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الشغف والحب لمجتمعنا الفلسطيني٠١

تحية طيبة وبعد 

 
المزيد من الفرص  بإنجازات مؤسسة دالية لهذه السنة، حيث قامت بتقديم  ابدأ رسالتي بأن أشارككم فخري  أود أن 

ألصحاب وصاحبات المبادرات والبرامج والتي سنشرح عنها بالتفصيل في الصفحات الالحقة. 

نحن، فريق عمل المؤسسة، يجمعنا جميًعا شغف وحب لمجتمعنا الفلسطيني آملين بمستقبل أفضل.

في ظل هذه الظروف أتمنى السالمة للجميع، في الوطن، والعالم.

علياء ناصر الدين
رئيسة مجلس اإلدارة
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االجتماع سويًا، وحشد  بقدرتنا على  أؤمن  أنا  بمجتمعنا.  واثقة  أنا 
مصادرنا ومهاراتنا لكي نتوصل إلى حلول لصعوباتنا اليومية. وهذا 
ما نقوم به في المؤسسة، فنحن نعيد إحياء نظام تعاون متجذر 
رفاهية  نضمن  وبه  بالعونة،  والمعروف  الفلسطينية  تقاليدنا  في 
أفراد المجتمع، من خالل التركيز على أريعة جوانب تضمن تحقيق 
التنمية الصامدة: دعم االقتصاد المحلي، الحفاظ على تراثنا الثقافي 

واالجتماعي، وضمان حماية البيئة.

والعطاء  الفلسطينية،  العونة  ُنحي  أن  غدُا،  وليس  اآلن،  وعلينا 
المجتمعي.

فبالعونة:

ال يوجد شروط.
كل فرد منا لديه شيء يستطيع تقديمه.

نحترم بيئتنا المحلية.
نقوم بالزراعة البيئية.

ُنحي ثقافتنا وتقاليدنا المجتمعية.
نحمي إرثنا.

نقوم بتحديد تنميتنا الصامدة.

بالعونة نحن كلنا فلسطين مزدهرة.

بمخيلتكم  سمعتم  أنكم  متأكدة  أنا  المقال  عنوان  قرأتم  عندما 
أغنية فيروز وهي تطرب: اآلن، اآلن وليس غدًا". سترون لماذا قررت 

استخدام هذا العنوان.

كنت في معرض فني ذات يوم، وصادفت مسؤول شركة الطباعة 
التي تقوم مؤسسة دالية بالتعامل معه. خالل انتقالي من عمل فني 
الحديث، وذكر شيئًا علق في ذاكرتي طوال  بتبادل  إلى آخر، قمنا 
المساء، حيث قال: "الوضع سيء بعض الشيء، خمسة منظمات 

أهلية محلية أعمل معها أعلنت إغالقها مع بداية العام ٢٠٢٠".

نعم، واجهت منظمات المجتمع المدني في فلسطين صعوبات في 
إيجاد التمويل. وقد زاد هذا منذ أن أعلن الرئيس األمريكي ترامب أنه 

سيتم قطع 200 مليون دوالر من المساعدات لفلسطين.

المشروط،  التمويل  على  "الشروط"  ازدادت  لقد  لذلك،  باإلضافة 
فأصبح االتحاد األوروبي يطالب اآلن المنظمات بتوقيع ما يسمى 
بشروط وسياسات "مكافحة اإلرهاب" كشرط مسبق للحصول على 
التمويل. وتشمل هذه السياسات وصف عدد من الفصائل السياسية 

والمقاومة الفلسطينية بـ "الجماعات اإلرهابية".

على الرغم من كل هذه الضغوطات، تعمل المنظمات غير الحكومية 
المحلية اآلن، أكثر من أي وقت مضى، على حمالت ضغط ومناصرة 
لرفض مثل هذه الشروط. ولهذا السبب أؤمن بشدة بعملنا في 

مؤسسة دالية المجتمعية.

رشا صنصور

اآلن وليس غدًا٠٢
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المقاالت التالية من مسؤولي البرامج المجتمعية في دالية، يوضحون من خاللها أهمية العطاء المجتمعي في سياق فلسطين، خاصة بالعمل مع الشباب والنساء. 
)لرؤية جميع المبادرات التي تم دعمها الرجاء التوجه إلى الصفحة رقم ٢٧.

كانت الساعة الخامسة مساءًا عندما استقليت سيارة أجرة رجوعًا لمنزلي بعد يوم عمل شاق ومتعب، التقيت بصديق 
إعجابه  أظهر  دالية  مع مؤسسة  بعملي  علم  وعندما  الطريق،  في  الحديث  أطراف  وتبادلنا  الصدفة  طريق  عن  قديم 
الشديد بطريقة عمل المؤسسة والتي تقوم على حشد واستخدام مواردنا المحلية بما يساعد في تمكين وخلق مجتمع 
مدني، مستقل، مسؤول، تسود فيه الشفافية والمحاسبة. وكذلك إعجابه بنوعية المبادرات التي تنفذها مؤسسة دالية 
في قطاع غزة. هذا الحوار السريع تركني مع العديد من التساؤالت حول عملي مع مؤسسة دالية، كيف أصبح هناك 
سمعة جيدة وإيجابية خصائصها الشفافية والنزاهة والعمل الديمقراطي، والتي فاقت سمعة الكثير من المؤسسات التي 

تعمل في غزة منذ عقود من الزمن.

فرغم قلة الموارد التي تعمل بها مؤسسة دالية إال أنها استطاعت أن تبني أثرًا مستدام، وهذا ما جعلني أفكر كيف أن 
العديد من المؤسسات والتي تتلقى تمويل ضخم لم تتمكن من بناء قاعدة مجتمعية مساندة تقوم على االستثمار في 

الموارد المحلية المتاحة.

من جانب أخر، فإن سياسات التمويل في السنوات القليلة الماضية قد توجهت نحو المساعدات اإلغاثية، أما تلك التي 
ومن  والتراجع،  الضمور  من  كثير  نالها  فقد  التشغيلي  الطابع  ذات  والمشاريع  التحتية  البنية  أو  الزراعي  القطاع  تدعم 
الفعلية  التنموية  احتياجاتنا  أن  ليؤكد  الخزان  جدار  يطرق  لم  أحدا  أن  إال  األمور  هذه  ويعي  يعلم  الجميع  أن  المؤسف 
وأولوياتنا الوطنية تتطلب تغييرا جذريا في اتجاهات التمويل الخارجي وأنه حان الوقت إلعادة صياغة رؤية شاملة للعمل 

ما تجلبه الرياح تأخذه الزوابع
علي الرزي

البرامج المجتمعية٠٣
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األهلي ومضامينه الوطنية والمجتمعية، في استقالل كامل عن منظومة المعونة الخارجية. هذا يعني إعادة االعتبار لمجتمع الصمود باالستثمار في الموارد 
المحلية، وحشدها وذلك لضمان استمرار المنظمات األهلية في القيام بأدوارها الوطنية والديمقراطية والتنموية، في تعزيز صمود سبل العيش واستدامة الموارد 

والتعبئة االجتماعية.

