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التقرير
السنوي 



أصدقاء دالية االعزاء،
تقديم  إلى  تسعى  والتي  دالية،  لمؤسسة  السنوي  التقرير  تقديم  الرسالة  هذه  خالل  من  يسعدني 

نموذج من عطاء مجتمعي، يعتمد على الموارد المجتمعية المتاحة. 
لقد شكل عام ٢٠١٦، عام تحدي وإنجاز. حيث واجهت مؤسسة دالية صعوبات مالية وإدارية كبيرة، 
تراكمت عبر السنوات. هذة التحديات وضعتنا على مفترق طرق حاسم، إما أن نجتازه ونستمر بقوة 
ونجاح وإما إن نفشل وننسحب. وهنا يسعدني أن اقول إننا خرجنا من هذا المأزق أكثر قوة وثباتا على 
المبادئ والرؤيا التي انطلقنا منها، وإننا وعلى الرغم من جميع هذه العقبات إال إننا استطعنا إنجاز 

الكثير على المستوى اإلداري والميداني.

فعلى المستوى الميداني إضافة إلى االستمرار في تنفيذ برامجنا المعتادة تمكنا من إطالق برنامج 
أجل دعم  نساء من  وبرنامج  تقرر،  القرية من  برنامجي  غرار  على  برنامج  بالشباب، وهو  ُيعنى  شبابي 
النساء، برامج تشجع وتدعم الحوار فيما بين أفراد المجتمع بكافة فئاته، لتحدد أولوياتها واحتياجاتها، 

وتثمن كافة الموارد المتاحة لها، وتكون قادرة على اإلستثمار فيها.

الخبرة  أشخاص من ذوي  إشراك  الموارد من خالل  بين  الربط  على  العام  أكبر هذا  بجهد  العمل  فتم  المجتمعية  البرامج  جانب هذه  إلى 
واألفكار المبدعة، مع األفراد في المجتمع المحلي، ليقوموا بتوظيف كل هذه الموارد في خدمة مجتمعاتهم.  

وألن العطاء المجتمعي الذي تعمل باتجاهه مؤسسة دالية يهدف للوصول إلى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ففي هذا العام 
أيضًا تواصل عقد اجتماعات وسلسلة حوارات إليجاد آلية تسهل على الفلسطينين في مناطق الشتات من تشكيل جسر متين مع األهل 
في الداخل من شأنه تطوير الموارد الفلسطينية، وإحياء التقاليد والعادات اإليجابية مثل "العونة" التي تشجع على التطوع والتكافل. إلى 
في  القرار  في  يتعلق  فيما  حقنا  وممارسة  أولوياتنا  تحديد  في  كفلسطينيين  حقنا  يحترم  بما  المساعدات  نظام  لتغيير  المناصرة  جانب 

التنمية.

أما على المستوى اإلداري، فلم يكن لينجح مستوى العمل على الصعيد الخارجي، بدون أساس قوي للعمل داخليًا، والذي تم إعادة تقويته 
وتثبيته بما يضمن أنظمة وسياسات وقاعدة حوكمة تشكل نقطة الربط بين الماضي وما نحن عليه حاليًا وإلى ما نصبو إليه مستقبًال. 

وإلى  من  ليخرج  منا،  يبدأ  الذي  المجتمعي  والنهوض  بالتغيير  اإلدارة  ومجلس  والتنفيذي  اإلداري  المؤسسة  طاقم  من  كل  آمن  لقد 
المجتمع كخطوة أولى نحو اإلعتماد على مصادرنا الذاتية والعمل نحو إصالح نظام الدعم الدولي بما يحترم حقنا كفلسطينين في قيادة 

التنمية، وحقنا في تقرير المصير.

نحو عطاء مجتمعي برؤيا أكثر وضوحا ونضجا، نعمل معا للوصول إلى مجتمع يقود تنميته بنفسه،

بسمة أبو صوي

رسالة رئيسة مجلس اإلدارة



أصدقاء دالية األعزاء:
شّكل عام ٢٠١٦، عام تحول لمؤسسة دالية، فعند انضمامي في أواخر شهر آب ٢٠١٥، كانت مؤسسة 
دالية تواجه أزمة حقيقية على نواحي متعددة، ونتيجة لذلك واجهت مع مجلس اإلدارة قرارت صعبة 
المؤسسة  من  منحة  تلقينا  الحظ  ولحسن   ٢٠١٦ عام  أوائل  في  دالية.  مؤسسة  مستقبل  بشأن 
األوروبية من أجل الديمقراطية (EED)، التي أتاحت لنا فرصة الحفاظ على استدامة عمل المؤسسة، 

وتمكيننا من توظيف اثنان من الموظفين في مناصب رئيسية وانضمامهم إلى الفريق.

مع فريق دالية، عملنا ونعمل لتقوية برامجنا والحوكمة اإلدارية من خالل: -
الذي  فلسطين،  في  الشباب  يستهدف  جديد  برنامج  إنشأنا   ٢٠١٦ عام  -في  المجتمعية  البرامج     
المجتمعية  لبرامجنا  مماثلة  منهجية  ضمن  يعمل  برنامج  وهو  الشبابي"،  "إبدأ  إسم  عليه  أطلقنا 
األخرى، برنامج القرية من تقرر، وبرنامج نساء من أجل دعم النساء. نقوم من خالل هذه البرامج بتيسير 

تقديم المنح بقيادة المجتمع، سواء على القرية بأكملها، أو النساء، أو الشباب، تحديد أولوياتها، 
ويكون التصويت لصالح المبادرة التي تناسب احتياجاتهم. كما نقوم أيضا برفع مستوى الوعي حول أهمية العطاء المجتمعي الذي يمكننا 
الموارد  تحديد  على  المجتمع  تشجيع  إلى  باإلضافة  المادية.  وغير  المادية  الموارد  خالل  من  مجتمعنا  تنمية  في  المساهمة  من  جميعا 

المحلية وحشدها لدعم تنفيذ أولوياتها.

