برنامج البنك اإلسالمي للتنمية
وصندوق التضامن اإلسالمي
لتمكين المنظمات غير الحكومية
من أجل الحد من الفقر

حيث تصبح
المنظمات
الجيدة أفضل

#NGOEmpowerment

#TadamonMeansSolidarity

#Tadamon

السياق العام واالتجاهات العالم ّية
ف
السالمي تحديات إنمائية صعبة
تواجه الـ  57دولة عضو ي� منظمة التعاون إ
عىل الرغم من التقدم للحد من الفقر ودعم قطاعي الصحة والتعليم .لكن
السياسية ،عدم االستقرار ،ن ز
ال�اعات المتكررة وعدم المساواة ف ي�
الهشاشة
ّ
الدخل الزالت تشكل عقبات بك�ى ضد مسار تنفيذ خطة .2030
زادت جائحة كوفد ١٩-العالمية من حدة االنقسامات االجتماعية واالقتصادية
ال� تواجه البلدان أ
ت
العضاء بشكل يومي.
وفاقمت من استغالل الهشاشة ي
أ
ف
ف
واعتبارا من سنة  ٢٠١٦حيث
السالمي
ي� الدول العضاء ي� منظمة التعاون إ
ً
عدد السكان بلغ  1.77مليار نسمة 681 ،مليون نسمة فقط احتسبوا ف ي�
ين
ناشط� اقتصاديا،
القوة العاملة ف ي� المقابل ،ال يزال  480مليون نسمة يغ�
عاطل� عن العمل ت
منهم ث
ين
(اس�اتيجية سوق العمل
أك� من  50مليون نسمة
ف
ف
أج� ما يقارب 68.5
ي� منظمة التعاون إ
السالمي  .)2025ي� العام  ،2018ب

ال�وح بسبب ن ز
مليون شخص عىل ن ز
وأك� الدول
ال�اعات العنيفة 8 .من أهم ب
أ
ين
لالجئ� هي من الدول العضاء .إن عدم توفر التعليم وتنمية
الـ 12المضيفة
أ
ن
ن
يعت� تحديّا بالغ الهمية.
والنازح�
الالجئ�
المهارات لدى
ب
ي
ي
التمويل التقليدي للمشاريع هو أيضا غ� كاف .تحتاج الدول أ
العضاء ف ي�
ي
السالمي إىل االستفادة من قنوات التمويل المبتكرة و من
منظمة التعاون إ
التطورات التكنولوجية.
يتطلب مواجهة هذه التحديات تظافر الجهود وتنسيقها ي ن
ب� كافة الجهات
ين
والمانح�
النمائية الفاعلة بما ف ي� ذلك الحكومات والمجتمعات المدنية
إ
العضاء كث�ة ،متعددة أ
وغ�هم .تعت� تحديات التنمية للدول أ
الوجه و�ف
ي
ب
ي
ي
تزايد رسيع وهذه التحديات تتجاوز نطاق أي مؤسسة فردية لكنها تتطلب
ت
اس�اتيجية موحدة وعمل.

المدني
المنطق خلف التفاعل مع المجتمع
ّ
المد� عىل أ
ن
الرض يجعلها ث
أك� الماماً
إن عمل ووجود منظمات المجتمع أ ي ّ
ً ت
ت
وال� يصعب الوصول
ال� تواجه الفئات ال ثك�
تهميشا ي
بتحديات التنمية ي
ف
ن
مهما ي� مواجهة التحديات
إليها .تلعب منظمات المجتمع
دورا ً
المد� ً
ي
النسانية ومن خالل تدخالت
المذكورة أعاله من خالل إيصال المساعدات إ
التنمية المستدامة.
ّ
ن
المد� تشمل المنظمات يغ� الحكومية ،المجموعات
منظمات المجتمع
ي
ن
الخ�ي ،الشبكات
ارع� والعمل ي
المحلية ،التعاونيات وجمعيات المز ي
والمؤسسات وما إىل ذلك.

