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 مقدمة
 مؤسسةعن ال

كل من الضفة الغربیة بما  على أیدي أفراد من المجتمع الفلسطیني في 2007تأسست مؤسسة دالیة كمؤسسة مجتمعیة عام 
في  2007فیھا القدس الشرقیة وقطاع غزة والخط األخضر والشتات، حیث تم تسجل المؤسسة بشھر كانون الثاني من العام 

وتم التسجیل لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة  Association Sans But Lucratif #886043035بالرقم التالي: بلجیكا
 .QR-0115-F :بالرقم التالي

 
مؤسسة مجتمعیة فلسطینیة، ونعني بمؤسسة مجتمعیة أننا نقوم بعدة أشیاء لكن في معظمھا عبر تجنید وتشجیع  أولدالیة ھي 

التبرعات والمساھمات من أفراد المجتمع الفلسطیني، والمجتمع المحلي. وھي بطبیعتھا مستقلة سیاسیا، وتعتمد على المجتمع 
أي أن  ال لمؤسسات محلیة یقودھا فلسطینیون ألحداث تغییر مجتمعي وتنمیة محلیة مستدامة.في تجنید وتحریك وتوزیع األمو

  القرار النھائي لدعم أي مؤسسة مبني على قرار المجتمع نفسھ.
 

أن یسیطروا على مواردھم من اجل بناء مجتمع قوي   وتأتي فلسفة دالیة من إیماننا العمیق بأن الفلسطینیین بحاجة ویستحقون
 در على االستجابة للتحدیات التي تواجھھ وبعیدا عن مفھوم االعتماد على المساعدات اإلنسانیة الدولیة.قا
 

أو مؤسسات یھدفون لخدمة المجتمع و التأثیر علیھ ایجابیا. وقد  ألشخاصقروض  أوقد تقدم ھذه المؤسسة المجتمعیة تمویل 
تشارین لیساعدوھم ویدربوھم في مجاالت مختلفة لتحسین طرق في تزوید الجمعیات والمنظمات بمس أیضایكون لھا دور 

  في دعم أیضا. قد تشارك المجتمع أفضلالعمل وتقییم قدرتھم على التأثیر في مجتمعھم حسب ما یرونھ مناسبا وبطریقة مھنیة 
 قیادتھا (كالمناصرة) وذلك للتأثیر على القطاع ككل. أونشاطات وتأییدھا 

 
 الیة، یجب التفكیر بطریقة جدیدة، بعیدة عن نظام المعونات الدولیة الموجود في فلسطین:وحتى یتم فھم مؤسسة د

 
�رامج،  •��ق ب��ادالیة ال تقوم بتطبی��ن  وإنم��رون م��وم آخ��ى یق��ودة حت��وارد الموج��ادر والم��ك المص��د وتحری��و تجنی��ا ھ�دورھ

 المجتمع نفسھ بعمل ما یرونھ مھما ومناسبا الحتیاجات مجتمعھم.
 
�ا •��ة إنن��ي دالی��ن  ف��ات م��ات وھب��ع تبرع��اص، وجم��ا الخ��التبرع بمالن��وم ب��رادنق��ات  أو أف��رىجمعی��ي أخ��وارد الت��ذه الم�. ھ

 علیھا، نوزعھا حسب قرار مجتمعي. أمناءنحركھا ھي ملك للشعب الفلسطیني بشكل عام، ونحن مجرد 
 
�ل المج إننا •��ى یعم��ال. فحت��ط الم��یس فق��ة نھتم بكل المصادر والموارد بأنواعھا المتعددة، ول��اك حاج��د، ھن��كل جی��ع بش�تم

�د  أخرى وأمورلتجنید الخبرات، األفكار، القدرة على تحمل الضغوطات ��طیني. ونعتق�متواجدة بوفرة في المجتمع الفلس
 ھذه المصادر ھو عمل مھم. إلدارةھذا المجتمع  وأفرادربطنا بین المصادر الموجودة في المجتمع  أن

 
�ا •��تخدم أنن��ف تس��رر كی��ن یق��یس م��ة ل��ي دالی��ة  ف��ھیل عملی��و تس��ا ھ��ادر. دورن��ذه المص��ن  إدارةھ��ادر م��ذه المص��رادھ� أف

 المجتمع بانفتاح وشفافیة الستخدامھا حسب األولویات التي یضعونھا بأنفسھم.
 
