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 - 01كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
يتقدم مجلس إدارة مؤسسة دالية المجتمعية بالشكر والتقدير لكافة العاملين في

المؤسسة ،والشركاء والداعمين واألصدقاء في فلسطين والشتات.

ّإن رؤية مجلس اإلدارة في مؤسسة دالية هي النهوض بالمجتمع الفلسطيني وخلق

بيئة مجتمعية وثقافية باستخدام الموارد المحلية عبر برامج ومشاريع تُ عنى بقطاع
الزراعة والشباب والنساء ،وذلك من أجل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ،والتي تساهم

في تعزيز مفهوم العطاء المجتمعي في فلسطين والشتات.

تعرضت مؤسسة دالية المجتمعية كبقية المؤسسات في فلسطين لتحديات صعبة

خالل عام  2020بسبب وباء كوفيد  19الذي أثر سلبا على الشعب الفلسطيني
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ,كما أصدر االحتالل االسرائيلي خالل هذا العام قرارا بضم

األغوار التي تشكل ثلثي السلة الغذائية لفلسطين ،والتي ستؤثر مستقبال على االقتصاد
الفلسطيني ،إضافة للوضع االجتماعي الذي خلفته الجائحة من مشاكل اجتماعية صعبة.
ومع اتخاذنا الحتياطات كوفيد  ،١٩اضطررنا تأجيل مزاد التغيير االجتماعي ،والذي هو

بمثابة حدث يتم فيه دعم مبادرات مجتمعية عن طريق التبرع الحي من الجمهور الحاضر.
وعلى الرغم من تلك التحديات ،استطاعت مؤسسة دالية االستمرار في تقديم برامجها

وأنشطتها ،فقد تم الحصول على مشروع جديد بعنوان «العطاء من أجل التغيير» لمدة

علياء ناصر الدين

رئيسة مجلس اإلدارة

خمس سنوات ،حيث يقدم المشروع رؤية مختلفة حول الكيفية التي يتم بها «تحقيق

التنمية» وذلك من خالل التركيز وبشكل خاص على حشد وتفعيل الموارد المحلية ،من
طاقات بشرية وموارد مالية وعينية ،ودورها في تعزيز االنتماء وروح التعاون وصنع القرار
التشاركي ،وإطالق العنان للفعاليات والمبادرات المجتمعية ،وتعزيز قدرة المجتمعات

على المطالبة بحقوقها من الجهات المختلفة.

آمل أن يأتي العام القادم بظروف صحية واجتماعية أفضل للجميع.
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 - 02البرامج المجتمعية
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 )15

•

برنامج ابدأ الشبابي.

لقد أنشئنا برنامج إبدأ الشبابي في عام  ،2016من أجل خلق بيئة ومساحة لمشاركة الشباب في عملية التنمية في فلسطين .يركز البرنامج

على خلق فرص للشباب والشابات يصبحون فيها قادة وقائدات في مجتمعاتهم.

يستهدف البرنامج الشباب والشابات في القرى والمدن الفلسطينية من جميع الفئات العمرية حتى سن  35سنة .كما نقوم بتنفيذ هذا

البرنامج في المدارس حيث نستهدف طالب الصف السابع إلى الصف الحادي عشر ونحثهم على إيجاد حلول مجتمعية.

•

برنامج نساء تدعم النساء:

يجمع هذا البرنامج النساء من أجل حشد الموارد المحلية لتحقيق مبادراتهن وأولوياتهن .وتقوم النساء بإدارة هذا البرنامج بأكمله ،حيث يأتي

القرار فيما يتعلق بإدارة المنح وصرفها ،لمجموعات نسائية أو بشكل فردي ،بمبادرات يستفيد منها المجتمع ككل.
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السعي في زمن الكورونا
سجى شامي
مسؤولة برامج مجتمعية
في الرابع من مارس آذار من العام الماضي كنا في قرية المغير
نجتمع مع المجموعات الشبابية في غرفة صغيرة في القرية
والتي تحولت لمكتبة بعد أن تم تنفيذ برنامج يال إبدأ في المغير.

