعًا.
 

علياء نصرالدين
رئيسة مجلس اإلدارة

العطاء المجتمعي: نحو تحقيق غد أفضل01



التقرير السنوي ٢٠١٨
مؤسسة دالية 333

كان عــام 2018 عامــًا رائعــًا للعطــاء المجتمعــي فــي فلســطين. دورنــا كمؤسســة مجتمعيــة يكمــن فــي تعزيــز هــذا العطــاء 
المجتمعــي، وإشــراك أفــراد المجتمــع والشــتات الفلســطيني واألصدقــاء المتضامنيــن فــي هــذا العطــاء. ســعى مؤسســو 
داليــة إلــى إيجــاد بديــل لنظــام المســاعدات الدوليــة الخارجيــة، حيــث يمكــن اســتخدام المــوارد المحليــة لدعــم أولويــات المجتمــع، 
بــدل  مــن اســتخدام  هــذه المصــادر مــن أجــل أولوليــات المســاعدات الخارجيــة التنمويــة المشــروطة.  قــد يبــدو هــذا محيــرًا، 
فغالبــًا مــا يتــم ســؤالي: هــل تقبلــون أمــوال المانحيــن؟ بالطبــع بــكل تأكيــد! ولكــن فقــط فــي إطــار إشــراك المجتمــع في حــق قرار 
التنمية، وتحديد المجتمع ألولياته وحاجاته بنفســه دون أي شــروط. في نموذج العطاء المجتمعي، الجميع لديه شــي ما ليقدمه 

لمجتمعــه ســواء ماديــًا أو غيــر ماديــًا، فالجميــع متســاوون ومرحبــون لدعــم مجتمعهــم. 

فــي التقريــر الســنوي لهــذا العــام، ســتقرأون عــن األنشــطة والمبــادرات المختلفــة التــي أطلقناهــا هــذا العــام مــن أجــل الترويــج 
للعطــاء المجتمعــي، بمــا فيهــم مبادرتــي حشــد الربيــع، ومــزاد التغيــر االجتماعــي.  ســوف تتكــرر كلتــا المبادرتيــن ســنويًا بهــدف 
تشــجيع مجتمعنــا فــي فلســطين بدعــم أولوياتنــا وكذلــك دعــم مبــادرات المجتمــع المحلــي فــي إيجــاد حلــول محليــة. أشــعر 
بالفخــر بــأن كلتــا المبادرتيــن ُأتمتــا بنجــاح. فــي الواقــع، تمكنــا مــن تجــاوز هدفنــا النقــدي فــي مــزاد التغييــر االجتماعــي. هــذا دليــل 

واضــح علــى أن العطــاء المجتمعــي حــي وقــوي فــي البــالد.  فالعونــة الفلســطينية مــا زالــت ّتمــارس.

كمــا أطلقنــا برنامــج التطــوع للشــتات واألصدقــاء المتضامنيــن فــي صيــف عــام 2018، وهــذا أيضــأ ســيكون ســنويًا. مــن خــالل هذا 
البرنامــج، نهــدف إلــى إشــراك الشــتات وأصدقاؤنــا فالمتضامنيــن لزيــارة فلســطين، والتعرف على حقائق فلســطين، والتطوع 

معنــا. فالتطــوع عنصــر أساســي في العطــاء المجتمعي.

العونة الفلسطينية حّية02
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وأخيــرًا، وجدنــا موقعــًا جديــدًا فــي وســط مدينــة رام هللا لتطويــر مشــروع الســاحة، وهــو مــكان يدعــم األنشــطة المجتمعيــة المختلفــة. كمــا يســتضيف هــذا الموقــع دّكان-مبــادرة مــن داليــة 
لبيــع األغــراض المســتعملة. وســيتضمن الموقــع مســاحات لقــاء خارجيــة وداخليــة، وحديقــة مجتمعيــة، ومطبــخ إلنتــاج الوجبــات المحليــة والموســمية. ســوف توفــر الســاحة مســاحة 
لمجتمعنــا لجمــع وتبــادل المعرفــة والمهــارات والتطــوع، والتمتــع بتنــاول وجبــات محليــة، والمشــاركة فــي مجــاورات َتُهــم المجتمــع المحلــي، ودعــم اقتصادنــا المحلــي مــن خــالل التســوق 

فــي دّكان. كل هــذا مــن خــالل اســتخدام مواردنــا المحليــة.

بالطبع، يعود الفضل لكل هذا الدعم السخي من قبل جميع المتطوعين والمتبرعين الذين يستمرون في دعم دالية. شكرا لكم!

نحو المزيد من العطاء المجتمعي في فلسطين،

عايشة منصور
المديرة التنفيذية

عدد المتبرعون:

للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم الثامن

2017 2018
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العطاء المجتمعي 

كمــا يعلــم أغلبكــم، نحــن فــي داليــة نؤمــن بأهميــة دور العطــاء المجتمعــي فــي تحقيــق التنميــة الصامــدة، وأن هــذا العطــاء يتنــوع بيــن عطــاء مــادي وغيــر مــادي. ونؤمــن أنــه عندمــا نمــارس 
العطــاء المجتمعــي علينــا أن نمــرح، ألنــه فــي النهايــة ســتتوزع علينــا فوائــد هــذا العطــاء كمجتمــع بأكملــه. نرغــب بمشــاركتكم بعــض األنشــطة التــي أنشــأناها خــالل العــام الماضــي.

خــالل شــهر تمــوز وآب قمنــا بأنشــطة لحشــد التبرعــات والعطــاء المجتمعــي لصنــدوق التعليــم بالشــراكة مــع الفلســطينية إلســناد الطلبــة. قمنــا بإنشــاء محطــة االبتســام: وهــي مبــادرة 
متنقلــة للرســم علــى وجــوه األطفــال )والكبــار( مــن أجــل حشــد التبرعــات للصنــدوق.

حشد_المرح_لدالية

محطة االبتسام
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نظمنــا فعاليــة حشــد الربيــع الســنوية ألول مــرة فــي مطعــم الجســر فــي مدينــة بيــت ســاحور فــي شــهر أيــار، بهــدف تشــجيع العطــاء المجتمعــي بيــن أفــراد المجتمــع الفلســطيني. وتخلــل 
الحفــل عــرض موســيقي، تطــوع إلحيائــه كل مــن فرقــة أســطوانات، ودي جــي Discoboy و +970. كمــا تخللــت الفعاليــة أيضــًا أكالت لذيــذة قــام بتحضيرهــا عزالديــن مــن المطبــخ المتنقــل بيــت 
البركــة، وكوثــر زبــون مــن مطبــخ بيتــي فــي بيــت لحــم. وأيضــًا قامــت رهــام مــن صالــون فنــي، بتنظيــم عــدة أنشــطة فنيــة مــع الحاضريــن.  قــام أصحــاب مطعــم الجســر بالتبــرع بالمــكان ألجــل 

القيــام بالفعاليــة. وهكــذا تكــون هــذه الفعاليــة قــد حشــدت فعــاًل ربيــع العطــاء المجتمعــي الفلســطيني.