�ة  أنھذه الطرق  وإحدىالقادمة.   نطمح ونلتزم بأن تكبر دالیة على مستوى األجیال •��ة) الدائم��ة (الودیع��ام الھب��ي نظ�نبن

���تثمر بش��ي تس��اة. الت��دى الحی��ى م��ي عل��اح إنكل مھن��ة  األرب��ذه الھب��ن ھ��ل  أوم��تقلة لتموی��ادر مس��بح مص��ة تص�الودیع
�ا)  أنتغییر وتنمیة مستدامة في المجتمع. وھذا یعني  إحداثنشاطات قادرة على ��ة وغیرھ��ي الودیع�مساھمة كل فرد (ف

 سیستمر في تحسین المجتمع على مدى األجیال.
 
�ط  •��ا فق��ن ال یھمن��وزع األ أننح��وال، ن��ام��ا وإنم��اتھ  أیض��ي مؤسس��ع ف��ة المجتم��ادة ثق��اء وزی��رة و روح العط��اء فك�بن

 المجتمعیة.
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المجتمع الفلسطیني القوي عبر العالم متبرع ومصدر عطاء محتمل رغم تفاوت القدرة على  أفرادكل  أنمؤسسة دالیة  تعتبر
استشاراتھ  أوالبعض اآلخر قد یتبرع بوقتھ دوالر،  100,000 أو 10 أویتبرع بدوالر  األشخاصبعض  ، حیث أنالتبرع

 وخبراتھ. 
 
 اآلثارنقلل اعتمادنا على المعونات الدولیة وتخفیض  أننستطیع مع الوقت  فإننانحن متبرعون،  أننافكرنا  إذا أنناالمھم ھنا و

 السلبیة التي یخلفھا اعتمادنا على ھذه المعونات.
 

یتبرع لھا بثقة تامة. فالمتبرع لمؤسسة مجتمعیة یعبر عن ثقتھ بھذا  أنلكل منا مؤسسة دالیة مؤسسة ذات مصداقیة، یمكن  إن
المرأة،  آوالزراعة  آوالتعلیم  آو كاألطفالالمجتمع وقدرتھ على تقییم ومعالجة احتیاجاتھ. وكل متبرع مھتم بجانب معین 

ال فإن المنظمات األھلیة العاملة داخل مجموعة مستھدفة ستذھب تبرعاتھ. وبطبیعة الح أوجھة  أي إلىیحدد  أنفیمكنھ 
نؤمن بأنھ  إننااألحق تمویلھ.  وأیھا أفضلمن المؤسسات تعمل بشكل  أيالمجتمع ھي األقدر على تحدید األولویات، وتقریر 

 ندعم مؤسستنا المجتمعیة. أنواجبنا وشرف لنا 
 

للمصادر التي لدیھا،  إدراكھاجتمعات ذاتھا عبر تنتشر المؤسسات المجتمعیة عبر دول العالم الثالث، حیث تمكن ھذه الم
 ودمجھا. وتقرر المجتمعات بنفسھا أولویاتھا وفرصھا واحتیاجاتھا على المدى القصیر والمدى الطویل بشكل جماعي.

 
 :أحداث التأسیس

فلسطینیة  من دالیة مؤسسة مجتمعیة تجعلساھمة في تأسیس مؤسسة دالیة و ثالث أحداث منفصلة 2006في عام  اجتمعت
 في حیاة الفلسطینیین. واالستدامةلھا طریقة وإستراتیجیة متمیزة  لتحقیق التحسین البنیوي 

 :الحدث األول

عقد االنتخابات التشریعیة في كانون الثاني، والتي جاءت بحركة حماس إلى السلطة، وأدت إلى ما یشبھ االنقطاع التام عن 
وبالتالي بات الفلسطینیون في الضفة الغربیة وقطاع غزة أكثر فقرا بین ، سات المجتمعدعم میزانیة الدولة، وتقلیل الدعم لمؤس

لم تعوض المساعدات الطارئة المحولة من ، حیث لیلة وضحاھا، مثلما باتوا أكثر ھشاشة وتأثرا بعنف االحتالل اإلسرائیلي
في الحقیقة، عمقت اإلحساس بالمھانة وفقدان األمل وخالل المنظمات الدولیة األھلیة وغیر األھلیة الخسارة في الدخل، وإنما 

 الذي اجتاح حیاة أجیال من الفلسطینیین.

