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صورة الغطاء:
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المحلي في العيزرية مثل تعاطي المخدرات.
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تحية طيبة وبعد،

الدؤوب إلنجاح  العاملة واسنادنا  الطواقم  بالفخر بوقوفنا خلف  إدارة دالية نشعر  نحن في مجلس 
رسالة دالية داخل المجتمع الفلسطيني.

الشباب والنساء والعطاء،  الوطن، وهم  يانعة على شجرة  نحن كمن يجلس في ظالل ثالثة أغصان 
المجتمع على  العطاء واعتماد  لكنوز  للعودة  المجتمع  لتلبي عطش  دالية  تكبر  الظالل  وتحت هذه 

موارده البشرية والمادية.

المأمول  اإليجابي  التغيير  وتكبر وتحدث  دالية  لتنمو  آمنه  لنشكل حاضنة  نجتهد بشكل مخلص  نحن 
وتتحضر الستقبال الجيل الجديد بالكثير من المواكبة األصيلة التي تحمي الجيل والمجتمع والثقافة.

قلوب  إلى  للعبور  لدالية  الطريق  لتمهد  جميعا  تنصهر  والتي  مقترحاتنا،  واختالف  أحيانا،  آرائنا  واختالف  تخصصاتنا  باختالف  نحن فخورين 
الناس وأحالمهم ورسالتهم في الحياة.

نحن نسعى ألن تصبح دالية فكرة ملهمة تشرق في كافة محافظات الوطن وتمنح األمل لكل الواقفين على درب التنمية ولكل الراغبين 
بتغيير األوضاع الحالية لألفضل.

دالية هي شجرة الخير في وطن الخير وبطواقم منتمية ومجلس داعم.

دالية فكرة عطاء تكبر كل يوم،

فأهال وسهال بمن يرغبون بالسير معنا نحو مستقبل أكثر وعيًا وأوضح رؤية. 

كل المحبة، 

حكمت بسيسو
قائم مقام رئيس مجلس االدارة

رسالة  مجلس اإلدارة



١٠ سنين مروا للعطاء المجتمعي في فلسطين

لم أدخل أي متجر لZara في حياتي، ولكن على الرغم ذلك، فأنا جالسة على هذا المكتب، مرتديًة 
سترة من ذلك المتجر العالمي، والتي قمت بشرائها من مبادرة دّكان-لبيع األغراض المستعملة في 
المجتمعية  دالية  تأسيس مؤسسة  ٢٠١٧،  عشر سنوات على  عام  العام،  يصادف هذا   .٢٠١٦ العام 
وعلى تشجيع العطاء المجتمعي، والتنمية بقيادة المجتمع. عام ٢٠١٧ كان مزدهرا لفريق دالية، حيث 
للمجتمع  بهدف خلق مساحات مجتمعية  والمجاورات وذلك  المجتمعية،  البرامج  واصلنا عملنا في 
المدني. كما أننا قمنا بتجريب طرق مختلفة لحشد األموال محليًا من أجل تشجيع المزيد من العطاء 

المجتمعي.

دالية  مؤسسة  لدى  األهمية  في  بالغ  أمر  الماديين)  وغير  (الماديين  المانحين  شبكة  توسيع 
المجتمعية. فمهمتنا تقوم على حشد المصادر المحلية من أجل تحقيق أولويات المجتمع، ومع ذلك 

فإن غالبية ميزانيتنا تعتمد على المنح غير المشروطة من المؤسسات التي توائم مع فكر ورؤية المؤسسة. من خالل خبرتنا لهذا العام، 
فإن العطاء محليا، والعطاء من الشتات، والعطاء من المتضامنين آخذ باالزدياد. 

 كيف نقوم بذلك؟

فاألفراد  محليًا.  المجتمعي  العطاء  على حشد  تركز  جيدة،  بحالة  المستعملة  األغراض  لبيع  متنقلة  مبادرة  دّكان:     
يتبرعون بأغراضهم، وفي المقابل نقوم نحن ببيعها، وجميع األرباح تعود لبرامج دالية المجتمعية.

   
   #احشدوا_لدالية: هي مبادرة ندعو فيها أصدقائنا بعمل أنشطة مختلفة مثل سباق أو عشاء أو ألعاب، ّتباع فيها 

تذاكر، يقومون بالنهاية بالتبرع بالربح للمؤسسة ولبرامج دالية.
   

    "خلي أكلك يعمل فرق مجتمعي": حيث نشجع أصدقائنا لتناول العشاء من أجل دعم دالية. فهناك مطاعم تتبرع 
بالمكان، وطهاة يتبرعون بمهاراتهم ووقتهم. وتعود األرباح من الوجبات لدعم المؤسسة وبرامجها.

هذه كلها أنشطة بسيطة تهدف إلى تعزيز العطاء المجتمعي في فلسطين. وبدال من السعي للحصول على تمويل مشروط من المانحين 
المجتمعي فرصة  العطاء  إن  إنها فرصة!  نعم فعال؟!  للعطاء.  بفرص  المحلي  المجتمع  إشراك  علينا  ينبغي  المؤسساتيين،  أو  التقليديين 

للجميع بأن يكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم. 