ثم التقطنا بعض الصور ألشجار اللوز المثمرة بأزهارها البيضاء على
قارعة الطريق .لم نكن ندرك آنذاك أن ذاك اليوم سيشكل تاريخا

مفصليا تغيرت فيه أشياء كثيرة .بل باألحرى لم يعد أي شيء لسابق

عهده .حالة احباط كبير تخبط فيها الجو العام ممزوجة بالخوف
من الوباء الغريب ،وأيضا الحيرة من ماذا بعد! ماذا بعد ذلك؟ متى
سينتهي كل هذا؟

"بكرة بيخلص هالكابوس وبدل الشمس بتضوي شموس" الجملة

التي اكتسحت مواقع التواصل االجتماعي .محاولة إلحياء بعض

األمل في النفوس .أحيانا كثيرة كان العيش بهذه العتمة أفضل

بكثير من انتظار الشمس التي لم يكن ليبدو انها ستشرق.

لكن مسؤوليتنا لم تتوقف كمؤسسة في محاولة الثبات ،وال

نملك رفاهية االستسالم للوضع ،وإنما االستمرار بتقديم خدماتها

ومحاولة التأقلم رغم كل شيء ومنها كان برنامج يال إبدأ الشبابي.

كان ال بد من استخدام الطرق األنسب للعمل .لم يكن العمل

سهال ،واجهنا تحديات كثيرة لكن بالنهاية استطعنا أن ننجز المهمة:
إطالق برنامج يال إبدأ ،الوصول لفئات شبابية جديدة ،بلورة األفكار

المناسبة لتلبية حاجات مجتمعية ،عقد أيام تصويت ،تقديم دعم
تقني ،دعم مادي ،ومن ثم تنفيذ هذه المبادرات .وأخيرا فتح المجال

لهم لعرض منتجاتهم في سوق صغير في أرجاء الدالية.

هذه االنسيابية في السرد على الورق كانت تتخبط بكثير من
التحديات أثناء التنفيذ .فكل شيء غالبا مغلق ،الحالة االقتصادية
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تتدهور والقدرة الشرائية لم تعد كما في السابق .ولكن وكما

على المنح وإنما بتدبير من الشباب المبادرين ،الذين يسعون لخوض

وغزة أحد عشر مبادرة رأت النور ،بتكاتف كل الجهود :من الداعمين

وفتحت الطريق أمامهم في خضم جميع هذه التحديات .رغم كل

هي الطبيعة فإنه ال بد من قطف نتيجة المحاولة .في الضفة
كمؤسسة دروسوس والشركاء كمؤسسة رواد التنمية ،جمعية

الشابات المسيحية ،جمعية نوى وغيرهم.

يتخطى أثر البرنامج هذه األحد عشر مبادرة .فالرحلة تبدأ بأشخاص
وتنتهي بروح معنوية جديدة عندهم .تتحطم فيها العوائق أمام

قدراتهم ،ثقتهم بأنفسهم ،والمهارات المكتسبة .فخوض التجربة
يعتبر أفضل معلم لصقل القدرات المختلفة لديهم .وما نراه بعد

البرنامج من إقبال للشباب ،بشكل أكبر للمشاركة ،بعد الفرحة
باإلنجاز ،وانطالق المبادرات المختلفة ،بما ال يقتصر على المعتمد
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التجربة مرة أخرى مسلحين بما طوروه من مهارات مختلفة أغنتهم
شيء السعي للتأقلم في كل وضع هو مهارة اكتسبها الفلسطيني
وسيلة للصمود.
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•

برنامج الساحة.