حشد-الربيع 
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الساحة
نظمنا فعالية »الساحة« السنوية في مركز البيرة الثقافي في شهر نيسان، بالتعاون مع كل من بلدية البيرة، »شراكة« للحفاظ على 

الموروث الزراعي، جمعية إنعاش األسرة، مجموعة مسارات فلسطينية –البيرة، وجمعية أبناء البيرة الخيرية.

و»الســاحة« هــي مســاحة اجتماعيــة نســتعيد بهــا، ولــو مؤقتــا، فضــاءات فقدناها، من أســواق شــعبية محليــة، بدائــل األنظمة المالية 
الحديثــة )المقايضــة(، الحلــول المحليــة الصامــدة، الزراعــة النظيفــة واألكل الموســمي، الموســيقى، وحكايــا األرض وأهلهــا. تأتــي هــذه 
الفعالية تجسيدا إليمان مؤسسة دالية بحقنا بالتحكم بمواردنا ومصادرنا المحلية، من أجل تحقيق تنمية صامدة باستخدام أساليب 
العطــاء المجتمعــي. تنوعــت المنتوجــات والصناعــات بيــن منتوجات فنيــة، ومجوهرات تقليدية وغير تقليدية، وصابون محلــي، وغيرها. 
كمــا تخللــت الفعاليــة زاويــة للحلــول الصامــدة، حيــث قــدم عــالء الحلــو ومحمــد صالــح ورشــة »اصنــع بنفســك« حــول صناعــة موقــد 
صاروخــي لطهــي الطعــام وبــرج أكوابونيــك كأســاليب زراعيــة بيئيــة. كمــا شــارك متحــف فلســطين للتاريــخ الطبيعــي فــي عمــل كــرات 
بــذور. وفــي زاويــة »حكايــا«، قدمــت لنــا »الحكواتيــة« فــداء عطايــا، قصــص تتنــاول العالقــة مــع األرض والمــوروث الثقافــي واالجتماعــي 

الفلســطيني. باإلضافــة إلــى ذلــك قدمــت جمعيــة أبنــاء البيــرة وبلديتهــا »بســطة كتــب« وكّونوا سلســة قــراءة.

فــي زاويــة الطعــام، توّفــر لنــا أكالت لذيــذة مــن تحضيــر كاًل مــن فيفيــان صنصــور مــع عربــة الطعــام المتنقلــة، وعــز الدين بخــاري، صاحب 
مبــادرة »بيــت البركــة« حيــث تــم اســتخدام خضــار موســمي ومحلي. 

حّضــرت مجموعــة »شــراكة« زاويــة تــم تســميتها »لّمــة أكلــي بلــدي« مــن أجــل رفــع الوعــي حــول أهميــة الحفــاظ علــى المــوروث الزراعــي 
الفلســطيني، حيــث تــم عــرض بــذور بلديــة باإلضافــة إلــى أطعمــة موســمية مختلفة. 

وتخللت الفعالية فقرات وعروض ثقافية، حيث قدم ثائر برغوثي فقرات غنائية وطنية. وكان هناك أيضاً فقرة فولكلورية مع سحجة 
ودبكة خاصة بمنطقة البيرة. 
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نظمنــا أول مــزاد تغييــر اجتماعــي فــي فلســطين فــي شــهر تشــرين الثانــي باســم عطائــي عطــاؤك. والمــزاد هــو إحــدى ثمــار جهــود مؤسســة داليــة لدعــم حلــول ومبــادرات المجتمــع المحلــي فــي 
فلســطين. الحــدث مماثــل للمــزاد العلنــي، إال أن أصحــاب المبــادرات المختــارة يقدمــون عروضــًا حــول مبادراتهــم ويشــرحون كيــف أنها تســاهم في تنمية المجتمع في فلســطين، مــع األخذ بعين 
االعتبــار البعــد البيئــي فضــاًل عــن البعــد االجتماعــي والثقافــي واالقتصــاد المحلــي. فــي المقابــل، يقــوم الحضــور بالتبــرع لهــذه المبــادرات علــى الفــور )تمويــل جماهيــري حي(. وفــي عامــه األول تم دعم 
مبادرتيــن، حيــث تــم اختيارهــم مــن قبــل لجنــة ُتمثــل المجتمــع، األولــى مبــادرة زينــة تجمعنــا مــن قريــة أم النصــر شــمال غــزة، حيــث تجمــع المبــادرة نســاء القريــة البدويــة فــي جمعيــة زينــة التعاونيــة 
إلنتــاج ألعــاب األطفــال، ألجــل تمكيــن نســاء القريــة اقتصاديــًا ومســاعدتهم فــي دعــم أســرهم مــن ناحيــة اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة. تتميــز ألعــاب زينــة أنهــا مــن مــواد طبيعيــة مقتصــرة علــى 
القمــاش والخشــب، وذلــك حرصــا منهــم وإيمانهــم بضــرورة وجــود بيئــة آمنــة وســليمة للطفــل وصديقة للبيئــة. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة مطبخ عابود، حيث تســعى جمعية ســيدات بربارة 
فــي قريــة عابــود بتأســيس مطبــخ يســاهم فــي إدرار دخــل يتــم إعــادة اســتخدامه للقيــام بأنشــطة الجمعيــة المختلفــة. مــن خــالل هــذا المطبــخ تقــوم جمعيــة ســيدات بربارة بتشــغيل أيــدي عاملة، 
ويســعون أيضــًا بتوفيــر بديــل لألمهــات الُجــدد العامــالت )الموظفــات( فــي البلــدة واللواتــي غالبــًا مــا يلجــأن إلــى شــراء وجبــات ســريعة غيــر صحيــة. وفــي نفــس الوقــت، ســيقوم المطبــخ بإعــادة 
إحيــاء أكالت آخــذة باالندثــار. كمــا أنهــم ســيوفرون دروســًا فــي تعليــم الطبــخ الفلســطيني، كل هــذا مــن أجــل دعــم واســتمرارية أنشــطة الجمعيــة مثــل نــادي المســنين النهــاري، وتطويــر الســياحة 

الداخليــة فــي البلدة.