    حشد المجتمع -مع إنشاء برنامج إبدا الشباب، بدأنا بتطوير منهج ليتم استخدامه كتوجيه لقادة المجتمع، وأفراد المجتمع الذين يعملون 
على ضمان تنمية مستدامة في مدنهم وقراهم. حيث يركز المنهج على الركائز األربع األساسية لضمان تنمية شاملة للمجتمع على الجانب 

االقتصادي، االجتماعي، البيئي، والثقافي. 

   مبادرة دّكان -من أجل تنوع مصادر الدخل إلى جانب وصل العطاء المجتمعي في جميع أنحاء فلسطين، قمنا بإنشاء مبادرة دّكان في 
أواخر صيف ٢٠١٦. جاءت فكرة دّكان والتي تتمثل في بيع أغراض مستعملة، لتجسيد مبدأ العطاء المجتمعي، فاألغراض التي يتم بيعها 
في دّكان هي تبرعات منحها أفراد من المجتمع الفلسطيني، قاموا بالتبرع بأغراض مازالت صالحة لإلستعمال لكنهم لم يعودوا بحاجة لها، 
وقاموا بشراء أغراض أخرى ضمن احتياجاتهم من دّكان أيضًا، فكأن المجتمع نفسه هو المانح والمستقبل. مبادرة دّكان في الوقت الحالي 

هي متنقلة إلى حين توفر مكان ثابت في المستقبل.

   ربط وتشبيك -على مدى العام الماضي، قمنا كمؤسسة مجتمعية بتوفير ساحة عامة للمجتمع للمشاركة والتبادل فيما بينهم، فتم 
للزراعة الداعمة المجتمعية، استدامة مجتمعية ذاتية  عقد مجاورات متعددة منها مناقشة بدائل عملية للكهرباء في فلسطين، نماذج 
من خالل التجربة الكوبية. وذلك إلى جانب دورنا في تسهيل الربط بين الموارد المحلية. على سبيل المثال، في شهر نيسان ٢٠١٦، قمنا 
الله مع أهالي قرية سوسيا، حيث قدم المركز حصة يوغا في قرية سوسيا ألفراد من أماكن  بالتشبيك بين مركز فراشة لليوغا في رام 

مختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي حول الوضع في القرية، وكذلك لدعم االقتصاد المحلي من خالل السياحة البديلة.

   الحكم واإلدارة – إلى جانب العمل المجتمعي لم نغفل في مؤسسة دالية عن تقوية الوضع الداخلي للمؤسسة، فعملنا على تحسين 
الحكم واإلدارة التنظيمية لدينا. فخالل هذا العام، قمنا بمراجعة وتحديث السياسات اإلدارية والتنظيمية والمالية للمؤسسة، إلى جانب 
سياسة إدارة المنح مع اإلجراءات الخاصة بها، من أجل توضيح األدوار ودعم الموظفين في عملهم. وفي العام المقبل، سنقوم بمراجعة 
سياسة الرعاية المالية وتنقيحها بحسب الحاجة. كما إننا نخطط لتطوير إجراءات تمكن المجتمع من إرسال مقترحاتهم ومالحظاتهم بهدف 

التحسين المستمر لعملنا.

رسالة المدير  التنفيذي



    بناء مجتمع من المانحين- خالل عملنا نسعى إلى تقوية مجتمع من المانحين، فمفهوم المؤسسة المجتمعية كمؤسسة دالية يحّتم 
علينا إن نعمل كمضيف لموارد المجتمع المادية وغير المادية والتي تعود للمجتمع سواء موارد من المجتمع الفلسطيني في الداخل أو 
الخارج، إلى جانب األصدقاء المتضامنين مع الفلسطينين. على هذا النحو، نستقبل المتطوعين للعمل في مؤسسة دالية وفي المجتمع، 
حيث قمنا في عام ٢٠١٦ باستضافة اثنين من المتطوعين الذين تطوعوا في قرية الزاوية وقرية سوسيا، واستضفنا عدد من المتطوعين 
في مكتبنا الذين ساهموا في دعم عملنا. تلقينا تبرعات مالية من أفراد في فلسطين، ومن مؤسسات غير ربحية، مثل مؤسسة فلسطين 
للتنمية التي مّكنتنا من إطالق برنامجنا إبدأ الشبابي في شهر نيسان من هذا العام، كما تلقينا تبرعات من أصدقائنا الذين يعيشون في 

الخارج. هذا هو العطاء المجتمعي الذي نأمل في تقويته من أجل دعم تقرير المصير والتنمية الصامدة في فلسطين.

aisham@dalia.ps أرحب في تعليقاتكم ومالحظاتكم دائما وفي أي وقت على بريدي اإللكتروني

ألن العطاء المجتمعي هو كنزنا الوطني

نحو العطاء المجتمعي،
عايشة



1

برامج مجتمعية:
برنامج إبدأ الشبابي:-

بدأت مؤسسة دالية في هذا العام برنامج ابدأ الشبابي، الذي يشجع الشباب على المساهمة في تنمية مجتمعهم، عن طريق مبادرات 
ومشاريع شبابية يتم تحديدها واختيارها من شباب البلدة، و ذلك إليمان مؤسسة دالية بأهمية نشاطات تنمية المجتمع  من الشباب، بناًء 

على أولويات المجتمع نفسه وقيادته لعملية التنمية باستخدام موارده المحلية، بعيدًا عن المشاريع المشروطة.
يضم البرنامج، مشروع تنمية اإلقتصاد المحلي الشبابي، والذيُ ينفذ في ستة تجمعات في الضفة ضمن مناطق رام الله، القدس، والغور. 
حيث تقوم مجموعات الشباب بتحديد احتياجات مجتمعاتهم أو فئة منه و بناًء عليه تكوين أفكار ومقترحات مشاريع تبعا للمعايير التالية:-

    تلبية احتياج للمجتمع، أو حل مشكلة تعود بالفائدة على المجتمع.
    استخدام الموارد المحلية من طاقات بشرية وخبرات ومهارات باإلضافة إلى حشد الموارد المادية، التي توضع جميعها تحت مسمى 
المساهمة المجتمعية، واستخدام الموارد المحلية، على أال تقل قيمتها (المادية وغير المادية) عن ٢٥٪ من قيمة المنحة المقدمة من 

مؤسسة دالية.
    أن يكون المشروع المقترح مجديا ماديا ومستدام.

    أن يراعي المشروع الجوانب البيئية واالجتماعية في المجتمع.

يخدم  مشروع  أي  بالتصويت  يقررون  من  هم  أن  حيث  الشباب،  لفئة  مفتوح  اجتماع  في  لها  التصويت  طريق  عن  المشاريع  اختيار  ويتم 
المجتمع وبالتالي يتم دعمه بمبلغ صغير من المال. يتم التصويت على أفضل مشروعين في كل من التجمعات الستة، أي سيتم العمل 

على ١٢ مشروع بقيادة وتنفيذ الشباب لهذه المشاريع في بداية العام الجديد.
حتى اآلن، تم اقتراح و التصويت على ثمانية مشاريع في كل من مناطق رام الله و األغوار، و سيتم تحديد المشاريع من قبل فئة الشباب 

في منطقة القدس في بداية العام القادم.
المشاريع التي تم التصويت عليها هي كالتالي:

   صّفا: كافتيريا إبدا ومجموعة حديقة المروج من صفا.
قامت المجموعات الشبابية بتقييم وتحديد االحتياجات لمجتمعهم، وارتأت الحاجة إلى مساحة 
حديقة  اختيار  تم  وبالتالي  واالجتماعية.  الثقافية  الفعاليات  وعقد  للتواصل  عامة  اجتماعية 

المروج العامة وكافتيريا إبدأ لتوفير وجبات محلية الصنع في هذه المساحة.

وعبر  والمميزة محليًا  التراثية  المنتجات  لبيع  وُقرطّله  الجمهور  مركز خدمات  النوباني:  مزارع     
اإلنترنت.

الحاجة  الشباب  ارتأت مجموعات  القرية،  الثقافي واالجتماعي في  إحياء المشهد  إعادة  بهدف 
قبل  من  الصنع  محلية  والحرف  المنتجات  لبيع  اإلنترنت  شبكة  وعلى  محليا  دّكان  عمل  إلى 
للسالل  التقليدي  المسمى  إلى  نسبة  ُقرطّلة  تسميته  وتم  البلدة،  في  والحرفيات  الحرفيين 
المصنوعة يدويًا.  كما تم التصويت على مركز خدمات الجمهور لتقديم الخدمات الالزمة ألبناء 

البلدة بدال من االضطرار إلى السفر إلى أقرب مركز مدينة للحصول على هذه الخدمات.

محافظة رام الله والبيرة
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غور األردن

    الجفتلك: مطبخ سنابل الريف ومركز الغزالن الرياضي والصحي. 
لقد صوت شباب وشابات الجفتلك على أفضل مبادرتين والتي يحتاجها المجتمع، مطبخ 
سنابل الريف، والذي يقدم وجبات محلية الصنع للمواطنين وللمداس القريبة، باإلضافة 
إلى مساحة عامة لتقديم هذه الوجبات المغذية. المبادرة الثانية، والتي تم التصويت لها 

بحماس، تتضمن مركز رياضي وصحي للمجتمع بقيادة الشباب المحلي.

    فصايل: حديقة فصايل المجتمعية وحديقة كافتيريا النسيم.
فصايل في غور األردن أيضا وجدت بأن من االحتياجات الماسة في المجتمع هو مكان 
المجتمعية  لحديقة فصايل  التصويت  تم  وبالتالي  وأطفالهم،  للعائالت  واجتماعي  عام 

وكافتيريا النسيم التي ستقدم وجبات محلية من تحضير نساء البلدة.

كل المبادرات آنفة الذكر سيكون لها بعد اقتصادي مّدر للدخل والذي يضمن استدامة 
هذه المبادرات، وكل منها تبلغ قيمة المنحة لها ١٢٥٠ دوالر.

كما سيتم البدء بتنفيذ برنامج "إبدأ" في كل من ضواحي القدس وغزة في بداية العام 
القادم، حيث سيتم دعم ستة مبادرات في هذه المناطق.