 الحدث الثاني:

ً  150 عنبعد عقد ما یزید  مع قادة المجتمع المدني الفلسطیني ونشطائھ والمتخصصین  2005و 2004عامي ما بین  اجتماعا
زیة من المتطوعین الملتزمین،والتي تسلحت بطاقة ذاتیة تعززت خالل والخبراء المحلیین والدولیین، فقد تشكلت مجموعة مرك

 ، واجتیاح غزة.2006الفترة العصیبة من الحرب على لبنان في 

 الحدث الثالث:

كثیر من الدعم الوالتي ساھمت في استقطاب  اإلنسانيسلسلة من المقابالت مع قادة دولیین في مجال التطوع والتعاضد لكان 
 ة تشكیل مؤسسة دالیة.والتشجیع لفكر
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 التخطیط اإلستراتیجي

تنفیذ مشروع التخطیط كمؤسسة مجتمعیة نابضة بالحیاة وبناًء على توجیھات مجلس اإلدارة والمدیرة التنفیذیة فقد تم الشروع ب
 .2015بین شھر أیلول وشھر كانون أول الزمنیة الفترة  خالل الذي أمتدللمؤسسة و اإلستراتیجي الثاني

 لھدفا

 الممتدة بین یكمن الھدف من مشروع التخطیط اإلستراتیجي، تقییم وضع وإنجازات المؤسسة ووضع التصورات المستقبلیة لألعوام
 .2018 -2016األعوام 

 عناصر بناء عملیة التخطیط اإلستراتیجي

 یتناول ھذا القسم العناصر التالیة:

 ط اإلستراتیجي، المبادئ األساسیة التي تستند إلیھا عملیة التخطی .1
 المنھجیة، .2
 ،تخطیط اإلستراتیجيعمل ال ورشلاألثر المباشر .3
 الرصد والتقییم،.4
 SWOTملخص .5
 األولویات. .6

 

 المبادئ األساسیة التي تستند إلیھا عملیة التخطیط اإلستراتیجي. .1

 .رسالة وقیم المؤسسة، رؤیة 1.1
 تبني الخطوط العریضة للخطة اإلستراتیجیة األولى. 1.2
 لعمل بین جمیع القائمین على المؤسسة من ھیئة عامة، مجلس إدارة والطاقم التنفیذي.التكامل في ا 1.3
 االھتمام بالمناطق والفئات المھشمة. 1.4
 .الفكریة االنتماءاتمن حیث العمر والجنس والدیانة وفي العمل  توخي التنوع 1.5

 
 منھجیة بناء الخطة اإلستراتیجیة .2

ائق، ثعقد وتوثیق أكبر عدد ممكن من االجتماعات والمراجعات النصیة للعدید من الولى استندت منھجیة إعداد الخطة اإلستراتیجیة ع
منھجیة  وتتوزعفي العصف الذھني األثر األبرز في صیاغة األولویات، الفاعلة لتشاركیھ احیث كان للجو الدیمقراطي العام من الحریة و

 :على األصعدة التالیةبناء الخطة اإلستراتیجیة 

 لبیئة الخارجیةعلى صعید ا 2.1

 سیاسیاً، اجتماعیاً واقتصادیاً، البیئة الخارجیةمناقشة  §
 مناقشة أوضاع المؤسسات األھلیة وتوجھات الداعمین. §
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 على صعید البیئة الداخلیة 2.2

  (SWOT Analysis). ة والموارد البشریة تحلیل البیئة الداخلیة للمؤسسة بما یشمل النواحي اإلداریة والمالی §
 مناقشة مدى االلتزام بأھداف المؤسسة اإلستراتیجیة.  §
 األداء الفني.مناقشة  §
 برنامج العطاء. مناقشة §

 