"الساحة" عبارة عن مساحة مجتمعية ،تستهدف جميع فئات المجتمع ،حيث تمكنهم من التجمع وعقد اجتماعات ،ومجاورات ،ودورات
تدريبية ،وورش عمل حول مواضيع تخصهم .بمعنى آخر "الساحة" بمثابة فضاء عام لنشر المعرفة واألفكار وتبادل الموارد .ويتضمن
البرنامج :مرافق خارجية و دكّ ان وأرض زراعية وبيت ضيافة (بيت الكرمة) الذي يعتبر أحدث مشاريع برنامج الساحة.
بيت الكرمة :

هو أحدث مشروع لبرنامج الساحة والذي هو بدعم من مؤسسة

دروسوس ،وهو عبارة عن بيت ضيافة  ،حيث يحتوي على مساحة
عمل مجتمعية وغرفتي اجتماعات وغرفتي ضيافة ومطبخ
مجتمعي .جميع المرافق مجهزة ومصصمة الستقبال جميع فئات
المجتمع .يقع بيت الكرمة التابع لمؤسسة دالية المجتمعية وسط
مجموعة من مباني العصر العثماني في البلدة القديمة في كفر

عقب ويحتوي بيت الكرمة على مطبخ مجتمعي ،حديقة مجتمعية،

غرف اجتماعات ،ومكاتب خاصة ،باإلضافة إلى غرفتي إقامة.

ويقع البيت على بعد عشرة كيلومترات شمال مركز المدينة في
القدس ،وعلى بعد خمسة كيلومترات من رام اللّ ه ،مع توفر وسائل
النقل العام.

قامت مؤسسة دالية ،بالشراكة مع مركز رواق للمعمار الشعبي،
وبلدية كفر عقب ،بالتعاون سويا للحفاظ على هذا الموقع وحمايته

من عجلة اإلعمار السريعة ،من خالل ترميمه .وليكون مصدرا رئيسيا
للدخل حتى تستقل مؤسسة دالية شيئا فشيئا عن التمويل الخارجي.
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تباعد اجتماعي ال تباعد مجتمعي
شادن طبيلة
مسؤولة برنامج الساحة
إغالق .....ممنوع التجمعات.......تباعد اجتماعي
كانت هذه عنواين التحديات التي واجهت برنامج الساحة خالل عام
 ، 2020حيث كان الهدف من تأسيس مشروع الساحة هو خلق

فضاء ومساحة للشباب لعقد مجاوراتهم واجتماعاتهم في ظل

افتقار مدننا االسمنتية لمثل هذه المساحات.

كان عام  2020مليئا بالتحديات الصحية واالجتماعية واالقتصادية

على العالم بشكل كامل ،في ظل انتشار وباء فايروس كورونا الذي
حتم علينا كأفراد بضرورة التباعد وتجنب أي نوع من أنواع التجمعات.
وبرنامج الساحة من اسمه يعني ساحات وتجمعات ولقاءات ،كيف
لهذا البرنامج أن يحتضن مجاورات النساء والشباب في خضم وجود

بروتوكوالت التباعد االجتماعي ؟

لكننا لجأنا للحفاظ على بروتوكالت التباعد االجتماعي وأن نحافظ

على التقارب المجتمعي ،فقمنا بالتفكير بأفضل النشاطات التي
من شأنها أن تحافظ على سالمة األفراد الجدسية والنفسية

 .فبدأنا خالل فترة اإلغالق من عمل منصة تسوق أونالين من
خالل االنستغرام لعرض منتجات "دكّ ان" – متجرنا لبيع األغراض

المستعملة-وركزنا على عرض الكتب القيمة الموجودة في دكّ ان
لتشجيع الناس على استثمار وقتهم بالقراءة لنكون على صلة
معهم خالل فترة اإلغالق.