النمائية الرسمية
يخصص ما يقارب  20بليون دوالر
أمريك من المساعدة إ
ي
ن
المد� (.)OECD DAC 2018
سنويّا لمنظمات المجتمع
ي
شكلت ن
الب� التحتية والخدمات االجتماعية قطاعي التدخل الر ي ن
ئيسي�
ن
المد� .
النمائية الرسمية الثنائية من خالل منظمات المجتمع
للمساعدة إ
ي
ن
ثا� أهم مجاالت
المساعدات إ
النسانية – االستجابة لحاالت الطوارئ هي ي
ن
المد� .
المجتمع
منظمات
خالل
من
المدعومة
المساعدة
ي
ن
المد� ف ي� تعزيز برامج
أك� للمجتمع
تدعو أهداف التنمية المستدامة إىل دور ب
ي
ف
تحس� معيشة المجتمعات ت
ين
ين
ال�
تحس� المشاريع الهادفة إىل
و�
التنمية ي
ي
أ
السالمي للتنمية
يصعب الوصول إليها .وإدراكا لهذه الهمية ،فإن البنك إ
ن
المد� أولوية تنظيمية ويسعى
يهدف إىل جعل مشاركة منظمات المجتمع
ي

إىل إرساء نموذج ش�اكة جديد يجمع هذه المنظمات بكافة أ
الطراف المتدخلة
أك�.
والداعمة إىل حد ب
ت
ال� تجلب ش
ش
ش
ال�كاء
يتما� هذا المنطق مع مناهج ال�اكة المبتكرة والجديدة ي
أك� و�ف
ف
التقليدي� � جهود مبذولة لمشاركات سابقة من نوعها ،متجاوبة ث
ن
يغ�
ي
ي ي
طليعة التنمية والتطوير.
ف
ن
ك�كاء ر ي ن
المد� ش
ئيسي� ي� التنمية يساهم بشكل
التفاعل مع منظمات المجتمع
ي
ف
ف
وتحف�هم عىل الدخول � عجل�ت
يز
الفق�ة
كب� ي� خلق النمو لدى الفئات ي
ي
ي
ي
االقتصاد أ
والنشطة االجتماعية.

أ
ت
ئيس للتعاون مع مجموعة
تع�ف الدول العضاء بشكل عام بهذا الدور الر ي
ف
ئ
ش
نها� وهو تلبية
متعددة من ال�كاء ي� خطة إنمائهم الوطنية بهدف ي
ن
ش
المد� �كاء
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للسكان .منظمات المجتمع
ي
ف
ين
و� هذا
مهم� لتعزيز المشاركة ولدعم االستدامة ولتخفيف حدة الفقر .ي
ف
ف
و� مشاريع النمو لدى
إ
الطار ،ب
يعت� اسهامهم ي� برامج التنمية الوطنية ي
الفق�ة فرصة لتوظيف آليات التفاعل من خالل المشاركة ف ي� المبادرات.
الفئات
ي
ين
تحس� نموذج شمولية تنميتها مع الحد من التفاوتات
مما يساهم ف ي�
الب�ي وريادة أ
االجتماعية وخلق ثقافة جديدة قائمة عىل رأس المال ش
العمال
واالعتماد عىل الذات وعىل المساءلة.

1.

دور التمويل المبتكر
أمريك ف ي� االستثمار
تش� التقديرات إىل وجود فجوة تبلغ  2.5تريليون دوالر
ي
ي
ال ئ
حوال  2.5بليون شخص حول
المستدامة.
التنمية
أهداف
أجندة
لتحقيق
نما�
إ ي
ي
ف
ت
ز
مرص� رسمي .لذلك ت�ايد آليات التمويل
العالم ال يمكنهم الوصول اىل حساب
ي
المبتكر لسد هذه الفجوة بما ف ي� ذلك برامج التمويل الجماعي .بحلول عام
الدول أن مبادرات التمويل الجماعي من المتوقع أن تنمو إىل
 ،2025يقدر البنك
ي
 300بليون دوالر أمريك من أصل  1بليون دوالر أمريك ف� عام  2011ف
و� حدود
ي
ي ي
ي
أمريك ف ي� عام .2016
 60الى 70بليون دوالر
ي

أك� مصادر التمويل ش
الصغ�ة
لل�كات
ي
حاليا التمويل الجماعي أحد ب
ّ
يعد ً
السالمي مثل صندوق
والمتوسطة .إن مزج التمويل الجماعي مع التمويل إ
السالمي للتنمية “وقف” لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل
التضامن إ
ف
إ ن
ن
و� هذا
كب�ة لبدء أو ي
نسا� يحمل إمكانيات ي
ال ي
تمك� أنشطة التمويل الجماعي .ي
ين ن
تق� للتدفقات الثقافية
الصدد ،تسعى عنارص التمويل الجماعي إىل
تحس� ي
ت
وال� من المتوقع أن تتجاوز  3تريليونات دوالر
الحالية للتمويل إ
السالمي ،ي
أمريك بحلول عام .2020
ي