 على صعید بناء الخطة اإلستراتیجیة 2.3

 .ةالتنفیذی اإلدارةمجلس اإلدارة وتنفیذ العدید من االجتماعات الداخلیة مع تم  §
 أعضاء من الھیئة العامة.و المجتمعیینالشركاء تنفیذ عدد من ورشات العمل الخارجیة التي شملت جزء من تم  §
 األولویات اإلستراتیجیة والیة تنفیذھا.وصیاغة تحدید تم  §

 
 األثر المباشر للتخطیط اإلستراتیجي  .3

 مناقشة معمقة للرؤیة والرسالة الحالیة. §
 ة.التنفیذی واإلدارة ، مجلس اإلدارةالھیئة العامةأعضاء  بینواالنسجام فاعلة المشاركة ال درجة زیادة §
 تحدید أولویات المؤسسة. §
 .ونشر قصص نجاح رصد §
 .دالیة صندوق وإنشاء المھجرالوطن ووداعمین من  أصدقاءالتواصل مع  §
 .البیت المفتوحتعریفیة كفعالیة تنفیذ  §
 
 الرصد والتقییم .4

دم قیام المدراء التنفیذیین السابقین بمتابعة ھم أسبابھا عحیث كان من أتم مناقشة أسباب عدم تنفیذ عملیات رصد وتقییم للمشاریع المنجزة،  §
 .األثر الكبیر على ذلكفي الرصد والتقییم كان لعدم توفر التمویل لتوظیف أصحاب االختصاص وھذا النشاط بطریقة موثقة، 

  .الواضحةالتقییم والقیاس تقدیم المنح ووضع مؤشرات  آللیةتم التطرق إلى ضرورة إتباع المنسقین من اإلدارة التنفیذیة  §
للقیام بھذه المھمة من تقییم وبناء  2015-11-19حیث جاري البحث كما ھو معلن بتاریخ خبیر مشاریع  مقیمالتعاقد مع على التوافق تم  §

 آلیة التقییم بالتعاون مع المدیر التنفیذي.
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  1SWOTملخص .5

 :نقاط القوةملخص 

 یة في عملیة التعریف بالمؤسسة وتجنید األموال.ھنالك محاوالت وبذل جھد كبیر من قبل اإلدارة التنفیذ .1
 

 .)مإنشاء لجان متخصصة في مجلس اإلدارة (لجنة التمویل/العطاء ولجنة التقیی .2
 

 قصص نجاح مستمده من العمل المیداني، برنامج نساء تساند نساء، برنامج القریة تقرر. .3
 

 لنظام المساعدات الدولي الحالي وضرورة االستدامة التشغیلیة.زیادة وعي المجتمعات الفلسطینیة للتأثیر طویل األمد والسلبي  .4
 

 وجود تواصل داخلي بین القائمین على المؤسسة والمجتمعات المستھدفة. .5
 

 العمل على إحیاء قیم التطوع والتكاتف واالستدامة  لدى المجتمعات المحلیة. .6
 

 توفر ضوابط مالیة داخلیة في عملیة إدارة األموال.  .7
 

 

 :الضعفملخص نقاط 
 

 التواصل والتشبیك، مع المؤسسات، الممولین، المانحین والشركاء للتعریف برؤیة ورسالة و أھداف مؤسسة دالیة. .1
 

 الوضع المالي وتجنید األموال. .2
 

 في الفھم المجتمعي لمفھوم  االستدامة وتفعیل الموارد المحلیة. .3
 

 تابعة والتقییم على نتائج المشاریع المنجزة.دراسات لتحدید احتیاجات المجتمع و المالفي عمل  .4
 

 لطاقم عمل المؤسسة والتداخل في المھام.التقنیة التغیر المستمر في اإلدارة التنفیذیة، المحدودیة  .5
 

 آلیة تقدیم المنح وإجراءات العمل، من دراسات ، تصویت ، متابعة ، مساھمة المجتمع في حضور ورشات العمل.عدم توثیق  .6
 

 ام المناصرة فیما یتعلق بنظام المساعدات الدولیة المقید.فاعلیة نظ .7
 

  :الفرصملخص نقاط 
 

 تعمل على إحداث تنمیة مجتمعیة مستدامة من خالل تفعیل واستخدام  الموارد المحلیة. ،مؤسسة مجتمعیة مستقلة .1
 