والستعادة أنشطتنا فقد بدأنا باستقبال صفوف لليوغا بأعداد
محدودة مع مركز فراشة ،وال ننكر أن أفراد المجتمع كانوا بحاجة
للتواصل والتفريغ والدعم وغيرها في ظل الظروف االستثنائية التي

مرت بها البشرية .وكانت إحدى السلوكيات التي توجهت له الناس
خالل هذه الجائحة هو تعلم مهارة جديدة ،وكوننا بحاجة لتفريغ
نفسي قمنا بعمل ورشة "الماندال" وهي رسم بالنقاط والتي لها

أن تساعد في تفريغ الطاقات من خالل الرسم واأللوان وقبلنا عدد

محدود مع أن االقبال عليها كان شديدا.

ولحرصنا على الحفاظ على التقارب المجتمعي قمنا بعمل بزار
للحرفيين المحليين في الساحة تحت عنوان بسطة مبادارات لتكون
فرصة للحرفيين بعرض منتجاتهم في ظل غياب السياحة والبازارات

السنوية ولتكون فرصة منا بدعهمهم ولو بالمساحة والتنسيق
فقط.
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السيادة الغذائية الوطنية ودورنا في تحقيقها
لينا اسماعيل
مسؤولة برامج مجتمعية

في ظل التدهور المستمر في القطاع الزراعي والعاملين فيه،

والذي ال يمكن تجاهل عوامله المختلفة السياسية واالقتصادية

قل عن
واالجتماعية ،بالرغم من استمرار التمويل الخارجي (وإن ّ
السنوات السابقة) للمشاريع الزراعية الكبيرة المعتمدة على أحدث
تقنيات الزراعة ،أال يمكن لنا أن نتوقف قليال ونعيد النظر في توجهنا

الزراعي الحالي؟ لماذا ال نجرب نهجا زراعيا تنمويا نظيفا غير مكلف

وقابل للتطبيق والتكرار ،وال يعتمد على مدخالت خارجية؟

وما دورنا كشعب ومجتمع مدني وقطاع حكومي وخاص في

تحقيقه؟ ماذا لو بدأنا بحدائقنا وحواكيرنا ومزارعنا في القرى
والمدن والمخيمات؟ ماذا لو استخدمنا بقايا األطعمة والمخلفات

النباتية والحيوانية المتوفرة بكثرة في إغناء التربة وأوقفنا االعتماد
على األسمدة الكيماوية المستوردة؟ ما الذي يمنعنا من حفظ

البذور البلدية وإكثارها من موسم لموسم؟ وتبادلها؟

ماذا لو كانت جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع

التنموي ،ترتكز على هذا المفهوم في رؤيتها التنموية ومشاريعها

"التمكينية" و"الريادية" بدال من استهالك األموال الطائلة في
استجالب التقنيات والتكنولوجيا الزراعية التي تعتمد مدخالتها على

قد يبدو مصطلح السيادة الغذائية الوطنية حالما عند سماعه ألول
مرة ،وال يتماشى مع إمكانيات شعب يرزح تحت االستعمار ،ليس

لديه أدنى مقومات السيادة على أرضه وحدوده.

ولكن ماذا لو نظرنا إليه كنهج تنموي تحرري يحفظ مقومات
العيش بكرامة ،بدءا من السعي لتحقيق االكتفاء الذاتي في عملية

إنتاج الغذاء باالعتماد على المدخالت الطبيعية المحلية والخبرات
المتوارثة عبر أجيال؟

الخارج من علم وتقنيات وبذور وكيماويات؟ والتي بدورها تؤدي

في نهاية المطاف إلى فقدان المعرفة الزراعية التقليدية المتوارثة

عبر أجيال ،وانسالخنا عن األرض والهوية بتسليعها واختزال قيمتها
إلى المادية المجردة ،وفقدان المخزون الجيني للبذور البلدية

المالئمة مناخيا لمنطقتنا والمميزة في الطعم والفائدة الغذائية.

