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املقدمة

أضحــت االســتفادة مــن املامرســات الدوليــة عنــراً هامــاً يقــدم دوراً كبــرا يف التطويــر ويســاهم يف 
االســتفادة مــام وصــل لــه الــرواد يف شــتى املجــاالت. 

وقــد دأبــت املؤسســات األهليــة يف اململكــة منــذ إنشــائها عــى التعــرف عــى مامرســات القطــاع غــر 
الربحــي يف الداخــل ويف الخــارج.

ومــن منطلــق حــرص مجلــس املؤسســات األهليــة يف اململكــة عــى إفــادة قطــاع املؤسســات ودعــامً 
لرســالته يف تقديــم فــرص التطويــر والتحســن وتكامــل األثــر، يقــدم  إصــداره األول مــن دليــل املؤسســات 
ــا  ــة أملاني ــدة وجمهوري ــة املتح ــة، اململك ــدة األمريكي ــات املتح ــاث دول؛  ) الوالي ــة يف ث ــة الدولي األهلي
ــة  ــن الناحي ــركة م ــات املش ــات يف االهتامم ــن املامرس ــتفادة م ــة لاس ــة الفرص ــك إلتاح ــة (. وذل االتحادي
املعرفيــة واالطــاع عــى منــاذج مــن عــدد مــن املؤسســات الرائــدة لتيســر الوصــول ملقارنــات مرجعيــة 

بأســلوب ســهل ومبســط. 

وقــد عمــل املجلــس عــى خطــة ســنوية تكامليــة بنائيــة لحــر عــدد مــن املؤسســات كل عــام باختيــار 
خاضــع لتقديــر أكــر املؤسســات الدوليــة.

ــود  ــن البن ــدد م ــق ع ــة وف ــة التعريفي ــس املنهجي ــل بنف ــه - العم ــإذن الل ــادم - ب ــل الق ــيتابع الدلي وس
للتعــرف عــى الروابــط واملجالــس واتحــادات القطــاع غــر الربحــي يف عــدد مــن الــدول جنبــاً إىل جنــب مــع 

دليــل مــواٍز لتقاريــر القطــاع غــر الربحــي الدوليــة الــذي ســيصدر قريبــاً- بــإذن اللــه-.

ــرف  ــات بالتع ــر املؤسس ــاهم يف تطوي ــل يس ــم دلي ــة لتقدي ــات األهلي ــس املؤسس ــعى يف مجل  نس
ــات  ــات واملنتج ــكار الخدم ــاهمة يف ابت ــتوى األداء واملس ــع مس ــاعد يف رف ــى تس ــات فض ــى مامرس ع
للمؤسســات األهليــة وفــق مامرســات دوليــة ترتقــي مبخرجــات القطــاع غــر الربحــي يف اململكــة وتعظّم 

أثــره.

ويرشفنا استقبال آرائكم ومقرحاتكم لتحسن هذا الدليل وتطويره.

 فريق عمل الدليل 
مبجلس املؤسسات األهلية
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منهجية العمل بالدليل

حشــد الجهــود و ترتيــب األمــور يحتــاج لجهــد بــدين و أكــر منــه ذهنــي، وخاصــة يف املنتجــات العلميــة 
ويــأيت هــذا الدليــل املعــريف ليغطــي جانبــا مهــام مــن جوانــب املعرفــة أال وهــي »تجــارب اآلخريــن« وقــد 

اجتهــد فريــق العمــل بتغطيــة جميــع متطلبــات طبيعــة هــذه اإلصــدارات فقــام مبايــي:

استشــارة أهــل االختصــاص و املعرفــة ســواء يف القطــاع غــر الربحــي أو يف املؤسســات األهليــة 	 
أو مــن ارتبــط بعمــل الدراســة يف هــذه البلــدان الثاثــة.

عقــد عــدة لقــاءات الختيــار الــدول املســتهدفة عــر عــدة معايــر أهمهــا )تقــدم العمــل يف الدولة، 	 
و اهتاممهــا بنــامذج العمــل، و حوكمتــه، و ســعة أثــر العمــل املانــح بالدولــة وحجمه(. 

عقد عدة لقاءات لبناء منوذج العمل و املعلومات املهم معرفتها عن كل مؤسسة.	 

تجهيز فريق العمل املعني بحر املعلومات عن الجهات املستهدفة.	 

تدوين معاير اختيار املؤسسات و مصادر معرفتها.	 

البدء يف حر املؤسسات و تدوين معلوماتها.	 

عقد عدة لقاءات فرز وتحكيم و تنسيق و تصنيف. 	 

اعتامد اإلصدار األول من هذا املنتج.	 

و مــا هــذا الجهــد املبــذول إال وفــاء مــن املجلــس و فريــق العمــل بأحقيــة مؤسســاتنا الرائــدة ملعرفــة 
ــرش  ــز لن ــا للتحفي ــل رمب ــا ب ــا عليه ــرورة تقدمه ــس بال ــي لي ــات الت ــذه املؤسس ــن ه ــا ب ــن قدمه موط

ــود.  ــم ب ــود ... ودمت ــل و املنش ــذا املتأم ــرى، وه ــات األخ ــن وباللغ ــا لآلخري تجربتن
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كيف أستفيد من هذا الدليل؟ 

ــن و  ــائل التمك ــم وس ــد أه ــة كأح ــة و العلمي ــات املعرفي ــة باملنتج ــات األهلي ــس املؤسس ــى مجل يعن
التطويــر ملنظومــة عمــل املؤسســات،ويأيت هــذا اإلصــدار »دليــل املؤسســات األهليــة الدوليــة« ليقــرب 
املعرفــة مــن مبتغييهــا و يســافر بطالــب املعلومــة إىل حيــث يجدهــا، ومــن باب تقريــب املعرفــة فدونكم 

إرشــادات يف قــراءة هــذا الدليــل:

يهتــم هــذا الدليــل باملؤسســات املانحــة للــامل أكــر مــن املنفــذة رغــم التداخــل يف هــذا 	 
الثــاث. الــدول  يف  املؤسســات  لــدى  املفهــوم 

هــذا الدليــل مبثابــة موقــد للمعرفــة لطالبهــا، وليــس منتــج يحــوي كامــل التفاصيــل عن املؤسســات 	 
االهلية.

يتيــح هــذا الدليــل طالــب االســتزادة مــن املعلومــات عــر توفر رابط لـــ ) موقــع املؤسســة و تقريرها 	 
األخــر إن وجد (.

يحوي هذا الدليل عى التعريف بـ 90 مؤسسة أهلية يف ثاث دول.	 

يعطي هذا الدليل ما يقارب من 13 معلومة عن كل مؤسسة.	 

ــه يف  ــم مراعات ــل ليت ــذا الدلي ــى ه ــع ع ــن كل مطّل ــر م ــتدراك و التطوي ــل باالس ــق العم ــعد فري ويس
ــل. ــذا الدلي ــن ه ــة م ــخة الثاني النس
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املؤسسات األهلية يف
أمريكا

املؤسسات األهلية يف
أملانيا

7

973

املؤسسات األهلية يف
بريطانيا

41
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املؤسسات األهلية 

األمريكية
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املؤسسات األهلية األمريكية
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Bill & Melinda Gates Foundation

مؤسسة بيل ومليندا غيتس

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

مؤسســة خريــة تســعى إىل إحــداث التغيــرات التــي ستســاعد النــاس عــى عيش حيــاة أكر صحــة وإنتاجية، 

وتســعى لفهــم أوجــه عــدم املســاواة يف العــامل، وتقــوم بتقديــم التمويــل للمنظــامت لتحقيــق تأثــر 

قابــل للقيــاس يف مكافحــة الفقــر واملــرض والظلــم يف جميــع أنحــاء العــامل

تعزيــز الرعايــة الصحيــة والحــد مــن الفقــر املدقــع، وتوســيع فــرص التعليــم والوصــول إىل تكنولوجيــا 

املعلومــات

واشنطنمحي ودويل

1 مليار دوالر

20 مليار دوالر

نعم

بيل ومليندا غيتس

2000

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Howard Hughes Medical Institute

معهد هوارد هيوز الطبي

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــة يف  ــة والحيوي ــاث الطبي ــال األبح ــي يف مج ــر الحكوم ــل غ ــامت ذات التموي ــر املنظ ــن أك ــد م ــو واح ه

ــة ــدة األمريكي ــات املتح الوالي

تعزيــز اكتشــاف املعرفــة العلميــة ومشــاركتها، وتوظيــف العلــامء، وتقديــم املنــح للبحــث والتعليــم، 

ــا،  ــن علميً ــاب املوهوب ــن والط ــامء واملعلم ــجيع العل ــية، وتش ــول الدراس ــة للفص ــوارد مجاني ــم م وتقدي

ــوم. ــم العل ــية وتعلي ــة األساس ــة الحيوي ــوث الطبي ــامل للبح ــن يف الع ــر الداعم ــد أك ــو أح وه

مارياندمحي ودويل

831 مليون دوالر

27.1 مليار دوالر

مارياند، الواليات املتحدة 

األمريكية

هوارد هيوز

1953

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Robert Wood Johnson Foundation

منظمة روبرت وود جونسون

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعتر من املؤسسات الخاصة بتحسن الصحة والرعاية الصحية يف الواليات املتحدة

تعمــل املؤسســة عــى دعــم الجهــود املبذولــة لبنــاء ثقافــة وطنيــة للصحــة، وتوفــر لــكل فــرد فرصــة عادلة 

ــه أو مقــدار األمــوال التــي ميتلكهــا.  ــه أو مــكان إقامت ــة للصحــة والرفاهيــة، بغــض النظــر عــن هويت وعادل

نعمــل عــى املســاعدة يف تحقيــق العدالــة الصحيــة وتوســيع الفــرص لتحقيــق أفضــل صحــة ممكنــة ، مــن 

ــل  ــة الطف ــة - صح ــات الصحي ــة - املجتمع ــة الصحي ــعة: األنظم ــاالت واس ــة مج ــتثامرات يف أربع ــال االس خ

واألرسة - القيــادة مــن أجــل صحــة أفضــل

نيو جريسمحي

500 مليون دوالر

13 مليار دوالر

نعم

روبرت وود جونسون الثاين

1936

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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W. K. Kellogg Foundation

منظمة ويل كيث كيلوج

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تدعم األطفال واألرس واملجتمعات لتحقيق النجاح كأفراد ومساهمن يف املجتمع

تعمــل املؤسســة عــى تقديــم بدايــة صحيــة وتجــارب تعليميــة عاليــة الجــودة لجميــع األطفــال. وتقــوم أيًضا 

عــى مســاعدة األرس يف الحصــول عــى وظائــف مســتقرة وعاليــة الجــودة، وتقديــم املســاعدة والوصــول 

إىل مجتمعــات نابضــة بالحيــاة ومشــاركة ومنصفــة

ميتشيجانمحي ودويل

نعم

ويل كيث كيلوج

1930

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Gordon and Betty Moore Foundation

مؤسسة جوردون وبيتي مور

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــة  ــز االكتشــافات العلمي ــال القادمــة. عــن طريــق تعزي ــج إيجابيــة لألجي أسســت هــذه املؤسســة لخلــق نتائ

ــج  ــة خلي ــاص ملنطق ــع الخ ــى الطاب ــاظ ع ــرىض، والحف ــة امل ــن رعاي ــة، وتحس ــى البيئ ــاظ ع ــدة، والحف الرائ

ــكو. ــان فرانسيس س

النهــوض بالعلــوم األساســية مــن خــال تطويــر تقنيــات جديــدة، ودعــم علــامء املبتكريــن، والحفــاظ عــى 

البيئــة والتنميــة املســتدامة لهــا. وحاميــة النظــم البيئيــة، والســعي إىل إحــداث تغيــر دائــم يف كيفيــة 

الخدمــات  العذبــة والســاحلية، وتحســن جــودة  لــألرايض وامليــاه  البحريــة  اإليكولوجيــة  النظــم  إدارة 

الصحيــة، وتزويــد املمرضــات بالتعليــم والتدريــب مــن خــال مدرســة بيتــي إيريــن مــور للتمريــض يف جامعــة 

ــة األرسة. ــد رعاي ــا، ومعه كاليفورني

كاليفورنيامحي

400 مليون دوالر

8.4 مليار دوالر

نعم

جوردون وبيتي مور

2000

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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David and Lucile Packard Foundation

مؤسسة ديفيد وليوسيل باكارد

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تهدف املؤسسة إىل الوصول إىل نظام رعاية صحية وتعليمية مناسب لألطفال.