 إمكانیة تفعیل برنامج الحشد والعطاء. .2
 

 العطاء ولجنة قیاس األثر. نشیط وتفعیل لجان المجلس الجدیدة، خاصة لجنةت .3
 

 إضافة وإشراك المجتمع في عملیة وضع التصورات والبرامج التشغیلیة. .4
 

 تطویر آلیة التواصل المجتمعي وذلك باستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعریف عن مؤسسة دالیة ونشر إنجازاتھا.  .5
 

 زیادة القیمة المالیة للمشاریع واألنشطة المقرة. .6
 

 برنامج الرعایة المالیة وانعكاساتھ المالیة.ار في االستثم .7
 

 تفعیل برنامج التطوع مع الجامعات. .8
 

  .(SDG’s) سنة  15-10متابعة استراتیجیات الممولین المستقبلیة  .9
 

 تضمین رسوم إداریة/تشغیلیة عند التعاقد مع الممولین / المانحین لتنفیذ مشاریع مجتمعیة. .10
 

 :التھدیدملخص نقاط 
 

 .بشكل أفضلرؤیة ورسالة المؤسسة إلى توضیح  الحاجة .1
 

 االستقرار المالي للمؤسسة.ضعف  .2
 

 عدم وجود نظام مناصرة، رصد وتقییم فاعلین. .3
 

 قیمة المساھمات المالیة من المؤسسة للمجتمع محدودة. .4
 

 عدم قیام طاقم العمل بتوثیق ومتابعة األنشطة المنجزة. .5
 

              ضرورة تفعیل لجان المجلس الجدیدة. .6
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 2 األولویات .6

 / التقییم ولجنة العطاء لجنة تفعیلل ةالتنفیذی ةوالمدیر اإلدارة مجلس ،العامة الھیئة من فاعلة بمساھمة مشتركة عملیات غرفة إنشاء  .1

ً  والعمل الحالیة، المرحلة في األثر قیاس  الموارد تخداماس /استثمار على وللعمل المؤسسة استمراریة لضمان األموال لتجنید مرحلیا

 .للمؤسسة الداخلي البیت لترتیب ومال) (جھد المتوفرة
 

 من تفعیلھم یتم بحیث العامة الھیئة ألعضاء عمل میثاق وضع وضرورة العامة، الھیئة ألعضاء تعریفیة اجتماعات تنظیم على العمل  .2

 وتفعیلھا. استثماره یجب التي المتوفرة) دالیة (موارد تعتبر والتي لدیھم المتوفرة العالقات وشبكة المال الوقت، الجھد، حیث
 

 ouseH penO،  undF  :األموال تجنید بنشاطات القیام ،والخارج الداخل في والشركاء الداعمین مع والفاعل الدائم تواصلال  .3

ventsE ulturalC & aisingR، المستقبلیة، الممولین استراتیجیات على اإلطالع العامة، الھیئة أعضاء اشتراك رسوم تحصیل 

 الممولة المشاریع على(Overhead) ھید األوفر نسبة تضمین االجتماعات، غرفة تأجیر المالیة، الرعایة مردودات زیادة

 .المكتب) (أجرة المصروفات تقلیل المستقبلیة،
 

 دالیة بفكرة المؤمنین عجمی تجنید خالل من والداعمین المجتمع من للشركاء ورسالتھا المؤسسة رؤیة إیصال على الفاعل العمل  .4

   Communications) &  وتواصل االتصال مجال في خبیر موظف توظیف على العملو (المنظرین) منھم التقنیین وخاصة

)Officer Reporting منظرین / (وسیط فاعلة مجتمعي اتصال حلقات إیجاد وضرورة rganizerO ommunityC - 

leaders ommunityC( من دالیة مؤسسة لھ تدعو ماب المجتمع قناعإ على عملللو للمجتمع المؤسسة ورسالة رؤیة إیصال لتیسیر 

  محلیاً. المتوفرة الموارد إدارة في حیاة أسلوب
 

 

 آلیة في إشراكھم یتم بحیث انتمائھم، زیادة على للعمل العامة الھیئة إلى والشركاء المحلي المجتمع من ممثلین إضافة على العمل  .5

