
Allavidahttp://www.allavida.org منظمة أالفيدا  

..منظمات غير حكومية فى جنوب شرق اسيا واوروبا ووسط اسيت والدول المستقلة حديثا وقد وسعت من مظلتها لتشمل كال من افريقيا واسيا ولدى هذه المنظمة ايضا قاعدة بيانات تضم روابط الكترونية الى مواقع هيئات مانحة اخرى ومنظمات داعمة   ذلك  تجمع منظمة أالفيدا بين تقديم المنح والتدريب وبناء القدرات والبحث والنشر ويشمل

2http://www.adfusea.org(ADF) مؤسسة التنمية االمريكية 

.المدنى فى مجموعة متنوعة من المجاالت التى تشمل تعبئة الموارد فى مناطق وسط وشرق اوروبا والشرق االوسط والبحر الكاريبى وامريكا الوسطى وافريقيا  المجتمع  مع منظمات (ADF)تعمل مؤسسة التنمية االمريكية 

/http://nt1.ids.ac.uk/eldisالمكتبة البريطانية للدراسات االنمائية

البنك الدولى والوكاالت التابعة لالمم المتحدة ومنظمات غير حكومية كالهيئات المانحة وهيئات المعونة التطوعية لتوفير المتطوعين فضال عن مصادؤ اخرى للمعونة االنمائية  الحكومية وهيئات المعونة وبنوك التنمية االقليمية ومجموعة/ للوصول الى معلومات تفصيلية عن هيئات المعونة الوطنية   فرصة  االلكترونى  يتيح هذا الموقع

http://www.stifungen.orgالهيئة الوطنية لمؤسسات العمل الخيرى االلمانية 

يمثل هذا الموقع االلكترونى شبكة لمؤسسات العمل الخيرى االلمانية ، يقوم العديد منها بتمويل مشروعات فى خارج البالد وداخلها

http://www.charityvillage.com(Charity Village) مؤسسة القرية الخيرية 

يعمل هذا الموقع االلكترونى الكندى كمركز معلومات للمنظمات غير الحكومية الكندية والدولية كما يضم روابط الكترونية الى قواعد بيانات وادلة للهيئات التمويلية الكندية على شبكة االنترنت يقوم الكثير منها بتمويل مشروعات فى خارج البالد

http://www.comminit.com(Communication  Initiative) مبادرة التواصل 

.الثنائية والمتعددة االطراف ويضم كذلك معلومات حول نماذج التفكير االستراتيجى والتخطيط ودراسات حول مجموعة واسعة النطاق من موضوعات التنمية  على شبكة االنترنت وروابط الكترونية الى عدد من الهيئات المانحة  يقدم موقع مبادرة التواصل

  http://www.cof.orgالمعنى بالمؤسسات الخيرية  المجلس

.المانحة ومقرها فى الواليات المتحدة ، معلومات وافكارا وتحليالت وتعليقات تتصل بالعمليات الجادة لتقديم المنح  يقدم هذا الموقع االلكترونى الموجه بصورة رئيسية نحو امناء وجهاز موظفى المؤسسات

  لالعمال الخيرية  االلمانى  المعهد  ( Deutsches spendeinstitue krefeld)http://www.dsk.de

.االلمانية العاملة علىالصعيد الدولى   مواقع على شبكة االنترنت لعدد من الهيئات المانحة   منظمة ال تستهدف تحقيق الربح ويضم كذلك روابط الكترونية الى5200واكثر من   يقدم هذا الموقع االلكترونى باللغتين االلمانية واالنجليزية معلومات حول العمل الخيرى فى المانيا

http://www.developmentgateway.com( development gateway)بوابة التنمية 

.االلكترونى لبوابة التنمية على شبكة االنترنت كمنفذ لعدد كبير من منظمات تقديم الموارد والمساعدات الفنية المتخصصة  يعمل الموقع  واالفراد على بناء الشراكات وتبادل االفكار والعمل على تخفيض اعداد الفقراء وتضمن قاعدة البيانات الخاصة بها معلومات شاملة بشأن مجموعة واسعة النطاق من موضوعات التنمية ، كما  بوابة التنمية التابعة للبنك الدولى مساعدة المجتمعات المحلية والمنظمات  تستهدف

http://www.devinit.org/index.html(development initiative) مبادرة التنمية 

.الكترونية الى المنظمات غير الحكومية المقدمة للخدمات على مستوى العالم  كما يضم روابط  المعونة الثنائية والمتعددة االطراف  هيئات  مبادرة التنمية هى موقع الكترونى يضم روابط الى مواقع الكترونية على شبكة االنترنت وتشمل معلومات بشأن

http://www.devdir.org/right.htmlدليل منظمات التنمية 

.االنترنت الى منظمات التمويل االصغر ومنظمات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وهيئات التنمية ومؤسسات القطاع الخاص وبنوك التنمية والوزارات الحكومية  يتيح هذا الموقع االلكترونى دليال على شبكة

http://www.fundersonline.org(EFC) الشبكة االلكترونية للجهات الممولة التابعة للمركز االوروبى لمؤسسات العمل الخيرى 