في حين أن الدخل الناتج عن هذه األنشطة والمبادرات أقل من ٥٪ من ميزانيتنا، فإن الفوائد أكبر بكثير. نحن نعمل على بناء مجتمع يقوم 
التنمية الدولية التي أتت بعد اتفاق أوسلو، أدت إلى تحويل مجتمعنا المدني على االعتماد على المصادر  بالعطاء.  إن منح مؤسسات 
الخارجية. ولكن قبل أوسلو، كان لدينا مجتمع يقوم بالعطاء. فالعونة هي تقاليد العطاء المجتمعي وهي جزء ال يتجزأ من ثقافتنا وتراثنا. 
ما زلنا نقوم بالعطاء كمجتمع. ومن خالل أنشطة ومبادرات مؤسسة دالية، نأمل بأن يشاركنا المزيد من أفراد المجتمع في العطاء ألي 

قضية، أولوية، أو حاجة يرونها مهمة لبالدنا.

تحية للعطاء المجتمعي،
عايشة 

رسالة المدير  التنفيذي
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البرامج والصناديق المجتمعية:

برنامج إبدأ الشبابي:-

في العام ٢٠١٧، تم تنفيذ البرنامج في مواقع جديدة، حيث نحن سعداء بإبالغكم بأننا بدأنا بالعمل مع مبادرات خّالقة وجميلة في شمال 
غزة، وغزة الوسطى، باإلضافة إلى ضواحي القدس، باستخدام النهج المذكور أعاله.

المنزلية ولألطفال  يدوي لإلكسسوارات  إنتاج  زون": خط  "هابي    
مثل أسرة األطفال (كوت)، وسائد الحمل، وذلك باستخدام مواد 

ونسيج محلي. وسيتم بيع منتجات المبادرة محليا وعبر اإلنترنت.

 "وود كرافتس": تصميم أثاث منزلي بإعادة استخدام 
المشاتيح والمصادر األخرى.

برامج دالية دائما بقيادة المجتمع، وهذا يعني أن المجتمع يقرر من خالل عملية تصويت كيف يتم صرف كل منحة. حيث يحدد المجتمع 
أولوياته واحتياجاته من خالل عقد اجتماعات عامة، يتم فيها طرح مبادرات وحلول لالحتياجات واألولويات المحلية، ثم يصوت المجتمع 

المحلي ألفضل مبادرات يرونها مناسبة وتفيدهم كمجتمع بأكمله. 

   "دياال ستايل": تصميم وإنتاج وتسويق المالبس، من قبل مجموعة 
تدويره  المعاد  النسيج  باستخدام  وذلك  األزياء  مصممات  من 

والجديد.

  "ديرنا ستور": إنتاج المواد واألثاث من المواد المعاد 
محليا  متجر  في  وتسويقها  البلح،  دير  في  تدويرها 

وفي المناسبات والمعارض الثقافية واالجتماعية. 

شمال غزة:

وسط غزة: 
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باإلضافة إلى المذكور، واصلت دالية متابعة المشاريع مع برنامج إبدأ الشبابي الذي ٌينفذ في المدرسة األرثوذكسية في العيزرية، حيث 
تم توفير منحتين لمبادرتين اخترنهن طالبات المدرسة في يوم تصويت مفتوح.

ضواحي القدس:

اجتماعيين  أخصائيين  بقيادة  العيزرية:  في  نفسك  كّيف   
باألطفال  ُتعنى  مجتمعية  مدرسة  بعمل  سيقومون  والذين 
من  مجموعة  تنفيذ  خالل  من  السواء  على  والمجتمع 
يسعون  المحلي،  المجتمع  تخدم  التي  والفعاليات  األنشطة 
إليجاد مساحة من الترفيه والدعم النفسي والتعليمي ألفراد 

المجتمع.

الجّهالين:    "ما كان في وهأل في" في مجتمع عرب 
ألطفال  وتثقيفية  ترفيهية،  توعوية،  نشاطات  عمل 
خالل  من  للدخل  مدّرة  المبادرة  ستكون  المنطقة. 
الخدمات التعليمية والترفيهية التي تقدمها، باإلضافة 

إلى عربة غذائية صحية متنقلة (مطبخ متنقل).

  خربش فنكش: وهو حدث اجتماعي لألطفال واألسر من أجل 
بتعاطي  المتعلقة  المواضيع  حول  الوعي  وزيادة  الترفيه 
المخدرات وأهمية القراءة، من خالل أنشطة مختلفة بما في 
ذلك األلعاب والعروض، ومقطع مهرجين، والرقص الشعبي.

الحياة): حصص  أجل  (الرقص من  "دانس فور اليف"    
حصص  باألخص  المدرسة،  لطالبات  أسبوعية  رقص 

الزومبا. 
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 إن فئة الشباب مهمة للغاية في المجتمعات كونهم الفئة النشطة والفّعالة في المجتمع. وبرنامج إبدأ الشبابي مهم للغاية، فهو 
يجعل الشاب الفلسطيني قياديا وعنصرًا فّعاًال بشكل حقيقي عبر االستفادة من القدرات والخبرات الخاصة بهم. وال ننسى أنه يركز 

على حشد الموارد المحلية والتي تعد إحدى مقّومات الدولة.

حصل صالح على منحة مجتمعية بقيادة الشباب والشابات لمبادرة قرطلة، 
والُقرّطّلة عبارة عن سلة مصنوعة من خريص الزيتون. وتعمل المبادرة على 
دعم كل من الحرفيين والموهوبين في البلدة عن طريق عرض مشغوالتهم 
ومعرض  متجر  طريق  عن  وبيعها  نفسها،  القرية  في  المحلية  والمنتجات 

ُقرطّلة وعبر اإلنترنت. 