من خالل التمويل الجماهيري الحي تم حشد مبلغ وقدره 2660 شيقل لمبادرة زينة تجمعنا، ومبلغ وقدره 2610 شيقل لمبادرة مطبخ عابود.  

مزاد التغيير االجتماعي-عطائي عطاؤك
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وأخيــرًا وجــد دّكان- لبيــع األغــراض المســتعملة لــه بيتــًا )موقعــًا( ثابتــًا، فــي مركــز مدينــة رام هللا.  تتلخــص فكــرة هــذه المبــادرة فــي إتاحــة الفرصــة لجميــع أفــراد المجتمــع لشــراء أغــراض 
مســتعملة بحالــة جيــدة وبأســعار زهيــدة، حيــث يقــوم أفــراد المجتمــع بالتبــرع بهــذه األغــراض.  كمــا أن المبــادرة تمكــن شــعبنا مــن إعــادة اســتخدام هــذه األغــراض المختلفــة، بــدل مــن 
التخلــص منهــا فــي مكبــات النفايــات فــي فلســطين وزيــادة التلــوث. كذلــك توفــر مصــدر دخــل إضافــي لداليــة، ممــا يمكننــا مــن زيــادة عــدد المنــح المقدمــة بقيــادة المجتمــع، ويتيــح الفرصــة 

لجميــع أفــراد المجتمــع الفلســطيني باالســتفادة مــن هــذه المنــح. بالتالــي، ســيقلل ذلــك مــن اعتمــاد مجتمعنــا علــى الدعــم الخارجــي المشــروط.

تعتبــر فكــرة دّكان تجســيدًا لفلســفة مؤسســة داليــة عــن العطــاء المجتمعــي. وذلــك مــن خــالل حشــد المــوارد المحليــة مــن المجتمــع الفلســطيني، وتيســير العطــاء المجتمعــي، الــذي يعــد 
جوهــر عمــل مؤسســة داليــة.

دّكان -لبيع األغراض المستعملة، أصبح له بيتًا

٥٢

٩٢

عدد المتبرعين لدكان
للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم الثامن
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ماجدة بيسارد-بلجيكا

برنامج الشتات واألصدقاء المتضامنين لفلسطين
واألصدقــاء  الشــتات  برنامــج  تنفيــذ  تــم  مــرة،  ألول 
الفتــرة  فــي   To Be There مــع  بالشــراكة  المتضامنيــن 
تمــوز. مــن  العاشــر  إلــى  تمــوز  مــن  األول  بيــن  الواقعــة 

علــى  المشــاركون  تعــرف  العشــرة،  األيــام  هــذه  خــالل 
أنهــم  المحتلــة، كمــا  الواقــع السياســي فــي فلســطين 
أدنــاه  المحليــة.  المجتمعــات  مــن  العديــد  فــي  تطوعــوا 

البرنامــج.  فــي  المشــاركات  إحــدى  أعدتهــا  مقالــة 

ــكا، تعرفــت  ــق فلســطيني يعيــش فــي بلجي بفضــل صدي
الشــتات  وبرنامــج  المجتمعيــة،  داليــة  مؤسســة  علــى 
بزيــارة  حلمــت  لطالمــا  المتضامنيــن.  واألصدقــاء 
بعــض  غريبــة  تبــدو  الرغبــة  تلــك  أن  أعلــم  فلســطين. 
الشــيء، فمــن يرغــب بزيــارة بــالد محتلــة؟ ولكــن، لقــد بــدا 
الوقــت مناســبًا للقيــام بالزيــارة حيــن قــررت أن أســجل فــي 

البرنامــج.  

دوليــة،  لقــاءات  يتضمــن  داليــة  مؤسســة  مــع  الســفر 
وهــذه ميــزة حقيقيــة بحــد ذاتهــا. فأنــت ال تغــادر بلــدك 
مــع مجموعــة متجانســة مــن المواطنيــن، فيمكنــك لقــاء 
الكثيــر مــن النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم. مــن الجميــل 
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ــات  ــج، الوالي ــم؛ فرنســا، النروي ــع أنحــاء العال ــون مــن جمي ــن يأت ــى أشــخاص آخري أن توســع آفاقــك مــع اآلراء والتعــرف عل
المتحــدة األمريكيــة، إنجلتــرا، تونــس، مصــر، إلــخ.

كونــه لــدي العديــد مــن األصدقــاء الفلســطينيين فــي بلجيــكا، وكونــي أؤمــن وأناصــر للقضيــة الفلســطينية، أتيــت بمعلومــات 
عــن خلفيــة هــذه الزيــارة، ولكــن اكتشــفت أننــي لــم أعــرف الكثيــر، فأضــاف لــدي كل مــن بهــاء وياســر مــن To Be There كميــة 

كبيــرة مــن المعلومــات والحقائــق والشــهادات الدقيقــة. كونهــم محليــون، فهــم يعيشــون الحيــاة اليوميــة تحــت االحتــالل.

لقــد ُأذهلــت بكفاءتهــم المهنيــة ومهاراتهــم التنظيميــة ومعرفتهــم الواســعة. كمــا أنهــم قامــوا بتدليلنــا عندمــا زرنــا أشــهى 
المطاعــم لمعرفــة مــذاق المطبخ الفلســطيني. 

التقينــا بالعديــد مــن األشــخاص الملهميــن مــن جميــع أنــواع المؤسســات المحليــة، والذيــن خصصــوا حياتهــم ليــس فقــط 
مــن أجــل الصــراع مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، بــل أيضــًا الدعــوة ورفــع التوعيــة للعديــد مــن الحــاالت التــي يواجهــا 
المجتمــع المحلــي بشــكل يومــي. مــن المذهــل فعــاًل أن الشــعب الفلســطيني ال يــزال ابتكاريــًا، وخّلاقــًا وصامــدًا فــي وجــه 

كل ذلــك.