"ما تجلبه الرياح تأخذه الزوابع"، مثل يختصر واقع االستفادة من مصادر التمويل المتاحة للمجتمع الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة، فجميعنا يعلم بأن التمويل 
الخارجي قائم على سياسات تهدم بداًل من أن تبني، وهذا ما يبرز الحاجة الشديدة لدى المجتمع الفلسطيني الواقع تحت االحتالل في محاكاة تجارب ناجحة 

كتجربة مؤسسة دالية في تعزيز العطاء المجتمعي.
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خالل عام ٢٠19 استطعنا تقديم ٢8 منحة بقيادة المجتمع في قطاع غزة موزعين على برامج دالية المختلفة، أذكر دهشة الكثيرين عندما يعلمون أن قيمة منحة 
صغيرة كانت قادرة على إحداث تغيير مجتمعي كبير. ولعل ما يميز عمل دالية في غزة أو باقي المناطق، أن دالية تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في التحكم 

بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية.

وعلى الرغم من األثر الملموس لعمل مؤسسة دالية في قطاع غزة، إال أن هناك الكثير من التحديات الحقيقية والتي تنبع من الطريقة المعتادة التي تعمل بها 
المؤسسات المعتمدة على التمويل الخارجي والتي أسفرت عن وجود نوع من أنواع االتكالية على التمويل وفقدان الرغبة في المشاركة في صناعة القرار فيما 
يتعلق بالنشاط االجتماعي، وهذه عبارة عن بعض إفرازات العمل المؤسساتي القائم على التمويل األجنبي المشروط، في ظل غياب آليات المحاسبة والشفافية 

وغياب الديمقراطية االجتماعية.

هذا العمل والذي استمر للعام الثاني مع مؤسسة دالية يجعلني أتلقى العديد من المالحظات اإليجابية حول الطريقة المختلفة لعمل مؤسسة دالية في الفضاء 
العام وتأثيرنا اإليجابي في تعزيز قيم مجتمعية. وبالتأكيد يجعلني أشعر بالفخر الشديد ويعطيني طاقة من الحماس اليومي، وهذا االنطباع اإليجابي يعطيني 

الشعور بالسعادة والرضى عندما أرى تأثير عمل المؤسسة على المستوى الفردي والجمعي.



8

أذكر جيدا عندما سنحت لي الفرصة ألن أطلع على طريقة سرد قصة فلم يتحدث عن يوم التصويت في سوسيا، واختيار 
مبادرة حياكة الصوف على الطريقة التقليدية، ضمن برنامج نساء تدعم النساء لدى مؤسسة دالية. انبهرت كثيرا لما رأيته. 
اكتفاء ذاتي بمصادر محلية  إلى  تقود  الوقت  يندثر، وفي نفس  أن  تراثا عريقا كاد  التي تحي  بالطريقة  الصوف  فحياكة 
مبسطة. بطريقة تقف في وجه االستهالك الذي غمر السوق ببضائع رخيصة الثمن ورخيصة الجودة أيضا. بعد أشهر قليلة 
وجدت نفسي أحظى بفرصة عمل في هذه المؤسسة كمسؤولة برنامج إبدأ الشبابي. شعرت بسعادة غامرة، رغم أن 

ل تحٍد كبير، فأنا أعلم أن عملية التغيير تأخذ وقتا، وجهدا كبيرًا. واألكثر أهمية أنها تتطلب تصميم كبير. البرنامج شكَّ

تفعيل الشباب في المجتمع ليست عملية سهلة. فالشباب يواجه عوامل كثيرة تؤدي للشعور باإلحباط والعجز. من تردي 
الواقع السياسي، تفشي ثقافة االستهالك، قلة الفرص، وغيرها الكثير.

رغم هذه الصعوبات أثناء العمل تتحول اللحظات الصعبة لشعور بالغ بالرضا، عند رؤية بداية اإلزهار لكل الجهد المبذول. 
تطور سبعة مبادرات منها ستة لم تكن سوى أفكار لتصبح واقع. )يمكنكم قراءة المزيد عن كل من مبادرة سوق الناطوف، 

غرفة اإلبداع، ميريام، مركز رّواد للخدمات، فلسطين ع البسكليت، جّنة الفكر، وكيدز الب، صفحة ٢9-٣٠

العديد من الخطوات
سجى شامي
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في ظل هذا الواقع المغزو بثقافة االستهالك، التمويل المشروط، وتراجع ثقافة العونة من النسيج االجتماعي يترتب علينا أن نقاوم هذه التبعية. ومما ال شك 
فيه أن التبعية الفكرية أخطر بمراحل من التبعية االقتصادية، تؤدي لوجود جيل منقاد فكريا. حيث هدفت هذه المبادرات الصغيرة قبل كل شيء للمساهمة في 
إيجاد قادة واعيين منتجين ومستقلين فكريا وقادرين على إعادة ربط اللحمة المجتمعية، عن طريق إعادة إحياء المفاهيم المندثرة: العونة، العطاء، التنمية الصامدة 

وغيرها.

بإمكانه صنع  اتجاه ما  أن االجتهاد والسعي في  التجربة خير دليل  الذهنية: هل سننجح؟ وقد كانت  العراقيل  العراقيل  أكبر هذه  كما تم ذكره سابقا فإن من 
المعجزات التي تترتب من أجل تمهيد الطريق نحو الغاية المرجوة. كانت المبادرات مصدر فخر خاصة عندما أصبح الشباب هم المحرك الرئيسي لقرى بأكملها، 
وكانت لمبادراتهم األثر الكبير في إعادة تشكيل هوية كادت أن تضيع. من شهادات المبادرين: شهادة فردوس أم راوية "ناشطة في قرية نعلين"، حيث أخبرتني 
عن فرحتها العارمة عندما استطاعت ابنتها راوية التعبير عن نفسها، وكيف كان للمبادرة "سوق الناطوف" األثر الكبير لتتحول نعلين جزء من هويتها بعد أن كانت 

قد ترعرعت خارج فلسطين.

المصدر: مجموعة باور
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كبر الشباب هذا العام سنة وأنجزوا أعواما أكبر. رغم كل الظروف المحيطة إال أن هناك حيزا بإمكاننا فيه أن نختار إما التبعية أو أن نتحرك بخطوات ممهدة لشعب 
حر مستقل.

بشكل شخصي بدأت بتبني هذه المفاهيم من عطاء في حياتي كممارسات حياتية قدر ما استطعت. 

وأنا أعلم أن هناك الكثير ليتم تعلمه والكثير لعمله.  

المصدر: رّواد التنمية
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ألكثر من عشرين عام، يتلقى المجتمع الفلسطيني الدعم الدولي لدعم مشاريع تنموية، جاء الكثير منها بصيغة مشاريع لبناء 
أصبحت  بحيث  تمكينا  أقل  أصبحت  النسوية  والجمعيات  المؤسسات  نرى  ذلك  ومع  للنساء.  االقتصادي  والتمكين  القدرات 
معتمدة أكثر على المشاريع الممولة، وقد يصل إلى حد يتوقف فيه عملها بسبب انتهاء التمويل والتوجيه من قبل المنظمات 

الداعمة. 
السؤال هنا يكمن في مصطلح "التمكين"، ماذا يتضمن؟ وهل يتحقق فقط من خالل المشاريع االقتصادية؟ هل تم بالفعل 

كات الحقيقية لتمكين النساء؟ تمكين النساء بعد مشاريع التمكين التي ال تعد وال تحصى؟ وما هي المحرِّ
 

في مؤسسة دالية المجتمعية، نبحث ونقّيم بشكل متواصل دورنا كمؤسسة مجتمعية تسعى إلحياء قيم العطاء المجتمعي 
وحشد المصادر المحلية، كوسيلة الستعادة مركزية المجتمع وقوته واستقالليته وعافيته.