كلها أسئلة نقوم في مؤسسة دالية بطرحها وبحثها وتجربتها،
من منطلق إيماننا بحق الشعب الفسطيني بالقرار في عملية
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التنمية وإعادة الثقة بمواردنا المحلية ،حيث تناولنا مفهوم السيادة

لتطوير ورقة موقف حول "السيادة الغذائية الوطنية الفلسطينية"،

عملية الزراعة واإلنتاج وتوفير فرص عمل للنساء والشباب على

الوطنية الفلسطينية في ظل السياق االستعماري" والتي هدفت

الغذائية وارتكازه األساسي على الموارد المحلية وتسخيرها في
وجه الخصوص واستعادة قيم التعاونية والتشاركية في القرار .بدأنا
عام  2018بمجاورة "دور العطاء المجتمعي في تحقيق السيادة

الغذائية" والتي خرجت بتوصيات ومقترحات عملية حول أهمية

الحاضنة المجتمعية واإلنتاج المعرفي والوعي الجمعي باإلضافة
إلى دور القطاع الحكومي في دعم توجه المزارعين والمجتمع نحو

السيادة الغذائية وما يتطلبه ذلك.

وبناءا على التوصيات ،تم استكمال سلسلة المجاورات عام 2020
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ودراسة سوف يتم إطالقها عام  2021حول "السيادة الغذائية

إلى تحديد أولويات العمل على تحقيق السيادة الغذائية الوطنية
في ظل المعطيات الموجودة على الصعيد السياسي – االقتصادي

– االجتماعي الفلسطيني ،من خالل جلسات حوارية مع عدة جهات
فاعلة في المجال ،من متخصصين وأكاديميين ،ومؤسسات زراعية
وتنموية مختلفة ،وقادة مجتمعيين ،ومزارعين ،وناشطين ،باإلضافة
إلى اتحادات زراعية ومجالس قروية ،لجمع اآلراء والتوجهات

المشتركة في الموضوع وعرضها على صانعي القرار ،ومناقشة

إمكانية تبنيها في السياسات واالستراتيجيات التنموية.
كما تم إعداد دراسة "واقع المزارعين في المناطق الحدودية

في قطاع غزة من منظور السيادة الغذائية" والتي استعرضت

واقع المزارعين والتحديات المتعلقة بالزراعة والحلول المرتكزة

على الموارد المحلية ضمن منهجية مناطقية تتناول معطيات كل
منطقة وخصوصيتها.

سيتم البناء على الدراسات وتوصياتها في تطوير برامجنا ونشاطاتها

في موضوع السيادة الغذائية على عدة مستويات ،تشمل العمل
القاعدي وبناء نماذج على األرض ،باإلضافة إلى العمل البحثي،

وأيضا على مستوى السياسات وصانعي القرار.

نعمل في مؤسسة دالية أيضا على تبني نهج الزراعة البيئية كأساس
لتحقيق السيادة الغذائية من خالل المجاورات والتدريبات التي يتم

تقديمها في برامجنا المجتمعية ،باإلضافة إلى تطبيق تقنيات

الزراعة البيئية وإنتاج الخضراوات النظيفة في حديقة دالية.

نؤمن في دالية بأهمية التعاون والتشاركية لتحقيق األثر المرجو من

عملنا المجتمعي ،ونسعى إلى بناء شراكات من شأنها دفع حراك
الزراعة البيئية في الوطن وتبني مفهوم وقيم السيادة الغذائية

الوطنية ،ونعتبر عملنا تكاملي مع جميع الفئات الفاعلة في المجال،

لذا ندعوكم لدفع العجلة سويا ،نحو سيادة غذائية وطنية.
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 - 03المنح الموزعة
العودة لألرض

وفعالة للحد من المشاكل
تهدف المبادرة إلى إيجاد حلول بديلة
ّ
الزراعية والبيئية والصحية الناتجة عن االستخدام المفرط لألسمدة
الكيماوية من قبل المزارعين في قطاع غزة .يشمل هذا المشروع
إنتاج محاصيل مثل (الطماطم  ،الفلفل  ،البطاطس  ،الباذنجان) من
خالل الزراعة العضوية والبيئية.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة الشيخ عجلين ،غرب مدينة غزة