 للمؤسسة. ومالكیین ملھمین جعلھمو البرامج وضع
 

 

 والداعمین عللمجتم المؤسسة رؤیة توضیح في للمساعدة واإلنجلیزیة، العربیة باللغتین مكتوبة عمل ومقترحات تعریفیة مواد تطویر .6

 النجاح. قصص نشر على الفاعل العملو وواضحة مبسطة بطریقة
 

 

 

 .حاليال المؤسسة لوضعو المنجزة للمشاریع شامل تقییم عمل .7
 

ocialS orporateC المجتمعیة (المسؤولیة المدني المجتمع ومؤسسات المانحین، احتیاجات  على اإلطالع / معرفة ضرورة .8

 esponsibilityR( بالشركات قائمة تحدید و األموال تجنیدل المؤسس رؤیة مع موائمتھا على العمل لیتم وأنشطة مشاریع من 

 األموال. لتجنید األنشطة وشرح ھممع للتواصل عمل خطة وعمل والمؤسسة
 

 .اإلمكان قدر قدراتھم تطویر على والعمل للمؤسسة الوظیفي الكادر عملو قدرات تقییم .9
 

 على أن حیث ،2015 الحالي العام نھایة مع $20,000 مبلغ منھا 2016 للعام $200,000 مبلغ تجنیدل خطة تنفیذ على العمل .10

     دخلال وزیادة المصاریف تقلیل على والعمل العالقات)، وشبكة الوقت المال، الجھد، (الخبرات، من موارده استخدام المجلس

 تقلیل دالیة) بفكرة والمؤمنین ألصدقاء واللجوء دالیة مؤسسة ضمن الموجودة الشركة على األجرة زیادة االجتماعات، غرفة (تأجیر

 تجنید فرص زیادة وبالتالي أطول لفترة البقاء للمؤسسة یتسنى حتى الرواتب من جزء دفع أو ،%75 إلى الطاقم عمل ساعات

 األموال.
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 3 الرؤیة

 .إدراك حقوقنا كفلسطینیین في التحكم بمواردنا وتحقیق تنمیة مستدامة تنعم بھا األجیال القادمة

 الرسالة

مسؤول نابض بالحیاة تسود فیھ الشفافیة  حشد واستخدام كل الموارد الالزمة وبالشكل المالئم لتمكین وخلق مجتمع مدني مستقل
  .والمحاسبة

  
 :و من أجل تحقیق أھدافنا، فإننا

لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة والمالئمة، خاصة تلك الجھود التي تبذلھا المجتمعات المحلیة الستخدام  المنح میقدت •
قدیم المنح التي تقودھا المجتمعات المحلیة یزید من شفافیة نؤمن أن عملیة ت ، حیث أننامواردھا المتوافرة واالستفادة منھا

  .ومسؤولیة ومھنیة المبادرات المحلیة للمجتمعات الفلسطینیة
  

یتمتعون بشبكة عالقات واسعة الذین واألفكار المبدعة و اتشخاص من ذوي الخبراألمن خالل إشراك  الموارد بین لتشبیكا •
ات الالزمة مع األفراد الفاعلین في المجتمع المحلي لیقوموا بتوظیف كل ھذه الموارد في ومعارف وتجھیزات وغیرھا من المتطلب

أن استغالل الموارد المتوفرة في مجتمعنا الغني وبشكل فعال من شأنھ أن یقلل من اعتمادنا على  حیث أننا نؤمنخدمة مجتمعاتھم. 
 .الخارجیة المعونة

  
نعمل على إحیاء التقالید  حیث أننافي مناطق الشتات. شركات والمغتربین الفلسطینیین الو المحلونلدى السكان  ع العطاءیشجٌ ت •

وبمرور الوقت  علیة،تسَھل عملیة العطاء.لوالعادات المحلیة التي تشجع على التطوع والتكافل إضافة إلى بناء أنظمة جدیدة 
 .لألجیال الحالیة والقادمة سنكون قد ساھمنا في خلق وقفیة دائمة ومستمرة لضمان توفر دخل مستدام