بالنسبة لنا، يوحي مصطلح "التمكين"، المستخدم حاليا في عالم الدعم والتمويل المشروط، بنظام قوى غير متكافئ، يكون 
للمؤسسات المانحة فيه اليد العليا في تقرير ماهية التمكين الذي تمنحه للمجتمعات التي تعمل معها. وإليماننا بأن القوة 
المحلية  الموارد  حشد  عملية  تيسير  في  يكمن  دورنا  بأن  نعتبر  العكس،  وليس  وقدراته  المجتمع  موارد  في  تقع  الحقيقية 

وإدراك القوة واإلمكانيات المتجذرة في مجتمعنا.

إعادة النظر في نهج "تمكين" النساء
لينا اسماعيل
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لهذا نعكف على إعادة التفكير بمنهجية عملنا في بناء القدرات والتمكين، واضعين أمام أعيننا أهمية بناء الثقة والعناية بالفرد والجماعة، وإيجاد بيئة تعاونية داعمة، 
واإليمان بقدراتنا ومواردنا كنساء، وكمجتمعات.

استنادا إلى ذلك، قمنا في عام 2019 بمراجعة وتقييم عملنا مع صناديق النساء المجتمعية األربعة في كل من طولكرم، وسلفيت، وأريحا، ورام الّله ضمن برنامجنا نساء 
تدعم النساء. خالل تواصلنا المستمر مع النساء، نتعلم بأن هدفنا لتحفيز عملية التغير االجتماعي المنشود من خالل "التمكين" المجتمعي، يتطلب تعميق عالقة الثقة 
وتوفير مساحة للفهم والمشاركة والدعم. نتعلم بأن "بناء القدرات" )باستثناء المهارات الفنية والتقنية( من األجدر أن تتحول إلى تبادل المعرفة –المجاورة- بين أصحاب 

العالقة، حيث تكمن المعرفة والحكمة الحقيقية.
 

وفي سعينا لتطبيق هذا النهج، قمنا بتجربة نموذج مختلف لتبادل المعرفة والتحريك المجتمعي مع صناديق النساء، حيث تم تنفيذ مجاورة مع النساء مدتها ثالثة أيام، 
بحيث وفرت مساحة للتعمق فى الذات والتواصل مع المحيط، وتم من خاللها تناول عدد من المواضيع، تتضمن العناية بالنفس وبالمجموعة، والتعرف على مبادرات 
نسوية مبدعة، وتعزيز التواصل بين الصناديق األربعة، وتقييم الوضع الحالي للجمعيات األعضاء مقارنة مع طموحهن في دعم النساء في مجتمعاتهن، وبحث إمكانية 

تحسين عمل صناديق النساء المجتمعية.
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بها كمؤسسة  ننادي  التي  القيم  تبني منظومة  بها، عن طريق  المجاورة  تنفيذ  تم  التي  الكيفية  وبالتساوي معها في األهمية، هي  المطروحة،  المواضيع  إلى  إضافة 
يقال،  وكما  للبيئة.  الصديقة  الممارسات  وترويج  بثقافتنا،  واالحتفال  المجتمعي،  النسيج  وتقوية  المحليين،  المنتجين  ودعم  المحلية  للموارد  استخدام  من  مجتمعية، 
الجمال في التفاصيل، نؤمن بأن تعميق أثر التجربة يكمن في االهتمام بالتفاصيل الصغيرة، بدءا بإيجاد أجواء طبيعية وعضوية تبعث على الراحة، وانتهاءا بعدم استخدام 

األواني البالستيكية ذات االستخدام الواحد، حرصا على عدم إيذاء البيئة.
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وهنا، نود مشاركتكم بأهمها:
 

دعم اإلنتاج المحلي وتبني الثقافة األصيلة

تمت استضافة المجاورة في بيت ضيافة جميل، يقع في البلدة القديمة في مدينة نابلس، وهو أحد مشاريع مبادرة شبابية أكاديمية تطبيقية، تهدف إلى إحياء الجوانب 
الثقافية واالجتماعية في البلدة القديمة.

نرى بأنه من األهمية بمكان دعم مبادرات مماثلة من موازنات الضيافة في المشاريع، واستدخالها كمعيار أساسي في إرساء عطاءات الضيافة. بذات الوقت، تساهم 
أجواء بيوت الضيافة المحلية المماثلة في خلق الصلة مع المكان والمحيط بطريقة جميلة وعفوية.

المنطقة،  المنازل في  الوجبات من جمعيات نسوية وربات  التقليدي، عن طريق توفير  المزايا الصحية والثقافية للطبخ الموسمي  أيضا تسليط الضوء على  من أهدافنا 
بدال من ثقافة األكل السريع التي أصبحت سائدة في الضيافة المقدمة في الفعاليات والنشاطات من قبل المؤسسات القائمة على مشاريع التمكين وبناء القدرات.
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البيئية االعتبارات 

نسعى لتبني الممارسات البيئية خالل عملنا، ونركز على عدم استخدام األواني البالستيكية ذات االستخدام الواحد، ما يعتبر تحدٍّ ليس بسيطا في وقتنا الحالي، حيث 
أصبح استخدام تلك األواني سائدا في الثقافة االستهالكية النامية، باألخص في المؤتمرات وورشات العمل، وأيضا في المنازل. جذبت هذه الممارسة االنتباه للموضوع 

وشجعت النقاش في أثر ممارساتنا على البيئة، وتعّدت ذلك لتخلق حالة من المشاركة والمعاونة في العناية بالمكان وغسل األواني، ما أوجد جوا اجتماعيا رائعا.
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المسؤولية المجتمعية- الدعم والمساندة

نشجع في دالية مساهمة األهالي والمجتمع لتعزيز حس المسؤولية المشتركة والتعاون، بحيث ساهمت النساء المشتركات في تغطية جزء من تكلفة المجاورة، والتي 
ذهبت لدعم المنتجين المحليين والمبادرات التي ساهمت بإثراء هذه التجربة.

 
ما وصَلنا من آراء حول المجاورة من قبل المشتركات، كان بالفعل ساحرا، ويدفعنا للتفكير بأن القليل من الجهد اإلضافي في خلق مساحة لتبادل المعرفة، والعناية بالذات 

وبالجماعة في برامجنا، له أثر كبير في إدراك القدرات والموارد المتجذرة في نسائنا ومجتمعاتنا.

بالنهاية، كمؤسسات مجتمعية، نحتاج إلى إعادة التفكير ببرامج "التمكين" و "بناء القدرات"، بداية بتغيير نظرتنا لل"متلّقي أو المستفيد" بأنه مكافئ بمعرفته األصيلة، 
وموارده الغنية، وثانيا، بوضع عافية المجتمع في مركز اهتمامنا وعملنا، وما تتضمنه من خلق جو يسوده حس العمل الجماعي والتضامن.
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قمنا هذا العام بعمل مجاورات وأنشطة مختلفة والتي تطرقت لحاجات وأولويات المجتمع المحلي.

 متحدثو الصيف- سلسلة التضامن

قمنا بتنظيم سلسلة من محادثات تضامن مع أصدقاء متضامنين مع فلسطين، لعدة مواضيع، مثل النظام االقتصادي واالتصاالت ما بعد اتفاقية أوسلو، حملة 
الحق في التعلم من جامعة بيرزيت، انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي نحو األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، أثر المساعدات الخارجية، تاريخ االحتالل في قمع 

الفلسطينيين، والعنف القائم على النوع االجتماعي، وكيف أن االحتالل يقوم بمنهجته كأداة احتالل.