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
Zero Fatty

تهدف المبادرة إلى إعادة تدوير نوى التمور وتحويلها إلى منتجات
ذات قيمة غذائية ،وكذلك إنتاج منتجات صحية خالية من السكر
صنفا من
ً
وجلوتين القمح .يقوم المشروع بتصنيع أكثر من 30
المعجنات والكعك وغيرها من األطعمة الخالية من السكر ،حيث
يفتقر قطاع غزة إلى مكان مخصص لتوفير الغذاء المناسب لمرضى
السكري ،وأخصائي الحميات ،واألشخاص الذين يعانون من الحساسية
تجاه منتجات القمح األبيض.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة مدينة غزة

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
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متجر باليتا

تقوم المبادرة بإعادة تدوير المالبس بهدف تعزيز قيم إعادة
االستخدام األمثل للموارد المحلية المتاحة بطريقة حديثة ،إلى جانب
إنتاج الحرف اليدوية مثل الرسم على ورق العنب .وتضمن إطالق
متجر إلكتروني وتدريب مجموعة من النساء المهتمات بإعادة التدوير
والحرف اليدوية بهدف تزويدهن بمصدر بديل للدخل.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة دير البلح ،غزة ،المنطقة الوسطى

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
كن عيني

تقوم المبادرة بإنتاج تسجيالت صوتية مختلفة ،وتسجيل عدد من
الكتب الصوتية المنهجية لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وتركز على
تسجيل قصص أطفال وحلقات بودكاست.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة مدينة غزة

قيمة المنحة  1,000دوالر أمريكي
متجر غسق

تقوم المبادرة على إنتاج قطع خشبية وديكورات داخلية وخارجية
وقطع أثرية ذات جودة عالية من خامات الخشب المستعمل
والخشب الطبيعي (األشجار) وغيرها من المواد المتوفرة في البيئة.
يستثمر المشروع في الموارد المتاحة ويعيد استخدامها بشكل
يساهم في تنظيف البيئة وتحويلها إلى أعمال فنية وتوفير مصدر
دخل للمشاركين.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة خان يونس ،غزة
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قيمة المنحة  1,000دوالر أمريكي

مطحنة البيدر

مطحنة لطحن الزعتر والبهارات األخرى وبيع األعشاب الطبية
والمخلالت.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة بيتلو  -رام اللّ ه والبيرة

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
ستوديو أونالين

منصة إعالنية تجارية إلكترونية تقدم إعالنات لمختلف المعاهد
والمؤسسات التجارية لإلعالن عن أعمالها.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة نعلين -رام الله والبيرة

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
الغلة

تهدف المبادرة إلى إنتاج وتسويق منتجات الثروة الحيوانية مثل الجبن
يدويا والبيض المحلي.
المصنوع
ً

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة المغير-رام الله والبيرة

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
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فن نائي

تعليم األطفال على التصوير والرسم والموسيقى ،ونقل قصصهم
من خالل أعمالهم

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة بيت لحم وقراها

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
الصالون األدبي

تشمل المبادرة العديد من األنشطة الثقافية والتي تهتم باألدب
بشكل خاص وتشمل:
-١محاضرات لصقل موهبة الكتابة
-٢استضافة كُ تّ اب وأدباء وشخصيات هامة
-٣أمسيات شعرية وزيارة معارض ثقافية
باإلضافة إلى مناقشة روايات تعالج قضايا اجتماعية.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة بيت لحم

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
جرابات

مبادرة لبيع الجرابات يهدف لتعزيز قيم التعاون والتكافل المجتمعي،
بحيث يذهب ريع بيع الجرابات إلى صندوق دعم الطالب المحتاج
والعائالت الفقيرة.