بقيادة  مجتمعية  منحة  على  المقدسي  الحياة  صناع  مجموعة  حصلت 
مبادرة  الُمّهجرة  القرى  إلى  "عودتنا  عودتنا:  لمبادرة  والشابات  الشباب 
التطوعي، وفرقة  المقدسي  الحياة  ُصّناع  مجتمعية ُنفذت من خالل فريق 
الُمّهجرة  القرى  إحياء  أهميتها من ضرورة  وتأتي  للفنون،  كتفي  على  تراثي 
بالقرى  الشباب  وتعريف  للمقدسيين،  الفلسطيني  التاريخ  ثقافة  وتعزيز 
وطمس  الشباب،  أذهان  عن  تغييبها  إلى  االحتالل  يهدف  والتي  الُمّهجرة، 
هويتها الفلسطينية بالعقبات التي يضعها أمام الفلسطينيين بالوصول إلى 

مثل هذه القرى. 

حصلت أنصاف على منحة مجتمعية بقيادة الشباب والشابات لمبادرة "دياال 
قبل  من  المالبس،  وتسويق  وإنتاج  تصميم  على  تقوم  والتي  ستايل" 
تدويره  المعاد  النسيج  باستخدام  وذلك  األزياء  مصممات  من  مجموعة 

والجديد. 

هو أحد أهم األسس والركائز التي تدعم الشباب الفلسطيني، وتوجه طاقات الشباب نحو االهتمام بالمجتمع المحلي، والحفاظ على 
األرض من خالل المبادرات المجتمعية التي تؤكد على الوجود الفلسطيني باألرض.

صالح جزار عن برنامج إبدأ الشبابي

دالل عوض من خالل فريق صناع الحياة المقدسي
 عن برنامج إبدأ الشبابي

أن تبدأ باإلبداع، وأن تخلق شيئا من ال شيء، وأن تنظر بعين أخرى لألشياء من حولك، هذا ما يجعلك تفعله برنامج ابدأ الشبابي، 
البدء بمشاريع صغيرة  المجتمع، من خالل  الُملهمة في  للعناصر  البيئة، ويضمك  بالنفس، حيث يساعدك ويساعد  الثقة  يعزز  الذي 

بسيطة ثم تطويرها لتكون مشاريع مهمة

أنصاف العزايزة عن برنامج إبدا الشبابي 
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برنامج إبدأ الشبابي هو أحد البرامج الذي ساهم في زيادة اإلدراك لدي عن العمل البيئي، وأهمية استغالل الموارد المتاحة في البيئة 
تكوين مهارات وخبرات وعالقات مجتمعية عديدة،  البرنامج في  العمل، ساهم  تجربتي في  المحلي. من خالل  المجتمع  تخدم  التي 

وباألخص في مجال العمل الذي تم اختياره من خالل البرنامج.

حصل محمد على منحة مجتمعية بقيادة الشباب والشابات لمبادرته "وود 
كرافتس" والتي تقوم على إنتاج ديكور داخلي باستخدام األخشاب وإعادة 

تدوير المشاتيح.

لمبادرتها  والشابات  الشباب  بقيادة  مجتمعية  منحة  على  إيناس  حصلت 
"هابي زون"، حيث تقوم المبادرة على عمل خط إنتاج يدوي لإلكسسوارات 
وذلك  الحمل،  وسائد  (كوت)،  األطفال  أسرة  مثل  ولألطفال  المنزلية 
وعبر  محليا  المبادرة  منتجات  بيع  ويتم  محلي.  ونسيج  مواد  باستخدام 

اإلنترنت.

لمبادرتها  والشابات  الشباب  بقيادة  مجتمعية  منحة  على  إسالم  حصلت 
المعاد  المواد  من  واألثاث  المواد  إنتاج  على  تقوم  والتي  ستور"  "ديرنا 
المناسبات  وفي  محليًا  متجر  في  وتسويقها  البلح،  دير  في  تدويرها 

والمعارض الثقافية واالجتماعية.

برنامج ابدأ الشبابي جعل منا رياديين في مجال سوق العمل، وأتاح لنا فرصة أن نكون أصحاب مشاريع رغم كل القيود والصعوبات

أنا أحد األشخاص الذين أتاحت لهم الفرصة الحسنة التعرف على المجتمع المحلي عن قرب من خالل مؤسسة دالية المجتمعية، وذلك 
لكوني أحد أعضاء برنامج ابدأ الشبابي والذي تم تنفيذ فكرته ألول مرة في غزة. برنامج إبدأ كمبادرة مجتمعية هي تجربتي األولى 
في نطاق المبادرات، وخصوصا التي تهتم في مجال المشاريع للفئة الشبابية، وهذا المميز فيها أنها تهتم بهذه الفئة، وكذلك ريادة 
األعمال بعيدًا عن التمويل المشروط. تأثرت أكتر بالتجربة من خالل مشاركة المجتمع عن قرب في مشروعي، وكذلك توظيف إعادة 
التدوير في مشغوالتي. وهذه أول مرة أالمس جدوى تطبيق الفكرة بهذا القرب.  اتخاذ القرار والعمل والمتابعة بشكل جماعي كان 
في أبهى صوره تطبيقا، من خالل مشروع ابدأ الشبابي. وخّلف ذلك أثر غّير العديد من أفكاري وتوجهاتي. أطمح أن يستمر المشروع 

بذات الزخم، رغم العديد من العقبات، حتى أكون ضمن سلسلة أفكار ومبادئ مؤسسة دالية كحالة فعلية.