مجاورات وأنشطة أخرى٠٤
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يوغا مع الغروب
 

في مقرنا الجديد، وضمن برنامج الساحة، ، قمنا بالتعاون مع مركز فراشة لليوغا والمعلمة نوران، بتنظيم سلسلة من جلسات يوغا أثناء الغروب. وبرنامج الساحة عبارة 
تدريبية، وورش عمل حول مواضيع تخصهم.  اجتماعات، ومجاورات، ودورات  التجمع وعقد  تمكنهم من  المجتمع، حيث  عن مساحة مجتمعية، نستهدف جميع فئات 

بمعنى آخر "الساحة" بمثابة فضاء عام لنشر المعرفة واألفكار وتبادل الموارد. ويضمن البرنامج مرافق داخلية وخارجية، وحديقة عضوية.
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التحرري التعليم 
 

نظمنا مجاورة بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ حول البحث الذي أصدرته 
المؤسسة حديثا عن المنهاج الفلسطيني بعنوان” المناهج المدرسية بين استثمار 

الرأسمال البشري وهدره“، بحضور الباحث والكاتب مهند عبد الحميد. 

 مجاورات مع صناديق النساء:
 

في  أيام  لثالثة  دامت  والتي  النساء  لصناديق  مجاورة  نظمنا  أيلول،  شهل  في 
أحد أجمل بيوت الضيافة في البلدة القديمة بمدينة نابلس: تركواز، وهو مشروع 
على مصادر  باالعتماد  مراحل مستقبلية،  أبحاث في  مركز  يهدف إلنشاء  شبابي 
إلى  المجاورة  أنتيك. هدفت هذه  تركواز ومقهى  الضيافة  بيت  دخل محلية من 
االنعزال عن الضغوطات اليومية لعيش رحلة مع ذواتنا، وتقوية العالقة والتواصل 
الجمعيات  عمل  وتقييم  والمعرفة  الخبرات  لتبادل  باإلضافة  المشاركات،  بين 

وصناديق النساء في دالية.
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وفي شهر كانون األول نظمنا أيضًا مجاورة عن الزراعة البيئية من قبل مختص الزراعة البيئية السيد سعد داغر. تناولت الورشة مفهوم الزراعة البيئية وأهميتها في السياق 
العدالة االجتماعية للمزارعين والمستهلكين على حد سواء، وإنتاج غذاء صحي وطبيعي، والحفاظ على المصادر الطبيعية من مياه  العالمي والفلسطيني في تحقيق 
وتربة وبذور بلدية، ودعم التنوع الحيوي، باإلضافة إلى اإلنتاجية العالية والمتنوعة للغذاء في مساحة صغيرة. وقد تضمنت الورشة التدريب والتطبيق العملي لبعض 

تقنيات الزراعة البيئية، منها عمل المساطب المرتفعة، والسباخ )الكمبوست(، وفندق الحشرات. 

لقراءة تحليل حول أهمية القيام بمثل تلك المجاورات مع النساء، يرجى التوجه إلى صفحة 11-1٦
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مجاورة مع برنامج إبدأ الشبابي في غزة

في شهر تشرين األول، نظمنا مجاورة للشباب والشابات ضمن برنامج إبدأ الشبابي 
بغزة، في مجال تصميم وتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية. غطى التدريب 
بشكل  للعمل  المشاركين  لتأهيل  الالزمة  للمهارات  والعملية  النظرية  الجوانب 
مستقل في مجال تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، ومساعدتهم على 
الوصول إلى حل عملي لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والحصول 

على مصدر بديل اإليرادات.
 

متحف  باستكشاف  المشاركون  قام  أخرى،  مجاورة  وضمن  الثاني،  تشرين  وفي 
القراراة الثقافي والتعرف عليه كنموذج مجتمعي تم تطويره من خالل فريق شبابي 
كمساهمة مجتمعية. تنوعت األنشطة التي تم تطبيقها خالل جلسة التوجيه حيث 
التشبيك  المجتمعية وتحديد وتحليل االحتياجات،  غطت مفاهيم حول المشاركة 
مع ذوي العالقة، الحشد والمناصرة، باإلضافة الى تعزيز قيم إنسانية ومجتمعية 

مثل العطاء المجتمعي. 
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حديقة دالية المجتمعية

ضمن برنامج الساحة، بدأنا في العام ٢٠19 إعداد مساحتنا الجديدة لتشمل حديقة مجتمعية. في كل موسم، نزرع البذور المحلية للحفاظ على موروثنا الزراعي، كما أننا 
نستخدم أسلوب الزراعة البيئية.

أما في كانون األول، نظمنا مجاورة تم بها تبادل الخبرات، التحديات واإلنجازات ومشاركة قصص النجاح، باإلضافة إلى تطلعات المشاركين خالل الفترة المقبلة.
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أيام تطوعية

العونة، والعطاء المجتمعي ال يعني بالضرورة العطاء النقدي فقط، بل يعني أكثر بكثير من ذلك، وهذا يشمل التطوع، الذي نشجعه بشدة في دالية من أجل تحقيق 
مجتمع المدني ناشط. لقد نظمنا العديد من األيام التطوعية على مدار العام، ولكن نود تسليط الضوء على ما يلي: 

 
- نظمنا يوم عونة في قرية التواني، قضاء الخليل، وذلك مع مجموعات من برنامج إبدأ الشبابي. قمنا بتثبيت الدفيئة الزراعية )البيت البالستيكي( في القرية، والذي 
يعتمد على أسلوب الزراعة البيئية، كما حفرنا التربة بين المساطب لمد قنوات الري. وكانت مجموعة نساء التواني التابعة لجمعية نساء الريف لتعزيز القدرات التنموية، 
قد حصلن على منحة مجتمعية من برنامج نساء تدعم النساء قبل عامين، وبعد بناء البيت واالستفادة من منتجاته الخضرية، قام جيش االحتالل بإلقاء قنابل غاز مما 

حرق غطاء البيت، باإلضافة إلى األحوال الجوية الصعبة أثناء الشتاء الماضي، فقد تدمرت الدفيئة.

- نظمنا يوم لقطف الزيتون من حديقتنا المجتمعية ضمن برنامج الساحة، حيث قام متطوعون من طلبة برنامج اآلكسس لتعلم اللغة اإلنجليزية في األميديست.

- نظمنا يوم تطوعي آخر مع طلبة برنامج اآلكسس، لمبادرتنا دّكان-محل لبيع األغراض المستعملة، حيث قام الطلبة بفرز األغراض المتبرع بها، وتنظيم المحل.
 



24

المجتمعية في فلسطين.  المبادرات والحلول  الجماعات، بهدف دعم  أو  المجتمعي من قبل األفراد  العطاء  * #حشد_المرح هي حملة لتشجيع 
ونؤمـن أنـه عندمـا نمـارس العطـاء المجتمعـي علينـا أن نمـرح، ألنـه فـي النهايـة سـتتوزع علينـا فوائـد هـذا العطـاء كمجتمـع بأكملـه.