كانــت التجربــة حلــوة -مــرة، فرؤيــة الوضــع غيــر اإلنســاني وســماع جميــع القصــص المؤثــرة، يتــركك فــي حالــة صدمــة. 
إنهــا فعــاًل حقيقــة قاســية. ومــع ذلــك، كانــت رحلــة رائعــة مــع العديــد مــن الزيــارات وتــذوق الطعــام اللذيــذ، وأنشــطة 
مليئــة بالضحــك والدمــوع. الشــعب الفلســطيني مضيــاف ودافــئ جــدًا. يظلــون أقويــاء ومتفائلــون. أفكــر مليــًا باألغنيــة 
الفلســطينية »أنــا دمــي فلســطيني«، ألولئــك الذيــن ال يعرفونهــا، يمكنكــم العثــور عليهــا علــى يوتيــوب. ليــس لــدي دم 
فلســطيني، لكــن زيارتــك لفلســطين ســوف تغيــرك كشــخص وســوف تدخــل بالتأكيــد إلــى مجــرى دمــك. ســوف أعــود 

بالتأكيــد للمشــاركة فــي البرامــج األخــرى!
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البرامج المجتمعية 
ــز  مبــادرات طالبيــة مجتمعيــة، مجــاورات عــن تطبيقــات لحلــول بيئيــة ودور العطــاء المجتمعــي فــي تحقيــق الســيادة الغذائيــة، والتشــبيك مــع مبــادرات رياديــة وقصــص نجــاح هــو مــا مّي

عملنــا هــذا العــام.

مــن خــالل عملنــا مــع مجموعــات طالبيــة مــع المــدارس، لمســنا تعطــش الطالبــات والطــالب للعطــاء واالنخــراط فــي مبــادرات تعــود بالفائــدة علــى المجتمــع، وفوجئنــا بكــّم األفــكار 
والحمــاس إلنجــاز أنشــطة تتعلــق بمســاعدة الغيــر، والتوعيــة البيئيــة، والترفيــه عــن األطفــال، ودعــم االقتصــاد المحلــي. عملنــا ســويًا طــوال العــام الدراســي للخــروج بأفــكار مبــادرات جديــدة 

يتــم تنفيذهــا بعــد اختيارهــا والتصويــت عليهــا مــن قبــل طالبــات وطــالب المــدارس. وتــم تنفيــذ المبــادرات الرائعــة التاليــة:

05
برنامج ابدأ الشبابي- مبادرات المدارس

مبــادرة كتــاب: والتــي تهتــم بتوفيــر كتــب منهجيــة وال منهجيــة لنشــر ثقافــة القــراءة وعــدم إهــدار الكتــب 
المنهجيــة التــي يتــم اســتخدامها فــي المدرســة، حيــث تــم التبــرع بالكتــب لمؤسســات تعمــل مــع األطفــال.

مبــادرة Habitat : والتــي تعنــى بخلــق مســاحة اجتماعيــة زراعيــة فــي المدرســة، حيــث قامــت بعمــل مســاطب 
زراعيــة وزراعتهــا بمحاصيــل موســمية.

مبــادرة قطــرات مــن بــالدي: والتــي تــروج فكــرة اســتخدام منتجــات طبيعيــة مــن مــوارد محليــة، حيــث قامــت 
بصنــع منتجــات مثــل مزيــل العــرق ومعجــون األســنان.

مبادرة التلوث البصري: والتي قامت بعمل فيديو توعوي عن أثر التلوث البصري في المدينة.

١

٢

٣

4

مدرسة الفرندز- البيرة
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مبــادرة أيــادي مبدعــة: والتــي قامــت بعمــل بــازار لدعــم المنتجــات اليدويــة الغذائيــة والحرفيــة، وتســتهدف ربــات المنــازل، 
باإلضافــة إلــى عمــل نشــاطات ترفيهيــة للطالبات.

مبــادرة شــوف واقــرأ: والتــي قامــت بتنظيــم سلســلة لقــاءات مــع األطفــال وذوي اإلعاقــة للترفيــه عنهــم والتوعيــة مــن 
خــالل القــراءة عبــر تمثيــل القصــص فــي عــدد مــن األماكــن.

وبنــاء علــى نجــاح برنامــج المــدارس للعــام األول فــي مدرســة الفرنــدز وللعــام الثانــي علــى التوالــي فــي المدرســة األرثوذكســية، 
اســتكملنا البرنامــج فــي العــام الدراســي الحالــي مــع المدرســتين وبدأنــا مــع مدرســة الوكالــة للبنــات UNRWA  فــي مخيــم عايــدة 

باإلضافــة إلــى مدرســة عبــاد الرحمــن فــي غــزة.

تابعنــا هــذا العــام برامجنــا مــع صناديــق النســاء فــي محافظــات رام هللا وســلفيت وأريحــا وجنيــن وطولكــرم، وتــم توفيــر منحتيــن مــن صنــدوق نســاء رام هللا، منحــة للمســاعدة فــي إنشــاء 
مطبــخ لجمعيــة ســيدات بيرزيــت الخيريــة، ومنحــة لمســاعدة جمعيــة نــادي ســيدات قــراوة بنــي زيــد علــى ضمــان مقاصــف المــدارس. هــذا باإلضافــة إلــى توفيــر تدريبــات ولقــاءات فــي عــدة 

مجــاالت تتعلــق فــي التفكيــر اإلبداعــي وعمــل أنشــطة مختلفــة لحشــد المــوارد للصناديــق.

١

٢

المدرسة األرثوذكسية - العيزرية

برنامج نساء تدعم النساء
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مجاورات

قمنا هذا العام بعمل مجاورات مختلفة والتي تطرقت لحاجات وأولويات المجتمع المحلي:

١

٢

اصنــع بنفســك حلــواًل مــن حولــك فــي غــزة، والتــي تتعلــق بصنــع أجهــزة بســيطة علــى نطــاق المنــازل مــن المــوارد المتوفــرة محليــًا، مثــل الطبــاخ الشمســي والمجفــف الشمســي وتنقيــة 
.DIY الميــاه، باإلضافــة إلــى طــرق تجهيــز مــواد تنظيــف فــي المنــزل. وســيتم تعميــم  التصاميــم بأفــالم قصيــرة علــى طريقــة

المساحات الخضراء من خالل الزراعة على أسطح المنازل، حيث قمنا بزراعة بعض األشتال الزراعية المثمرة على سطح أحد المنازل في مخيم الشاطئ، في مدينة غزة.
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٣

4

دور العطــاء المجتمعــي فــي تحقيــق الســيادة علــى الغــذاء: والتــي جمعــت مزارعيــن ولجــان زراعيــة وأعضــاء مجالــس قرويــة وأكاديمييــن وصحفييــن وناشــطين فــي المجــال لمناقشــة 
الموضــوع فــي أربعــة محــاور رئيســية: دور العطــاء المجتمعــي فــي دعــم المزارعيــن ذوي الحيــازات الصغيــرة، دور العطــاء المجتمعــي فــي الحفــاظ علــى البــذور البلديــة والمحليــة  وإنتاجهــا، 
دور العطــاء المجتمعــي فــي إحيــاء الميــاه فــي الطبيعــة والحصــاد المائــي، ومعاييــر تحقيــق الســيادة علــى الغــذاء فــي فلســطين. وتــم الخــروج بورقــة توصيــات مشــتركة ســيتم البنــاء 

عليهــا فــي نشــاطات مســتقبلية.