محمد صباح عن مبادرة إبدأ الشبابي

إيناس أبو حمادة عن مبادرة إبدأ الشبابي

إسالم البحيصي حول برنامج إبدأ الشبابي
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برنامج نساء من أجل دعم النساء:-

برنامج القرية من تقرر :-

وزعت دالية منحتين لمجموعات نسائية من منطقة جنوب الخليل:

وقد تابعت المؤسسة صندوق قرية الزاوية، حيث قام الصندوق بدعم مبادرة لتوزيع صناديق النفايات في القرى بأكملها من أجل حل 
مشكلة تراكم النفايات في أجزاء مختلفة من القرية. كما دعم الصندوق المركز الرياضي في القرية من خالل توفير المواد الرياضية مثل 

المالبس وكرة القدم وكرة السلة.

   مشروع الصوف: إحياء تقاليد نسج الصوف، وتوفير فرص عمل 
للنساء في منطقة جنوب الخليل، باستخدام األصباغ الطبيعية من 

النباتات المتاحة في المنطقة.

  مزرعة بيئية في التواني: مشروع الدفيئة باستخدام 
تقنيات زراعية بيئية لزراعة األغذية الصحية والنظيفة 

لمجتمع التواني.



العطاء المجتمعي:

بدأنا حملة جديدة لهذا العام لتشجيع العطاء وحشد الموارد بين أبناء وبنات 
شعبنا، القاطنين هنا، أو في الشتات. ألننا نؤمن في دالية بأن كل فرد لديه 
شيء يقدمه (مادي وغير مادي مثل الخبرات، والوقت والتطوع)، وأن العطاء 
عدد  ازداد  العام  خالل  الكبار.   المانحين  على  يقتصر  أن  ينبغي  ال  نفسه 
المتطوعين والمؤمنين بأنشطة ورؤية دالية. يمكنكم اآلن مساعدتنا بحشد 
األموال، عبر القيام بأنشطة مختلفة ممتعة، تقومون بها بجمع التبرعات عبر 
رياضي، وحصص طهي، واستضافة عشاء، وغيرها من  تذاكر مثل سباق  بيع 
وأي  المجتمعية،  البرامج  دعم  أجل  من  التبرعات  استخدام  سيتم  األنشطة. 

أنشطة أخرى ضمن رؤية دالية. 

حان الوقت ألن #نحشد_لدالية

دّكان، لبيع األغراض المستعملة –نموذج العطاء المجتمعي:

"خلي أكلك يعمل فرق مجتمعي":

عطاء الشتات:
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في عام ٢٠١٧، نظمت دالية عدة اجتماعات مفتوحة لمناقشة موضوع حشد الشتات وإشراكهم بالعطاء المجتمعي المحلي.

في آب ٢٠١٧، عقدت جلسات مناقشة وتم عرض نتائج بحوث ألفضل الممارسات عالميًا من أجل حشد الشتات. وبناًء على االجتماع، تم 
وضع خطة عمل لتشكيل تحالف لحشد الشتات الفلسطيني. وسيعمل هذا التحالف على حشد الشتات في مجتمعات مختلفة لالنخراط 
مع المجتمع الفلسطيني عبر أنشطة مختلفة مثل السياحة التطوعية البديلة، واشراكهم بالمناصرة بحق الشعب الفلسطيني بالتحكم 

بمصادره وتحديد أولوياته. 

لشراء  المجتمع  أفراد  لجميع  الفرصة  إتاحة  في  المبادرة  هذه  فكرة  تتلخص 
المبادرة تمكن شعبنا  أن  بحالة جيدة وبأسعار زهيدة. كما  أغراض مستعملة 
في  منها  التخلص  من  بدل  المختلفة،  األغراض  هذه  استخدام  إعادة  من 
مكبات فلسطين وزيادة التلوث. كذلك توفر مصدر دخل إضافي لدالية، مما 
يمكننا من زيادة عدد المنح المقدمة بقيادة المجتمع، ويتيح الفرصة لجميع 
أفراد المجتمع الفلسطيني باالستفادة من هذه المنح. بالتالي سيقلل ذلك 
تجسيد  دّكان  فكرة  المشروط.  الخارجي  الدعم  على  مجتمعنا  اعتماد  من 
لفلسفة مؤسسة دالية عن العطاء المجتمعي. وذلك من خالل حشد الموارد 

المحلية في فلسطين من المجتمع، وتيسير العطاء المجتمعي، الذي يعد 

بالطهي،  بالتبرع بمهاراتهم  مبادرة أخرى من دالية، يقوم بها طهاة ماهرون 
البرامج  لدعم  بها  التبرع  يتم  ُتباع  وجبة  وكل  بالمكان،  تتبرع  ومطاعم 

المجتمعية، الصناديق وأي أنشطة أخرى. 
فبالفعل هذا غذاء للروح!