المصدر: صالون الشاي

#حشد_المرح 

قامت رشا تايه، من فلسطينيي الشتات في أستراليا، بفعالية بحشد المرح* )التبرعات( لصندوق أم سليمان والذي يعنى بتعزيز أمثلة الزراعة المدعومة مجتمعيًا 
في فلسطين. قامت بتنظيم حدث باسم صالون الشاي، حيث تم جمع 1٣٠٠ دوالر استرالي )9٠٠ دوالر أمريكي(. )يمكنكم قراءة مقابلة أجريناها مع رشا هنا(

https://www.dalia.ps/files/Fun-raising%20Toolkit%20-Dalia%20Association.pdf
https://dalia.ps/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%8A
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• نظمنا فعاليات #حشد_مرح أخرى، حيث قامت المجموعة الشبابية: فلسطين ع البسكليت بجولة في مدينتي رام الله والبيرة لدعم صندوق التعليم. بالشراكة 
مع الفلسطينية إلسناد الطلبة، ويهدف إلى دعم طلبة الجامعات في إكمال دراساتهم الجامعية. في المقابل، وبعد الحصول على المنحة، يقوم هؤالء الطلبة 
بتدريس طلبة المدارس في مجتمعاتهم المحلية بهدف تقويتهم في مواضيع مختلفة. وقام فريق دالية ومتطوعون بتنظيم محطة االبتسام )نشاط للرسم على 

وجوه األطفال( لدعم الصندوق.

• مزاد التغيير االجتماعي:

المـزاد هـو إحـدى ثمـار جهـود مؤسسـة داليـة لدعـم حلـول ومبـادرات المجتمـع المحلـي فـي فلسـطين. الحـدث مماثـل للمـزاد العلنـي، إال أن أصحـاب المبـادرات 
المختـارة يقدمـون عروضـا حـول مبادراتهـم ويشـرحون كيـف أنها تسـاهم في تنمية المجتمع في فلسـطين، مـع األخذ بعين االعتبار البعـد البيئـي فضـاًل عـن البعـد 
االجتماعي والثقافـي واالقتصاد المحلـي. فـي المقابـل، يقـوم الحضـور بالتبـرع لهـذه المبـادرات علـى الفـور )تمويـل جماهيـري حي(. تم اختيار مبادرتين من قبل ممثل 

لجنة من السكان المحليين لدينا للمشاركة في مزاد التغيير االجتماعي.

بين  أنحاء فلسطين  الفلكية في جميع  المعرفة  نشر  تتمثل مهمتها في  تطوعية  نوفا: وهي مجموعة شبابية  التلسكوب من  مبادرة صنع  األولى:  المبادرة 
المدارس والجامعات والمجتمع. 
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برنامج حشد الشتات واألصدقاء المتضامنين

تــم تنفيــذ برنامــج الشــتات واألصدقاء المتضامنيــن بالشــراكة مــع To Be There فــي الفتــرة الواقعــة بيــن األول مــن تمــوز إلــى العاشــر مــن تمــوز. خالل هــذه 
األيام العشــرة، تعــّرف المشــاركون علــى الواقــع السياســي فــي فلســطين المحتلــة. )يمكنكم قراءة مقالة حول البرنامج من إحدى المشاركات هنا(

المبادرة الثانية: مبادرة سينما المخيم  والتي تقوم على تقديم عروض سينما داخل مخيمات الالجئين الفلسطيني في المنطقة الوسطى في قطاع غزة، حيث 
ستقدم المبادرة عروض سينما ألفالم كرتونية هادفة تسهم في زيادة معرفة األطفال بمواضيع مختلفة مثل الحقوق والقيم االنسانية وتعزز مفاهيم العونة 

والمشاركة المجتمعية. حصلت سينما المخيم 8270 على شيكل )2378 دوالر أمريكي(. أما نوفا، فقد حصلوا على 5670 شاقل جديد )1630 دوالر أمريكي(.

نفخر بأن نقول إن مزاد التغيير االجتماعي بتمويل من الشعب الفلسطيني. )اقرأ أكثر(

https://dalia.ps/ar/news/%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://dalia.ps/ar/news/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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بسمة أمل

مدرسة صديقة للحيوانات

البرنامج المجتمعي

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

مبادرة تعنى بزيارة مرضى السرطان األطفال ورفع معنوياتهم.

في  بالحيوانات  تهتم  حيث  بالحيوان،  الرفق  تشجع  مبادرة 

مبادرة تهتم بتعريف السائحين الخارجيين والداخليين على معالم لزيارتها 

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

المدرسة األرثوذكسية-العيزرية- ضواحي القدس

المدرسة األرثوذكسية-العيزرية- ضواحي القدس

مدرسة الفرندز-رام الله والبيرة

400 دوالر أمريكي

350 دوالر أمريكي

400 دوالر أمريكي

المدرسة وتوفيرها بمأوى وبالطعام

Peek@Palestine
في مدينتي رام الله والبيرة عن طريق عمل منشورات )بروشورات( وتوزيعها على عدد من المحالت.

المنح الموزعة٠٥

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي
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ستي وسيدي

تغيير الفكر باأللوان

زوايا الطبيعة

 إحياء الهوية الفلسطينية

المنطقة

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

مبادرة تقوم بتنظيم زيارات وفعاليات مع دار للمسنين في منطقة رام الّله 

الخارجي  الجدار  على  والرسم  الفن  عن طريق  مجتمعية  طرح قضايا 

استصالح إحدى حدائق المدرسة، وتحويلها لمساحة عامة خضراء لتستخدمها 

مجال  في  تدربيهم  على  وتعمل  المدرسة  طالب  تستهدف 

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

مدرسة الفرندز-رام الله والبيرة

مدرسة األونروا للفتيات، مخيم عايدة-بيت لحم

مدرسة األونروا للفتيات، مخيم عايدة-بيت لحم

مدرسة عباد الرحمن-غزة

350 دوالر أمريكي

400 دوالر أمريكي

350 دوالر أمريكي

400 دوالر أمريكي

والبيرة، للترفيه عنهم وتعزيز روح الشعور بالغير والمساعدة.

للمدرسة، مثل الزواج المبكر والتسرب من المدارس.

الطالبات.

الوطنية  الفعاليات  في  المشاركة  بهدف  وذلك  االستعراضي،  والرقص  الشعبية  الدبكة 
والتراثية بهدف الحفاظ على اإلرث الثقافي والمجتمعي.

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي
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"يدًا بيد لنزرع معًا"

كيدز الب

فلسطين ع البسكليت

مركز الرّواد للخدمات

المنطقة

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

تشجيع الزراعة الحضرية واستثمار المساحات الضيقة وأسطح المنازل 

برنامج تعليمي صيفي يستهدف األطفال.

آٍن  دراجة في   30 إلى  يصل  لما  تتسع  للدراجات  خاصة  عربة  بناء 

مركز يستطيع فيه الطالب والطالبات الحصول على خدمات انترنت، 

برنامج إبدأ الشبابي في المدارس

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

مدرسة عباد الرحمن-غزة

رام الله والبيرة

رام الله والبيرة

قبيا، رام الله والبيرة

350 دوالر أمريكي

2,000 دوالر أمريكي

2,000 دوالر أمريكي

2,000 دوالر أمريكي

للزراعة ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الزراعة الحضرية وفوائدها.

واحد، لتسهيل جوالت ركوب الدراجات، وإشراك المزيد من األشخاص، وزيادة المشاركة.

وطباعة، وأيضَا تقديم المساعدة في عمل البحوث العلمية ألهل قرية قبيا.

المصدر: فلسطين ع البسكليت

المصدر: كيدز الب

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي
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غرفة اإلبداع

ميريام

سوق الناطوف

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

مركز لتطوير اإلبداع والمهارات والخيال لدى الشباب في بيت جاال.

الجمعيات والمجموعات  إنتاج  البلدية والتقليدية من  صفحة للتسويق للمنتجات 

بازار بشكل دوري إليجاد سوق للمنتوجات المحلية، وإحياء قلعة الخواجا 

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

بيت جاال

بيت لحم

نعلين، رام الله والبيرة

2,000 دوالر أمريكي

2,000 دوالر أمريكي

2,000 دوالر أمريكي

النسوية.

األثرية في بلدة نعلين بمناسبات ثقافية واجتماعية مختلفة.

جنة الفكر

المنطقة
قيمة المنحة

مكتبة لتلبية حاجة المجتمع في خلق مساحة لتشجيع القراءة، عن طريق البدء 

برنامج إبدأ الشبابي

الُمغير، رام الله والبيرة

2,000 دوالر أمريكي

ببيع الكتب والقرطاسية باإلضافة إلى كون المبادرة نقطة تجمع ألهالي البلدة وجمع الكتب 
المستخدمة وتبادلها.

المصدر:  ميريام

المصدر:  مجموعة باور

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي
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تغريدة

مختبر ترميم القطع األثرية

Sol-Band شكرًا غزة( فرقة صول(

أسالك

المنطقة

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

خلق فرص عمل للفنانين الشباب من خالل إقامة سلسلة مهرجانات فنية وتسويقها 

وترميم  إبداعية،  بُطرق  األثرية  القطع  ترميم  فني إلعادة  مختبر 

تصوير وتسجيل أغنية بحيث تحاكي الصعوبات التي 

إعادة تدوير األسالك المعدنية بطريقة إبداعية وتحويلها إلى قطع فنية عالية 

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

الصفطاوي – شمال غزة

القرارة، شرق خانيونس-غزة

مدينة غزة

مخيم البريج – المنطقة الوسطى، غزة

1,500 دوالر أمريكي

عبر بيع تذاكر دخول للجمهور.

المعالم األثرية والمعمارية في عدة مناطق في قطاع غزة.

يعاني منها الشباب الفلسطيني وتحديدًا في قطاع غزة، ويظهر الفيديو الجانب المشرق 

الجودة، ذات ميزة تنافسية وتحاكي قضايا مجتمعية رئيسية.

للشباب وقدرتهم على النجاح رغم الصعوبات والتحديات اليومية.

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي
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مشكاة

المنطقة
قيمة المنحة

توليد الكهرباء من جفت الزيتون، لتحويل مخلفات عصر الزيتون إلى مصدر نظيف 

برنامج إبدأ الشبابي

خزاعة – خانيونس، غزة

لتوليد  الناتجة عن االحتراق  العالية  الحرارة  الكهربائية من خالل االستفادة من  الطاقة  من 
الكهرباء بحيث تكفي لشحن جوال أو توفير إضاءة.

استيفيان-تكنوبالنت

المنطقة
قيمة المنحة

اإلنسان،  على صحة  السلبي  التأثير  ذو  األبيض  للسكر  بديل  إيجاد 

برنامج إبدأ الشبابي

رفح، غزة

وبالتحديد مرضى السكري،  ومرضى السمنة، باالستفادة من األوراق الجافة لنبات االستيفيا 
)نبات السكر( كمحلى طبيعي، وذلك عبر استخالص المواد الفًعالة من أوراقه، وبذلك يتم 

الترويج لحياة صحية بين سكان قطاع غزة.

أصحاب الهمم

المنطقة
قيمة المنحة

تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة على تصنيع ألعاب ودمى يتم تسويقها 

برنامج إبدأ الشبابي
النصيرات – المنطقة الوسطى، غزة

ثقتهم  تعزيز  على  ذلك  انعكاس  إلى  باإلضافة  دخل.  مصدر  لديهم  يصبح  وبذلك  وبيعها 
بأنفسهم،  وإبراز دورهم في المجتمع.

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

المنطقة
قيمة المنحة

تدريب متقدم في فن عرض الدمى المسرحية ل 25 طفل )17-14( من 

برنامج إبدأ الشبابي
بيت حانون – شمال غزة

منطقة بيت حانون وبذلك تمكين 400 طفل 
البرنامج المجتمعي

نحاكيكم تتحاكونا

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي
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قصتي

ماكرو

طب من وين أبدا

صحتنا بأعشابنا

المنطقة

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

إلكترونية لعرض قصص مجتمعية ألشخاص يعكسون قصص نجاح، رغم  منصة 

منصة الكترونية طبية تغذوية، تستهدف طالب التغذية والمهتمين بهذا المجال عن 

برنامجًا تدريبًا كاماًل يهدف إلى تعليم منهجية البحث العلمي الطبي 

زراعة األعشاب العطرية والطبية ومن ثم إجراء العمليات االنتاجية المختلفة 

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

مدينة غزة

دير البلح – المنطقة الوسطى، غزة

مدينة غزة

الزيتون–شرق مدينة غزة

التحديات اليومية التي يواجهونها في غزة، بحيث يروون قصصهم ومخاوفهم وأحالمهم 
وتحديات تجاوزوها وزوايا عامرة في حياتهم.

طريق تقديم دورات أونالين وتقارير وتواصل مع أخصائيين متميزين لتصحيح االخطاء الشائعة 
في مجال التغذية للتحسين من صحة األفراد.

العلمية  األبحاث  العديد من  تامة إلنشاء  ليكونوا على مقدرة  الطبية،  القطاعات  لطالب 
الفّعالة والواقعية التي بدورها ستعكس أثر إيجابي على القطاع الصحي.

عليها وتعبئتها بالطرق الحديثة، لبيعها في األسواق المحلية وتشغيل األيدي العاملة من 
السيدات المنتفعات وبالتالي توفير مصدر دخل لألسر المستفيدة وتقليل استخدام المجتمع 

المحلي لألدوية والعالجات الكيماوية.

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي
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جوافتي من بيتي

غذاؤنا من أرضنا

زاد األرض

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

زراعة 4 دونمات بأشجار الجوافة الهندية ذات الحبة الكبيرة، لقلة توفر 

زراعة ما مساحته 4 دونم بالقمح البلدي، جاءت الحاجة لذلك العتماد أسر المزارعين 

المزارعات،  للعائالت  واألجبان  األلبان  الذاتي من  االكتفاء  لتوفر  األغنام،  تربية 

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

بيت حانون–شمال غزة

خزاعة–خانيونس، غزة

خزاعة–خانيونس، غزة

هذا النوع الممتاز في األسواق وارتفاع سعره، هذه المبادرة ستعزز من صمود المزارعين 
المستفيدين من خالل خلق فرص عمل وتوفير مصدر دخل بديل لعائالتهم.

المستهدفين بشكل أساسي على منتجات القمح في صنع الغذاء، هذه المبادرة ستوفر بشكل رئيسي 
مصدر دخل دائم للمستفيدين وستكون بمثابة إعادة تجديد للتربة وحيويتها بدال من تركها بورا.  

تدعم هذه المبادرة أيضا وبشكل غير مباشر فكرة التسميد العضوي لألراضي الزراعية من 
خالل استخدام روث األغنام في عملية تسميد األرض الزراعية.

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

فاكهة الدار

المنطقة
قيمة المنحة

توافر  لقلة  غزة،  قطاع  شمال  والمشمش  البرقوق  بأشجار  دونمين  زراعة 

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

بيت حانون–شمال غزة

هذه األصناف في السوق المحلي، توفر هذه المبادرة فرص عمل جيدة ومصدر دخل جيد 
للمزارعين المستهدفين وعائالتهم.