ــز حقــوق األفــراد فيــام  تدعــم املؤسســة الرامــج التــي تهــدف إىل الحفــاظ عــى النظــم البيئيــة، وتعزي

يتعلــق برامــج تنظيــم األرسة، وتوفــر التعليــم املبكــر لألطفــال مــن خــال برنامــج مرحلــة مــا قبــل املدرســة، 

ــة  ــدارس االبتدائي ــاب امل ــة لط ــد املدرس ــا بع ــج م ــال وبرام ــع األطف ــي لجمي ــن الصح ــج التأم ــم برنام وتدعي

واملتوســطة يف كاليفورنيــا، ودعــم  املجتمعــات املحليــة مــن خــال تقديــم برامــج املنــح االســتثامرية.

كاليفورنيامحي

350 مليون دوالر

7.4 مليار دوالر

نعم

ديفيد ولوسيل باكارد

1964

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Mellon Foundation

مؤسسة أندرو دبليو ميلون

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تســعى املؤسســة إىل بنــاء مجتمعــات عادلــة يغنيهــا املعنــى ويتــم متكينهــا مــن خــال التفكــر النقــدي، 

حيــث ميكــن لألفــكار والخيــال أن يزدهــر

تقــدم املؤسســة الدعــم يف أربعــة برامــج أساســية: الفنــون والثقافــة، والتعليــم العــايل، والعلــوم 

ــامت  ــكار واملنظ ــم األف ــاالت، ودع ــع املج ــح يف جمي ــم املن ــوم بتقدي ــة. وتق ــة العام ــانية، واملعرف اإلنس

ــة ــا وعدال ــا وإبداًع ــر ارتباطً ــع أك ــاهم يف مجتم ــي تس الت

كاليفورنيامحي

420 مليون دوالر

8.2 مليار دوالر

نعم

أندرو دبليو ميلون

1969

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Bloomberg Philanthropies

مؤسسة بلومربج الخريية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تشــمل مؤسســة بلومــرج الخريــة كل ترعــات مايــك بلومــرج، وتشــمل مؤسســته ورشكتــه وعملــه الخــري 

الشــخيص باإلضافــة إىل بلومبــرج أسوشــيتس وهــي رشكــة استشــارية مجانيــة تعمــل مــع رؤســاء البلديات 

يف املــدن حــول العــامل

تعمــل املؤسســة عــى ضــامن حيــاة أطــول وأفضــل ألكــر عــدد مــن النــاس مــن خــال الركيــز عــى خمســة 

مجــاالت رئيســية: الفنــون والتعليــم والبيئــة واالبتــكار الحكومــي والصحــة العامــة.

نيويوركمحي ودويل

1.66 مليار دوالر

12.7 مليار دوالر

ال

مايكل بلومرج

1981

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable

مؤسسة ليونا وهاري هلمسيل الخريية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

مؤسســة خريــة عامليــة ملتزمــة مبســاعدة النــاس عــى عيــش حيــاة أفضــل اليــوم وخلــق مســتقبل أقــوى 

وأكــر صحــة لألفــراد واملجتمعــات.

تقــوم املؤسســة باملشــاركة مــع األشــخاص واملنظــامت لاســتثامر يف األفــكار واألبحــاث جديــدة يف  

مجــاالت: الرعايــة الصحيــة الريفيــة،و داء الســكري، األطفــال الضعفــاء يف أفريقيــا.

نيويوركمحي ودويل

292 مليون دوالر

8.3 مليار دوالر

نعم

ليونا وهاري هلمسي

1930

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Rockefeller Foundation

مؤسسة روكفيلر

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تهدف املؤسسة إىل تعزيز رفاهية البرش يف جميع أنحاء العامل.

تدعــم الرامــج التــي توســع الفــرص وتعــزز املرونــة يف مواجهــة التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة 

والصحيــة والبيئيــة. وتســتهدف مواردهــا يف خمســة مجــاالت: الضامنــات األساســية للبقــاء، والصحــة 

العامليــة، واملنــاخ والبيئــة، والتوســع الحــري، واألمــن االجتامعــي واالقتصــاد، مبــا يف ذلــك تطويــر 

القــدرة عــى الصمــود مــع تغــر املنــاخ، وتعزيــز األمــن الغــذايئ ، وتحويــل النظــم الصحيــة.

نيويوركمحي ودويل

14 مليار دوالر

نعم

جون دافيسون روكفيلر

1913

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة

التقرير املتاح 

لعام 2015
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The Kresge Foundation

مؤسسة كريسج

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

نقــوم املؤسســة بتمويــل العمــل عــى املســتوى الوطنــي لتحســن األنظمــة وتعزيــز السياســات العادلــة 

عــى الصعيــد الوطنــي. ونســتخدم مجموعــة مرنــة مــن أدوات تقديــم املنــح واالســتثامر االجتامعــي، مبــا 

يف ذلــك دعــم التشــغيل العــام ومنــح املشــاريع ومنــح التخطيــط واالســتثامرات املؤثــرة.

ــتثامر يف  ــح واالس ــم املن ــال تقدي ــن خ ــة م ــدن األمريكي ــرص يف امل ــيع الف ــى توس ــة ع ــل املؤسس تعم

الفنــون والثقافــة والتعليــم والبيئــة والصحــة والخدمــات اإلنســانية وجهــود تنميــة املجتمــع، وتقــدم املنــح 

ملســاعدة املجتمعــات املحليــة يف مرشوعــات البنــاء والتجديــد، وســاهمت يف تطويــر مدينــة ديرويــت 

ــم  ــروف حياته ــن ظ ــض لتحس ــل املنخف ــخاص ذوي الدخ ــارات لألش ــاء مس ــاعد يف إنش ــتقبلية، وتس املس

ــار االقتصــادي الســائد. واالنضــامم إىل التي

تروي ، ميتشيقانمحي

270 مليون دوالر

4.3 مليار دوالر

نعم

سيباستن كريسج

1924

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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The California Health Care Foundation

مؤسسة كاليفورنيا للرعاية الصحية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــم تقدي ــينات نظ ــر تحس ــوًدا لتطوي ــة جه ــة الصحي ــا للرعاي ــة كاليفورني ــرس مؤسس تك

لســكان كاليفورنيــا ال ســيام ذوي الدخــل املنخفــض.

تعمــل املؤسســة عــى تحقيــق ثاثــة أهــداف رئيســية: أواًل: تطويــر السياســات واملامرســات الصحيــة عــى 

مســتوى الواليــة والتــي تضمــن حصــول جميــع ســكان كاليفورنيــا مــن ذوي الدخــل املنخفــض عــى الرعايــة 

ــتجابة  ــة االس ــة رسيع ــى رعاي ــا ع ــكان كاليفورني ــول س ــامن حص ــا: ض ــا، وثانيً ــون إليه ــي يحتاج ــة الت الصحي

وشــاملة ومنســقة تدعــم صحتهــم ورفاهيتهــم، وتحســن الرعايــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن ظــروف 

ــا: االســتثامر يف األشــخاص التــي تســاعد  ــار الســن مــن ذوي الدخــل املنخفــض، وثالثً صحيــة ســلوكية، وكب

عــى تغيــر نظــام الرعايــة الصحيــة يف كاليفورنيــا.

اوكاند، كاليفورنيا محي

40 مليون دوالر

3.5 مليار دوالر

نعم

WellPoint Health

1996

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Doris Duke Charitable Foundation

منظمة دوريس دوق الخريية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تتمثــل مهمــة املؤسســة يف تحســن نوعيــة حيــاة النــاس مــن خــال املنــح التــي تدعــم فنــون األداء 

والحفــاظ عــى البيئــة والبحــوث الطبيــة ورفاهيــة الطفــل، ومــن خــال الحفــاظ عــى اإلرث الثقــايف والبيئي.

ــال  ــن خ ــة م ــون املرسحي ــج الفن ــي: أواًل: برنام ــح وه ــم املن ــة لتقدي ــج وطني ــة برام ــة خمس ــر املؤسس تدي

ــا: برنامــج البحــوث الطبيــة وتعزيــز الوقايــة مــن األمــراض وتشــخيصها  اإلبــداع واألداء العــام لعملهــم، وثانيً

ــاملة  ــة ش ــة حامي ــز حرك ــة وتعزي ــج البيئ ــا: برنام ــة، وثالثً ــوث الرسيري ــم البح ــز ودع ــال تعزي ــن خ ــا م وعاجه

وفعالــة، ورابًعــا: برنامــج تعزيــز النمــو الصحــي لألطفــال وحاميتهــم مــن ســوء املعاملــة واإلهــامل، 

وخامًســا: برنامــج بنــاء الجســور مــع املســلمن األمريكيــن لزيــادة التفاهــم املتبــادل والرفاهيــة بــن 

ــاملة. ــوى وش ــات أق ــاء مجتمع ــح بن ــكان لصال ــف الس مختل

نيويوركمحي

112 مليون دوالر

2.5 مليار دوالر

ال

دوريس دوق

1912

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة



 دليل املؤسسات األهلية الدولية

23

املؤسسات األهلية األمريكية

14

23

Simons Foundation

مؤسسة سيمونز

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعتر املؤسسة إحدى أكر املنظامت الخرية يف الواليات املتحدة يف مجال العلوم والرياضيات.

تتمثــل مهمــة املؤسســة يف تعزيــز آفــاق البحــث العلمــي يف الرياضيــات والعلــوم األساســية، وتدعــم 

البحــث مــن خــال تقديــم منــح للباحثــن األفــراد ومشــاريعهم مــن خــال املؤسســات األكادمييــة.

نيويوركمحي

590 مليون دوالر

4.3 مليار دوالر

ال

جيم ومارلن سيمونز

1994

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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24

املؤسسات األهلية األمريكية

15

24

Greater Kansas City Community Foundation

مؤسسة مدينة كانساس الكربى

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعــد املؤسســة واحــدة مــن أكــر الجهــات شــهرة واحراًمــا يف مجــال العطــاء الخــري يف البــاد، وهــي 

تجعــل العطــاء مناســبًا وفعــااًل للمترعــن مــن خــال األمــوال التــي ينصــح بهــا املانحــون وأنــواع أخــرى مــن 

حســابات العطــاء الخريــة التــي تزيــد مــن العطــاء وتنظمــه.

تتمثــل مهمــة املؤسســة يف تحســن نوعيــة الحيــاة يف مدينــة كانســاس الكــرى مــن خــال زيــادة العطــاء 

الخــري، وتثقيــف املترعــن وربطهــم باحتياجــات املجتمــع التــي يهتمــون بهــا، وقيــادة قضايــا املجتمــع 

. ملهمة ا

واشنطنمحي

380.6 مليون دوالر

2.1 مليار دوالر

نعم

1978

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة



 دليل املؤسسات األهلية الدولية

25

املؤسسات األهلية األمريكية

16

25

American Association of Retired Persons

الرابطة األمريكية لألشخاص املتقاعدين

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تهــدف املؤسســة إىل توجيــه األشــخاص مــن هــم فــق ســن الخمســن خــال التحــوالت الحياتيــة مــن خــال 

مســاعدتهم عــى اكتشــاف إمكانيــات جديــدة لهــم.

ــة  ــج الرعاي ــاء برام ــنن، وإنش ــة للمس ــة الصحي ــة الرعاي ــة بسياس ــات املتعلق ــة يف املناقش ــطت الرابط نش

الطبيــة لهــم، وتقديــم منتجــات التأمــن الصحــي الجديــدة، وتعزيــز الضــامن االجتامعــي لهــم، وتعمــل أيًضــا 

عــى متكــن كبــار الســن مــن خــال توفــر املهــارات واملــوارد لزيــادة اســتقرارهم املــايل ومســاعدتهم 

ــا مبتكــرة ملســاعدة كبــار الســن عــى التواصــل  عــى التغلــب عــى تحديــات اليــوم وغــًدا، وتستكشــف طرقً

والبقــاء عــى اتصــال مــع بعضهــم البعــض ومــع مجتمعاتهــم.