جوهر عمل مؤسسة دالية. خالل العام تم تنفيذ المبادرة في الجفتلك في غور األردن، ويبدو أننا سنواصل عملنا في المنطقة للعام 
المقبل. كما تم استضافة المبادرة لمدة شهرين في بيت ساحور من قبل معرض البير للبذور والفنون.



تعزيز االقتصاد المحلي

الساحة في بيت ساحور
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بالشراكة مع متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي، نظمت المؤسسة لقاء في شهر آذار حول تعزيز االقتصاد المحلي من خالل استخدام 
مواردنا المحلية. وركز اللقاء على استخدام نماذج عملية مختلفة الستخدام الموارد المحلية المتواجدة في البالد من أجل بناء وتعزيز 
االقتصاد المحلي، من أجل ضمان سيادة غذائية فلسطينية، وسيادتنا في األرض كشعب فلسطيني. ركز اللقاء على ثالث مواضيع: 

نماذج فاعلة في السيادة الغذائية، السياحة البديلة، وإعادة التدوير.

في شهر نيسان ٢٠١٧، أطلقت مؤسسة دالية حدث "الساحة" من أجل 
خلق مساحات اجتماعية لمجتمعنا المدني، لتبادل المعرفة، والمصادر، 
بيت ساحور،  القديمة في  البلدة  تم إطالقه ألول مرة في  واإلبداع. 
بالتعاون مع "البير" للفنون والبذور، مقهى سينغر، وبلدية بيت ساحور. 
نبض  ملتقى  قبل  من  كتب  معرض  محلي،  سوق  الحدث  تضمن 
الحلو ومحمد صالح.  وقد  بإدارة عالء  بيئية صامدة  الشبابي، وحلول 
وفر كل من مقهى سينغر ومطبخ البير المتنقل الطعام لهذا الحدث. 
في ساعات بعد الظهر، قام حكواتي برواية قصص شعبية للحاضرين، 

كما قامت مجموعات موسيقية بعمل عروض. 

لويشا-فلسطين

الخّالق  التفكير  لتقديم ورشة حول  أيلول  لويشا-فلسطين في  دعونا 
مزارع  من  كل  في  الشبابي  إبدأ  برنامج  ضمن  المبادرات  ألصحاب 
التفكير  أساليب  باستخدام  لويشا-فلسطين  تقوم  وصّفا.  النوباني 

الخّالق من أجل مخاطبة مواضيع اجتماعية ومجتمعية في البالد. 

مجاورات:



صناديق العطاء المجتمعي:

يوم دالية المفتوح

صندوق التعليم

8

نظمنا يوم دالية المفتوح في ١٨ من كانون األول ٢٠١٧، في مبنى دار 
الشبابي  إبدأ  برنامج  اليوم عروضًا لمبادرتين من  التراثي. تضمن  زهران 
"الكرسي"  قصير  فيلم  عرض  إلى  باإلضافة  ديس،  وأبو  العيزرية  في 
فنية  بأنشطة  وإيمان  سالم  قامت  كما  دالية.  فريق  من  رشا  كتبته 
سيدات  جمعية  قامت  الصبر.  وزراعة  الميالد  ألعياد  زخرفات  لصناعة 
محلي.  سوق  زاوية  هناك  كان  كما  اللذيذ.  الطعام  بتوفير  بيرزيت 
في  المجتمعي  بالعطاء  االحتفال  إلى  السنوي  الحدث  هذا  يهدف 
والداعمين  والمتبرعين  المتطوعين،  لكل  الشكر  وتقديم  فلسطين، 

لمؤسسة دالية.

الطلبة،  إلسناد  الفلسطينية  مع  بالشراكة  الصندوق  تأسيس  تم 
ويهدف إلى دعم طلبة الجامعات في إكمال دراساتهم الجامعية. في 
بتدريس  الطلبة  هؤالء  يقوم  المنحة،  على  الحصول  وبعد  المقابل، 
طلبة المدارس في مجتمعاتهم المحلية بهدف تقويتهم في مواضيع 
تقوم  أي  والعربية.   اإلنجليزية  اللغة  العلوم،  الرياضيات،  مختلفة مثل 
منح  عشر  توزيع  تم  العام  هذا  المجتمعي.  العطاء  على  المنحة  هذه 

لعشرة طلبة في فصل الخريف. 

صندوق القدس
االحتالل  انتهاكات  من  القدس  في  الفلسطيني  المجتمع  يعاني 
الوجود  طمس  على  االحتالل  يعمل  حيث  يومي.  بشكل  اإلسرائيلي 
أولويات  دعم  إلى  الصندوق  هذا  يهدف  المدينة.  في  الفلسطيني 
المجتمع المقدسي، مثل: التعليم، وتدمير المنازل، ومواجهة البطالة 
وغيرها من األولويات المتغيرة. تم االجتماع مع جمعيات ومنظمات 
مختلفة في القدس من أجل تكوين لجنة لتوزيع المنح، بهدف تقديم 

منح للعام القادم. 



دالية في الخارج:
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لمدة شهر  تدريبا  المجتمعية،  البرامج  لينا إسماعيل، مسؤولة  حضرت 
القدرات  لبناء  والعشرين  الثاني  النسوي  "التدريب  بعنوان  أيلول،  في 
في مواضيع النوع االجتماعي، والحياة المستدامة، وحقوق اإلنسان، 
"سنغت"  النسوية  الشبكة  من  مقدم  التدريب  وهذا  والسالم". 
SANGAT والذي تم استضافته في مركز تيوا TEWA المجتمعي في 

نيبال. 