في  األرثوذكسية-بيثاني  المدرسة  طالبات  مشروع  الشبابي  ابدأ  برنامج  يضم  أيضا، 
الطالبات على  إلى تشجيع  الثانوية. ويهدف في األساس  المرحلة  العيزرية مع طالبات 
عن  أهمية  يقل  ال  دور  ولهن  مسؤوالت  فاعالت  كمواطنات  مجتمعهن  في  اإلنخراط 
مع  منه،  فئة  أو  المحلي  المجتمع  يخدم  مشروع  فكرة  إليجاد  المجتمع.   فئات  باقي 
التركيز على استخدام الموارد المحلية المالية وغير المالية، وسيتم التصويت على أفضل 
المجموعة  إعطاء  وبالتالي  المدرسة،  في  والمعلمين  الطالبات  قبل  من  مبادرة  فكرة 
تنفيذ  المباشرة في  ثم  دالية، ومن  المنحة من مؤسسة  التصويت  أغلبية  على  الحائزة 

المبادرة. سيتم تنفيذ مبادرة الطالبات في الربع األول من العام القادم.

الفائدة  إثبات  في  تتمثل  معايير  على  دالية  مؤسسة  تركز  برامجنا،  جميع  في  كما 
الموارد  واستخدام  المجتمعية  المساهمة  للمجتمع،  معين  احتياج  سد  أو  المجتمعية 
المحلية  المصادر  من  توفيره  يجب  المنحة  قيمة  من   ٪٢٥ األقل  (على  المحلية 

والمجتمعية، مالية وغير مالية)، ومراعاة الجوانب البيئية واالجتماعية.
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برنامج النساء من أجل دعم النساء:

في برنامج القرية من تقرر لهذا العام تم متابعة صناديق القرى من قبل مؤسسة دالية في كل من الزاوية وبرقة، وبدأنا برنامج القرية 
اجتماع مفتوح،  لهما في  بالتصويت  المجتمع  قام  لمجموعتين  منحتين  توفير  األولى  المرحلة  تم في  حيث  تقوع،  قرية  تقرر في  من 
كأفضل مجموعتين فاعلتين في البلدة، وبناءا عليه تم تقديم المنحتين لمجموعة شباب تقوع الرياديين ومجموعة الغد لمناصرة ذوي 
اجتماع  في  البلدة  أهل  قبل  من  عليهما  الموافقة  تمت  واللذين  المقترحين  مشروعيهما  بتنفيذ  حاليا  المجموعتين  وتقوم  اإلعاقة، 
مفتوح. مشروع الشباب الرياديين يتمثل في دعم قطاع الشباب عن طريق عمل نشاطات توعوية وترفيهية لفئة الشباب، باإلضافة إلى 
البلدة والتعريف بنشاطاتها  عمل فرقة دبكة تمثل بلدة تقوع فنيا وثقافيا، وعمل مجلة محلية في بلدة تقوع تهدف إلى نشر اخبار 

والتي من خاللها سيتم توفير دخل للمجموعة الستكمال نشاطاتها مستقبال.

من  وغيرها  الغذائية  المواد  توفر  استهالكية  مؤسسة  إنشاء  في  يتمثل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لمناصرة  الغد  مجموعة  ومشروع 
دخل  وسيعود  اإلعاقة،  لذوي  عمل  فرص  أيضا  ستوفر  والتي  اإلعاقة،  ذوي  لعائالت  مخفض  وبسعر  للجميع  المنزل  مستلزمات 

المؤسسة لمجموعة الغد والذي سيدعم نشاطات مستقبلية لها. قيمة المنحة لكل من المشروعين تبلغ ٦٠٠٠ دوالر.

من الجدير بالذكر إن هناك مساهمة محلية من أهل البلدة للمشروعين باإلضافة إلى المنح تفوق قيمتها عن ٥٠٪ من قيمة المنحتين.
في المرحلة الثانية للبرنامج، تم إنشاء صندوق لبلدة تقوع لحشد موارد البلدة ووضعها في خدمة وتنمية المجتمع بناءا على احتياجاته 
وأولوياته، حيث تم تشكيل لجنة صندوق والتي تتمثل مهمتها في تنفيذ نشاطات الصندوق المقررة من قبل المجتمع ومتابعة آلية 
العمل. ووضعت مؤسسة دالية مبلغا من المال، قيمته ٦٠٩٤ دوالر إلطالق الصندوق مع مساهمة أهل البلدة بما ال يقل عن ٢٥٪ من 

قيمة المبلغ الموفر من مؤسسة دالية.

وستبدأ لجنة الصندوق في العام القادم العمل على تنفيذ المشاريع التي يجمع المجتمع عليها بعد حشد الموارد الالزمة لتنفيذها.
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6094

6000

6000
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3240 

برنامج القرية من تقرر:

المنح المقدمة خالل عام ٢٠١٦

قيمة المنحةالمنطقةالبرنامجالمستفيدين
المشروع /دوالر

برنامج القرية من تقررصندوق القرية

إنشاء مؤسسة استهالكية توفر المواد
الغذائية و غيرها من مستلزمات المنزل

للجميع وبسعر مخفض لعائالت
ذوي اإلعاقة

لدعم أولويات المجتمع المحلي

دعم قطاع الشباب عن طريق عمل
نشاطات توعوية وترفيهية لفئة الشباب

المساهمة في سرد واقع الحياة اليومية
ألهالي غزة وخاصة المتضررين من

عدوان ٢٠١٤.