برنامج البنك اإلسالمي للتنمية و صندوق التضامن اإلسالمي
لتمكين المنظمات غير الحكومية من أجل الحد من الفقر
ينضوي “برنامج ي ن
تمك� المنظمات يغ� الحكومية من أجل الحد من الفقر” مع
ت
ش
برنامج التنمية االجتماعية الشامل ضمن اس�اتيجية البنك الع�ية وبرنامج
الرئيس للسنوات الخمسة الذي يدعو إىل مزيد من مشاركة منظمات المجتمع
المد� كشبكة من المطورين .يدعم ال�نامج أيضا البلدان أ
ن
العضاء ف ي� البنك
ب
ي
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ن
ين
ين
والداعم�
والمواطن�،
المد�
نؤمن بأننا بحاجة ماسة اىل منظمات المجتمع
ي
والقطاع الخاص لتكملة عمل منظمات التنمية والبنوك .كما أن التمويل التقليدي
ال�نامج عىل إستغالل قنوات التمويل المبتكرة والتقدم
يغ� كاف لذلك يعمل ب
السالمي والتمويل واالستثمار الجماعي مع إستثمار
التكنولوجي والتمويل إ
تقنيات جديدة كسلسلة الكتل ( )Blockchainمما يمنحنا أساسا قويا يمكن أن
نعول عليه.

حيث تصبح المنظمات الجيدة أفضل

2.

برنامج األنشطة
ال�نامج:
يشمل ب
1

2

3

ن
ال�نامج من:
المسح ,فرز وتصنيف منظمات المجتمع
المسح,
ال�نامج .سيمكن هذا المسح ب
المد� بالدول المصادقة عىل ب
ي
ن
ت
ش
السالمي للتنمية  /صندوق التضامن
● تكوين قائمة بمنظمات المجتمع
ال� يمكنها خلق �اكة مع البنك إ
ي
المد� ي
السالمي للتنمية.
إ
ن
المد�.
المجتمع
لمنظمات
العام
والمشهد
والتخصصية
المؤسساتية
والفجوات
النقص
تحديد
●
ي
أ
ن
الخ�ية والمنصات
● رصد الجهات الفاعلة الخرى مثل منظمات المجتمع
المد� الدولية والمحلية والجمعيات ي
ي
والمؤسسات الداعمة.
أ
السالمي للتنمية
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية من البلدان العضاء في البنك إ
من خالل الحوار والمؤسسات .الهدف من ذلك هو تشجيع منظمات المجتمع المدني للتفاعل مع البنوك للمساهمة في
تحسين الكفاءة والفاعلية التشغيلية .كذلك دعمهم لتصبح مؤسسات قوية قادرة على جذب المانحين وعلى إدارة ورصد
وتقييم المشاريع والمنح وكذلك عبر المشاركة في منصة التمويل الجماعي من أجل الحصول على تمويل مستدام.
تشجيع مشاريع االبتكار والتحول لمنظمات المجتمع المدني المصنفة للمساهمة
في الحد من الفقر في مجتمعاتها ،وبالتالي المساهمة في ترسيخ أهداف التنمية المستدامة .تركز هذه المشاريع على:
واليتام من خالل التعليم أ
● تحسين حياة الالجئين أ
الساسي ،وتنمية المهارات.
● تمكين المجتمعات الهشة من خالل توفير فرص عمل للشباب ذوي الدخل المحدود .ستتكون هذه الفرص بدعم من
التمويل الجماعي كمجمع أفكار وقصص نجاح لجذب المانحين ولتوسيع نطاقها.

4

إرساء منصة مشروع تضامن للدعم الجماعي لمنظمات المجتمع المدني المصنفة لكسب رؤية
أوضح ولتكوين عالقات وفرص التدريب والتمويل ،بالتالي لتكون بمثابة “مستشار رحلة” للمواطنين والقطاع الخاص
والنمائية لمنظمات المجتمع المدني.
النسانية إ
لتسهيل الدعم المالي لدعم الجهود إ

5

تأسيس إدارة البرنامج وتنسيق عمل الشركاء نحو دعم منظمات المجتمع المدني.