اصنــع بنفســك: فــي هــذه المجــاورة فــي رام هللا تــم التركيــز علــى صنــع مــواد مختلفــة باســتخدام المصــادر المحليــة. فقــد تعلمنــا كيــف نعمــل فــن األوريغامــي )فــن طــي الــورق(. وقــد 
قمنــا بصنــع الحلــى والمجوهــرات باســتخدام المصــادر المحليــة مثــل عجــم التمــر والزيتــون، وتعلمنــا كيــف نــزرع الصبــار فــي قــدور يمكــن إعــادة اســتخدامها مثــل المرطبانــات، وعلــب 

الطعــام وغيرهــا.
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دور المجتمع الجنوب إفريقي في محاربة نظام الفصل العنصري، حيث تحدث سعادة السفير أشرف سليمان، عن خبرته الشخصية.٥

٦

٧

تدريــب علــى الزراعــة الموســمية العضويــة المدعومــة مجتمعيــًا، بالشــراكة مــع مزرعــة أم ســليمان فــي بلعيــن، تعلــم المتدربــون عــن اإلنتــاج البيئــي للخضــار والفواكــه العضويــة باإلضافــة 
إلــى األعشــاب الطبيــة. كمــا قــام المتدربــون بتعلــم التنبيــت والتشــتيل فــي البيــت البالســتيكي، باإلضافــة إلــى التســويق المباشــر للمشــتركين والمطاعــم. 

العمل الجماهيري والشبابي أثناء االنتفاضة األولى، والتي جرت في غزة، حيث قام المتحدثون بنقل تجاربهم الشخصية. 
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التشبيك 
نعتبــر فــي مؤسســة داليــة فعاليــات التشــبيك والربــط بيــن المــوارد والطاقــات البشــرية المحليــة مــن أهــم العوامــل 
التــي تســاعد علــى تبــادل الخبــرات والمعرفــة والتعــاون المشــترك للنهــوض بمجتمعنــا باالعتمــاد أساســًا علــى مواردنــا 
وخبراتنــا المحليــة. وقمنــا هــذا العــام فــي برامجنــا المجتمعيــة بعمــل زيــارة ميدانيــة للمجموعــات الطالبيــة للتعــرف علــى 
مبــادرات شــبابية رياديــة فــي منطقــة بيــت ســاحور، باإلضافــة إلــى زيــارة المزراعيــن فــي منطقــة وادي فوكيــن، ومشــروع 

مطبــخ للنســاء فــي مخيــم العــزة.

ــارة ميدانيــة لعضــوات صناديــق النســاء فــي المحافظــات الخمســة، للتعــرف علــى جمعيــات نســوية  كمــا تــم عمــل زي
فاعلــة فــي منطقــة بيــت لحــم وبيــت ســاحور، واللقــاء مــع مبــادرات داعمــة لمجموعــات النســاء مثــل ســنبلة لبيــع 
األشــغال اليدويــة و مســار إبراهيــم للمســارات الســياحية والمجتمعيــة. باإلضافــة إلــى تنظيــم لقــاء مــع رياديــة األعمــال 

ــادة األعمــال وانشــاء الشــركات وإنجــاح المشــاريع.  نســرين مصلــح والتــي شــاركتنا عــن تجربتهــا فــي مجــال ري

كمــا تعاونــا مــع برنامــج I Know I Can  الصيفــي حيــث قمنــا بإرســال ُمدرٍّســتان متطوعتــان إلــى إثنيــن مــن المجتمعــات 
الحائــزة علــى منــح مجتمعيــة مــن داليــة ســابقًا. باإلضافــة قمنــا بتنظيــم يــوم تطوعــي فــي مزرعــة أم ســليمان المجتمعيــة 

فــي بلعيــن مــع برنامــج Go Palestine الصيفــي.

2017 2018

عدد المتطوعين

٥4

٧4

للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم الثامن
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الفلســطينية  مــع  بالشــراكة  الصنــدوق  تأســيس  تــم 
الجامعــات  طلبــة  دعــم  إلــى  ويهــدف  الطلبــة،  إلســناد 
وبعــد  المقابــل،  فــي  الجامعيــة.  دراســاتهم  إكمــال  فــي 
بتدريــس  الطلبــة  يقــوم هــؤالء  المنحــة،  الحصــول علــى 
بهــدف  المحليــة  مجتمعاتهــم  فــي  المــدارس  طلبــة 
تقويتهــم فــي مواضيــع مختلفــة مثــل الرياضيــات، العلــوم، 
ــة.  أي تقــوم هــذه المنحــة علــى  ــة والعربي اللغــة اإلنجليزي

المجتمعــي. العطــاء 

منــح  لتقديــم  التبرعــات  حشــد  واصلنــا   ،2018 عــام  فــي 
دراســية لطــالب الجامعــات الفلســطينية. فــي ربيــع عــام 
2018، تــم توفيــر ثمانيــة منــح، بينمــا فــي الخريــف تــم إعطــاء 
ثــالث. كمــا قمنــا بأنشــطة مرحــة مختلفــة مــن أجــل حشــد 
ــدوق، ففــي الصيــف أنشــأنا محطــة  التبرعــات لهــذا الصن
االبتســام فــي الحدائــق العامــة فــي رام هللا والبيــرة، حيــث 
شــاقلين  مقابــل  األطفــال  وجــوه  علــى  بالرســم  قمنــا 
بالصنــدوق،  شــركاؤنا  نظــم  الشــتاء  وفــي  للرســمة. 
 ،QuizNight نايــت  كويــز  الطلبــة،  إلســناد  الفلســطينية 

حيــث ذهــب ريــع التذاكــر للصنــدوق.   

الصناديق المجتمعية في دالية 06
صندوق التعليم
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يعانــي المجتمــع الفلســطيني فــي القــدس مــن انتهــاكات 
االحتــالل اإلســرائيلي بشــكل يومــي. حيــث يعمــل االحتــالل 
علــى طمــس الوجــود الفلســطيني فــي المدينــة. يهــدف 
هــذا الصنــدوق إلــى دعــم أولويــات المجتمــع المقدســي، 
البطالــة  ومواجهــة  المنــازل،  وتدميــر  التعليــم،  مثــل: 

وغيرهــا مــن األولويــات المتغيــرة. 