 
 .وحق القرار في التنمیة أولویاتھمفي تحدید  الفلسطینیینفي تغییر نظام المساعدات بما یحترم حق  التأثیرمن اجل  المناصرة  •
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 4مقترح
 :األھداف اإلستراتیجیة

نمیة مجتمعیة واقتصادیة فاعلة ومستدامة، وذلك تمكین المجتمعات الفلسطینیة المحلیة في تحقیق أھدافھا وتطلعاتھا في بناء عملیة ت .1
عن طریق مساندة المجتمعات الفلسطینیة في عملیة تنفیذ عملیة صنع القرارات بطریقة ممنھجھ، شفافة ودیمقراطیة بحیث یكون 

		ألفراد المجتمعات الحریة في تحدید احتیاجاتھم وأولویاتھم والموارد المحلیة المتاحة. 

عطاء والحشد الداخلي والخارجي بحیث یشتمل على مجموعة واسعة من المانحین والمساھمین والمؤمنین برؤیة بناء نظام فاعل لل .2
	دالیة بھدف المساھمة لتقلیل اعتماد المجتمعات المحلیة على التمویل المشروط. 

	عات الفلسطینیة. المناصرة والتطرق إلى نظام الدعم الدولي وتأثیره طویل األمد على عملیة التنمیة لدى المجتم .3

 :األنشطة

	العمل على توفیر الموارد المالیة لضمان استمراریة المؤسسة، وذلك عن طریق بناء وقفیة مالیة. .1

زیادة التشارك مع وتمكین المجتمعات في عملیة تقدیم المنح وخاصة المؤسسات التي تسعى للتخلص من قیود الدعم المشروط عن  .2
	تاحة والتي ستعمل على الزیادة في تطویر عملیة تنمیة مستدامة مھنیة ومسائلة.   طریق تفعیل الموارد المحلیة الم

إحیاء القیم والتقالید المجتمعیة من تطوع واالستفادة من الموارد المحلیة المتوفرة عن طریق تفعیل شعار االنتماء والمشاركة في  .3
	م.تحقیق عملیة تنمیة مستدامة وإنشاء نظام عطاء أمن وسھل االستخدا

نظام مناصرة فاعل یھدف إلى التغییر على نظام المساعدة الدولي بحیث یحترم حقوق الفلسطینیین في تحدید أولویاتھم  العمل على بناء .4
واحتیاجاتھم، إن نظام المناصرة یشمل الدخول بنقاش بناء مع جمیع الممولین والمانحین والشركاء بھدف التحسین على سیاساتھم 

 لتأثیر المجتمعي.الداخلیة وزیادة ا

 الخطط التشغیلیة:

	تطویر وتحدید المعاییر المھنیة الختیار ولإلستفاده من الموارد المتوفرة لدى الشركاء في المجتمعات المحلیة. .1

	تطویر إجراءات العمل الخاصة بإدارة البرامج التشغیلیة (نساء تساند النساء) و (القریة تقرر) وإدارة صنادیق المنح. .2

	ءات عمل وتعزیز القدرات الداخلي لموظفي دالیة وإضافة نظام رصد، تقییم، تعلم ومسائلة.تطویر إجرا .3

تطویر وتنفیذ نظام حشد وطاء فاعل مبني على أسس اإلضافة النوعیة من واقع التطور تحت شعار االنتماء والعطاء مستھدفاً  .4
ح، القطاع الحكومي، المانحین غیر المقیدین وجمیع المؤسسات الفلسطینیة، وتشمل القطاع الخاص، القطاع غیر الھادف للرب

	المؤسسات واإلفراد التي تشارك رؤیة مؤسسة دالیة وخاصة الفلسطینیین المقیمین في المھجر.

	بدل العمل اإلداري (أوفر ھید).  –ضرورة تطویر آلیة لتجنید الموال، بھدف تمویل استمراریة العمل في مؤسسة دالیة  .5

صال إنجازات مؤسسة دالیة وقصص النجاح بطریقة أفضل وأوسع حتى یتم الضغط على المانحین لتعدیل ضرورة العمل على إی .6
	سیاساتھم الخاصة بتقدیم الدعم لتتماشى مع أولویات المجتمعات الفلسطینیة.
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