كان هدف التدريب توسيع شبكة النساء القيادية والفاعلة، والبناء على القدرات والمعرفة الموجودة لديهن، كل في مجالها 
ميانمار،  المالديف،  الهند،  نيبال،  بلدان:  عشرة  من  نسوية  ناشطة  وثالثون  ثمانية  حوالي  التدريب  حضر  والشخصي.  المهني 

بنغالدش، إندونيسيا، أفغانستان، سريالنكا، الباكستان، وفلسطين. 

وذلك  دالية،  المكتب في  مديرة  أحالم سمارة،  تيوا  استضافت مؤسسة  تموز،  أسبوع في شهر  استمرت  تدريبية  دورة  في 
المجتمعي  العطاء  وأدوات  والصناديق،  المنح  إدارة  عملية  في  وباألخص  النسائي،  تيوا  عمل صندوق  منهجية  على  للتعرف 

وحشد الموارد، باإلضافة إلى إدارة الموارد البشرية والسياسات المتبعة.

أيلول في  االتصاالت، مؤتمرا في شهر  حضرت رشا صنصور مسؤولة 
األوروبية.  المجتمعية  المؤسسات  مبادرة  بتنظيم  ببريطانيا،  ويلز، 
المجتمعية  المؤسسات  دور  حول  وحوارات  جلسات  المؤتمر  تتضمن 
بمصادرهم وبتحديد  والتحكم  المدنية بحشد  المجتمعات  إشراك  في 
المجتمعية، والمنح  برامج دالية  بالحديث عن  أولوياتهم. وقامت رشا 
على  والتعرف  للتشبيك  فرصة  المؤتمر  هذا  وكان  المجتمع،  بقيادة 

مبادرات المؤسسات المجتمعية في أوروبا.  

تدريب للموظفين

لينا في نيبال

التشبيك والتواصل

عايشة في أوروبا

أحالم في نيبال

رشا في ويلز

حول  موضوعا  قدمت  حيث  النظم،  تغيير  أجل  من  القوى  تغيير  حول  نيسان  شهر  في  فندرز"  "إيدج  بمؤتمر  عايشة  شاركت 
العطاء المجتمعي الجديد الذي يشمل كل أفراد المجتمع، وليس مقتصرًا على المانحين الكبار والمؤسسات الخيرية. يمكنكم 

http://bit.ly/2CNX2Geقراءة ما كتبته عايشة عن خبرتها في هذا المؤتمر في الرابط التالي:

كما قامت عايشة بزيارة بروكسل ولندن في شهر تشرين الثاني للتشبيك مع الشتات الفلسطيني من أجل زيادة الوعي حول 
حق الشعب الفلسطيني بالتحكم بمصادره، ولبناء شبكة من الداعمين لهذا الحق.



المنح المقدمة في ٢٠١٧
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4

$450

قيمةالمنطقةالبرنامجالممنوحون
 المنحة

عدد
 المنفذين
 المباشرين

التفاصيل

برنامجخربش فنكش
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

حصص رقص أسبوعية لطالبات المدرسة،
 باألخص حصص الزومبا. 

حدث اجتماعي لألطفال واألسر من أجل الترفيه
وزيادة الوعي حول مواضيع متعلقة بتعاطي

المخدرات وأهمية القراءة، وغيرها.

لدعم الفنانين والحرفيين في القرية وعرض
 منتوجاتهم في محل وبيعهم عبر اإلنترنت 

توفير مركز في القرية للخدمات بدال من السفر
إلى أقرب مركز مدينة للحصول على هذه 

الخدمات.

المدرسة األرثوذكسية
 العيزرية

ضواحي القدس

المدرسة األرثوذكسية
 العيزرية

ضواحي القدس

مزارع النوباني 
رام الله والبيرة

مزارع النوباني 
رام الله والبيرة

"دانس فور اليف"

قرطّلة

مركز خدمات

5

$4505

5

$1250

$1250

برنامج
 إبدأ الشبابي

لمعالجة الحاجة إلى مساحة عامة في المجتمع
 المحلي والمشاركة في مناسبات اجتماعية 

وثقافية. 

صّفا-رام الله
 والبيرة

6حديقة المروج المجتمعية $1250

برنامج
نادي رياضي للمجتمع المحلي إبدأ الشبابي الجفتلك

غور األردن
2نادي الغزالن الرياضي

2

5

5

2

10

1

$1250

برنامج
لتزويد الطعام لحديقة المروج المجتمعية. إبدأ الشبابي 2كافتيريا إبدأ  $1250

5

صّفا-رام الله
 والبيرة

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

برنامج
 إبدأ الشبابي

توفير الغذاء المحلي للمجتمع المحلي.

لمعالجة الحاجة إلى مساحة عامة في المجتمع
المحلي والمشاركة في مناسبات اجتماعية 

وثقافية. 

لتوفير الطعام للمجتمع المحلي ولزوار حديقة
 فصايل المجتمعية.

تطبيق بحث للمحالت التجارية والمؤسسات
 الفلسطينية المختلفة.

أنشطة وزيارات ميدانية إلحياء الثقافة والتراث 
الفلسطيني في القرى المدّمرة في عام ١٩٤٨.