لــكل  دوالر   1000( لمبادرتيــن  صغيرتيــن  منحتيــن  قدمنــا 
تقديــم  عمليــة  بعــد  القــدس.  صنــدوق  مــن  منهمــا( 
القــدس  صنــدوق  لجنــة  قــررت  المفتوحــة،  الطلبــات 
بتوفيــر ثــالث منــح. قدمــت إحــدى المنــح دعًمــا لمبــادرة 
»مــن خربــوش لطربــوش« والتــي تهــدف إلــى تطويــر لعبــة 
تعليميــة بديلــة. ودعمــت المنحــة الثانيــة مبــادرة تعليميــة 
بديلــة تهــدف إلــى تدريــس العلــوم والهندســة مــن خــالل 
اســتخدام التكنولوجيــا. ســيتم صــرف المنحــة الثالثــة فــي 

بدايــة عــام 2019. 

صندوق القدس
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بدعــم أحــد أفــراد الشــتات مــن قريــة وادي فوكيــن والتــي تقيــم فــي بلجيــكا، تواصلــت مــع مؤسســة داليــة إلنشــاء صنــدوق 
لقريتهــا. يهــدف الصنــدوق إلــى دعــم المزارعيــن ذوي الحيــازات الصغيــرة فــي البلــدة. يتــم إدارة الصنــدوق مــن قبــل الفــرد 

الُمؤِســس للصنــدوق ولجنــة ُمنتخبــة مــن القريــة. 

فــي عــام 2018، تــم توفيــر منحــة بقيمــة 5 أالف دوالر أمريكــي مــن أجــل دعــم المزارعيــن ذوي الحيــازات الصغيــرة بالقريــة، 
والحفــاظ علــى أراضيهــم. 

صندوق وادي فوكين

% المتبرعون 
األفراد مقابل 
المؤسسات 

المتبرعة

2017 2018

كمية التبرعات من األفراد 

مقابل التبرعات من 

المؤسسات المانحة

عدد المتبرعين 

من األفراد مقابل 

المؤسسات

٢٠

٨٠٨٦

٣٣ VSمقابل

للمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم الثامن
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مؤسسة دالية 212121

المنح الموزعة
المنطقةالبرنامج/الصندوق/حدث حشد التبرعاتالممنوحون

قيمة المنحة
دوالر أمريكي/ شاقل

التفاصيل

المدرسة األرثوذكسية-برنامج إبدأ الشبابي في المدارسأيادي مبدعة
550 دوالرالعيزرية- ضواحي القدس

اليدويــة  المنتجــات  لدعــم  بــازار 
وعمــل  والحرفيــة،  الغذائيــة 
للطالبــات. ترفيهيــة  نشــاطات 

المدرسة األرثوذكسية-برنامج إبدأ الشبابي في المدارسشوف وإقرأ
تنظيم سلسلة لقاءات للتوعية 450 دوالرالعيزرية- ضواحي القدس

عن القراءة عبر تمثيل القصص.

مدرسة الفرندز - رام هللا برنامج إبدأ الشبابي في المدارسكتاب
550 دوالروالبيرة

توفيــر كتــب منهجيــة وال منهجية 
وعــدم  القــراءة  ثقافــة  لنشــر 
إهــدار الكتــب المنهجيــة التــي يتــم 
اســتخدامها فــي المدرســة، حيــث 
تــم التبــرع بالكتــب لمؤسســات 

تعمــل مــع األطفــال.
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المنطقةالبرنامج/الصندوق/حدث حشد التبرعاتالممنوحون
قيمة المنحة

دوالر أمريكي/ شاقل
التفاصيل

The Habitatمدرسة الفرندز - رام هللا برنامج إبدأ الشبابي في المدارس
450 دوالروالبيرة

خلــق مســاحة اجتماعيــة زراعيــة 
في المدرســة، حيث قامت بعمل 
وزراعتهــا  زراعيــة  مســاطب 

موســمية. بمحاصيــل 

مدرسة الفرندز - رام هللا برنامج إبدأ الشبابي في المدارسقطرات من بالدي
مثــل 350 دوالروالبيرة طبيعيــة  منتجــات  صنــع 

مزيــل العــرق ومعجون األســنان.

مدرسة الفرندز - رام هللا برنامج إبدأ الشبابي في المدارس التلوث البصري
عمل فيديو توعوي عن أثر 250 دوالروالبيرة

التلوث البصري في المدينة.

رحيق دقة-من 
تطوير لعبة تعليمية بديلة.1,000 دوالرمدينة القدسصندوق القدسخربوش لطربوش

أسعد كباجة-التعليم 
1,000 دوالرمدينة القدسصندوق القدسالبديل

مبادرة تعليمية بديلة تهدف 
إلى تدريس العلوم والهندسة 

من خالل استخدام التكنولوجيا.

خمسة عشر  مزارع 

ذوي الحيازات الصغيرة
دعم المزارعين ذوي الحيازات 5,500 دوالروادي فوكين - بيت لحمصندوق وادي فوكين

الصغيرة لالعتناء بأراضيهم.

مقاصف المدارس- 
جمعية نساء قراوة 

بني زيد
توفير وجبات صحية ألطفال 3,500 دوالرقراوة بني زيد – رام هللاصندوق نساء رام هللا

المدرسة في المنطقة.
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المنطقةالبرنامج/الصندوق/حدث حشد التبرعاتالممنوحون
قيمة المنحة

دوالر أمريكي/ شاقل
التفاصيل

مطبخ لجمعية 
سيدات بيرزيت 

الخيرية
إنشاء مطبخ إلدرار دخل 3,500 دوالربيرزيت-رام هللاصندوق نساء رام هللا

للجمعية.

زينة تجمعنا- جمعية 
زينة التعاونية

مزاد التغيير االجتماعي-حدث لحشد 
2,660 شاقلأم البدر-قطاع غزةالتبرعات

إنتاج ألعاب يدويًا باستخدام 
المصادر المحلية لألطفال 

وتمكين نساء القرية اقتصاديًا.

مطبخ عابود-جمعية  
سيدات بربارة 

مزاد التغيير االجتماعي-حدث لحشد 
2,610 شاقلعابود-رام هللاالتبرعات

إنشاء مطبخ إلدرار دخل 
للجمعية، ودعم نادي المسنين 

النهاري.

طب بشري-جامعة القدس.550 دوالرجبل المكبر-القدسصندوق التعليمروان عصا

أسعد كباجة-التعليم 
1,000 دوالرمدينة القدسصندوق القدسالبديل

مبادرة تعليمية بديلة تهدف 
إلى تدريس العلوم والهندسة 
من خالل استخدام التكنولوجيا

خمسة عشر 
مزارعين ذوي 

الحيازات الصغيرة
دعم المزارعين ذوي الحيازات 5,500 دوالروادي فوكين-بيت لحمصندوق وادي فوكين

الصغيرة لالعتناء بأراضيهم

اإلدارة العامة، جامعة بيرزيت.550 دوالرأبو فالح-رام هللاصندوق التعليممحمود أبو حية
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المنطقةالبرنامج/الصندوق/حدث حشد التبرعاتالممنوحون
قيمة المنحة

دوالر أمريكي/ شاقل
التفاصيل

هندسة أنظمة حاسوب- 550 دوالربيت سوريك-ضواحي القدسصندوق التعليمأحمد جمل
جامعة بيرزيت.

صيدلة-جامعة النجاح الوطنية.550 دوالرعرابة - جنينصندوق التعليمسارة خلف

االقتصاد واألعمال-الكلية 550 دوالرسلواد- رام هللاصندوق التعليمحنان حماد
العصرية الجامعية.

القانون- جامعة النجاح 550 دوالررأس عطية-قلقيليةصندوق التعليمسندس مراعبة
الوطنية.

هندسة أنظمة حاسوب- 550 دوالردير جرير-رام هللاصندوق التعليمأالء حشيش
جامعة بيرزيت.

المحاسبة-جامعة بيرزيت.550 دوالربيت دقو-ضواحي القدسصندوق التعليمعبد الكريم بدر

هندسة معمارية-جامعة 600 دوالردورا-الخليلصندوق التعليمتسنيم جواعدة
بوليتكنك فلسطين.

إعالم-جامعة بيرزيت.600 دوالردير جرير-رام هللاصندوق التعليمحنين زيدان

علوم مالية ومصرفية- جامعة 600 دوالرمخيم العين-نابلسصندوق التعليمربى خروشة
النجاح الوطنية.
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عدد المجتمعات المتلقية للمنح
)برامج وصناديق مجتمعية(

عدد المنح الموزعة
)برامج وصناديق مجتمعية(

الضفة الغربية

١٥
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١٢
١١
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٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١
٠

القدس غزة القدسالضفة الغربية غزة

٧٥
٧٠
٦٥
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٥٥
٥٠
٤٥
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٣٥
٣٠
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٢٠
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٥
٠

عام 2017
عام 2018

عام 2017
عام 2018
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المؤشرات
عام ٢٠١٨عام ٢٠١٧المؤشر

5474عدد المتطوعين

5292عدد المتبرعين لدكان

عدد المتبرعون:

3 فلســطين             داخــل  مــن  األفــراد  المتبرعــون  أ. 
   6 الشــتات          مــن  األفــراد  ب. المتبرعــون 
3 التضامــن         مــن  األفــراد  المتبرعــون  ج. 
4 المتبرعــة                        الشــركات  د. 

33 فلســطين   داخــل  مــن  األفــراد  المتبرعــون  أ. 
   5 الشــتات          مــن  األفــراد  ب.المتبرعــون 
21 التضامــن        مــن  األفــراد  المتبرعــون  ج. 
5 المتبرعــة                        الشــركات  د. 

% المتبرعون األفراد مقابل 
المؤسسات المتبرعة

أ. كمية التبرعات من األفراد مقابل 
التبرعات من المؤسسات المانحة 

ب. عدد المتبرعين من األفراد مقابل 
المؤسسات 

أ. %20

ب. %33

أ. %80

ب. %86

08



التقرير السنوي ٢٠١٨
مؤسسة دالية 272727

عام ٢٠١٨عام ٢٠١٧المؤشر

عدد المجتمعات المتلقية للمنح
     15 الغربيــة             الضفــة 
2 غــزة                        
5 القــدس                      

     14 الغربيــة             الضفــة 
1 غــزة                        
               4 القــدس       

عدد المنح الموزعة
)البرامج والصناديق المجتمعية( 

21 الغربيــة             الضفــة 
4 غــزة                        
5 القــدس                      

  43 الغربيــة             الضفــة 
1 غــزة                        
5 القــدس                      
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09عائلة دالية
فريــق داليــة: عايشــة منصــور: المديــرة التنفيذيــة، رانيــة يونــس: المســؤولة الماليــة، رشــا صنصــور: مســؤولة االتصــاالت وكتابــة التقاريــر، لينــا اســماعيل: مســؤولة برامــج 

مجتمعيــة، أمجــاد أبــو عليــا: المســاعدة اإلداريــة، علــي الــرزي: مســؤول برامــج مجتمعيــة فــي غــزة.

مجلس اإلدارة: علياء ناصر الدين، حكمت بسيسو، سريدة حسين، ينال حمودة، رامي حناوي، آردا شمشوم، نادر داغر، رياض عيسه، فداء توما.

الهيئــة العموميــة: آردا شمشــوم، عليــاء ناصــر الديــن، بســمة أبــو صــوي، نائلــة عايــش، فاطمــة أبــو كتــة، ســامي عالــول، فــداء تومــة، حكمــت بسيســو، رامــي حنــاوي، ســهام 
رشــيد، ينــال حمــودة، شــادي عبــد الهــادي، عبــد هللا أبــو كشــك، لونــا ســعادة، ســريدة حســين، نــادر داغــر، أشــيرة رمضــان، ريــاض عيســه، جهــاد شــجاعية، يــارا عبــد الحميــد، 

فريــد طعــم هللا، زينــب ســبيتان، فــداء موســى، عزيــزة موســى، ليليــان كوربيزيــه

ــة، دوردو جيــن، محمــد قرعــان، عمــر الطويــل،  ــد ظــرف، محمــود كتان ــرزي، رائ المتطوعــون: محمــد ريمــاوي، أنــس ســلعوس، راتــب محيســن، معــراج قرعــان، مهنــد اســماعيل، علــي ال
إبراهيــم قرعــان، أحمــد عنــاب، ســحر قرعــان، ديمــا مســعود، ريــم بحــر، بــدر عبيــد، محمــد صــالح، رايــة زيــادة، علــي مســمار، يوســف صالحــي، رهــام دراغمــة، ميــس شــديد، فريــد دردوك، عبــادة 