واشنطنمحي

1.7 مليار دوالر

2.3 مليار دوالر

ال

إثيل بريس أندروس، ليونارد 

ديفيس

1958

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية

17

26

Action Against Hunger

مؤسسة العمل ضد الجوع

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

مؤسسة تعمل عى مكافحة الجوع، ورعاية األطفال، ومكافحة األمراض.

تقــود منظمــة العمــل ضــد الجــوع حركــة عامليــة للقضــاء عــى الجــوع يف حياتنــا، وهــي تبتكــر حلــوالً وتدعــو 

للتغيــر وتصــل إىل 25 مليــون شــخص كل عــام مــن خــال برامــج مثبتــة للوقايــة مــن الجــوع وعاجــه، بصفتهــا 

منظمــة غــر ربحيــة تعمــل يف 50 دولــة، يتعــاون موظفوهــا مــع املجتمعــات املحليــة ملعالجــة األســباب 

الجذريــة للجــوع، مبــا يف ذلــك تغــر املنــاخ، والــراع، وعــدم املســاواة، وحــاالت الطــوارئ، وهــي تســعى 

جاهــدة لخلــق عــامل خــال مــن الجــوع للجميــع.

نيويوركمحي ودويل

86 مليون دوالر

102 مليون دوالر

نعم

ألفريد كاستلر

1979

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية

18

27

Acumen

أكيومن

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

مؤسســة تقــوم عــى إتاحــة الفرصــة لــكل إنســان للعيــش بكرامــة، بــدالً مــن التــرع بالعمــل الخــري، فهــي 

تســتثمره يف الــرشكات وصنــاع التغيــر.

هــو صنــدوق اســتثامري غــر ربحــي ذو تأثــر كبــر يتمتــع بخــرة تزيــد عــن 15 عاًمــا يف االســتثامر يف 

املؤسســات االجتامعيــة التــي تخــدم األفــراد ذوي الدخــل املنخفــض يف الواليــات املتحــدة، ويهــدف إىل 

ــن أن  ــي ميك ــة الت ــة التجاري ــب مــع الفطن ــا إىل جن ــري، جنبً ــن رأس املــال الخ ــرة م ــغ الصغ ــات أن املبال إثب

تــؤدي إىل ازدهــار املشــاريع التــي تخــدم أعــداًدا كبــرة مــن الفقــراء، مــن خــال منــح النــاس فرصــة لكســب 

عيشــهم مــن خــال االســتثامر يف الســلع والبنيــة ورأس املــال البــرشي بــدالً مــن العمــل الخــري املبــارش.

نيويوركمحي ودويل

31.4 مليون دوالر

153 مليون دوالر

نعم

جاكلن نوفوجارتز

2001

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية

19

28

Helen Keller International

مؤسسة هيلني كيلر

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تتمثل مهمة املنظمة يف إنقاذ فاقدي البر وحياة األشخاص األكر ضعًفا وحرمانًا.

تعالــج املنظمــة برامــج صحــة العيــون، واألســباب الرئيســية للعمــى يف العــامل ، مبــا يف ذلــك إعتام عدســة 

العــن، وتشــمل برامجهــا التغذويــة، واملكمــات الغذائيــة الدقيقــة املتعــددة، فضــاً عــن أنشــطة الصحــة 

املدرســية، وتعزيــز الرضاعــة الطبيعيــة والتغذيــة التكميليــة، ومراقبــة التغذيــة. لتوفــر البيانــات املهمــة 

للحكومــات ورشكاء التنميــة اآلخريــن كل عــام.

نيويوركدويل

192 مليون دوالر

54 مليون دوالر

نعم

هيلن كيلر

1915

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية
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The American Heart Association

جمعية القلب األمريكية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هي وكالة صحية تطوعية وطنية تعمل عى مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية.

ــتهلكن  ــف املس ــة، وتثقي ــة الدموي ــب واألوعي ــة للقل ــاث الطبي ــول األبح ــة يف مت ــر ربحي ــة غ ــي منظم ه

حــول الحيــاة الصحيــة، وتعــزز الرعايــة القلبيــة املناســبة يف محاولــة للحــد مــن اإلعاقــة والوفيــات الناجمــة 

عــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة و الســكتة الدماغيــة.

تكساسمحي

680 مليون دوالر

1.65 مليار دوالر

ال

جمعية القلب األمريكية

1924

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية

21
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The Asia Foundation

املؤسسة اآلسيوية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هي منظمة تنمية دولية غر ربحية ملتزمة بتحسن الحياة عر آسيا الديناميكية والنامية.

تأسســت املؤسســة للقيــام بأنشــطة ثقافيــة وتعليميــة نيابــة عــن حكومــة الواليــات املتحــدة بطــرق ليســت 

مفتوحــة لــوكاالت الواليــات املتحــدة الرســمية. يركــز عملهــا يف جميــع أنحــاء املنطقــة عى الحكم الرشــيد 

ــي،  ــي واملناخ ــل البيئ ــامل، والعم ــادي الش ــو االقتص ــن، والنم ــن الجنس ــاواة ب ــرأة واملس ــن امل ، ومتك

والعاقــات اإلقليميــة والدوليــة، وتخــدم النســاء واألقليــات العرقيــة والدينيــة وأصحــاب األجــور املنخفضــة، 

واملهاجــرون وأصحــاب األعــامل الصغــرة والعاملــون.

كاليفورنيادويل

92 مليون دوالر

102 مليون دوالر

نعم

سيباستن كريسج

1954

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Heifer International

مؤسسة هايفر الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــة  ــة مجتمعي ــال تنمي ــن خ ــوع م ــر والج ــى الفق ــاء ع ــى القض ــل ع ــة تعم ــر ربحي ــة غ ــة عاملي ــي منظم ه

ــم. ــى القي ــة ع ــتدامة قامئ ــاملة ومس ش

تســعى هــذه املؤسســة إىل جمــع النــاس مًعــا لتقويــة املجتمعــات مــن خــال العمــل التطوعــي الهــادف، 

وحشــدت حــوايل نصــف مليــون متطــوع يف املجتمعــات داخــل الواليــات املتحــدة وخارجهــا. وقامــت بإنشــاء 

وإدارة مــا يقــرب مــن 50000 مــرشوع ســنويًا، مــن بنــاء منحــدرات للكــرايس املتحركــة يف ســان فرانسيســكو 

إىل تدريــس القــراءة يف أتانتــا، إىل إعــادة بنــاء املنــازل والحيــاة يف مجتمعــات ســاحل الخليــج بعــد إعصــار 

كاترينــا. وهــي يف األصــل منظمــة مســتقلة، وأصبحــت جــزًءا مــن املنظمــة غــر الربحيــة.

أركنساسمحي

135 مليون دوالر

329 مليون دوالر

نعم

دان ويست

1944

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية
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Burroughs Wellcome Fund

صندوق بوروز  ويلكوم

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

منظمــة أبحــاث طبيــة أمريكيــة غــر ربحيــة توفــر التمويــل للبحــوث الطبيــة الحيويــة، وتعليــم العلــوم 

والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ومجــاالت التطويــر الوظيفــي للعلــامء.

ــا  ــة وغره ــة الحيوي ــوم الطبي ــة والعل ــراض املعدي ــى األم ــز ع ــي ترك ــوث الت ــح للبح ــدوق املن ــه الصن يوج

مــن املجــاالت املتعلقــة بالصحــة، ويدعــم الصنــدوق أيًضــا جهــود تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

والرياضيــات )STEM( يف واليــة كارولينــا الشــاملية، ويقــوم الصنــدوق بتمويــل أبحــاث العلــوم الطبيــة 

ــات  ــة واملرشوع ــرات العلمي ــا االبتك ــل أيًض ــدا، ومتوي ــدة وكن ــات املتح ــاء الوالي ــع أنح ــة يف جمي والبيولوجي

ــة. ــرق الطبي ــا الف ــي تجريه ــة الت البحثي

كارولينا الشامليةمحي ودويل

44 مليون دوالر

925 مليون دوالر

نعم

هرني ويلكوم وسياس بوروز

1955

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية

24
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Carter Center

مركز كارتر

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

يقــوم املركــز عــى أســاس التــزام أســايس بحقــوق اإلنســان وتخفيــف املعانــاة اإلنســانية، ويســعى إىل 

منــع النزاعــات وحلهــا، وتعزيــز الحريــة والدميقراطيــة، وتحســن الصحــة.

ــه، واملســاعدة يف تحســن نوعيــة  يهــدف املركــز إىل النهــوض بحقــوق اإلنســان والتخفيــف مــن معانات

حيــاة النــاس يف أكــر مــن 80 دولــة، ويقــوم املركــز بالعديــد من املشــاريع مبــا يف ذلــك مراقبــة االنتخابات، 

ــدان، والتوســط يف  ــاء املؤسســات الدميقراطيــة يف مختلــف البل ــة بقيــادة محليــة وبن ــاء الدول ودعــم بن

النزاعــات بــن الــدول املتحاربــة، والتدخــل مــع رؤســاء الــدول نيابــة عــن ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان، 

كــام يقــود جهــود القضــاء عــى األمــراض املتفشــية يف إفريقيــا.

أتانتادويل

375 مليون دوالر

948 مليون دوالر

نعم

جيمي وروزالن كارتر

1982

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية األمريكية

25
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Children›s Miracle Network Hospitals

مستشفى شبكة معجزة لألطفال

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

منظمــة غــر ربحيــة تجمــع األمــوال ملستشــفيات األطفــال يف الواليــات املتحــدة وكنــدا، وتدعــم صحــة 10 

مايــن طفــل كل عــام.

توفــر هــذه املنظمــة أفضــل رعايــة لألطفــال، تعتمــد مستشــفيات األطفــال عــى الترعــات والدعــم 

ــال  ــن خ ــل م ــوات التموي ــد فج ــفيات Children’s Miracle Networks يف س ــاعدت مستش ــي، وس املجتمع

 .Miracle Balloon جمــع أكــر مــن 7 مليــارات دوالر ، معظمهــا دوالر واحــد يف كل مــرة مــن خــال حمــات رمــز

يدعــم العديــد مــن رشكائهــا وبرامــج جمــع الترعــات مهمــة املنظمــة غــر الربحيــة إلنقــاذ وتحســن حيــاة 

أكــر عــدد ممكــن مــن األطفــال.

أوتامحي ودويل

370 مليون دوالر

7 مليار دوالر

نعم

ماري أوسموند، جون شنايدر، 

مايك شانون، جو ليك

1983

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Children›s National Hospital

مستشفى األطفال الوطني

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعتــر مستشــفى األطفــال الوطنــي واحــدة مــن أفضــل 10 مستشــفيات لطــب األطفــال يف أمريــكا، وحاصلــة 

ــع  ــال يف جمي ــة األطف ــة ورعاي ــم بصح ــي تهت ــي الوالدة،وه ــب حديث ــج ط ــة األوىل يف برنام ــى املرتب ع

التخصصــات.

يوفــر املستشــفى تخصصــات شــاملة لألطفــال وتخصصــات فرعيــة لألطفــال الرضــع واألطفــال واملراهقــن 

والشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 0 و21 عاًمــا يف جميــع أنحــاء املنطقــة، وتحتــوي املستشــفى 

ــة  ــد يف مقاطع ــو الوحي ــتوى األول، وه ــن املس ــه م ــق من ــم التحق ــذي ت ــال  ال ــات األطف ــز صدم ــى مرك ع

كولومبيــا، وتخــدم املنطقــة وحــدة العنايــة املركــزة اإلقليميــة لألطفــال ووحــدات العنايــة املركــزة لحديثــي 

الــوالدة، ويحتــوي املستشــفى أيًضــا عــى مهبــط للطائــرات املروحيــة عــى الســطح لنقــل الحــاالت الحرجــة، 

 US News & World ــل ــن قب ــدة م ــات املتح ــال يف الوالي ــفيات األطف ــل مستش ــن أفض ــن ب ــا م ــم تصنيفه ت

ــال  ــفى لألطف ــل مستش ــفى كأفض ــف املستش ــم تصني ــو 2021، وت Report و The Leapfrog Group يف يوني

ــام  ــورات، ك ــة رشف املنش ــى قامئ ــل US News & World Report ع ــن قب ــدة م ــات املتح ــم 7 يف الوالي رق

احتــل قســم طــب حديثــي الــوالدة املرتبــة األوىل يف الدولــة للعــام الرابــع عــى التــوايل.