لضمان إدماج الشباب والشابات مع متالزمة 
داون، وبناء قدراتهم على إنتاج الحرف اليدوية

والمنتجات الفنية للبيع في القدس 

وهو حدث عائلي للترفيه والتوعية بشأن
القضايا التي يواجها الفلسطينيون الذين

يعيشون في القدس

مدرسة مجتمعية ُتعنى باألطفال والمجتمع
على السواء من خالل تنفيذ مجموعة من
األنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع

المحلي، يسعون إليجاد مساحة من الترفيه
والدعم النفسي والتعليمي ألفراد المجتمع

مطبخ سنابل الريف

حديقة فصايل المجتمعية

مطبخ النسيم المتنقل

سمارت بال

عودتنا

متالزمة حب

اضحك من قلبك

22 $1250

$1250

الجفتلك
غور األردن

فصايل
غور األردن

$1250

$1250

$1250

$1250

فصايل
غور األردن

القدس

القدس

القدس

برنامج
 إبدأ الشبابي

$1250 القدس

3 كّيف نفسك
برنامج

1500$ إبدأ الشبابي
العيزرية، أبو ديس
السواحرة الشرقية

ضواحي القدس



المنح المقدمة في ٢٠١٧
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قيمةالمنطقةالبرنامجالممنوحون
 المنحة

عدد
 المنفذين
 المباشرين

التفاصيل

5 برنامج
 إبدأ الشبابي

عمل نشاطات توعوية، ترفيهية، وتثقيفية
ألطفال المنطقة. ستكون المبادرة مدّرة للدخل

من خالل الخدمات التعليمية والترفيهية التي
تقدمها، باإلضافة إلى عربة غذائية صحية

متنقلة (مطبخ متنقل).

1500$ما كان في وهأل في عرب الجهالين
ضواحي القدس

3 برنامج
 إبدأ الشبابي

تصميم وإنتاج وتسويق المالبس، من قبل
مجموعة من مصممات األزياء وذلك باستخدام

النسيج المعاد تدويره والجديد.
1500$دياال ستايل حي النصيرات

غزة

2 برنامج
 إبدأ الشبابي

إنتاج المواد واألثاث من المواد المعاد تدويرها
في دير البلح، وتسويقها في متجر محليا وفي

المناسبات والمعارض الثقافية واالجتماعية.
1500$ديرنا ستور دير البلح

غزة

2 برنامج
 إبدأ الشبابي

خط إنتاج يدوي لإلكسسوارات المنزلية
ولألطفال مثل أسرة األطفال (كوت)، وسائد
الحمل، وذلك باستخدام مواد ونسيج محلي.

وسيتم بيع منتجات المبادرة محليا وعبر اإلنترنت.

1500$"هابي زون" تل الزعتر
 غزة

3 برنامج
 إبدأ الشبابي

إنتاج ديكور داخلي باستخدام األخشاب
وإعادة تدوير المشاتيح. 

1500$"وود كرافتس" جباليا
غزة

13 برنامج نساء من
أجل دعم النساء

مزرعة بيئية لزراعة األغذية الصحية والنظيفة
لمجتمع التواني، والكتفاء الذاتي، وتوفير فرص

عمل للنساء.
2500$مزرعة بيئية التواني

جنوب الخليل

25 برنامج نساء من
أجل دعم النساء

صندوق التعليم

$2500

$590

التواني
جنوب الخليل

البروقين-سلفيت

إحياء تقاليد نسج الصوف، وتوفير فرص عمل
للنساء في منطقة جنوب الخليل، باستخدام

األصباغ الطبيعية من النباتات المتاحة في
المنطقة.

الهندسة المدنية -جامعة بيرزيت

مشروع الصوف

رامي حسين
590$صندوق التعليم طب بشري -جامعة القدسجبل المكبر-القدس روان عصا
590$صندوق التعليم طب بشري -جامعة القدسباقة الشرقية-طولكرم عبد الله حسين

590$صندوق التعليم أبو فالح-رام الله
إدارة عامة –جامعة بيرزيتوالبيرة محمود أبو حية

590$صندوق التعليم بيت سوريك
ضواحي القدس

هندسة أنظمة حاسوب –جامعة بيرزيت أحمد جمل 

590$صندوق التعليم صيدلة –جامعة بيرزيتعرابة-جنين  سارة خلف

590$صندوق التعليم االقتصاد واألعمال-الكلية العصريةسلواد-رام الله والبيرة حنان حماد 

590$صندوق التعليم القانون –جامعة النجاحرأس عطية-قلقيلية  سندس مراعبة

590$صندوق التعليم دير جرير
رام الله والبيرة

القانون –جامعة النجاح أالء حشآش

590$صندوق التعليم بيت دقو
ضواحي القدس 

بيرزيت المحاسبة-جامعة  عبد الكريم بدر



مؤشرات عام ٢٠١٧

12

بدأنا في عام ٢٠١٧ بوضع مؤشرات لقياس العطاء بهدف التعلم والتقدم بمجال عملنا.