البرنامج المجتمعي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي
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عمرها بتحيا

منتجي محلي

مراعي الحاكورة

خير بالدنا ألوالدنا

المنطقة

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

مبادرة زراعية اقتصادية، تهدف لزراعة محصول البطاطا الحلوة فيما مساحته 

الحاكورة  لمبادرة مراعي  بمثابة مكمل وداعم  اقتصادية، ستكون  مبادرة 

تربية سالسة بلدية من األغنام التي تستطيع إنتاج كمية جيدة من الحليب 

عائالت  ودعم  صمود  لتعزيز  في  بالبطاطا  األرض  من  دونم  زراعة 

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين 

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين 

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

الفخاري–رفح، غزة

وادي السلقا – المنطقة الوسطى، غزة

وادي السلقا–المنطقة الوسطى، غزة

الفخاري–رفح، غزة

دونم واحد، جاءت هذه المبادة لتعزيز صمود ودعم عائالت الفالحين المستهدفين بتقديم 
المستلزمات الالزمة إلعادة إحياء األرض التي تم تجريفها أكثر من مرة خالل الحروب، توفر 

هذه المبادرة مصدر دخل بديل للفالحين المستهدفين.

حيث أن المزارعات المستهدفات 

والصوف، هذه المبادرة ستعطي الفرصة للمزارعات المستهدفات على إنتاج العديد من منتجات 
األلبان واألجبان مما سيوفر طعام جيد ومضمون المصدر ألسرهن، وتوفير سماد عضوي جيد 

من مخلفات األغنام لألراضي الزراعية وبالتالي التقليل من نسبة الكيماويات في األرض.

الفالحين المستهدفين بتقديم المستلزمات الالزمة إلعادة إحياء األرض المتروكة منذ سنوات، 
توفر هذه المبادرة مصدر دخل بديل للفالحين المستهدفين.

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي
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جمعية مسحة النسوية الخيرية

سنابل القمح

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

مطبخ إنتاجي، خاصة للفطائر والمعجنات، يقوم بتوفير فرص عمل 

إعادة إحياء واستغالل ما مساحته 12 دونما وذلك بزراعتها بالقمح، العمليات 

صندوق نساء سلفيت/برنامج نساء تدعم النساء 

مسحة، سلفيت

بيت حانون–شمال غزة

للنساء في قرية مسحة باإلضافة إلى تلبية االحتياج والنقص في إنتاج الخبز والمعجنات في المنطقة.

الزراعية ستكون خضراء أي أنها خاليه تماما من الكيماويات، جاءت هذه المبادرة لتعزيز صمود 
المزارعين المستهدفين وتوفير مصدر دخل بديل لهم ولعائالتهم.

جمعية التواني الخيرية

المنطقة
قيمة المنحة

تصليح وترميم الدفيئة الزراعية الذي دمرته قنابل الغاز من جيش االحتالل. 

برنامج نساء تدعم النساء

التواني، جنوب الخليل

حيث تقوم هذه الدفيئة بإنتاج الخضروات والفواكه العضوية لصالح أهل القرية والمنطقة.

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

المصدر:  جمعية مسحة النسوية الخيرية

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

مزروعاتنا بلدية

المنطقة
قيمة المنحة

هذه  خالل  من  الكيماويات،  من  تماما  الخالية  اآلمنة  الزراعة  ثقافة  إحياء 

بيت حانون–شمال غزة

المبادرة يتم تطبيق نظرية االستغالل األمثل للموارد المتاحة حيث ستتم عملية الزراعة لمحاصيل 
ورقية في المناطق الفارغة بين األشجار، هذه الزراعة سوف تدعم األرض بالمعادن الطبيعية 

واألسمدة العضوية الخالية من الكيماويات.
البرنامج المجتمعي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

900 دوالر أمريكي

4,860 دوالر أمريكي

برنامج إبدأ الشبابي/دعم صمود المزارعين

البرنامج المجتمعي
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بيت الفن

سير وصيرورة

قرية وادي فوكين

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

توفير تدريب متقدم ل1٥ سيدة تتراوح أعمارهم بين )30-18( عام في مهارات 

حراك طالبي عربي فلسطيني هدفه إنعاش الحياة الثقافية للطالب العربي 

دعم المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة لالعتناء بأراضيهم.

برنامج نساء تدعم النساء

صندوق القدس

صندوق وادي فوكين

غزة

مدينة القدس

وادي فوكين

الفن التشكيلي وصناعة الحرف اليدوية.  حيث تم عرض منتجاتهم النهائية في معرض جماعي.

في الجامعة العبرية في القدس

مقص وخيط

المنطقة
قيمة المنحة

توفير تدريب ل 20 سيدة أعمارهم تتراوح بين )50-20(، وذلك في مجال تصميم األزياء 

برنامج نساء تدعم النساء
دير البلح، غزة

وإعادة تدوير المالبس القديمة بتقنيات حديثة، بما يساهم في توفير مصدر دخل بديل للمشاركات

المصدر:  سير وصيرورة

البرنامج المجتمعي

البرنامج المجتمعي

الصندوق المجتمعي

الصندوق المجتمعي

1,500 دوالر أمريكي

1,500 دوالر أمريكي

1,000 دوالر أمريكي

8,500 دوالر أمريكي
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مزرعة أم سليمان

سينما المخيم

صنع التلسكوبات-جمعية نوفا

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

بناء دفئتين زراعيتين األولى إلكثار الشجر البلدي، والثانية لتشتيل البذور 

سينما متنقلة داخل مخيمات الالجئين الفلسطيني في المنطقة الوسطى 

أهدافها  من  تطوعية  شبابية  جمعية  هي  نوفا  جمعية 

صندوق أم سليمان

مزاد التغيير االجتماعي

مزاد التغيير االجتماعي

بلعين، رام الله والبيرة

غزة

رام الله والبيرة

8,270 شيقل

5,670 شيقل

البلدية، بهدف بيعها، مع العلم أن المزرعة تستخدم أسلوب الزراعة المدعومة مجتمعيا، من 
أجل ضمان عالقة مباشرة بين المستهلك والمزارع.

نشر المعرفة الفلكية في كل فلسطين بين صفوف المدارس والجامعات والمجتمع. تقوم 
تلك  لنشر  الفلك  أداة في مجال  أهم  التلسكوب  تلسكوبات، كون  بصناعة عدة  الجمعية 

المعرفة الفلكية في فلسطين باألخص مع طلبة المدارس. 

كرتونية هادفة تسهم في  المبادرة عروض سينما ألفالم  في قطاع غزة، حيث ستقدم 
زيادة معرفة األطفال بمواضيع مختلفة مثل الحقوق والقيم اإلنسانية وتعزز مفاهيم العونة 

والمشاركة المجتمعية.

المصدر:  نوفا

المصدر:  مزرعة أم سليمان

الصندوق المجتمعي

حدث حشد المرح

حدث حشد المرح

10,169 دوالر أمريكي
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تسنيم جواعدة

حنين زيدان

ربى خروشة

المنطقة

المنطقة

المنطقة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

قيمة المنحة

هندسة معمارية-جامعة بوليتكنك فلسطين.

إعالم-جامعة بيرزيت

علوم مالية ومصرفية- جامعة النجاح الوطنية

صندوق التعليم

صندوق التعليم

صندوق التعليم

دورا-الخليل

دير جرير-رام الله

مخيم العين-نابلس

الصندوق المجتمعي

الصندوق المجتمعي

الصندوق المجتمعي

منح من خاللنا:

كشركاء مع صندوق روى، تعمل مؤسسة دالية كوسيط مالي، يتم من خالله تقديم الدعم اإلداري للمبادرات التي تمولها روى. هذا العام، تم دعم تسع مبادرات وهي: أكاديمية قلنديا، 
موقع متراس، خيل وخيال، رّسامي كتب األطفال، مزرعة منجلة، المزرعة البيئية، التربية والتعليم حوما، مزرعة أم سليمان، ومسرح البسطة. بلغ إجمالي قيمة المنح  126،925 دوالر أمريكي.