واشنطنمحي

194 مليون دوالر

ال

جامعة جورج واشنطن

1870

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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City Year

مؤسسة سيتي يري

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تخــدم هــذه املؤسســة املــدارس التــي تعــاين مــن نقــص املــوارد بشــكل منهجــي مــن الطــاب واملعلمــن 

واملوجهــن ، وتقــدم منــاذج يحتــذى بهــم تــم تعيينهــم وتدريبهــم بشــكل فريــد لدعــم النمــو االجتامعــي 

والعاطفــي واألكادميــي للطــاب، ويســاعد هــذا العمــل لدعــم نجــاح الطــاب واملدرســة عــى تعزيــز العدالة 

التعليميــة ويخلــق املزيــد مــن الفــرص التعليميــة.

هــي منظمــة تعليميــة أمريكيــة غــر ربحيــة تتعــاون مع مــدارس عامــة يف 29 مجتمًعــا مــن ذوي االحتياجات 

العاليــة يف جميــع أنحــاء الواليــات املتحــدة ومــن خــال الــرشكات الدوليــة التابعــة يف اململكــة املتحــدة 

وجنــوب إفريقيــا، وتهــدف إىل مســاعدة الطــاب عــى البقــاء يف املدرســة وعــى املســار الصحيــح للتخــرج 

مــن املدرســة الثانويــة، وتدعــم مؤسســة الخدمــة الوطنيــة واملجتمعيــة، ورشاكات املنطقــة التعليميــة، 

والعمــل الخــري الخــاص مــن الــرشكات واملؤسســات واألفــراد.

الواليات املتحدة األمريكيةمحي

170.4 مليون دوالر

109 مليون دوالر

نعم

مايكل براون وآالن خازي

1988

ماساشوسيتس

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Feeding America

منظمة إطعام أمريكا

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تُعــد منظمــة Feeding America أكــر منظمــة لإلغاثــة مــن الجــوع يف الواليــات املتحــدة، ومهمتهــا هــي 

ــات  ــاع السياس ــام وصن ــوك الطع ــع بن ــة م ــع بالرشاك ــذي للجمي ــام املغ ــادل إىل الطع ــول الع ــامن الوص ض

ــا. ــي نخدمه ــات الت ــن واملجتمع والداعم

ــارة عــن شــبكة وطنيــة تضــم أكــر مــن 200  هــي منظمــة غــر ربحيــة مقرهــا الواليــات املتحــدة وهــي عب

بنــك طعــام، وتقــدم الطعــام ألكــر مــن 46 مليــون شــخص مــن خــال مخــازن الطعــام ، ومطابــخ الحســاء ، 

واملاجــئ ، والــوكاالت املجتمعيــة األخــرى، وصنفتهــا فوربــس عــى أنهــا ثــاين أكــر مؤسســة خريــة يف 

الواليــات املتحــدة مــن حيــث اإليــرادات.

شيكاغومحي

4.2 مليار دوالر

604 مليون دوالر

نعم

جون فان هينجل

1966

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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FINCA International

مؤسسة فينكا الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة غــر ربحيــة للتمويــل األصغــر، وتعتــر عــى نطــاق واســع واحــدة مــن رواد التمويــل األصغــر 

ــث. ــر الحدي يف الع

تقــوم املؤسســة بتزويــد األشــخاص ذوي الدخــل املنخفــض حــول العــامل بــاألدوات التــي يحتاجــون إليهــا 

للنجــاح، مــن خــال تقديــم خدمــات ماليــة مســؤولة مثــل: القــروض الصغــرة أو حســابات التوفــر، مــن خــال 

الوصــول إىل النــاس يف املجتمعــات النائيــة باســتخدام التكنولوجيــا مثــل الهواتــف املحمولــة واألجهــزة 

اللوحيــة، ومــن خــال توفــر الوصــول إىل املنتجــات التــي تعــزز الحيــاة، مثــل: أنظمــة الطاقــة الشمســية 

املنزليــة ومواقــد الطهــي النظيفــة، وتعمــل عــى التخفيــف مــن حــدة الفقــر مــن خــال الحلــول الدامئــة 

التــي تســاعد النــاس عــى بنــاء األصــول وخلــق فــرص العمــل ورفــع مســتوى معيشــتهم.

واشنطندويل

780 مليون دوالر

1.1 مليار دوالر

نعم

جون هاتش

1984

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Ford Foundation

مؤسسة فورد

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــة ،  ــم الدميقراطي ــز القي ــم ، وتعزي ــر والظل ــن الفق ــد م ــاعدة يف الح ــة إىل املس ــذه املؤسس ــدف ه ته

ــة. ــازات البرشي ــز اإلنج ــدويل ، وتعزي ــاون ال ــز التع وتعزي

ــا  ــن بينه ــي، م ــح االجتامع ــل الصال ــن أج ــدة م ــكار الجدي ــن األف ــل األوىل م ــة Ford يف املراح ــتثمر رشك تس

وســائل اإلعــام العامــة، والتمويــل الصغــر، وحقــوق املــرأة، وقانــون املصلحــة العامــة، وحقــوق اإلنســان 

ــب  ــج التدري ــادالت، وبرام ــية، والتب ــح الدراس ــادة، واملن ــر القي ــال تطوي ــن خ ــر، م ــك الكث ــر ذل ــة، وغ الرقمي

املهنــي، وقــد قامــت املؤسســة بدعــم عــرشات اآلالف مــن القــادة حــول العــامل، وعملــت عــى املســاعدة 

يف الحفــاظ عــى اآلالف مــن املنظــامت الرائــدة التــي تعمــل عــى مجموعــة واســعة مــن قضايــا التغيــر 

ــي. االجتامع

نيويوركدويل

1.1 مليار دوالر

17.8 مليار دوالر

نعم

إيدسل وهرني فورد

1936

الواليات املتحدة األمريكية

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Save the Children International

تأمني حقوق األطفال حول العامل

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعمــل عــى تأمــن حقــوق األطفــال حــول العــامل، وضــامن حصــول كل طفــل عــى فرصــة للمســتقبل، 

والعمــل عــى الحفــاظ عــى حقوقــه.

تعمــل املنظمــة عــى إنقــاذ حيــاة األطفــال وتحســينها يف جميــع أنحــاء العــامل، وتعمــل عى ضــامن حصول 

األطفــال عــى الرعايــة الصحيــة والغــذاء واملــأوى، فضــاً عــن خدمــات التعلــم وحاميــة الطفــل، وتحقيــق 

إمكاناتهــم الكاملــة مــن خــال ضــامن منوهــم بصحــة جيــدة، وتلقــي تعليــم جيــد والحفــاظ عــى ســامتهم.

لندندويل

80.2 مليون دوالر

2.16 مليار دوالر

سنغافورة - نرويب - عامن 

بنام - داكار

إجانتن جيب، دورويث 

بوكستون

1919

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Wellcome Foundation

ويلكوم تراست

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــاذ األرواح،  ــة وإنق ــن الصح ــم لتحس ــات العل ــن إمكان ــع م ــتفيد الجمي ــد أن يس ــة. نري ــة عاملي ــة خري مؤسس

ــة. ــة والرفاهي ــاة والصح ــايف يف الحي ــث االستكش ــم البح وتدع

نعمــل عــى تحســن الصحــة للجميــع مــن خــال متويــل األبحــاث وقيــادة حمــات السياســة والدعــوة وبنــاء 

ــوم  ــة. وتق ــات الصحي ــل التحدي ــم لح ــتخدام العل ــامت باس ــخاص واملنظ ــع األش ــل م ــة، وتعم رشاكات عاملي

بتمويــل األبحــاث االستكشــافية يف الحيــاة والصحــة والرفاهيــة ، وندعــم البحــث إليجــاد حلــول لثاثــة تحديــات 

صحيــة: الصحــة العقليــة واألمــراض املعديــة واملنــاخ.

لندنمحي ودويل

35.7 مليون جنيه اسرليني

2.9 مليار جنيه اسرليني

لندن

هرني ويلكوم

1936

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

The Children›s Investment Fund Foundation

مؤسسة صندوق استثامر األطفال

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة خريــة مســتقلة تعمــل مــع مجموعــة مــن الــرشكاء الذيــن يســعون إىل تغيــر حيــاة األطفــال 

واملراهقــن.

ــن  ــال م ــة لألطف ــكار الجريئ ــم األف ــي ندع ــال، فه ــاة األطف ــن حي ــى تحس ــاص ع ــكل خ ــة بش ــز املؤسس ترك

أجــل البقــاء واالزدهــار، اليــوم ويف املســتقبل، وهــي تواجــه املشــاكل الصعبــة، واالســتثامر عــى املــدى 

الطويــل، وتســعى إىل تحســن الوضــع الراهــن نحــو االســتثامرات ذات اإلمكانــات التحويليــة، وتســعى إىل 

ــتثامر يف  ــة، واالس ــة الخاص ــراتيجية األقلم ــع إس ــق م ــا يتواف ــرشكاء مب ــن ال ــر م ــي مزده ــام بيئ ــاء نظ بن

القيــادة الناشــئة والراســخة، مبــا يتــامىش مــع األولويــات االســراتيجية والجغرافيــة، وتســتثمر أيًضــا يف 

ــر. ــر وقــادة الفك ــوا وكاء التغي ــى أن يكون ــن ع ــجيع املوظف ــال تش ــن خ ــن م ــا املوهوب موظفيه

لندنمحي ودويل

344 مليون دوالر

6.2 مليار دوالر

لندن - بكن - نيودلهي - 

أديس أبابا - نرويب

كريس هون، جامي كوبر 

هون

2002

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

 Leverhulme Trust

مؤسسة ليفرهامل تراست

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

يعتر الصندوق من بن أكر مقدمي متويل األبحاث يف جميع التخصصات يف اململكة املتحدة.

يقــدم الصنــدوق التمويــل ملرشوعــات البحــث والزمــاالت واملنــح الدراســية واملنــح والجوائــز، ويعمــل يف 

جميــع التخصصــات األكادمييــة، والهــدف مــن ذلــك هــو دعــم األفــراد املوهوبــن وهــم يدركــون رؤيتهــم 

الشــخصية يف البحــث والتدريــب املهنــي.

لندنمحي

91.6 مليون جنيه اسرليني

3.6 مليار جنيه اسرليني

لندن

فيسكونت ليفرهامل

1925

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

City Bridge Trust

مؤسسة سيتي بريدج تراست

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي الــذراع التمويليــة لرشكــة Bridge House Estates، وتــم تأســيس هــذه املؤسســة لاســتفادة مــن 

األمــوال الفائضــة لــدى الرشكــة لســد املتطلبــات، وتقــدم منًحــا ســنويًا للنشــاط الخــري الــذي يعــود 

ــرى. ــدن الك ــى لن ــدة ع بالفائ

لدى City Bridge Trust أربعة مجاالت عمل رئيسية:

تقديــم املنــح للرامــج ذات األولويــة التنمــوي، جعــل مجتمــع لنــدن أقــوى وأكــر مرونــة وازدهــاًرا، والتمويل 

ملســاعدة ســكان لنــدن الذيــن يعانــون مــن عــدم املســاواة والحرمــان، تقديــم املشــورة والدعــم، متويــل 

ــة ،  ــو املحلي ــر والنم ــاريع التخض ــم مش ــرة لدع ــح الصغ ــرة املن ــح الصغ ــم واملن ــدة والدع ــورة الجي املش

واملشــاريع التــي متّكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة و / أو كبــار الســن املحرومــن مــن املشــاركة بنشــاط يف 

فــرص الرفاهيــة.