مشروع تربية الدواجن

تقوع

تقوع

تقوع

غزة

جبع

برنامج القرية من تقرر

برنامج القرية من تقرر

صندوق غزة

صندوق النساء

مجموعة الغد
 لمناصرة ذوي اإلعاقة

مجموعة
 الشباب الرياديين

مبادرة الدعم
 الدولي في فلسطين

جمعية سيدات جبع

النساء في محافظات سلفيت  إلى متابعة صناديق  باإلضافة  العام،  بدأنا في هذا  لقد 
وجنين وطولكرم ورام الله وأريحا، برنامج "نساء تدعم النساء" في منطقة جنوب الخليل، 
حيث سيتم توفير منحتين لمشروعين يتم اختيارهما من قبل مجموعات النساء في تلك 
المنطقة بناءا على احتياجاتهم وأولوياتهم، باستخدام المصادر والموارد المحلية والذي 
النساء.  فئة  وباألخص  مجتمعاتهم  خدمة  على  للمنح  المتلقيتين  المجموعتين  سيمكن 

وتبلغ قيمة المنحتين المقدمتين لمشاريع النساء ٢٥٠٠ دوالر لكل منهما.
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مبادرات من دالية

صناديق العطاء

مبادرة دّكان:

صندوق القدس

أطلقت مؤسسة دالية المجتمعية في منتصف هذا العام، مبادرة "دّكان"؛ وهي مبادرة 
فيه  يوجد  ال  نظام  وهو  المجتمعي،  العطاء  نظام  فكرة  تجسد  مجتمعية،  تطوعية 
إتاحة  في  دّكان  مبادرة  تتمثل  المانح.  هو  فيه  شخص  كل  وإنما  ومستفيدين،  مانحين 
الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالتبرع في أي مواد ال يحتاجونها وصالحة لالستخدام، إلى 
مؤسسة دالية التي تقوم بدورها ببيع هذه األغراض بأسعار زهيدة جدا؛ ليستفيد منها 

كافة فئات المجتمع .

ففكرة دّكان أثبتت إن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع مانح ُمنذ القدم، وليس مجتمع 
قائم على المساعدات الخارجية. هو ذاته المجتمع الذي تتابعت عليه اإلحتالالت بأشكال 

متنوعة وبالعبين ُمختلفين، مازلت العونة ُتنعش ذاكرته ويقوم عليها.

في هذا العام كانت استضافة دّكان من قبل مركز خليل السكاكيني الثقافي، في مدينة 
رام الله، لمدة شهر تقريبًا، وسيتم إفتتاحه العام المقبل في بيت ساحور تحت إستضافة 

"البير". 

للمجتمعات  مالية  مبالغ  لحشد  المبارك،  رمضان  شهر  نهاية  تنفيذها  تم  حملة  عبر  للقدس،  صندوق  تأسيس  في  بمشاركتنا  توجهنا 
الفلسطينية في القدس؛ لمساعدتهم في تحديد أولوياتهم وحشد الموارد المالية وغير المالية من أجل تحقيق أهدافهم. وتم في هذا 
تمكين  برنامج  خالل  من  الشباب  وتمكين  المنازل،  تدمير  وهي  القدس  في  المجتمع  منها  يعاني  طارئتين  أولويتين  على  التركيز  العام 

الشباب الموجود في دالية.
في الرابط أدناه يبين تفاصيل الحملة، والمبالغ التي تم حشدها للصندوق:- 

وفي نهاية هذا العام، تم اإلجتماع مع أفراد ومؤسسات في مدينة القدس، لبحث سبل إمكإنية تنفيذ صندوق القدس، والذي أطلق 
عليه إسم موارد القدس.

https://www.launchgood.com/project/jerusalem_fund_support_palestinian_communities_in_jerusalem#/
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رعاية مالية

صندوق غزة:

ورشة فلسطين للكتابة: 

متابعة الدعم الدولي:

الرعاية المالية هي خدمة تقدمها مؤسسة دالية للمجموعات غير المسجلة أو المبادرات أو ألولئك غير القادرين على فتح حساب بنكي 
محلي لفترة محدودة أو مستمرة. وعليه تكون هذه المجموعات/المشاريع بحاجة إلى راعي مالي إلدارة أموالهم بشكل مهني ومسؤول 
لتحسين  جهودها  من  اليتجزأ  كجزء  المالية  الرعاية  خدمة  دالية  مؤسسة  وتعتبر  مالية.  باستمرارية  يتمتعوا  أن  على  قدرتهم  لتحسين 

االستمرارية المالية والمهنية في قطاع المجتمع المدني الفلسطيني.

”التي تسعى من خالل البرامج التي تنفذها إلى دعم وتشجيع الكّتاب الصاعدين في جميع 
المعّلمين  قدرات  تطوير  وكذلك  أكبر،  بإبداعية  والكتابة  القراءة  إلى  فلسطين  إنحاء 
والجماعية  الفردية  تمكين األصوات  وبالتالي فإن  والتعليم.  الكتابة  والمرّبين في مهارات 
من المشاركة والمساهمة في بناء سردياتهم الفلسطينية والتي طالما تعرضت للتهميش 

ومحاوالت المحو“. 

”هي مبادرة لمتابعة الدعم الدولي في فلسطين، تهدف إلى تمكين ومساعدة األطراف 
يتمكن  لكي  الدولي،  الدعم  من  يصلهم  ما  في  التحكم  على  المحلية  الفلسطينية 

الفلسطينيون من تقرير المصير في كيفية استخدام الموارد للتطوير والبناء“.