البرنامج المجتمعي برنامج إبدأ الشبابي

المنطقة بيت لحم والخليل

قيمة المنحة  2,000دوالر أمريكي
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One for All

إحياء فن من الفنون التراثية القديمة "الفسيفساء" بطريقة مبتكرة
وعصرية ،تهدف المبادرة إلى تدريب مجموعات من النساء بأعمار
تتراوح ما بين ( )20-40عام و في مجال تصميم وتنفيذ الفسيفساء
وتقديمها للمجتمع بطرق فنية غير نمطية تتماشى مع ثقافتنا
وتعبر عنها ،مع الحفاظ على أصالة التنفيذ وماهيته وذلك من خالل
إعادة تدوير مواد مثل (الرخام ،الزجاج ،القرميد ،البلور ،الصدف ،الخزف
والسيراميك) وإعادة استخدامها بطريقة إبداعية وبذلك تمكينهم
اقتصاديا من خالل تعليمهم هذه المهارات الالزمة التي يمكن أن
ً
تساعدهم في توفير مصدر دخل بديل

البرنامج المجتمعي برنامج نساء تدعم النساء

المنطقة دير البلح  -غزة ،المنطقة الوسطى

قيمة المنحة  1,500دوالر أمريكي
بصمة

يتقن حرف مختلفة،
مبادرة تستهدف السيدات ذوات اإلعاقة الالتي
ّ
من أجل تمكينهم اقتصاديا ومجتمعيا من خالل توفير المواد الخام
األولية الالزمة لممارسة حرفتهن وأيضا التدريب المتقدم إلنتاج منتج
منافس قوي ،ومن ثم التسويق للمنتجات بعدة أشكال مختلفة،
ستبدأ المبادرة مبدئيا باستهداف  20سيدة من منطقة رفح جنوب
قطاع غزة.

البرنامج المجتمعي برنامج نساء تدعم النساء

المنطقة رفح-غزة

قيمة المنحة  1,500دوالر أمريكي
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 - 04المؤشرات
المؤشر

عام 2020

عدد المتطوعين

15

عدد المتبرعين لدكان

91

عدد المتبرعون:

 .1المتبرعون األفراد من الشتات 6
 .2المتبرعون األفراد من التضامن 13

 %المتبرعون األفراد مقابل المؤسسات المتبرعة
المجموع الكلي للمنح المقدمة من االفراد المانحين مقابل المجموع الكلي
المقدم من المؤسسات المانحة

أ93% .
ب12% .