والشركات الممولة المحتملة التى تنشط فى اوروبا ومناطق العالم االخرى  الية بحث مفيدة لتحديد مؤسسات العمل الخيرى  الشبكة  هذه  ادخلت

http://www.euforic.org(EUFORIC) المنتدى االوروبى للتعاون الدولى 

.المملكة المتحدة- اسبانيا - البرتغال - هولندا - ايرلندا - المانيا - فرنسا - الدانمارك - بلجيكا -   النمسا: يشتمل المنتدى االوروبى للتعاون الدولى على معلومات بشان الهيئات المانحة الرسمية وغير الحكومية فى كل من 

http://www.eurongos.org(EuroNGOs ) شبكة المنظمات غير الحكومية االوروبية 

.تتيح شبكة المنظمات غير الحكومية االوروبية امكانية البحث لتحديد اماكن عمل هيئات المساعدات االنمائية الرسمية االوروبية الستة عشر والمجاالت التى تضطلع بتمويلها

  http://www.verenigingvanfondsen.nlمؤسسات العمل الخيرى فى هولندا  رابطة

 مؤسسة هولندية من مؤسسات العمل الخيرى600معلومات بشان حوالى - رابطة مؤسسات العمل الخيرى فى هولندا مرة كل عامين   تصدره  الذى  بشان مؤسسات العمل الخيرى فى هولندا كما يقدم دليل مؤسسات العمل الخيرى  معلومات (FIN)  تقدم رابطة

Fundsnetservicehttp://fundsnetservices.com/internat.htm  موقع 

موقع هذه البوابة على شبكة االنترنت روابط الكترونية الى مواقع االنترنت الخاصة بالعديد من مؤسسات العمل الخيرى خارج الواليات المتحدة  يقدم

/http://www.philanthropyorum.org/roadmap(GPF) المنتدى العالمى للعمل الخيرى 

، مع نوافذ الى شبكات اقليمية ومواضيعية للهيئات المانحة والهيئات الوسيطة التى تساند المنظمات والمشروعات فى بلدان اخرى  المتعلقة باالعمال الخيرية على الصعيد الدولى ولدى هذا المنتدى العديد من قواعد البيانات التى يمكن البحث فيها  للتعرف على المزيد من المعلومات  يجمع المنتدى العالمى للعمل الخيرى سوياً قادة مؤسسات العمل الخيرى والمنظمات غير الحكومية والمانحين االفراد

/http://www.philanthropyforum.org/roadmapمكتب تنمية وتطوير المنح

الى منظمات غير حكومية  الدولى  موقع الكترونى على شبكة االنترنت يضم العديد من الروابط الى هيئات مانحة قائمة بالواليات المتحدة تقدم منحاً على الصعيد   california polytechnic state University  لمكتب تنمية وتطوير المنح فى جامعة

  http://www.geofunders.orgالمعنية بتقديم المنح من اجل منظمات فعالة  الجهات  شبكة

. مؤسسة من مؤسسات العمل الخيرى تقدم المنح الى منظمات غير حكومية بهدف تعزيز فعاليتها التنظيمية علماً بانها ال تقوم بنفسها بتقديم المنح600من اجل منظمات فعالة هى اتحاد يضم   شبكة الجهات المعنية بتقديم المنح

http://www.gwob.netالمعنية بتقديم المنح بال حدود  شبكة الجهات

.تسعى هذه الشبكة الى توسيع نطاق العمل الخيرى الدولى وتقوم بدور مركز لتبادل المعلومات بشأن تقديم المنح على الصعيد الدولى

Guidestarhttp://www.guidestar.org شبكة 

.تتقدم بطلباتها على شبكة االنترنت مباشرة  ببلدان محددة ، ويضم هذا الموقع ايضا اخبارا حول عالم العمل الخيرى ويمكن للجهات الساعية الى الحصول على المنح ايضا ان  المهتمة  االنترنت تضم محرك بحث يمكن استخدامه فى تحديد الهيئات المانحة القائمة فى الواليات المتحدة  هى بوابة اخرى على شبكة  Guidestar  شبكة

ICChttp://www.iccwbo.org الغرفة التجارية الدولية 

.التى يمكن مخاطبتها من اجل الحصول على التمويل والتعاون معها  العالم  من مناطق  الموقع االلكترونى للغرفة التجارية الدولية هو اول موقع يمكن زيارته على شبكة االنترنت لتحديد الشركات القائمة فى اية منطقة