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

600 دوالر أمريكي

https://mailchi.mp/2720aa48931d/announcing-rawas-23-grants-for-2019
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عام 2019المؤشر

127عدد المتطوعين

50عدد المتبرعين لدكان
عدد المتبرعون:

أ. المتبرعون االفراد من داخل فلسطين
ب. المتبرعون االفراد من الشتات
ج. المتبرعون االفراد من التضامن

د. الشركات المتبرعة  
هـ. فعاليات حشد المرح

أ.43
ب.8

ج.13
د.5
هـ.4

% المتبرعون االفراد مقابل المؤسسات المتبرعة
أ. المجموع الكلي للمنح المقدمة من االفراد المانحين 

ب. المجموع الكلي المقدم من المؤسسات المانحة
أ.43%

ب.80%

عدد المجتمعات المتلقية للمنح
أ. الضفة الغربية

ب. غزة
ج. القدس

أ.13
ب.6
ج.1

عدد المنح الموزعة
أ. الضفة الغربية

ب. غزة
ج. القدس

أ.20
ب.28

ج.3

المؤشرات٠٦
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فريق دالية:

مجد حموري: المديرة التنفيذية، رانيـة يونـس: المسـؤولة الماليـة، رشـا صنصـور: مسـؤولة االتصاالت وحشد المصادر، لينـا اسـماعيل: مسـؤولة برامـج مجتمعيـة، أسماء 
الشيخ: المسـاعدة اإلداريـة، علـي الـرزي: مسـؤول برامـج مجتمعيـة فـي غـزة، سجى شامي: مسؤولة برامج مجتمعية، رهف رفاعي: مسؤولة برنامج الساحة.

أعضاء المجلس:

 علياء ناصر الدين، فداء توما، ميليا طنوس، سريدة صّباح، ينال حمودة، رامي حناوي، آردا شمشوم، عايشة منصور.

الهيئة العامة:

 آردا شمشـوم، عليـاء ناصـر الديـن، بسـمة أبـو صـوي، نائلـة عايـش، فاطمـة أبـو كتـة، سـامي عالـول، فـداء توما، حكمـت بسيسـو، رامـي حنـاوي، سـهام رشـيد، ينـال حمـودة، 
شـادي عبـد الهـادي، عبـد الّله أبـو كشـك، لونـا سـعادة، سـريدة صّباح، نـادر داغـر، أشـيرة رمضـان، ريـاض عيسـه، جهـاد شـجاعية، يـارا عبـد الحميـد، فريـد طعـم الّله، زينـب 

سـبيتان، فـداء موسـى، عزيـزة موسـى، نور نسيبة، ميليا طنوس، لينا عوده، عايشة منصور، ليليـان كوربيزيـه، رند خطاري.

 لجنة مزاد التغيير االجتماعي:

 حجازي نتشة، زيد خليل، ربى خليل، عامر كردي، آردا شمشوم، لونا العاروري، بسام بكر.

لجنة صندوق القدس:

 خالد فراج، هيام عليان، منتصر ادكيدك، نور الدين عمرو.
 

المتبرعون األفراد:

 جونثان، موريس نابر، آرون برس تايلور، كريستوفر هاريس، كايلي وينستروب، إدوارد تومبسون، ، سوزان كوبيلمان، ناديم حسن، كارن بيتلمان، ستيفن كوكس، مارسي كيلي، 
مزاد التغيير االجتماعي.

عائلة دالية:٠٧
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متبرعو صندوق أم سليمان:

فلسطين المتنامية، حنان عوض ، سالي ماك آدمز، رشا تايه )صالون الشاي(.

متبرعو صندوق التعليم:

محطة االبتسام، فلسطين على البسكليت، طالب وأولياء أمور مدرسة الفرندز.
 

متبرعو دّكان:

 يعقوب، كايتلين بروكتر ، تمارا ، بشار شامي ، ماريا ، غسان عاروري ، كاتيا خوري ، ابتسام شلطف ، جاد طعم الله ، مها ولورين إمسيح ، عدنان ، رشا صنصور، لورين صنصور، 
مها صنصور، إبراهيم أبو شوكة ، جيسيكا سيلفاني ، يعقوب خوري ، ديبي جوردون، حمادة نجار، أليس يوسف ، يارا دواني ، نبيل مزرعاوي ، ماريا وتيم ، مجد ، بثينة سعيدي، 
مورغان، صالح أبو عين، محمود حواري ، مي ، رانيا يونس ، نادر داغر ، سيلفيا قشوع ، ساندي خوري ، رندة زيد ، قصي الصيفي ، ريما قشوع، جوناثان، رينيه بهو، مارسيل 

بطارسه، إيناس عبد الرازق، مصطفى بسيسو، دياال اسعيد، إيناس صالح، هيلين حواري، سما عنفوص، نادر زينه، حكمت بسيسو، نعيمة عامر.

المتطوعون:

 يارا عبد الحميد، سراب حجاوي، بسمه حاجوج، رحاب أبو حشيش، ريما، نادين عاصي، آية شوامرة، يحيى شوامرة، مازن شوامرة، أحمد رامي، معراج قرعان، متطوعين برنامج 
اآلكسس من األميديست، جيسيكا سيلفاني، يارا عيده، نادين عيده، رند، ساره، ميالد، رهف، فريق دالية )لينا إسماعيل، رهف الرفاعي، سجى شامي، أسماء الشيخ، رشا 
صنصور، رانية يونس(، طلبة جامعة بيرزيت، دعاء، خالد سمن، منال عبد الله، أمين صائب، مجموعة كتاب: )مصعب صالح ، طارق أبو شرارة ، أصالة رزق ، بشارة يوسف، 
هادي غانم، ميسان نمر، نعيم عساف ، تامر زريق ، مارش كلوتي ، جورج عقل(، سامر حجازي ، محمد الريماوي، سامر الشريف، سام بحور، بهاء الحلو، سحر فرنسيس، 
سندس حمد، توفيق حداد، محمد أبو رميلة، نوران، حنان وحوش، كريس عقل، منال علمي، أحمد شامي، صهيب سمارة، محمد شحادة، سندس الخواجا، عايشة الخواجا، 
أسيل الخواجا، يوسف الخواجا، سالي عز الدين، محمد نافع، سجى مريدي، شروق ناصر، هبه عبسي، ميغ وائل، رحال رحال، مصطفى علي، مازن قمصية، معاذ مرعب، 

راية إف إم،عايد مرار، باسم عبسي، دالل عوض، إليت ميتشي، آجت بيك، ماسة صّباح، ميتشل هنسون، متطوعو البرامج المجتمعية المختلفة في غزة.

الشركات المانحة:

 Beyond Design، راية إف إم.

 المؤسسات المانحة والشركاء:

 Global Fund for Community Foundations, Global Fund for Women, Middle East Children's Alliance, CCFD,  Lush, The Funding Network,
والفنون،  للثقافة  نوى  جمعية  والطفل،  المرأة  لحماية  عايشة  جمعية  القطان،  المحسن  عبد  مؤسسة  دروسوس،  مؤسسة   ،MADRE, SparkPlug Foundation

الفلسطينية إلسناد الطلبة، رواق مركز المعمار الشعبي، صندوق روى.
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