6

إجراءات التنفيذ:
سيتم تنفيذ البرنامج في غضون خمس سنوات تبدأ من سنة  .2019ولديه لجنة توجيهية إستراتيجية تضم البنك
أ
النمائي وبنوك التنمية وشركاء من
السالمي للتنمية وبرنامج المم المتحدة إ
السالمي للتنمية وصندوق التضامن إ
إ
النسانية).
منظمات غير حكومية عالمية (مثل  Sparkوأكاديمية  Save the Childrenللقيادة إ
السالمي هو المسؤول
السالمي للتنمية الممول والراعي الرئيسي للمشروع في حين أن البنك إ
ويعتبر صندوق التضامن إ
أ
النمائي فهو كمزود خدمة للبنك  -والمسؤول عن إدارة
الدارة والتنفيذ الشامل للبرنامج أما برنامج المم المتحدة إ
عن إ
منصة تضامن وعن تحديد وتصنيف منظمات المجتمع المدني وتدعيم قدراتها.
العضاء أن تصادق على البرنامج حتى يمكن أداء أ
يجب على حكومات البلدان أ
النشطة فيها.
ستكون منظمات المجتمع المدني هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع المعنية وستشارك وتستفيد من التمويل الجماعي
ومن منصة تضامن .ستذهب الموارد من المنصة مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني المشاركة بإشراف وثيق من
أ
النمائي ومن البنك.
برنامج المم المتحدة إ

3.

نيويورك ،الواليات
المتحدة األمريكية،
في  27سبتمبر 2019-

السالمي للتنمية ،وصندوق
أطلق شركاء
القليمية والدولية بما في ذلك البنك إ
التنمية الملتزمون بمعالجة القضايا المتعلقة بالفقر “برنامج تمكين إلى المؤسسات إ
ّ
أ
النمائي ،وأكاديمية إنقاذ
السالمي للتنمية ،وبرنامج المم المتحدة إ
المنظمات غير الحكومية من أجل الحد من الفقر” خالل أسبوع اللقاء للجمعية التضامن إ
أ
النسانية ،وسبارك ،والتخطيط الدولي ،البنك العربي للتنمية
العامة للمم المتحدة لعام  ،2019بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين وكبار الطفولة للقيادة إ
االقتصادية في أفريقيا والمفوضية السامية أ
للمم المتحدة لشؤون الالجئين.
المشاركين من دول مختلفة.
من بين كبار المشاركين ممثلون من مختلف منظمات المجتمع المدني الدولية
بالضافة
والقليمية والمحلية ،وممثلي المانحين ،ومؤسسات التمويل الجماعي ،إ
إ

4.

منصة تضامن
نحن نبني مجتمعات أقوى ونساعد من هم أقل حظا.

المساواة والشفافية والمساءلة والتنمية هي جوهر كل ما نقوم به.
السالمي لتمكين المنظمات غير الحكومية من أجل الحد من الفقر هو برنامج ممول من صندوق التضامن
السالمي للتنمية و صندوق التضامن إ
برنامج البنك إ
أ
النمائي .منصة تضامن تعمل على تطوير
السالمي للتنمية و يعمل علي تطبيقه برنامج المم المتحدة إ
السالمي لتمكين المنظمات غير الحكومية ويديره البنك إ
إ
السالمي من خالل توفير رؤية أفضل ،تمويل ومعرفة.
منظمات المجتمع المدني في الـ  57دولة عضو في منظمة التعاون إ

 1منصة الكترونية تجمع منظمات
المجتمع المدني ذات الجودة العالية
وتوفر لهم رؤية أوضح.
كمنصة الكترونية ،يقدم مشروع تضامن قائمة شاملة وسهلة البحث تضم العديد من
بالنجازات في مختلف
منظمات المجتمع المدني ذات الجودة العالية وسجل حافل إ
أ
السالمي للتنمية) .تمكن المنصة أيضا البحت بسهولة
الدول ال  ٥٧العضاء (في البنك إ
عن الشركاء المحليين.

 2برنامج تعليمي يمكن منظمات المجتمع
المدني بالقيام بعملها بطريقة أفضل.
ّ
كبرنامج تعليمي ،يقدم تضامن أحدث وسائل بناء المهارات لمنظمات المجتمع
أ
والدارة إلى التواصل والعالقات العامة.
المدني :من طرق جمع الموال إ

 3جسر بين مختلف البلدان ،منظمات
ّ
المدني والمساهمين.
المجتمع
يربط مشروع تضامن المجتمعات المحلية من مختلف الدول أ
العضاء في منظمة
السالمي العاملة على قضايا التنمية  ,وذلك من خالل الربط بين الجهات
التعاون إ
أ
المانحة والفاعلين في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الوسط وشمال إفريقيا وبين
المدني والمنظمات الشريكة والمانحين.
منظمات المجتمع
ّ

5.