لندنمحي

90 مليون جنيه اسرليني

1.7 مليار جنيه اسرليني

لندن

ويليام روفوس

1995

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Garfield Weston Foundation

مؤسسة جارفيلد ويستون 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــع  ــا يف جمي ــن القضاي ــعة م ــة واس ــم مجموع ــي تدع ــة والت ــح الخري ــم املن ــة لتقدي ــة عائلي ــي مؤسس ه

ــدة. ــة املتح ــاء اململك أنح

تدعــم مجموعــة واســعة مــن األنشــطة الخريــة يف الفئــات التاليــة: الفنــون والتعليــم والشــباب والصحــة 

واملتاحــف والــراث وخدمــة املجتمــع والبيئــة والرفاهيــة، وتســتفيد أكــر مــن 2000 جمعيــة خريــة يف 

جميــع أنحــاء اململكــة املتحــدة كل عــام مــن املنــح التــي تقدمهــا املؤسســة، والتــي تــراوح مــن املشــاريع 

املجتمعيــة الصغــرة والتطوعيــة إىل املنظــامت الوطنيــة الكبــرة.

لندنمحي ودويل

98.7 مليون جنيه اسرليني

2.4 مليار جنيه اسرليني

لندن

جارفيلد ويستون

1958

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

British Heart Foundation

مؤسسة القلب الربيطانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــام 2021  ــت يف ع ــدة، وصنف ــة املتح ــة يف اململك ــة الدموي ــب واألوعي ــاث القل ــة ألبح ــة خري ــي مؤسس ه

ــدة. ــة املتح ــة يف اململك ــة أو منظم ــة خري ــل مؤسس كأفض

ــر  ــة وعوامــل الخط ــدورة الدموي ــب وال ــوم املؤسســة بتمويــل األبحــاث الطبيــة املتعلقــة بأمــراض القل تق

ــي  ــي، وه ــادة الوع ــة وزي ــة العام ــة إىل تشــكيل السياس ــرة الهادف ــامل املؤث ــر األع ــا، وتدي ــة به املرتبط

ممــول رئيــي  يف أبحــاث القلــب واألوعيــة الدمويــة والتعليــم والرعايــة، وتعتمــد يف الغالــب عــى 

ــع  ــا م ــل أيًض ــا، وتعم ــر عمله ــم تأث ــل وتعظي ــادة الدخ ــل زي ــن أج ــا م ــق أهدافه ــة لتحقي ــات التطوعي الترع

ــة. ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــن أم ــم ع ــز الناج ــرة والعج ــاة املبك ــة الوف ــرى ملكافح ــامت األخ املنظ

برمنجهاممحي

242 مليون جنيه إسرليني

267 مليون جنيه اسرليني

إيرلندا الشاملية، ويلز، 

اسكتلندا

مجموعة من األطباء 

املهنين

1961

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة



 دليل املؤسسات األهلية الدولية

49

8
املؤسسات األهلية الربيطانية

Great Ormond Street Hospital Charity 

مؤسسة مستشفى جريت أورموند سرتيت 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعــد املستشــفى أكــر مركــز لجراحــة قلــب األطفــال يف اململكــة املتحــدة وأحــد أكــر مراكــز زراعــة القلــب 

يف العــامل.

تدعــم جمعيــة األطفــال الخريــة يف مستشــفى جريــت أورمونــد ســريت لألطفــال املستشــفى ومرضاهــا 

مــن خــال متويــل أربعــة مجــاالت رئيســية: أواًل: إنشــاء مســاحات تركــز عــى املريــض، مصممــة لتقديــم رعايــة 

عامليــة املســتوى لبعــض األطفــال املصابــن بأمــراض خطــرة يف اململكــة املتحــدة، ثانيـًـا: تقديــم خدمــات 

لتخفيــف العــبء عــى العائــات، ورفــع الــروح املعنويــة، ودعــم األطفــال والشــباب مــن خــال العــاج املنقــذ 

ــل  ــل، متوي ــة الطف ــة بصح ــاريع املتعلق ــى املش ــدة ع ــة املتح ــاث يف اململك ــل األبح ــا: متوي ــاة، ثالثً للحي

املعــدات الحيويــة املنقــذة للحيــاة التــي تســمح للفــرق الرسيريــة والبحثيــة باالســتفادة مــن التطــورات يف 

العلــوم والتكنولوجيــا الطبيــة لتقديــم رعايــة أفضــل لألطفــال.

لندنمحي

47.6 مليون جنيه إسرليني

79 مليون جنيه إسرليني

لندن

تشارلز ويست

1852

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

National Trust

مؤسسة الرتاث القومي

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــق  ــة املناط ــظ وحامي ــي بحف ــة تعن ــي هيئ ــا، وه ــراث يف أوروب ــة ال ــة لحامي ــة خري ــر مؤسس ــي أك  ه

الطبيعيــة الجميلــة أو املبــاين التاريخيــة أو الفنيــة املهمــة يف إنجلــرا وويلــز وإيرلنــدا الشــاملية.

ــا إىل جنــب مــع  تهتــم هــذه املؤسســة بحاميــة األماكــن واالعتنــاء بهــا. واالعتنــاء أيًضــا مبئــات املنــازل جنبً

مســاحات شاســعة مــن الســاحل والريــف واملســاحات الخــراء ، وهــي أكــر مؤسســة خريــة للحاميــة يف 

ــن  ــد م ــا بالعدي ــي أيًض ــة، وتعتن ــال القادم ــاتن لألجي ــات والبس ــة الغاب ــتعادة وحامي ــى اس ــل ع ــا تعم أوروب

املواقــع األثريــة الغنيــة واملتنوعــة.

سويندون تاونمحي

700 مليون جنيه إسرليني

1.7 مليار جنيه اسرليني

سويندون تاون

-------

1894

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Keep Britain Tidy

مؤسسة حافظ عىل بريطانيا نظيفة

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هي مؤسسة خرية بيئية مستقلة بحمات لتقليل القاممة وتحسن األماكن املحلية ومنع النفايات.

 هــي مؤسســة خريــة مســتقلة تعمــل عــى: القضــاء عــى القاممــة، وإنهــاء النفايــات، وتجميــل األماكــن، 

وإنشــاء الشــواطئ والحدائــق والشــوارع النظيفــة، وإنشــاء املامرســات املســتدامة، والقضــاء عــى 

ــة. ــة البيئ ــة لرعاي ــات العام ــرشكات والهيئ ــخاص وال ــع ااألش ــل م ــي تعم ــة، وه ــر الروري ــات غ النفاي

ويجانمحي

3.8 مليون جنيه إسرليني

4.3 مليون جنيه إسرليني

لندن - ويجان

-----

1960

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

London›s Air Ambulance Charity

جمعية اإلسعاف الجوي يف لندن 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي مؤسســة خريــة مســجلة تديــر خدمــة طبيــة للطــوارئ بطائــرات الهليكوبــر مكرســة لاســتجابة لحــاالت 

الصدمــة الخطــرة يف لنــدن وحولهــا.

جمعيــة اإلســعاف الجــوي الخريــة يف لنــدن هــي مؤسســة خريــة مســجلة تديــر خدمــة طــوارئ للطائــرات 

ــرة  ــتخدام طائ ــا، باس ــدن وحوله ــرة يف لن ــوارئ الخط ــاالت الط ــتجابة لح ــة لاس ــي مخصص ــة، وه العمودي

ــة  ــوم الخدم ــاً، وتق ــة لي ــتجابة الرسيع ــات االس ــمس ومركب ــروب الش ــى غ ــاعة 08:00 حت ــن الس ــر م هليكوب

بإجــراء تدخــات طبيــة متقدمــة يف مــكان الحــادث يف املواقــف الحرجــة التــي تهــدد الحيــاة.

لندنمحي

9.2 مليون جنيه إسرليني

14.1 مليون جنيه إسرليني

لندن

أالستر ويلسون

1989

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Children in Need

مؤسسة األطفال املحتاجون

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

نحــن مؤسســة خريــة تابعــة لبــي يب يس ومهمتهــا هــي املســاعدة يف ضــامن أن يكــون كل طفــل يف 

اململكــة املتحــدة آمًنــا وســعيًدا وآمًنــا ولديــه الفــرص التــي يحتاجــون إليهــا لتحقيــق إمكاناتهــم.

تقــوم املؤسســة بتمويــل أكــر مــن 2500 مؤسســة خريــة ومــرشوع محــي يدعــم بشــكل مبــارش األطفــال 

والشــباب يف املجتمعــات يف جميــع أنحــاء اململكــة املتحــدة، وهــي تدعــم األطفــال والشــباب املصابــن 

بالفقــر أو اإلعاقــة أو املــرض، وتعمــل أيًضــا مــع مجموعــة مــن الــرشكاء ملعالجــة بعــض القضايــا األكــر إلحاًحــا 

التــي تواجــه األطفــال والشــباب يف اململكــة املتحــدة ، مبــا يف ذلــك: الصحــة العقليــة والرفاهيــة والعنــف 

الــذي يؤثــر عــى الشــباب، واالســتغال الجنــي لألطفــال، وتوفــر فــرص الحصــول عــى العمــل، ومكافحــة 

الظلــم االجتامعــي.

لندنمحي

29 مليون جنيه اسرليني

64 مليون جنيه إسرليني

لندن

هيئة اإلذاعة الريطانية

1980

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Age UK

مؤسسة كبار السن الربيطانية 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

 هي أكر مؤسسة خرية يف اململكة املتحدة لـرعاية كبار السن.

ــا مــن خــال الحمــات  تســعى املؤسســة إىل تحقيــق أكــر قــدر مــن االختــاف مــع كبــار الســن األكــر حرمانً

الفعالــة والتأثــر املبــارش مدعوًمــا بعمــل السياســات والبحــوث املتخصصــة، وتتواصــل مــع كبــار الســن 

ومقدمــي الرعايــة لهــم وعائاتهــم لدعمهــم باملعلومــات واملشــورة املحايــدة والشــخصية واملتخصصــة 

ــا تلبــي  ــار الســن مــن الوصــول إىل خدمــات عاليــة الجــودة ومتاحــة محليً ــن كب التــي يحتاجــون إليهــا، ومتّك

ــار الســن. احتياجاتهــم الصحيــة والرعايــة والتــي تقدمهــا املؤسســة، وتقــدم برامــج لرفاهيــة كب

لندنمحي ودويل

125 مليون جنيه اسرليني

144.6 مليون جنيه 

اسرليني

لندن

 Age Concern England,

Help the Aged

2009

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Diabetes UK

 مؤسسة مرىض السكري يف اململكة املتحدة 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

أهــم الجمعيــات الخريــة ملــرض الســكري يف اململكــة املتحــدة، والخاصــة بتحســن رعايــة وعــاج مــرىض 

الســكري.

تقــدم منظمــة مــرض الســكري يف اململكــة املتحــدة التمويــل للبحــوث التــي تتخــذ مــن اململكــة املتحــدة 

ــات  ــح املرشوع ــايل ملن ــم امل ــدم الدع ــه، وتق ــكري ومضاعفات ــرض الس ــاج م ــباب وع ــول أس ــا ح ــراً له مق

ومتويــل رشاء املعــدات وفــرص التدريــب، ونقــوم بحمــات ودعــم لــكل شــخص مصــاب مبــرض الســكري.

لندنمحي

34.1 مليون جنيه اسرليني

35.1 مليون جنيه اسرليني

جاسجو - كارديف - بيلفاست - 

ورينجتون - دارلنجتون - والسال 

- ويثام - نوتنجهام - إيبسون - 

تاونتون

إتش جي ويلز، آر دي 

لورنس

1934

اململكة املتحدة

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

National Autistic Society

مؤسسة الجمعية الوطنية للتوحد

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هي مؤسسة خرية رائدة للمصابن بالتوحد وعائاتهم يف اململكة املتحدة.

تقــدم الجمعيــة الوطنيــة للتوحــد الدعــم والتوجيــه واملشــورة ، فضــاً عــن الحمــات مــن أجــل تحســن 

الحقــوق والخدمــات والفــرص للمســاعدة يف إنشــاء مجتمــع يعمــل مــن أجــل املصابــن بالتوحــد، ســواء كان 

ذلــك مــن خــال إدارة املــدارس املتخصصــة، أو الحمــات مــن أجــل تحســن الحقــوق، أو تدريــب الــرشكات عــى 

أن تكــون أكــر ماءمــة ملــرىض التوحــد.

لندنمحي

84.5 مليون جنيه اسرليني

86.3 مليون جنيه اسرليني

لندن - جاسجو - كارديف - 

إيرلندا الشاملية

مجموعة من اآلباء 

الريطانين

1962

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Kidney Research UK

مؤسسة أبحاث الكىل الربيطانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــراض  ــن أم ــة م ــى الوقاي ــز ع ــي ترك ــاث الت ــول األبح ــدة مت ــة املتح ــة يف اململك ــة خري ــر مؤسس ــي أك ه

ــكى. ــراض ال ــن أم ــر األرواح م ــدف تحري ــا به ــا وإدارته ــكى وعاجه ال

ــا،  ــف حدوثه ــة ووق ــا القادم ــرق لرؤيته ــاد ط ــال إيج ــن خ ــكى م ــراض ال ــع أم ــة إىل من ــدف املؤسس ته

وحاميــة النــاس مــن الوصــول إىل الفشــل الكلــوي عــن طريــق تعلــم كيفيــة اكتشــاف املــرض مبكــرًا، ووقــف 

تطــور املــرض وإصــاح تلــف الــكى، والقيــام بتحويــل العاجــات عــن طريــق جعــل غســيل الــكى أكــر قابليــة 

للتحمــل، وجعــل عمليــات الــزرع تــدوم لفــرة أطــول حتــى تتوفــر بدائــل أفضــل.

بيربورومحي

8.3 مليون جنيه اسرليني

10 مليون جنيه اسرليني

بيربورو

الصندوق الوطني ألبحاث 

الكى

1961

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Centre for Agriculture and Bioscience International

املؤسسة الثانية: املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة حكوميــة دوليــة للتنميــة واإلعــام واملعلومــات غــر هادفــة للربــح تركــز بشــكل أســايس عــى 

القضايــا الزراعيــة والبيئيــة يف العــامل النامــي، وإنشــاء املعرفــة العلميــة وتنظيمهــا ونرشهــا.

ــن  ــامل م ــاء الع ــع أنح ــاس يف جمي ــاة الن ــن حي ــة يف »تحس ــا املتمثل ــى مهمته ــة ع ــذه املنظم ــص ه تن

خــال حــل املشــكات يف الزراعــة والبيئــة«، وتشــمل هــذه املشــاكل فقــدان املحاصيــل الناجــم عــن اآلفــات 

ــاج الزراعــي والتنــوع البيولوجــي، ونقــص الوصــول  واألمــراض، واألعشــاب الضــارة واآلفــات التــي تــر باإلنت

العاملــي إىل البحــث العلمــي، وتعمــل مــع املجتمعــات الزراعيــة يف جميــع أنحــاء العــامل، وتدعمهــا يف 

ــة الفقــرة واألنــواع الغازيــة واآلفــات واألمــراض، لتحســن ســبل عيشــهم واملســاعدة  معركتهــا مــع الرب

يف توفــر الغــذاء لعــدد متزايــد مــن الســكان.

لندنمحي ودويل

35.6 مليون جنيه إسرليني

37.3 مليون جنيه إسرليني

الرازيل - الصن - غانا 

- الهند - كينيا - ماليزيا - 

باكستان - سويرسا - ترينداد 

وتوباجو - أمريكا - زامبيا

لجنة أبحاث علم الحرشات

1910

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

The Trussell Trust 

مؤسسة صندوق تروسيل تراست

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة غــر حكوميــة وجمعيــة خريــة تعمــل عــى إنهــاء الحاجــة إىل بنــوك الطعــام يف اململكــة 

املتحــدة.

هــذه املؤسســة تدعــم شــبكة بنــوك الطعــام عــى الصعيــد الوطنــي، وتقــدم طعاًمــا طارئًــا ودعــاًم 

لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر، وتقــوم بحملــة مــن أجــل التغيــر إلنهــاء الحاجــة إىل بنــوك الطعــام 

يف اململكــة املتحــدة، وهــي تدعــم شــبكة تضــم أكــر مــن 1200 مــن مراكــز بنــوك الطعــام لتوفــر الغــذاء 

يف حــاالت الطــوارئ والدعــم الرحيــم والعمــي لألشــخاص الذيــن ميــرون بأزمــات ، بينــام تقــوم بحمــات مــن 

أجــل تغيــر طويــل األجــل يف القضايــا الهيكليــة التــي تحبــس النــاس يف براثــن الفقــر.

لندنمحي

18.7 مليون جنيه اسرليني

49.2 مليون جنيه اسرليني

ويلتشر

بادي هيندرسون، كارول 

هيندرسون

2006

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Anthony Nolan

مؤسسة أنتوين نوالن

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي مؤسســة خريــة بريطانيــة تعمــل يف مجــاالت معالجــة أمــراض الــدم وزرع الخايــا الجذعيــة املكونــة 

للــدم.

تعمــل املؤسســة مــع رشكائهــا لتوظيــف مترعــن أصغــر ســناً مــن الذكــور ، ال ســيام مــن األعــراق املمثلــة 

ــى  ــن ع ــر القادري ــرىض غ ــرسي للم ــل ال ــل دم الحب ــة مث ــاج البديل ــارات الع ــن خي ــع ع ــا. وتداف ــاً ناقًص متثي

ــزًا«  ــا »جاه ــاًرا عاجيً ــرسي خي ــل ال ــدم دم الحب ــجل. وتق ــة يف الس ــة املتطابق ــا الجذعي ــى الخاي ــور ع العث

لألشــخاص الذيــن ليــس لديهــم تطابــق مناســب يف ســجل املترعــن، مــام يســاعد عــى ترسيــع تســليم 

عمليــات الــزرع املنقــذة للحيــاة، وتعمــل مــع ســجات الخايــا الجذعيــة الدوليــة وتطويــر التكنولوجيــا لتبــادل 

الخــرات حــول مــا يجعــل أفضــل الخايــا الجذعيــة تطابًقــا وتشــجيع التعــاون عــر الحــدود..

لندنمحي

51.1 مليون جنيه إسرليني

51.4 مليون جنيه إسرليني

لندن - نوتنجهام

شريل نوالن

1974

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Action on Smoking and Health

مؤسسة العمل عىل التدخني والصحة

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــكار يف  ــوة إىل االبت ــن، والدع ــبب التدخ ــرر بس ــن ال ــايل م ــامل خ ــى ع ــل ع ــة إىل العم ــدف املؤسس ته

ــامل. ــن يف الع ــار التدخ ــرة انتش ــاء ظاه ــة إلنه ــر القانوني التداب

العمــل عــى التدخــن والصحــة )ASH( هــو اســم عــدد مــن مجموعات الضغــط املســتقلة )الجمعيــات الخرية( 

يف املحيــط اإلنجليــزي والتــي تســعى إىل نــرش املخاطــر املرتبطــة بتدخــن التبــغ والقيــام بحمــات لفــرض 

قيــود أكــر عــى االســتخدام وعــى مبيعــات الســجائر والتبغ.

لندنمحي ودويل

1.2 مليون دوالر

5.8 مليون دوالر

لندن - واشنطن - أدنرة - ويلز - 

أسراليا - كندا - نيوزيلندا

الكلية امللكية لألطباء 

باململكة املتحدة

1971

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

The Children›s Tumor Foundation 

مؤسسة أورام األطفال

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تتمثــل مهمــة مؤسســة ورم األطفــال يف دفــع البحــث وتوســيع املعرفــة وتقديــم الرعايــة ملجتمــع الــورم 

.)NF( ــي العصبي الليف

مؤسســة أورام األطفــال )CTF( هــي مؤسســة مكرســة لتحســن صحــة ورفاهيــة األفــراد واألرس املتــررة 

ــة  ــن األدوي ــث ع ــزاء: البح ــة أج ــن أربع ــة م ــم املكون ــن مهمته ــي )NF(، وتتضم ــي الليف ــورم العصب ــن ال م

ــي  ــادة الوع ــرىض، وزي ــم امل ــة دع ــراتيجية، وتقوي ــتثامرات اإلس ــن االس ــلة م ــال سلس ــن خ ــا م وتطويره

ــن. ــراد املترري ــة لألف ــة الرسيري ــات يف الرعاي ــل املامرس ــيس أفض ــام بالـــ NF، وتأس الع

ليسرسيتيمحي ودويل

10.4 مليون دوالر

20.5 مليون دوالر

ليسرسيتي - نيويورك - 

فياديلفيا

لن آن كوتيامنش، ألن 

روبينشتاين، جويل هرشريت

1978

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Voluntary Service Overseas

مؤسسة الخدمة التطوعية يف الخارج

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تهــدف املؤسســة إىل تحقيــق تغيــر دائــم ليــس عــن طريــق إرســال املســاعدات فقــط، ولكــن مــن خــال 

العمــل مــن خــال املتطوعــن والــرشكاء لتمكــن املجتمعــات يف بعــض أفقــر مناطــق العــامل.

ــة  ــع رؤي ــح م ــة للرب ــر هادف ــة غ ــة دولي ــة تنموي ــة خري ــي منظم ــارج )VSO( ه ــة يف الخ ــة التطوعي الخدم

لـــ »عــامل عــادل للجميــع« ومهمــة »إحــداث تغيــر دائــم مــن خــال العمــل التطوعــي«، وتقــدم هــذه 

املؤسســة تأثــرًا إمنائيًــا مــن خــال منــوذج املتطــوع املختلــط الــذي يتكــون مــن متطوعــن دوليــن 

ــا لتطويــر أنظمــة ورشوط للتغيــر االجتامعــي اإليجــايب، وقــد عملــت  ووطنيــن ومجتمعيــن يعملــون مًع

ــي  ــارات الت ــى امله ــع ع ــول الجمي ــن حص ــد م ــيا، والتأك ــا وآس ــة يف إفريقي ــة يف 23 دول ــذه املؤسس ه

يحتاجــون إليهــا ليعيشــوا حيــاة كرميــة وُمرضيــة، وتحســن الخدمــات الصحيــة للجميــع ومتكــن الفئــات األكــر 

ــدة،  ــة جي ــم يف رعاي ــة حقه ــن مامرس ــاً م تهميش

لندنمحي ودويل

49.1 مليون جنيه اسرليني

29.1 مليون جنيه ارسليني

لندن - دبلن - واشنطن - هولندا

أليك ديكسون، مورا 

ديكسون

1958

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

ActionAid UK 

مؤسسة أكشن إيد

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

أكشــن إيــد منظمــة دوليــة غــر حكوميــة هدفهــا األســايس املعلــن هــو العمــل ضــد الفقــر والظلــم يف 

جميــع أنحــاء العــامل.

أكشــن إيــد منظمــة خريــة دوليــة تعمــل مــع النســاء والفتيــات الــايئ يعشــن يف فقــر، وتعمــل عــى تغيــر 

ــات يف كل  ــاء والفتي ــع النس ــن جمي ــى تتمك ــر حت ــف والفق ــة العن ــات، ومكافح ــاء والفتي ــع النس ــامل م الع

مــكان، مــن صنــع املســتقبل الــذي يرغــن فيــه.

لندندويل

22.8 مليون جنيه إسرليني

207 مليون جنيه إسرليني

لندن - جوهانسرج - نرويب 

- ريو دي جانرو - بانكوك

سيسيل جاكسون كول

1972

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Charities Aid Foundation

 مؤسسة مساعدة الجمعيات الخريية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي مؤسســة خريــة مســجلة يف اململكــة املتحــدة تعمــل مــع الــرشكات واملحســنن مــن القطــاع الخاص، 

واملانحــن املنتظمــن، واملؤسســات الزميلــة، والحكومــات، والجمعيــات الخريــة، واملؤسســات غــر 

الهادفــة للربــح، لتمكينهــم مــن تقديــم املزيــد. والغــرض املعلــن منــه هــو »ترسيــع التقــدم يف املجتمــع 

نحــو مســتقبل عــادل ومســتدام للجميــع«.