الصورة من: 

مقتبس من: 

مقتبس من: 

تم تقديم خدمة الرعاية المالية لعام ٢٠١٦ إلى كل من:- 

في هذا العام، تم إفتتاح صندوق غزة، وذلك من المبالغ المالية التي تم حشدها لصالح سكان غزة؛ من أجل المساهمة في سرد واقع 
الحياة اليومية ألهالي غزة، والمتضررين من العدوان اإلسرائيلي عام ٢٠١٤.

تم منح المبلغ الكلي إلى مبادرة الدعم الدولي، والتي قامت بدورها في إصدار أفالم وقصص تعكس الواقع الحالي الُمعاش.
في الرابط التالي بعض األفالم الخاصة بإعادة اإلعمار التي تم تصويرها وإخراجها من قبل متابعة الدعم الدولي:- 

https://www.facebook.com/pg/AidWatchPalestine/videos/?ref=page_internal

http://palestineworkshop.org

www.aidwatch.ps

http://bit.ly/2pn81Ap
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المجاورات

ادعم مزارعين فلسطين و شارك في اشتراك استهالكي:

الطاقة الشمسية - بديل عملي عن الكهرباء في فلسطين

عقدت مؤسسة دالية في مقرها برام الله، محاضرة بعنوان "الطاقة الشمسية-بديل عملي عن الكهرباء في فلسطين"، والتي ألقاها 
المحاضر معتصم حسن من مدينة الخليل. ناقش معتصم خالل المحاضرة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين وضروة توفر 
المحلية  الموارد  إلى  الوصول  من  الفلسطينيين  بمنع  اإلحتالل  يقوم  بالموارد،  غنية  بلد  فلسطين  تعتبر  فبينما  لذلك،  عملية  بدائل 
الشبكة  إلى  الوصول  لضعف  نظرًا  للطاقة  إستباقية  بدائل  وجود  أهمية  على  المشاركون  أكد  كما  فعال.  بشكل  منها  واالستفادة 

الكهربائية في البيئة الحالية. 
والمخابز  المزارع  في  باستخدامه  البدء  يأمل  الذي  تصميمه،  من  الشمسية  للطاقة  ُمكثف  نظام  عن  توضيحية  صورة  معتصم  َقدم 
العاملة  األيدي  بواسطة  تصنيعه  ليتم  الكفاية  فيه  بما  وبسيطة  فلسطين  في  متوفرة  جميعها  مواد  من  المكثف  يتكون  المحلية. 
بعض  تحميص  العصائر،  إنتاج  الحليب،  بسترة  الطعام،  تجفيف  الطبخ،  في  للمكثف  المتعددة  االستخدامات  إلى  باإلضافة  المحلية، 

المأكوالت، وأمور أخرى.

يتم من خالل البرنامج تعاون مباشر بين أفراد المجتمع والمزارع الذي يقدم أغذية صحية، ومنتجات عضوية لجميع األعضاء المشاركين، 
مقابل إشتراكات في سعر عادل للمزارع وللمستهلك.

تقع مزرعة أم سليمان بالقرب من جدار الفصل العنصري في قرية بلعين، والتي تشهد القرية إحتجاجات أسبوعية ومسيرات سلمية ضد 
بناء الجدار، حاول اإلحتالل اإلسرائيلي من مصادرة األراضي التي تقع عليها مزرعة أم سليمان، ولكن تم استبعاد ذلك ضمن قرارالمحكمة 

في  وشارك  فلسطين  مزارعين  "ادعم  عنوان  تحت  عمل  ورشة  دالية  مؤسسة  نفذت 
اشتراك استهالكي"، والتي تأتي كجزء من دعم مؤسسة دالية للمبادرات المجتمعية في 

فلسطين.
هدفت الورشة إلى التعريف بمفهوم االشتراك االستهالكي، ومبدأ التضامن والمساندة 
المجتمعية المتبادلة بين المزارع والمستهلك، وذلك من خالل عرض قدمه المزارع محمد 
لعام  بلعين،  أم سليمان في  مزرعة  تنفيذه في  يتم  الذي  الزراعي  البرنامج  عن  جياب  أبو 

.٢٠١٦

 https://www.facebook.com/omsleimanfarm/ مزرعة ام سليمان:
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مناصرة وتشبيك

التشبيك في قرية سوسيا 

كوبا كنموذج إكتفاء ذاتي

قّدم المهندس البيئي سعد داغر محاضرة عن زيارته الحديثة لمزارع كوبا في مقر مؤسسة 
دالية، وذلك في الثالث من تموز، وحضر اللقاء أكثر من ٣٠ شخصا. جاء سعد بأمثلة فّعالة 
في الزراعة البيئية التي تأخذ في الحسبان إعادة استخدام الموارد المحلية ألكثر من مرة، 
والمكافحة  العضوية،  والمواد  األعشاب  بقايا  من  الطبيعي  السماد  إنتاج  عملية  مثل 
الطبيعية لآلفات وغيرها من األمثلة. ومن الجدير بالذكر إن كوبا نموذج رائع وفّعال في 
البلد، وفي االكتفاء الذاتي، وبناء اقتصاد مقاوم وذلك  استخدام الموارد الموجودة في 
في  عليها  فرض  الذي  الشامل  والتجاري  الدبلوماسي  والحظر  الكوبية  الثورة  إثر  على 

الستينيات. 

