
انضم إلى 
مجتمع 
تضامن!

Open call for
civil society
organizations

ندعو كافة منظمات المجتمع المدني )المنظمات الغير حكومية، منظمات المجتمع المدني، التعاونيات والجمعيات، 
المنظمات التعاونية منظمات المزارعين، جمعيات العمل الخيري، الشبكات والمؤسسات( التي تعمل في مجال 

االستجابة لفيروس الكورونا المستجد، دعم الشباب، قضايا الالجئين، التغير المناخي، الطاقة والبيئة، بناء السالم، 
اتعليم، العلوم والتكنولوجيا، الهندسة والرياضيات، إعادة االأطفال إلى المدارس، تنمية المجتمع، الزراعة والتنمية 

سالمي لتمكين المنظمات غير الحكومية  سالمي للتنمية و صندوق التضامن االإ الريفية, للتعرف أكثر على برنامج البنك االإ
من أجل الحد من الفقر من خالل مشروع منصة تضامن وللتسجيل من أجل أن تصبح جزءا من مجتمع تضامن: 

https://tadamon.community

#TadamonMeansSolidarity#Tadamon

#NGOEmpowerment 

نت مع منظمات  ن�ت قاعدة بيانات عىل الإ
ي الخرى من مختلف الدول 

المجتمع المد�ن
سالمي:  ي منظمة التعاون الإ

الأعضاء �ن
إكتشاف المنظمات المختلفة للتعاون معها وتصبح جزءا 

من شبكة تضامن التي تم التدقيق والتحقق منها.

نترنت  دورات تعليمية مجانية عبر الإ
مدعومة من منصات تضامن وشركائها:

الوصول الى مواد تعليمية وتدريبية مخصصة لتنمية 
قدرات المنظمات، تطوير المهارات وبناء القدرات.

أكاديمية التمويل الجماعي: 
إكتشاف المنظمات المختلفة للتعاون معها وتصبح 
جزءا من إنشاء حمالت للوصول إلى مصادر تمويل 

جديدة لدعم مشاريعك.

الوصول إلى التمويل والجهات المانحة:
ربط عملك و حمالتك بشريكك وداعمك المتبرع 

المحتمل واكتساب رؤيّة أوضح والتواصل مع شركاء 
ومستثمرين جدد.

ستتمكن منظمات المجتمع المدني من الوصول الى:

سجل معنا على:
www.tadamon.communitywww.tadamon.community

 حيث تصبح
 المنظمات

الجيدة أفضل

دعوة مفتوحة لمنظمات 
المجتمع المدني



منصة الكترونية تجمع 
منظمات المجتمع المدني 
ذات الجودة العالية وتوفر 

لهم رؤية أوضح.

برنامج تعليمي يمكن 
منظمات المجتمع المدنّي 

بالقيام بعملها بطريقة 
أفضل.

جسر بين مختلف البلدان، 
منظمات المجتمع المدّني 

والمساهمين.

نبني مجتمعات أقوى ونساعد 
من هم أقل حظا. المساواة، 

الشفافية، المساءلة والتنمية 
هي جوهر ما نقوم به.

1.

2.

3.

كمنصة الكترونية، يقدم مشروع تضامن قائمة شاملة وسهلة 

البحث تضم العديد من منظمات المجتمع المدني ذات 

نجازات في مختلف الدول ال  الجودة العالية وسجل حافل باالإ

سالمي للتنمية(. ٥٧ االأعضاء )في البنك االإ

تمكن المنصة أيضا البحت بسهولة عن الشركاء المحليين.

كبرنامج تعليمي، يقدم تضامن أحدث وسائل بناء المهارات 

دارة  لمنظمات المجتمع المدني: من طرق جمع االأموال واالإ

إلى التواصل والعالقات العامة.

يربط مشروع تضامن المجتمعات المحلية من مختلف الدول 

سالمي العاملة على قضايا  االأعضاء في منظمة التعاون االإ

التنمية , وذلك من خالل الربط بين الجهات المانحة والفاعلين 

في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق االأوسط وشمال إفريقيا وبين 

منظمات المجتمع المدنّي والمنظمات الشريكة والمانحين.

www.tadamon.communitywww.tadamon.community
team@tadamon.community 

تضامن هو:

من نحن؟

لنبقى على تواصل !

سالمي لتمكين  سالمي للتنمية و صندوق التضامن االإ برنامج البنك االإ
المنظمات غير الحكومية من أجل الحد من الفقر هو برنامج ممول 

سالمي لتمكين المنظمات غير الحكومية  من صندوق التضامن االإ
سالمي للتنمية و يعمل علي تطبيقه برنامج االأمم  ويديره البنك االإ

نمائي. منصة تضامن تعمل على تطوير منظمات  المتحدة االإ
المجتمع المدني في الـ 57 دولة عضو في منظمة التعاون 

سالمي من خالل توفير رؤية أفضل، تمويل ومعرفة. االإ

اشترك الآن في برنامج تضامن وكن جزءا من شبكة تضامن المدققة!

#SolidarityConnected #SolidarityVisible #SolidarityFunded

الموقع االلكتروني:
البريد االلكتروني:


