
التواصل والنشر
نرغــب فــي أن يكــون ملتقــى المؤسســات العربيــة 
يتعلــق  الصــدارة عندمــا  فــي  وأعضــاؤه  الداعمــة 
ا�مــر بالعطــاء االجتماعــي بجميــع أشــكاله فــي 
المنطقــة العربيــة. وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، نســعى 
إلــى تعزيــز صــورة المنظمــة والشــبكة مــن خــالل 
ا¢قليمــي  قطاعنــا  ظهــور  وتعزيــز  تأثيرنــا  إيصــال 

على الصعيد العالمي

المعارف والموارد
نعتقــد أّن البيانــات والمعلومــات أمــر أساســي فــي 
هــذا المجــال. ويلتــزم ملتقــى المؤسســات العربيــة 
ــة  ــا المتعلق ــي القضاي ــاع ف ــراك القط ــة بإش الداعم
معرفيــة  مــوارد  وإنشــاء  وا�بحــاث  بالبيانــات 
موثوقــة مــن أجــل تعزيــز دور المنطقــة فــي التنميــة 
إلــى  الملتقــى  ويســعى  عالمــي.  نطــاق  علــى 
تعريــف نفســه بوصفــه مركــًزا للمعــارف والمــوارد 
لــكل مــا يتعلــق بالعطــاء االجتماعــي االســتراتيجي 
بالبيانــات  نؤمــن  إنّنــا  كمــا  العربيــة.  بالمنطقــة 
وا�بحــاث انطالًقــا مــن إيماننــا بأنــه عندمــا نمتلــك 
وعندمــا  روايتنــا.  نمتلــك  فإننــا  الخاصــة،  بياناتنــا 

نمتلك روايتنا، فيمكننا أن نحكي قصتنا الخاصة.

نبذة عن ملتقى المؤسسات
العربية الداعمة

ــي  ــة ه ــة الداعم ــات العربي ــى المؤسس ملتق
للجهــات  العضويــة  علــى  قائمــة  شــبكة 
جهــات  مــن  وغيرهــا  والمؤسســات  المانحــة 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــي العامل ــاء االجتماع العط

العربية ودعًما لها. ويشمل عملنا ا¸تي:

تطوير القدرات

الُمخصصــة،  القــدرات  تطويــر  وحــدات 
إقليمييــن  خبــراء  مــع  بالتعــاون  الُمصممــة 
وعالمييــن لتلبيــة احتياجــات مؤسســتك بشــأن 

القضايا ذات الصلة بالقطاع

كسب التأييد

يلعــب ملتقــى المؤسســات العربيــة الداعمــة 
كســب  مبــادرات  تيســير  فــي  محورًيــا  دوًرا 
ــواء  ــا، س ــاع وقيادته ــة بالقط ــد المتعلق التأيي
بالنيابــة عــن أعضائنــا أو فــي ســبيل خدمتهــم، 
تطويــر  فــي  المشــاركة  خــالل  مــن  وذلــك 
مبــادرات كســب التأييــد ذات الصلــة بالقطــاع 
الملتقــى  مكانــة  لتعزيــز  الفــرص  والتمــاس 

باعتباره طرًفا فاعًلا رئيسًيا في هذا المجال

 

التشبيك

أمــًرا  والمتناميــة  المتنوعــة  شــبكتنا  تعزيــز  يُعــّد 
أساســًيا الســتمرار نجــاح الملتقــى واســتدامته فــي 
المســتقبل. وكونكــم أعضــاء فــي الشــبكة يعنــي 
أنكــم متصلــون بأســرة إقليميــة وعالميــة مــن أكثــر 
قطاعــْي  فــي  ونفــوًذا  تأثيــًرا  الفاعلــة  الجهــات 

المجتمع المدني والعطاء االجتماعي. 

العطاء االجتماعي

االستراتيجي
ترجم من قبل



العطاء المؤثر

المعارف والموارد
• المشاركة في استبيان العطاء والعمل

   الخيري العربي التابع للملتقى وإمكانية
   االطالع عليه، والذي يشكل قاعدة البيانات

   ا�كثر شموًال للعطاء االجتماعي بالمنطقة
   العربية حتى ا¸ن

• دخول حصري إلى منطقة أعضاء الملتقى
   على الموقع ا¢لكتروني 

"Alliance Magazine" االشتراك في مجلة •
"Philanthropy Age" االشتراك في مجلة •

   الشريك المعرفي للملتقى)
• فرص الحصول على منتجات المعرفة وأدوات

   قيادة الفكر العالمية

تطوير القدرات

• الوصول غير المقيد إلى ندوات الملتقى
   ا¢لكترونية ووحدات تطوير القدرات الُمخصصة

   االستفادة من وحدات تطوير القدرات الُمصممة
   خصيًصا لتلبية احتياجاتك بتكلفة مخفضة

• المشاركة في فعاليات منظمة
 "Resource Alliance" بتكلفة مخفضة

   العضوية في منظمة
   "Social Value International" واالستفادة
   من خدمات اعتماد قياس ا�ثر بتكلفة مخفضة
• االستفادة من الخدمات االستشارية المقدمة
   من الملتقى والشركاء بتكلفة مخفضة (أي

   شركة Innovety, LLC، إلخ.)

كسب التأييد

فــرص المســاهمة فــي مبــادرات قيــادة السياســات 
وكسب التأييد ذات الصلة بالقطاع

• فرص المشاركة في مختلف ائتالفات كسب
   التأييد (أي ائتالف ملتقى المؤسسات العربية

   الداعمة للشباب
• ائتالف ملتقى المؤسسات العربية الداعمة

   للبيانات، إلخ.)

التشبيك
• الوصــول إلــى شــبكة متنوعة من جهات

   العطــاء االجتماعــي الفاعلــة وقادة الفكر
   والممارســين علــى الصعيديــن ا¢قليمي

   والعالمــي
• التعــّرف شــخصًيا با�عضاء ا¸خرين والشــركاء

   العالمييــن
• ملــف تعريفــي ُمخصــص على الموقع

   ا¢لكترونــي للملتقــى 
• نشــر محتوى مؤسســتك علــى جميع منصات

   الملتقــى، بمــا فــي ذلك النشــرة ا¢خبارية ربع
   الســنوية

• أعضــاء الملتقــى مؤهلون للترّشــح والعمل
   فــي مجلــس ا¢دارة المنتخــب من ا�عضاء

• الوصــول إلى جميــع فعاليات التشــبيك التي
   ينظمهــا ملتقــى المؤسســات العربية

   الداعمــة، بمــا في ذلك االجتماع الســنوي
   للملتقــى

التواصل والنشر

• فــرص المســاهمة في قيــادة الفكر من خالل
   المنشــورات والعــروض التقديميــة عبــر منصات

   مختلفــة
• الوصول إلى أدوات االســتدامة والمســاءلة

   والشــفافية
• فــرص حصريــة لتقديم العــروض التقديمية عن

   مؤسســتك فــي الفعاليــات العالمية
   وا¢قليميــة

منافع العضوية



أنواع العضوية في الملتقى

العضوية الفردية
متاحــة لËفــراد الناشــطين فــي القطــاع، ولكــن 
ليــس بالضــرورة المنتســبين إلــى مؤسســة أو 

منظمة (مستشارون، باحثون، إلخ.)

العضوية المؤسسية
شــبكة الملتقــى مفتوحــة أمــام المؤسســات 
جهــات  بصفتهــا  تعمــل  التــي  والمنظمــات 
مانحــة و/أو تســاهم فــي منظومــة العطــاء 
ــاء  ــز العط ــي تعزي ــارك ف ــي و/أو تش االجتماع
االجتماعــي بجميــع أشــكاله المتنوعــة، بمــا 
فــي ذلــك ا�بحــاث ومراكــز الفكــر والجامعــات 
بالعطــاء  المعنيــة  االستشــارية  والجهــات 

االجتماعي، إلخ.

العضوية الداعمة
فئــة العضويــة الداعمــة ُمخصصــة للمنظمــات 
البنيــة  وتطويــر  اســتدامة  بدعــم  الملتزمــة 
التحتيــة للعطــاء االجتماعــي ومنظومتهــا. إْذ 
ــا  ــة بصفته ــذه الفئ ــي ه ــات ف ــل المنظم تعم
وتلتمــس  للملتقــى،  داعمــة  مانحــة  جهــات 
لتنميــة  ملمــوس  دعــم  لتقديــم  الُســبُل 
العطــاء االجتماعــي، وتســعى للمســاهمة 

(أو المشاركة) في مهمة شبكة الملتقى.

اشتراكات العضوية في 
الملتقى

العضوية الفردية
• العضو الفردي:

٢٥٠ دوالر أمريكي سنوًيا

العضوية المؤسسية
ميزانيتــه  تبلــغ  الــذي  المؤسســي  العضــو 

السنوية: 
• لغاية $٢٠٠ ألف: ٥٠٠ دوالر أمريكي

• لغاية $٥٠٠ ألف: ١٠٠٠ دوالر أمريكي
• لغاية $٢ مليون: ٣٠٠٠ دوالر أمريكي
• لغاية $٥ مليون: ٥٠٠٠ دوالر أمريكي

• لغاية $١٠ مليون: ٧٠٠٠ دوالر أمريكي
 

العضوية الداعمة
• سيتم توجيه شكر وتقدير خاص لËعضاء
   الداعمين الذين يساهمون بمبلغ ٨٠٠٠ 

   دوالر أمريكي سنوًيا وذلك على الموقع
   ا¢لكتروني للملتقى ومنشوراته

• سيتم توجيه شكر وتقدير كامل لËعضاء
   الداعمين الذين يساهمون بأكثر

   من ١٠٠٠٠ دوالر وذلك على الموقع
   ا¢لكتروني للملتقى وجميع منشوراته

   وفعالياته 

شركاؤنا

يرجى مراسلتنا على الرابط أعاله
¢عالمنا برغبتك في أن تصبح عضًوا

ترجم من قبل