دويــكات، إيمــان ضراغمــة، طــه كركــي، صقــر أبــو حطــب، هانــي غــازي، ســما عنفــوص، كريــس عقــل، محمــود جباريــن، ربــى حســن، عــز الديــن بخــاري، كوثــر زبــون، رهــام اســحق، كريســتل وطــارق 

عليــان، اســطوانات )رشــا صنصــور، مايــا خالــدي، ديمــا عــوض، مهــا صنصــور(، علــي إبراهيــم، نــوال خليلــي، صايــل صوافطــة، يــارا عبــد الحميــد، ناديــن عاصــي، ليليــان كوربيزيــه، لبنــى ُمــّرار، مريــم 

قديمــي، آكســيل تســتا كارميناتــي، ماجــدة بيســارد، وليــد ســنكري، دينــا هّبــال، هيليــن حــواري، نهايــة حســن، نهايــة خــروب، نســرين مصلــح، مريــم عبــد المحســن، ربــى خليــل، أســامة أبــو نــدى، 

دون ريتشاردســون، بســمة حجــوج، نائلــة حنــدوش، أســيل حنــدوش، رانيــة يونــس، منــال العلمــي، لوريــن صنصــور، ســراب حجــاوي، محمــود أبــو عيــاش، ســعادة الســفير أشــرف ســليمان، 

حنــا قاحــوش، إيمــان عميــرة، زينــب اســبيتان، ريــم خليــل، حنــان وحــوش، ملــك ســعيد، ســالم بنــدك، أود جريجــوار، خيمينــا أوســوريو، جيســيكا ســيلفاني، جــود ، آيــة، لينــا إســماعيل، مجموعــة 

Go Palestine، مركــز خليــل الســكاكيني، كمنجاتــي للموســيقى.
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المتبرعــون األفــراد: ســتيفان جاســتير، إدوارد ثومبســون، ســوزان كوبلمــان، بوليــن ســولمن، كيــرن بيتلمــان، مينــا رنتيســي، أدريانــا بونــص، جيــل مانســكي، كاثــي كيلنــك، 
خريجيــن يــس وآكســس / أميديســت، كيرســتي رايــت، عليــا دجانــي، حنــان عــوض، شــادية خلــف، رامــي حنــاوي، كاثريــن هيرولــد، نديــم حســن، مــزاد التغييــر االجتماعــي.

لجنة صندوق التعليم: وحيد جبران، اسماعيل أبو عرفة، اسناد للطلبة، فداء موسى، منال عوض.

الشركات المتبرعة: شركة بيرزيت لألدوية، شركة المشرق، بيوند ديزاين، آي برينت، ريتاج للحلول اإلدارية، راية إف إم، مطعم الجسر.

متبرعو صندوق الشتات: يوجيني هارفي.

متبرعــو دّكان: عمــر تســديل، لــورا ويــك، روجــر هيكــوك، شــيري الب، هيليــن حــواري، أديــل سبايســر، قصــي خليليــة، إبراهيــم عبــد القــادر، نــادر وســما زينــة، ملــك مصــري، 
اليزابيــث تســديل، جــاي كروســالند، جيــزل طوباســي، لوريــن صنصــور، جمــان مــزاوي، رمــزي صنصــور،  مهــا صنصــور، رامــي صنصــور، هاشــم وبيرنــي الشــوا، معــراج قرعــان، 
هنــا خليــل، زينــب ســمارة، منــال الشــامي، ســيلفيا قشــوع، كاتيــا خــوري، باســمة أبــو جبــر، آردا شمشــوم، بنــان الحمــوري، ســيرينا وجــون حنضــل، خليــل نخلــة، دينــا الشــلة، رانيــة 
جــواد، روان طــرزي، ســراب بصــالت، أليــس يوســف، هــدى بــدوي، ليمــا عنفــوص، ســاندرا خــوري، جــورج وروان خــوري، جــورج ورينــه بهــو، عامــر نتشــه، وليــد ُغــزي، ربــى حســن، 
فريــد طعــم هللا، نــوال خليلــي، ســيلفيا زيتــا، منيــر وهديــل قــّزاز، نــور الــالال، هيفــاء أســعد، ابتســام مشــني، مــارا النــغ، نيكــول حســين، ســينثيا ديكــروز، نجلــة عبــد اللطيــف فالنــدر،  
خلــود عابــد، حنــا خليــل، وســيم غنتــوش، ريــم خليــل، بيتينــا زبيــدي، ســليمة خليــل، حــازم ابــو غزالــة، شــادس صفــدي، ثنــاء نــوارة، يــارا عبــد الحميــد، امــل عبــاس، بيلنــدا شــماع، 
االء يعقــوب، ينــال الحمــوري، عــال وهبــة عيــد، كيلســي جونســون، نــادر داغــر، رجــاء شــحادة، رنــدا عبــاس، اســالم نصــر، رنــا نشاشــيبي، نــوران نصيــف، ثيريســا هانشــمان، أم ثائــر نــور، 

أم احمــد الشــامي، انــي ثيــودوري، محمــود بحيــص، بــركات فــالح.

متبرعــو صنــدوق التعليــم: نزاليــن محمــد، اســماعيل أبــو عرفــة، رائــد عبــد اللطيــف، منــال عــوض، عايشــة منصور، يســرى منصور، شــادية خلــف، الري ســتيلمان وأصدقائه، 
أعضــاء مجلــس إدارة داليــة، رانيــة يونــس، فــداء موســى، ناريمــان رجــب، عزيــزة موســى، مايــا شمشــوم، أمينــة طعــم هللا، جهــاد شــجاعية، محمــود قطــري، داود نّصــار، باســمة 
أبــو غربيــة، رشــا صنصــور، أيــة الواديــة، الري ســتيلمان وأصدقائــه، ريــاض مصطفى-كويزنايــت فلســطين، مقهــى ســينغر، محطــة االبتســام فــي حديقــة االســتقالل، إســناد 

للطلبة.

المؤسسات المانحة:

لجنة صندوق القدس: خالد فّراج، هيام عليان، منتصر ادكيدك، نور الدين عمرو.

لجنة مزاد التغيير االجتماعي: يارا عبد الحميد، نائلة حندوش، فداء توما، جمال حداد، فراس زغل، حجازي نتشة، يزن خليلي، ربى خليل، ريم خليل.
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Ramallah, Palestinian Authority

+970-2-298-9121
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للتواصل معنا

Global Fund for Community Foundations, Global Fund for Women, Middle East Children's Alliance, CCFD, Drosos Foundation, Lush, 
Heinrich Böll Stiftung, MADRE, European Endowment for Democracy, SparkPlug Foundation.
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