IYFhttp://www.iyfnet.org المؤسسة الدولية للشباب 

 بلدا60ًالشباب وبرامج تخدم الشباب فى حوالى   بها للبلدان الشريكة التى تقدم المساعدات المالية والفنية الى برامج يقودها  يحتوى الموقع االلكترونى للمؤسسة على معلومات بشان الشبكة العالمية الخاصة

http://www.ned.orgصندوق المنح الوطنية من اجل الديمقراطية

 جهة مانحة على مستوى العالم تمول مشروعات تتصدى لقضايا حقوق االنسان وبناء الديمقراطية وتسوية النزاعات80منفذا الكترونيا الكثر من   يتيح صندوق التبرعات الوطنية من اجل الديمقراطية

http://www.oecd.org/dacمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان االقتصادى

.وهولندا والمملكة المتحدة والسويد والواليات المتحدة   واسبانيا وبلجيكا والدانمارك وفنلندا  وكندا والمفوضية االوروبية وفرنسا والمانيا واليابان ونيوزيلندا والنرويج  يضم الموقع االلكترونى لمنظمة التعاون والتنمية فى الميدان االقتصادى روابط الكترونية الى الصفحات الرئيسية لعدد من بلدان لجنة المساعدات االنمائية التى تشمل استراليا

http://www.deza.admin.ch/mainportal.php?userhash=602953&l=eالسويسرية للتنمية والتعاون  الوكالة

يقدم هذا الموقع االلكترونى عرضا عاما الولويات وزارة الشئون الخارجية السويسرية بشان البرامج والمناطق الجغرافية محل اهتمامها

http://www.tcfn.efc.be(TCFN)شبكة مؤسسات العمل الخيرى فى المجتمعات المحلية عبر االطلسى 

.ومؤسسات اخرى تعمل كنوافذ ومراكز لموارد المعلومات داخل سياقها الوطنى  المساندة  ومنظمات   العمل الخيرى المجتمعية على مستوى العالم متيحاً بذلك نافذة الكترونية الى مجال مؤسسات العمل الخيرى    قسما لمؤسسات  يضم الموقع االلكترونى لشبكة مؤسسات العمل الخيرى فى المجتمعات المحلية عبر االطلسى

UNDPhttp://www.undp.orgبرنامج االمم المتحدة االنمائى

تفصيلية بشان البرامج والمناطق الجغرافية ذات االولوية له  معلومات  يضم الموقع االلكترونى لبرنامج االمم المتحدة االنمائى

http://www.un-ngls.orgدائرة االتصال مع المنظمات غير الحكومية والتابعة لالمم المتحدة

شعب مقر االمم المتحدة فى نيويورك  كذلك قائمة بارقام موظفى االتصال المعنيين بالمنظمات غير الحكومية فى مختلف  هذا هو الموقع االلكترونى الخاص بوكالة االمم المتحدة المعنية بتنسيق الحوار والتعاون فيما بين منظومة االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ويشمل هذا الموقع

http://wwwusig.orgشبكة الهيئات المانحة الدولية االمريكية

عملية تقديم المنح فى الخارج  وذلك من خالل مساندة وتسهيل  المنح والجهات الساعية للحصول عليها  خدماته لكل من الجهات المعنية بتقديم  هذا الموقع  اعمال المنظمات غير الهادفة للربح فضال عن المواد والموارد االعالمية االخرى ويقدم  هذا الموقع تسهيل عملية تقديم المنح على الصعيد الدولى من خالل اتاحة الفرصة لالطالع على التقارير والقوانين القطرية التى تنظم  يستهدف

http://www.usaid.govاالمريكية للتنمية الدولية  الوكالة

.معلومات عن كل من المناطق الجغرافية والبرامج التى تحظى باولوية الوكالة فضال عن اجراءات التقدم بطلبات الحصول على الدعم  يقدم هذا الموقع

الخيرى  المؤسسة االفتراضية للعمل

حيث تقوم الهيئات المانحة باالطالع عليها وتمويلها الكترونيا  فى الموقع االلكترونى للمؤسسة االفتراضية  والنشاط االقتصادى المستدام  البيئة والرعاية الصحية  ويتم نشر مشروعات تحسين اوضاع المجتمعات المحلية فى مجاالت  يساند المبادرات الشعبية فى جميع ارجاء العالم  هى برنامج على شبكة االنترنت ُيعنى بالعمل الخيرى

/http://www.worldbank.org/civilsocietyالدولى  البنك

الدولى  معلومات موسعة بشان كيفية عمل منظمات المجتمع المدنى بالشراكة مع البنك  يقدم هذان الموقعان

http://www.wingsweb.orgالجهات المعنية بتقديم المنح  مبادرات من اجل مساندة  موقع

الى الهيئات الوطنية واالقليمية المعنية بتقديم المنح  يدير المركز االوروبى لمؤسسات العمل الخيرى هذا الموقع ويقدم العديد من الروابط االلكترونية
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