المؤشر

عدد المتطوعين

عام ٢٠١٧

54

عدد المتبرعين لدّكان

ما يقارب ٣ أفراد مانحين لكل مؤسسة مانحة

52

4عدد المجاورات المنظمة

1عدد فعالية الساحة

عدد التدريبات التعريفية المقدمة حول حشد المجتمع

عدد المجتمعات المتلقية للمنح

عدد المنح الموزعة

الضفة الغربية

غزة 

القدس

16

15

2

5

٪المتبرعين األفراد
مقابل المؤسسات المتبرعة

المجموع الكلي للمنح المقدمة من األفراد المانحين
مقابل المجموع الكلي المقدم من المؤسسات المانحة 

20%

الضفة الغربية

غزة 

القدس 

21

4

7



عائلة دالية

مجلس اإلدارة:

الهيئة العامة: 

فريق دالية:

المتطوعون: 

آردا شمشوم
علياء ناصر الدين
بسمة أبو صوي

نائلة عايش
فاطمة أبو كتة

سامي عالول
حكمت بسيسو

حنان حمودة
رامي حناوي

سام بحور
جهاد شجاعية

سهام رشيد
ينال حمودة
عصام نتشة

شادي عبد الهادي
عبد الله أبو كشك

على الرزي

لونا سعادة
سريدة حسين

ناجح أبو شامية
ليلى كيكسو

نادر داغر

علياء ناصر الدين
حكمت بسيسو

فداء توما
رامي حناوي

آردا شمشوم

رياض العيسة
ينال حمودة

بسمة أبو صوي
نادر داغر

عايشة منصور  (المديرة التنفيذية)
رانية يونس  (المحاسبة)

زينب نوارة  (مديرة مكتب)

رشا صنصور  (مسؤولة االتصاالت وكتابة تقارير)
لينا إسماعيل  (مسؤولة برامج مجتمعية)
نرمين حويحي   (المنسقة الميدانية غزة)

محمد الريماوي
مدرسة سيدة البشارة الروم الكاثوليك 

أنس السلعوس
راتب محيسن
معراج قرعان

مجدل صبح
مهند إسماعيل

تاال أبو عين
تهاني قرط

الرين عثمان
ساره عطاري

أالء غبن
محمد العجولي
عمر عبد الكريم

اياد فريد
هديل محمود

محمد نضال قرعان
احمد عبد الله حمد

يافا عدنان
هال عوض الله

عالء الحلو
محمد صالح

كمال جرار
علي الرزي

سما عنفوص زينة
لورا العجمي

أحمد سلعوس
جين ميشيل جولي

علي رباح
محمود جبارين

خيمينا أوسوريو
كريمة طهران

ليليان كوربيزية

جيسيكا جوتيريز
لينا العالول

ديميتري كركر
هاني غازي

ليليان كوربيزير
لويشا فلسطين

شادي زعترة
عبد الله صفدي
يارا عبد الحميد

عزيزة موسى
فداء موسى

رائد طويل
محمد صالح

عز الدين بخاري
كريستل

رائد ظرف
محمود كتانة

غسان فريد
سيمون تريبانيه

نادر داغر
جون دوردو



Middle East Children's Alliance

Palestine for Development Foundation

Oxfam Quebec 

CCFD

Global Fund for Community Foundations

European Endowment For Democracy

Global Fund for Women

GIZ 

المتبرعون األفراد: 

متبرعو دّكان: 

متبرعو صندوق التعليم:  

المؤسسات المانحة:

الشركات المانحة:

بياتا
كاثرين هيرولد

فادي سابا

عايشة منصور
جي. باركر

أدريانا بونس
سوزان كوبلمان

نديم حسن
جلينس هال
جون كامبل

ليو تريبانيه
قدس مناصرة

منال عيسى
رنا بدر

تيم بورنز
كلير دوبوي
رامي زهران

دانيل
ام قاسم-مجاهد

ليليان فوالت

رهف وليد
سارة زالد
ميرنا امر 

مجد سعيد
الفيروز دراي كلين

نوال الخليلي
لورين صنصور

نور عصفور
قصي فتحي حليلية

مبادلة المالبس رام الله

محار مصلح
هناء خليل

ريما قشوع
سولفي

رهام جهشان
جيزيل طوباسي

نادر داغر
هديل قزاز

شادن حشمة
باوال هيرانز

كريس
منال الشامي

محمود حسن بحيص
غازي سالمة ابو ظاهر

مارا النغ
فاطمة إتيوي
سينثيا ديكروز

ليلى عقل
هينريت ولف

باربارا اوربين
روان الطرزي
محمد عليان

عبير سالم
فاطمة إبراهيم

ربى عطا الله
ريم خليل

نبيل مّزاوي
جومانة طوباسي

نورما رنتيسي
أندرو كارني
رينيه بالك

كاتي هيرولد
دينيس بليس

هنا سّحار
بيان أ.

جيني هودجسون
رياض بحور

ماري دوهيرتي

برانتيك ساها
نور سمارة
آن مينلي

إسماعيل أبو عرفة
رشا صنصور

نورا سوليفان
أميلي بورسيي

فاليري بوليو
أريان جويت

لورانس تيسيه

شركة بيرزيت لألدوية
شادي عبد الهادي/ Sky لإلعالن

 I Print Co /مجدي حديد

جابرييل لوبو
تيبو-ويليمز ماجالي 

صامويل أليكس
مها الشيخ
دوّنا يونغ

نريمان رجب
توم هيز

ترينا ساها
سالم حسن

مهاب العلمي/ مزرعة أم سليمان
شركة بين وجيري

مصنع صابون البدر 