تقــوم هــذه املؤسســة مبهمــة تزويــد املؤسســات االجتامعيــة والجمعيــات الخريــة بالتمويــل امليســور 

التكلفــة القابــل للســداد الــذي تحتاجــه للحفــاظ عــى تأثرهــا االجتامعــي وتنميتــه، ســواء كنــت مؤسســة 

اجتامعيــة أو مســتثمرًا اجتامعيًــا، وتقــدم املشــورة للخــراء حــول العمــل الخــري والــرشكاء مــع مستشــاري 

الــروة لتلبيــة االحتياجــات الخريــة لعمائهــم، وتقــدم أيًضا خدمــات مرفيــة للجمعيات الخرية ومؤسســات 

األغــراض االجتامعيــة. ويقــدم البنــك الخــاص باملؤسســة حســابات جاريــة وحســابات ودائــع للمعامــات عــر 

الخدمــات املرفيــة عــر الهاتــف واإلنرنــت ، ويوفــر اإلقــراض للعمــاء.

لندنمحي ودويل

386.4 مليون جنيه إسرليني

3 مليار جنيه إسرليني

لندن - كينت

املجلس الوطني 

للمنظامت لبتطوعية

1974

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

The Campaign for Science and Engineering

مؤسسة حملة العلوم والهندسة 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعــد هــذه املؤسســة غــر ربحيــة وهــي املدافــع املســتقل والرائــد يف اململكــة املتحــدة عــن العلــوم 

ــة. والهندس

تركــز هــذه املؤسســة عــى املطالبــة باملزيــد مــن التمويــل البحثــي، وتعزيــز االقتصــاد القائــم عــى 

ــوم  ــودة يف العل ــايل الج ــم ع ــة إىل تعلي ــى الحاج ــوء ع ــليط الض ــة، وتس ــة واملعرف ــا الفائق التكنولوجي

والرياضيــات عــى جميــع املســتويات، وفحــص اآلليــات التــي تســتخدم الحكومــة مــن خالهــا العلــم واألدلــة، 

وتركــز نشــاطها يف ثاثــة مجــاالت ذات أولويــة: التعليــم واملهــارات، واالســتثامر، واألدلــة يف صنــع 

السياســات، وتقديــم تحليــل مســتقل وتوصيــات للعمــل يف التقاريــر يف هــذه املجــاالت، ومتثــل أكــر مــن 

115 منظمــة علميــة مبــا يف الــرشكات والجامعــات والهيئــات املهنيــة والجمعيــات الخريــة البحثيــة وكذلــك 

ــراد. ــن األف ــامء واملهندس العل

لندنمحي

309 ألف جنيه اسرليني

376 ألف جنيه اسرليني

لندن

مجموعة من العلامء يف جامعة 

أكسفورد

1986

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

The Third Age Foundation

مؤسسة العمر الثالث

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــد، ورفــع  ــور عــى اتجــاه جدي الهــدف الرئيــي مــن املؤسســة هــو مســاعدة املحرومــن )40+( يف العث

مهاراتهــم يف تكنولوجيــا الكمبيوتــر الحديثــة، مبــا يف ذلــك التطويــر الشــخيص وخطــة العمــل بطريقــة 

شــاملة مبتكــرة.

ــر إىل  ــن، وتنظ ــار الس ــد كب ــن ض ــاس الس ــى أس ــز ع ــح التميي ــة تكاف ــي منظم ــث ه ــر الثال ــة العم مؤسس

الطــاب عــى أنهــم أشــخاص ناضجــون وذو خــرة، والذيــن مل يكــن هنــاك خطــأ مــن جانبهــم ، أو كانــوا عاطلن 

عــن العمــل أو يعملــون ولكنهــم »ضعفــاء« ، إمــا ألنهــم أصبحــوا زائديــن عــن الحاجــة أو أُجــروا عــى التقاعــد 

ــي  ــاع وظيف ــى انقط ــوا ع ــد حصل ــة، وق ــرى أو منزلي ــباب أخ ــك، أو ألس ــام بذل ــك القي ــى وش ــر أو ع املبك

ويواجهــون صعوبــة يف العثــور عــى عمــل أو عمــل إضــايف، ويرجــع ذلــك أساًســا إىل ســنهم، وتهــدف 

املؤسســة أيًضــا مــن خــال مســاعدة الطــاب عــى تقييــم حياتهــم، مــن خــال تحفيزهــم، وإطاعهــم عــى 

كيفيــة تحديــد املســار الــذي يجــب عليهــم اتباعــه بعــد ذلــك لتحقيــق أهدافهــم، باإلضافــة إىل تدريبهــم 

عــى تكنولوجيــا املعلومــات باســتخدام حــزم محدثــة للحصــول عــى مؤهــل معــرف بــه.

لندنمحي

927.2 ألف يورو

844.7 ألف يورو

كاليفورنيا - إيرلندا

بير بريل، ديفيد ديبن

1993

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Scientists for Global Responsibility

علامء من أجل املسؤولية العاملية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــامء  ــة وعل ــامء الطبيع ــات عل ــن مئ ــف م ــدة وتتأل ــة املتح ــا اململك ــتقلة مقره ــة مس ــة عضوي ــي منظم ه

تــروج  تكنولوجيــا املعلومــات واملهندســن املعامريــن، وهــي  االجتــامع واملهندســن ومتخصــيص 

الســتخدام العلــم والتكنولوجيــا، ويدعمهــا مئــات آخريــن خــارج هــذه املهــن.

تــروج املؤسســة للعلــم األخاقــي والتصميــم والتكنولوجيــا، بناًء عــى مبادئ االنفتاح واملســاءلة والســام 

والعدالــة االجتامعيــة واالســتدامة البيئيــة، وتقــوم بإجــراء البحــوث والتعليــم والدعــوة التــي تتمحــور حــول 

الجوانــب العســكرية والبيئيــة والسياســية للعلــم والتصميــم والتكنولوجيــا، وتوفــر شــبكة دعــم للمهنيــن 

املهتمــن أخاقيـًـا يف هــذه املجــاالت.

النكشايرمحي

56 ألف يورو

86 ألف يورو

النكشاير

 SANA مؤسسة

ECP مؤسسة

1992

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Relief International

منظمة اإلغاثة الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــادة  ــوارئ وإع ــاالت الط ــة يف ح ــدم اإلغاث ــة تق ــر ربحي ــانية غ ــة إنس ــي وكال ــة ه ــة الدولي ــة اإلغاث منظم

التأهيــل االقتصــادي واملســاعدة اإلمنائيــة وخدمــات الرامــج للمجتمعــات الضعيفــة يف جميــع أنحــاء 

العــامل.

يركــز عمــل هــذه املؤسســة يف البيئــات الهشــة عــى أربعــة قطاعــات رئيســية: الصحــة والتغذيــة، 

والتعليــم، والفــرص االقتصاديــة، وامليــاه والــرف الصحــي والنظافــة، كل العمــل الــذي تقــوم بــه يف هــذه 

املجــاالت مدعــوم بإجــراءات الحاميــة التــي تضمــن للمجموعــات ذات الضعــف الشــديد أو االحتياجــات الخاصــة 

الوصــول إىل الخدمــات الحيويــة.

لندندويل

160.4 مليون دوالر

173.1 مليون دوالر

لندن - واشنطنف

فارشاد راستيجار

1990

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

The UK National Association for Environmental Education  

الرابطة الوطنية الربيطانية للتعليم البيئي 

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــم  ــة للتعلي ــر الربحي ــامت غ ــدم املنظ ــن أق ــدة م ــي واح ــم البيئ ــة للتعلي ــة الريطاني ــة الوطني ــد الرابط تع

ــف  ــاهمون يف التثقي ــن يس ــراد الذي ــراً لألف ــة تقدي ــج زمال ــي برنام ــدة، وتعط ــة املتح ــي يف اململك البيئ

ــق. ــواء الطل ــي يف اله ــف البيئ ــذ التثقي ــا لتنفي ــدم منًح ــام تق ــي، ك البيئ

تتمثــل مهمــة الرابطــة يف تعزيــز التعليــم البيئــي بجميــع أشــكاله، فضــاً عــن دعــم املعلمــن يف عملهم، 

لجعــل املســتقبل أكــر اســتدامة، وتوفــر املــوارد وتدريــب املعلمــن واملعلمــن غــر الرســمين املهتمــن 

بتدريــس االســتدامة يف فصولهــم، وتطويــر منهــج موجــه نحــو االســتدامة، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى 

التعليــم املبكــر، وهــي الجمعيــة الوحيــدة يف اململكــة املتحــدة التــي يديرهــا مدرســون ألقرانهــم.

باث سيتيمحي

13.2 مليون جنيه اسرليني

11.7 مليون جنيه اسرليني

باث سيتي

جمعية الدراسات الريفية 

الريطانية

1960

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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املؤسسات األهلية الربيطانية

Medical Protection Society 

جمعية الحامية الطبية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

جمعيــة الحاميــة الطبيــة )MPS( هــي منظمــة عامليــة رائــدة مملوكــة لألعضــاء وغــر هادفــة للربــح لحاميــة 

األطبــاء وأطبــاء األســنان واملتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة.

تهــدف الجمعيــة إىل دعــم املامرســة اآلمنــة يف الطــب وطــب األســنان مــن خــال املســاعدة يف تجنــب 

املشــاكل يف املقــام األول، وتقــوم بذلــك مــن خــال تعزيــز إدارة املخاطــر مــن خــال ورش العمــل والتعلــم 

ــة،  ــروض التقدميي ــارضات والع ــرات واملح ــورات واملؤمت ــة واملنش ــر الرسيري ــم املخاط ــروين وتقيي اإللك

كــام تقــوم بحملــة نشــطة لإلصاحــات التنظيميــة والقانونيــة التــي تفيــد األعضــاء ومهــن الرعايــة الصحيــة 

األوســع.

لندنمحي ودويل

2 مليون جنيه إسرليني

2.8 مليون جنيه إسرليني

لندن - ليدز

مجموعة من األطباء

1892

بريطانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Malteser International

املنظمة املالطية الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

مهمــة املؤسســة هــي توفــر اإلغاثــة والتعــايف للمترريــن مــن الفقــر واملــرض والراعــات والكــوارث، 

وتنشــط بشــكل أســايس يف مجــال الصحــة، ولديهــا أكــر مــن 60 عاًمــا مــن الخــرة املســتمرة.

نقــدم املؤسســة اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ يف األزمــات مثــل الكــوارث الطبيعيــة أو األوبئــة أو النزاعــات 

املســلحة، وخــال األزمــات الحــادة ، وتتواجــد فــرق من املؤسســة عــى األرض يف أقرب وقت ممكــن لتقديم 

الرعايــة الطبيــة الطارئــة، وضــامن توفــر الغــذاء ومــواد املســاعدة األساســية األخــرى حســب الحاجــة، ودعم 

صحــة اإلنســان بشــكل متكامــل هــو الهــدف األســايس، وتقــوم بذلــك مــن خــال إنشــاء هيــاكل طبيــة فعالــة، 

وضــامن حصــول النــاس عــى التغذيــة الكافيــة، وكذلــك امليــاه والــرف الصحــي والنظافــة، وتســعى أيًضــا 

إىل تعزيــز صمــود النــاس يف املناطــق املعرضــة للخطــر بشــكل خــاص ضــد األزمــات املســتقبلية.

كولونيادويل

78.3 مليون يورو

105.2 مليون يورو

كولونيا، نيويورك

1953

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Goethe-Institut

جمعية معهد جوتة

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي جمعيــة ثقافيــة أملانيــة غــر هادفــة للربــح تعمــل يف جميــع أنحــاء العــامل مــع 159 معهــًدا، وتــروج 

لدراســة اللغــة األملانيــة يف الخــارج وتشــجع التبــادل الثقــايف الــدويل والعاقات. يشــارك حــوايل 246000 

شــخص يف دورات اللغــة األملانيــة هــذه ســنويًا.