التبادل ذو  أحد مهام مؤسسة دالية هو ربط وتشبيك المجتمعات المحلية والموارد. لذا نقوم بتنفيذ نشاطات متنوعة من شأنها تعزز 
اإلتجاهين، وزيادة الوعي تجاه تفعيل الموارد المتاحة بصورة إيجابية، من خالل المجاورات.

 – النسائية  سدرة  جمعية  مع  سوسيا  قرية  تشبيك  تم  سوسيا  قرية  في  الزيارات  خالل 
لُمكثف  البيئي  والمبتكر  كيبيك،  أوكسفام-  الجوع، مؤسسة  العمل ضد  اللقية، مؤسسة 

للطاقة الشمسية في فلسطين؛ في سبيل تسهيل تبادل الموارد والخبرات المتاحة.

سوسيا  قرية  إختيار  في  بدوره  قام  الذي  لليوغا،  فراشة  مركز  مع  أيضًا  التشبيك  تم  كما 
والتضامن مع  الوعي  لرفع مستوى  اليوغا، وذلك في محاولة  لممارسة  "خلوة"  لتمضية 
اإلقتصاد  ولدعم  حولهم،  المستوطنين  نشاطات  إثر  يومي  بشكل  المهددة  القرية  هذه 

المحلي، والسياحة البديلة.
 

خالل جميع اإلجتماعات التي تم عقدها، تم التركيز حول كيفية تحديد األولويات، سواء من 
خالل إيجاد فرص لسياحة بديلة محلية، أو من خالل طرح أفكار تتضمن أعمال مدرة للدخل، 

للمساهمة في بناء تنمية صامدة. 

https://youtu.be/wkL53S9x2yY

في الرابط التالي رحلة اليوغا مع مركز فراشة في سوسيا:-
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حشد الموارد من الشتات الفلسطيني

مؤتمر القمة العالمي للعطاء المجتمعي

نحو السعي لربط الشتات الفلسطيني مع موطنهم األصل، ولتعزيز حشد الموارد الفلسطينينة، عقدت مؤسسة دالية سلسلة نشاطات 
الشتات  من  والعطاء  والعونة  الموارد،  حشد  في  الناجحة  خبراتهم  من  واالستفادة  للنقاش  ومؤسساته  المدني  المجتمع  من  ُرّواد  مع 
الفلسطيني. حيث تمّكن بعضهم من فتح مكتبة عامة لقريتهم من خالل استقطاب األموال من سكان قريتهم في الشتات في األردن. 
وهناك من استطاع إن يوفر منح دراسية لسكان قريتهم من خالل تأسيس صندوق للطلبة من الشتات الفلسطيني في الواليات المتحدة. 

أما البعض اآلخر فتمّكنوا من بناء مراكز رياضية في قراهم بالتعاون مع الشتات الفلسطيني في أمريكا الجنوبية. 

الذات  على  االعتماد  نحو  مهمة  خطوة  الفلسطيني  الشتات  من  المالية  وغير  المالية  الموارد  حشد  بأن  نؤمن  دالية  مؤسسة  في  نحن 
واالستقالل من الدعم األجنبي المشروط.

شارك فريق دالية في القمة العالمية حول العطاء المجتمعي في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، في األول والثاني من كانون األول ٢٠١٦ 
حيث تم اإلستفادة من خبرات المشاركين اآلخرين. تم تقديم جلستين في المؤتمر، األولى تمحورت حول المنح بقيادة المجتمع، والتي تمت 
من خالل آلية "التشبيك السريع" حيث يتم تقسيم مجموعة من األفراد إلى ثنائي، لكل فرد في الثنائي ٢٫٥ دقيقة للتعريف عن نفسه وعن 
وتبادل  وأعمالهم،  مؤسساتهم  لصالح  جديدة  عالقات  وتكوين  بربط  للمشاركين  سمحت  التي  المجتمعي،  العطاء  في  مؤسسته  عمل 

األفكار.

وفي الجلسة الثانية تم إدارة نقاش مع شبكة "مؤسسات من أجل السالم"، حيث تكون دالية عضو فيها. ودار النقاش مع األعضاء اآلخرين 
حول معنى السالم الحقيقي، الذي ال يمكن تحقيقه إال بطرق عادلة شاملة، ويكمن ذلك في إشراك السكان األصليين في اتخاذ القرارات 
في التحكم بمصادرهم لتنمية صامدة. باإلضافة إلى ذلك تم تقديم جلستين لملصقين أحدهما عن عمل دالية بشكل عام، واآلخر عن بحث 

قامت به المؤسسة عن أفضل الممارسات في الصناديق التي تدعم النساء حول العالم.



عائلة دالية

مجلس اإلدارة:

الهيئة العامة: 

الموظفون:

المتطوعون: 

باسل  ليلى كيكسو؛  لونا سعادة؛  الهادي؛  عبد  بركدار؛ شادي  توما؛ مهند  روال مظفر؛ فداء  حناوي؛  رامي  جرادات؛  محمد شاهين؛ سلوى 
منصور؛ آشيرة رام ؛ سام بحور؛ علياء ناصر الدين؛ مها ميخائيل؛ نائلة عايش؛ سامي العالول؛ حنان حمودة؛ منى خوري؛ ليلى مرعي؛ ناجح أبو 
النعاج؛ عصام  أبو  كتة؛ سعيد  أبو  فاطمة  أبو صوي؛  بسمة  العيسة؛  رياض  غاتلي؛  دافينا  نجيب؛  جمال  داغر؛  نادر  الشعيبي؛  عزة  شمسية؛ 
آردا شمشوم؛ ذوقان قيشاوي؛ سهام رشيد؛ هداية  البياري؛  نجلة شوا؛ حمادة  أبو كشك؛ سوريدا حسين؛ منى دجاني؛  الله  النتشة؛ عبد 

شمعون؛ حكمت بسيسو؛ ينال حمودة؛ رامي قطب؛ هيفاء أسعد؛ ريما عجرمي؛ عصام نصار.