عدد المجتمعات المتلقية للمنح

 .1الضفة الغربية 6
 .2غزة 5

عدد المنح الموزعة

 .1الضفة الغربية 6
 .2غزة 7
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 - 05عائلة دالية
فريق دالية:
محمود مصلح :المدير التنفيذي ،رانيـة يونـس :المسـؤولة الماليـة ،أسماء الشيخ :المساعدة اإلدارية ،رشـا صنصـور :مسـؤولة
االتصاالت وحشد المصادر ،لينـا اسـماعيل :مسـؤولة برامـج مجتمعيـة ،سجى شامي :مسؤولة برامج مجتمعية ،علي الرزي:
مسؤول برامج مجتمعية ،شادن طبيلة :مسؤولة برنامج الساحة.
أعضاء مجلس اإلدارة:
صباح  ،ينال حمودة  ،رامي حناوي ،آردا شمشوم ،عايشة منصور ،يارا عبد
علياء ناصر الدين  ،فداء توما ،ميليا طنوس ،سريدة ّ
الحميد
الهيئة العامة:
آردا شمشـوم ،عليـاء ناصـر الديـن ،نائلـة عايـش ،فاطمـة أبـو كتـة ،سـامي عالـول ،فـداء تومـا ،حكمـت بسيسـو ،رامـي حنـاوي،
صباح ،نـادر داغـر ،أشـيرة رمضان ،ريـاض عيسـه ،جهـاد
سـهام رشـيد ،ينـال حمـودة ،عبـد الله أبـو كشـك ،لونـا سـعادة ،سريده ّ
شـجاعية ،يـارا عبـد الحميـد ،فريـد طعـم الله  ،فـداء موسـى ،زينب سبيتان ،عزيـزة موسـى ،نور نسيبة ،ميليا طنوس ،لينا عوده،
عايشة منصور ،ليليـان كوربيزيـه ،رهف الرفاعي ،تماضر شلنة ،رند خطاري.
أعضاء لجنة مزاد التغيير االجتماعي:
لونا العاروري ،عالية روسان ،فاديه سلفيتي ،حسام غوشة.
المتبرعون األفراد:
أنيتا بارتر ،نديم حسن ،لينا سوبكلو ،إليزابيث سكوت ،آرون تايلور ،علي حسين ،راداميس زكي ،آنا عطيه ،ريكاردو فاريتشوين،
كوسي آتشيفي ،آبيجيل سارماك ،حسام األطرش ،سامي علي ،مارسي كيلي ،فادي سابا ،دونا والش ،آنا ليرمير ،إدوارد
ثومبسون.
متبرعو صندوق التعليم:
Quiz Night
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متبرعو دكّ ان:
محمد سمير ،ايلينا ،روان ترزي ،لبنى بصالت ،منال سمارة ،دعد صيريفي ،جواد سعيد ،دينا شلطف ،هيجيري عيسى ،نادر داغر،
أليس يوسف ،رامي برغوثي ،أحمد قراعين ،بنان حموري ،أحمد شعيبي ،رنا زحالقة ،صهيب عبد الهادي ،أم سامر ،سامر حجازي،
إسراء شلبي ،جاك ثيودوري ،جماالت برغوثي ،كوثر طه ،لما عبد الرازق شيخة ،سالم سعادة ،زينب نوارة ،ندى ناصر الدين ،دانا،
نجوان عودة ،هادي عوض ،لورا ثيودوري ،جوانا أبو الزلف ،رانيا حداد ،مصباح يوسف ،سارة كحيل ،دانة اسعد ،هبة قواسمي،
صباح ،إبراهيم معال ،حمزة جوايرة ،موفق مطر ،رجاء أبو سالمة ،رند دبور ،الرا فيردو ،سالم
ميساء شحادة ،بشير ضحى ،رنتيا ّ
بندك ،وفاء بشارية ،ربى عز ،نور موسى ،منال شامي ،ميريام ،سيزار أبو مريم ،روان محمد ،روان نعيرات ،سيلفيا ،لينا أبو الزلف،
مجد حموري ،رند عبد القادر ،شادن طبيلة ،رشا صنصور ،سجى الشامي ،لينا اسماعيل ،فاطمة عبد الكريم ،أريج الطويل ،ريم
مصر ،عايشة منصور ،طارق ناصر الدين ،مصباح يوسف ،شركة الياسمينة ،ملك عفونة ،سائد حجل ،فادي نابلسي ،إليزابيث
تيسديل ،ليزا مرعي ،رانيا زبانة.
المتطوعون:
أحالم سعيد ،علياء جمهور ،يوسف حمام ،ميساء أبو بكر ،كريس عقل ،سامر الشريف ،سجى طنطور ،وائل عبيدي،
غسان ابو عليا ،كاظم الحج محمد ،سليمى رمضان ،يوسف الخواجا ،باسم مرار ،هبة خليل ،فريق دالية (لينا إسماعيل ،سجى
شامي ،رشا صنصور ،أسماء الشيخ ،رانية يونس ،شادن طبيلة ،علي الرزي)
المؤسسات المانحة والشركاء:
مؤسسة دروسوس،Global Fund For Community Foundations، Global Fund For Women ،
مؤسسة هينرش بل-فلسطين واألردنّ ،رواد التنمية ،مؤسسة نوى ،MADRE ،رواق-مركز المعمار الشعبي،Mama Cash ،
جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل.
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