منصة التعلم عن بعد لبناء قدرات
منظمات المجتمع المدني
يوفر البرنامج بوابة تعليمية مخصصة لمواضيع تنموية وإنسانية .ستدعم المنصة جهود
القدرات المؤسساتية لجمع أ
الموال ،إدارة ،تنفيذ ،رصد وتقييم المشاريع للمجتمعات
المحلية.
النسانية التابعة لها الوصول
ستوفر منظمة  Save the Childrenمن خالل أكاديمية القيادة إ
إلى مواردها التعليمية وأدواتها لـ  500منظمة من منظمات المجتمع المدني المختارة في
أ
أيضا على
السالمي للتنمية .ستعمل منصة التعلم عن بعد ً
البلدان العضاء في البنك إ
إنشاء وتبادل المعارف المبتكرة ذات الصلة التي تلبي احتياجات منظمات المجتمع المدني.

فوائد

االنضمام
للبرنامج:

لمنظمات المجتمع المدني:
النترنت عن منظمات المجتمع
•قاعدة بيانات عبر إ
أ
السالمي
المدني في البلدان العضاء في البنك إ
للتنمية  -استكشف المنظمات الموجودة من أجل
التعاون معها وتصبح جز ًءا من شبكة تضامن التي تم
فحصها والتحقق منها.
النترنت مدعومة من
•دورات تعليمية مجانية عبر إ
منصات تضامن وشركائها  -الوصول إلى مواد تعليمية
وتدريبية مخصصة للتطوير التنظيمي وتحسين
المهارات وبناء القدرات.
•التدريب على التمويل الجماعي  -أنشئ حمالت
طلب تمويل للوصول إلى مصادر التمويل الجديدة
لدعم مشاريعك .مجموعة المانحين  -اربط عملك و
حمالتك بشريكك او مانحك المحتمل ،واكتسب رؤية
أوسع وتواصل مع شركاء ومستثمرين جدد.

للدول المشاركة:

للشركاء:
•االستفادة من التمويل والموارد المتاحة من قبل البنك
السالمي للتنمية
السالمي للتنمية وصندوق التضامن إ
إ
أ
النمائي.
وبرنامج المم المتحدة إ
• تطوير القدرات في التمويل البديل واالبتكار في البلدان
النامية مثل تقنية سلسلة الكتل ()Blockchain
ّ
لالستثمار والتمويل الجماعي.

•تعزيز دور منظمات المجتمع المدني العاملة في
مجال التنمية.
جنبا إلى
•التسهيل والتأثير على أطر التنظيم الوطنية ً
جنب مع مراكز التمويل الجماعي الوطنية المنشأة
لدعم التنمية.
•الوصول وتبادل المعرفة والخبرات مع الشركاء
آ
الخرين على المنصة.

• تطبيق أحدث أ
الساليب لتمكين ودعم منظمات المجتمع
أ
النسانية.
المدني التي تقف مع تحقيق التنمية والجندة إ
•دعم النظام البيئي وآليات التمويل المبتكرة  -ال سيما
التركيز على التمويل الجماعي التمويل القائم على الذات
وعلى تقنية سلسلة الكتل(.)Blockchain
•التعلم السريع الناتج عن كونك جز ًءا من شبكة متنامية
من الشركاء والبلدان التي تختبر دور التمويل المبتكر في
تمكين منظمات المجتمع المدني.

6.

دعوة مفتوحة:

لالنضمام إلى
مجتمع تضامن

للتسجيل
منظمات
المجتمع
المدني
www.tadamon.community

ندعو كافة منظمات المجتمع المدني (المنظمات الغير حكومية،
منظمات المجتمع المدني ،التعاونيات والجمعيات ،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 ،التعليم ،العلوم والتكنولوجيا ،الهندسة والرياضيات،
إعادة أ
الطفال إلى المدارس ،تنمية المجتمع ،الزراعة والتنمية
الريفية,
السالمي للتنمية و صندوق التضامن
للتعرف أكثر على برنامج البنك إ
السالمي لتمكين المنظمات غير الحكومية من أجل الحد من الفقر
إ
من خالل مشروع منصة تضامن .للتسجيل من أجل أن تصبح جزءا
من مجتمع تضامن:
/https://tadamon.community
لمزيد من المعلومات:

#NGOEmpowerment

#TadamonMeansSolidarity

الموقع االلكترونيwww.tadamon.community :
البريد االلكترونيteam@tadamon.community :

#Tadamon