محمد الريماوي؛ حافظ عمر؛ سامي العالول؛ أسيل أبو عصبة؛ عمار رسول؛ نادية حسن؛ رائد ظرف؛ محمود كتانة؛ شادي عبد الهادي؛ نادر 
داغر؛ عبد الرحمن كراجه؛ منى شتيه؛ علياء ناصر الدين؛ ينال حمودة؛ هيفاء أسعد؛ بسمة أبو صوي؛ إياد جودة؛ نائلة عايش؛ يارا عبد الحميد؛ 
فداء موسى؛ نورا مراد؛ ريما عجرمي؛ مهند بيركدار؛ رامي حناوي؛ سلوى محمد؛ مها ميخائيل؛ روال مظفر؛ حكمت بسيسو؛ آردا شمشوم؛ 
فداء توما؛ سعد داغر؛ جاسي مراد؛ أحمد زغموري؛ سناء ياسين؛ فارس أمين؛ عمرو حوراني؛ يارا يوسف؛ رياض بحور؛ فواز مغاري؛ غدير دجاني؛ 

نادية زقوط؛ سهير أحمد؛ عالء أنور؛ أندرو فوستر؛ مايكل بلوس؛ ماكس شيندلر؛ رمزي صنصور.

بسمة ابو صوي (رئيسة مجلس اإلدارة)
حكمت بسيسو (أمينة صندوق) 

فداء توما (سكرتيرة المجلس)
علياء ناصر الدين

شادي عبد الهادي
ينال حمودة

سامي العالول
نجالء الشوا 

سهام رشيد

ميليا طنوس (محاسبة)
عايشة منصور (مديرة تنفيذية)

أحالم سمارة (مديرة مكتب)

رشا صنصور (مسؤولة إتصاالت وكتابة تقارير)
لينا إسماعيل (مسؤولة البرامج المجتمعية)



Global Fund for Community Foundations

European Endowment For Democracy

Asfari Foundation

Global Fund for Women

Middle East Children's Alliance

Palestine for Development Foundation

Oxfam Quebec 

GIZ

الممولون األفراد: 

متبرعو دّكان: 

متبرعو  صندوق القدس:  

المؤسسات المانحة:

عايشة منصور؛ غسان عبد الله؛ رشا تايه؛ ليلى كيكسو؛ منيه أبو الهوى؛ سامي العالول؛ وسام وزني؛ نوال الخليلي؛  نديم حسن؛ معاوية 
شقير؛ جنيفر لنتفير؛ بولين سولومون؛ سوزان كوبلمن؛ جوزي شيلدز سترومسنس؛ نورا مراد؛ مايكل مادورمو؛ ريما قشوع؛ دون كاتز؛ ريبيكا 
كريستين  ثومسون؛  إدوارد  رشيد؛  سهام  منصور؛  ليندا  باركر؛  جون  زيل؛  فران  بونس؛  أدريانا  لوكوود؛  ريتشارد  بيتلمن؛  كارين  كرانتز؛ 

ستونيكينج؛ ماري أونوراتو.

الميسم لألدوات المنزلية؛ مركز خليل السكاكيني الثقافي؛ معرض تالين؛ أمل أديب؛ مريم حجاوي؛ نورا مراد؛ رشا صنصور؛ مها صنصور؛ 
لورين صنصور؛ ريم خليل؛ آردا شمشوم؛ أحالم سمارة؛ فداء توما؛ عايشة منصور؛ بسمة أبو صوي؛ جاسي مراد؛ شروق أسعد؛ علياء ناصر 
الدين؛ خالد جبران؛ يارا أبو يوسف؛ ميليا طنوس؛ ندين مزاوي؛ شيرابي يامادا؛ ويل هاريس؛ ريما ترزي؛ كرين مان؛ راضية؛ نبيل غزاوي؛ رينيه 

بهو؛ سما عنفوص؛ نادر زينة؛ سرينا عنفوص؛ جون بندك؛ ريما قشوع.

مها صنصور؛ أحمد بصل؛ كاثرين دودز؛ مي علي؛ ستاسي كينونس؛ نينا عادل؛ مأمون رشيد؛ نورا مراد؛ اكسنيجا نيسي؛ ربانيا أزهر؛ رمزي 
صنصور؛ جوزيف بيرمان؛ أندرو كارنيه؛ فرزانة جارديه؛ سامي عالول؛ مصطفى ديب؛ رنا المالكي؛ الشريف محمود؛ جودي تشا؛ محمد علي 
جواد؛ كاتي كونلون؛ نورا سوليفان؛ يسرا الشرفا؛ أسامة قدورة؛ رشا صنصور؛ رابي تنيمو؛ لينا إسماعيل؛ أحالم سمارة؛ كاثرين هيرولد؛ بين 
ديبني؛ ميكايال سحار؛ طارق اللولقي؛ ميغان مارزيك؛ باريت سميث؛ مارينا مختار؛ كيمال العابدين؛ هناء سحر؛ حسان خان؛ مليحة الشيخ؛ 

غسان عثمان؛ محمد عودة؛ تانيا الشامي؛ لولو رفيق.