ــع  ــة واملجتم ــن الثقاف ــات ع ــر معلوم ــال توف ــن خ ــا م ــة بأملاني ــز املعرف ــى تعزي ــه ع ــد جوت ــل معه يعم

والسياســة األملانيــة، وهــذا يشــمل تبــادل األفــام واملوســيقى واملــرسح واألدب. لعبــت جمعيــات جوتــه 

الثقافيــة وغــرف القــراءة ومراكــز االمتحانــات واللغــات دوًرا يف السياســات الثقافيــة والتعليميــة يف 

ــا. ــن 60 عاًم ــر م ــا ألك أملاني

ميونيخدويل

393.7 ألف يورو

837 ألف يورو

98 دولة

الحكومة األملانية

1951

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Help Alliance

منظمة دعم التحالف

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تهــدف املؤسســة إىل منــح الشــباب إمكانيــة الوصــول إىل التعليــم ومتكينهــم مــن عيــش حيــاة يقررونهــا 

. بأنفسهم

ــاء  ــع أنح ــباب يف جمي ــن والش ــال واملراهق ــر لألطف ــات نظ ــق وجه ــن لخل ــا املحلي ــع رشكائن ــل م ــن نعم نح

العــامل. مــن أجــل متكينهــم مــن عيــش حيــاة مســتقلة يقررونهــا بأنفســهم، ,تركــز مشــاريعنا عــى التعليــم 

والتدريــب املهنــي وكذلــك عــى تعزيــز تدابــر إدرار الدخــل. نحــن نتبــع دامئـًـا املبــادئ التوجيهيــة التفاقيــة 

ــم  ــن لدع ــم الكثري ــدة. نله ــم املتح ــتدامة لألم ــة املس ــداف التنمي ــل وأه ــوق الطف ــدة لحق ــم املتح األم

ــل  ــن أج ــاعدة م ــب املس ــامل، وجل ــاء الع ــع أنح ــن يف جمي ــباب املحتاج ــن والش ــال واملراهق ــا لألطف عملن

املســاعدة الذاتيــة يف جميــع أنحــاء العــامل مــن خــال مشــاريع التنميــة للعديــد مــن الســكان املحليــن - 

ليعيشــوا حيــاة تقريــر املصــر بكرامــة.

فرانكفورتمحي ودويل

2.7 مليون يورو

3.1 مليون يورو

ال يوجد

Lufthansa Group

1999

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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PATRIZIA KinderHaus Stiftung

مؤسسة باتريزيا

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــايل  ــم، وبالت ــي التعلي ــن تلق ــباب م ــال والش ــن األطف ــن م ــدد ممك ــر ع ــن أك ــة إىل متك ــدف املؤسس ته

ــة. ــر بحري ــر املص ــاة تقري ــع بحي ــن التمت ــم م متكينه

قامــت هــذه املؤسســة الخريــة املعــرف بهــا دوليًــا ببنــاء منــازل ومستشــفيات ومــدارس يف جميــع أنحــاء 

ــت  ــام 2019، احتفل ــامل. يف ع ــاء الع ــع أنح ــال يف جمي ــم« لألطف ــم دائ ــر »دع ــعيها لتوف ــامل، يف س الع

ــا  ــاة آالف األطفــال يف أملاني ــا بالذكــرى الســنوية العرشيــن لتأسيســها، حيــث حســنت حي مؤسســة باتريزي

والهنــد وكينيــا وأوغنــدا ونيبــال وتنزانيــا والكامــرون وزميبابــوي وجنــوب إفريقيــا وبــرو خــال هــذا الوقــت.

أوجسبورجمحي ودويل

2.1 مليون يورو

1.5 مليون يورو

ال يوجد

وولفجانج إيجر

1999

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Accountable Now Foundation

مؤسسة املسائلة اآلن

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

عبــارة عــن منصــة عامليــة تأسســت مــن قبــل مجموعــة مــن املنظــامت املســتقلة غــر الربحيــة، وتهــدف إىل 

تعزيــز املســاءلة والشــفافية يف منظــامت املجتمــع املــدين، وهــي تدعــم منظــامت املجتمــع املــدين 

لتكــون شــفافة ومتجاوبــة مــع أصحــاب املصلحــة وتركــز عــى إحــداث األثــر.

تأسســت املنظمــة تحــت اســم ميثــاق املســاءلة الــدويل للمنظــامت غــر الحكوميــة مــن قبــل إحــدى 

عــرشة منظمــة مجتمــع مــدين رائــدة، مبــا يف ذلــك املنظــامت اإلمنائيــة واإلنســانية والبيئيــة واملنظــامت 

القامئــة عــى الحقــوق والدعــوة، مــع زيــادة العضويــة والتعــاون العاملــي، يتــم تعزيــز األصــوات الجامعيــة 

ملنظــامت املجتمــع املــدين. اليــوم ، هنــاك 29 منظمــة عضــو نشــطة يف أكــر مــن 150 دولــة وتؤثــر عــى 

أصحــاب املصلحــة يف جميــع أنحــاء العــامل.

برلنمحي ودويل

334 ألف يورو

371 ألف يورو

ال يوجد

مجموعة من املنظامت 

املستقلة غر الربحية

2008

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Aktion Deutschland Hilft e.V

الحملة األملانية لتقديم املساعدات اإلنسانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــة  ــاعدة رسيع ــم مس ــل تقدي ــن أج ــهورة م ــة مش ــامت إغاث ــرش منظ ــل ع ــن قب ــة م ــذه املنظم ــت ه تأسس

وفعالــة يف الكــوارث الشــديدة.

ــن  ــود ب ــر الجه ــيق وتضاف ــال التنس ــن خ ــاءة م ــر كف ــكل أرسع وأك ــاعدة بش ــة إىل املس ــدف املنظم ته

وكاالت املعونــة األملانيــة للمســاعدات اإلنســانية يف حالــة وقــوع كارثــة وجمــع الترعــات مًعــا.

كولونيامحي ودويل

42 مليون يورو

60 مليون يورو

كولونيا، بون

2001

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Aktion Mensch

منظمة العمل اإلنساين

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة اجتامعيــة أملانيــة تــم تشــكيلها مببــادرة مــن قنــاة ZDF التلفزيونيــة األملانيــة ممولــة 

مــن اليانصيــب، وهــي تدعــم املنظمــة اإلدمــاج، والــذي ميكــن تعريفــه عــى أنــه املســاواة للجميــع يف 

املجتمــع.

تدعــم هــذه املنظمــة مــا يصــل إىل 100 مــرشوع لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفــال واملراهقــن، وتعمــل 

ــع  ــن ملجنم ــاس متحمس ــل الن ــدف إىل جع ــاج، وته ــل اإلدم ــن أج ــام م ــي الع ــادة الوع ــى زي ــة ع املنظم

تكــون فيــه االختافــات طبيعيــة.

ماينزمحي ودويل

206.6 مليون يورو

157.2 مليون يورو

ماينز، بون

هانز مول

1964

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 arche noVa

منظمة أش نوفا

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــامل يف  ــاء الع ــع أنح ــط يف جمي ــة تنش ــر حزبي ــة وغ ــر طائفي ــة وغ ــر ربحي ــة غ ــر حكومي ــة غ ــي منظم ه

مجــال التعــاون اإلمنــايئ واملســاعدات اإلنســانية. ,تدعــم املنظمــة األشــخاص املحتاجــن دون أي خطــأ مــن 

جانبهــم نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة أو األزمــات.

ــة  ــر النظاف ــي وتداب ــرف الصح ــق ال ــة ومراف ــة واآلمن ــاه الكافي ــدادات املي ــن إم ــة بتمك ــوم املنظم نق

الطبيعيــة واألزمــات  الكــوارث  الظــروف املعيشــية يف املناطــق املتــررة مــن  املناســبة، وتحســن 

ــد،  ــل األم ــايئ طوي ــاون إمن ــارك يف تع ــة وتش ــة انتقالي ــك معون ــة وكذل ــاعدات طارئ ــدم مس ــر، وتق والفق

ــن  ــؤولية ع ــل املس ــن تحم ــاس م ــن الن ــل متك ــن أج ــا، م ــا وخارجه ــد يف أملاني ــم الجي ــجع التعلي ــي تش وه

أنفســهم وبيئتهــم، وينصــب تركيــز عملهــا التعليمــي يف أملانيــا عــى التعليــم العاملــي والتعليــم مــن 

ــباب. ــال والش ــم األطف ــايس تعلي ــكل أس ــم بش ــتدامة، وتدع ــة املس ــل التنمي أج

دريسنمحي ودويل

13 مليون يورو

15 مليون يورو

ال يوجد

مجموعة من املتطوعن

1992

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Ärzte der Welt e.V.

منظمة أطباء العامل

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعمــل املنظمــة كجمعيــة مســتقلة سياســيًا ودينيًــا غــر هادفــة للربــح، باالشــراك مــع املنظمــة اإلنســانية 

الدوليــة، ويتمثــل الهــدف يف توفــر عمــل إنســاين شــامل ومســاعدات طارئــة خاليــة مــن املصالــح 

ــال. ــكل فع ــان بش ــوق اإلنس ــاكات حق ــة انته ــكرية وإدان ــة والعس ــية واالجتامعي السياس

تــرى املنظمــة أن مهمتهــا الرئيســية تتمثــل يف دعــم الفئــات الســكانية املحتاجــة يف حــاالت األزمــات، كــام 

ــر  ــف والفق ــم بالعن ــي تتس ــق الت ــة أو يف املناط ــوارث الطبيعي ــد الك ــرب أو بع ــق الح ــال يف مناط ــو الح ه

واملــرض. أحــد مجــاالت الركيــز هــو مســاعدة النــاس عــى مســاعدة أنفســهم كجــزء مــن منــع نشــوب 

رصاعــات وأزمــات جديــدة.

برلنمحي ودويل

23 مليون يورو

23.5 مليون يورو

برلن، ميونيخ، هامبورج، 

شتوتجارت

برنارد كوشنر

2000

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Aspen Institute Deutschland e.V.

جمعية معهد أسنب

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي مؤسســة فكريــة أملانيــة تعمــل يف برلــن تنظــم مؤمتــرات واجتامعــات للمديريــن التنفيذيــن 

ــة،  ــة الحالي ــية والثقافي ــة والسياس ــات االقتصادي ــول املوضوع ــا ح ــة اجتامعي ــة ذات الصل ــات الفاعل والجه

وهدفــت املؤسســة هــو تعزيــز »املجتمــع عــر األطلــي واملثــل األعــى ملجتمــع حــر ومنفتــح«.

ينقســم عمــل املؤسســة إىل ثاثــة برامــج سياســية: إجــراء حــوار مفتــوح وقائــم عى القيــم حــول التحديات 

املركزيــة مــن خــال أشــكال مختلفــة مثــل مبــادرة مختــرات الدميقراطيــة، والحــوار بــن الــدول، والتحديــات 

الرئيســية التــي تواجــه العاقــة عــر األطلــي. يف »برنامــج أوروبــا«، وينظــم املعهــد حــوارات مغلقــة يف 

غــرب البلقــان لتمكــن التبــادل املفتــوح والصــادق بــن صنــاع القــرار والخــراء، فضــاً عــن املناقشــات العامــة 

حــول القضايــا الراهنــة. يف »الرنامــج الرقمــي«، ويركــز املعهــد عــى اآلثــار السياســية واالجتامعيــة 

للرقمنــة مــن خــال مبــادرة محــو األميــة اإلعاميــة، وإرشاك املؤثريــن األملــان، ومبــادرة الــذكاء االصطناعــي.

برلنمحي ودويل

128.6 مليون يورو

394.2 مليون يورو

باريس، براغ، نيودلهي، برلن، 
طوكيو، مكسيكوسيتي، روما، 
كوينستون، بوخارست، مدريد، 

لندن، كييف

شيرد ستون

1974

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 CARE Deutschland

منظمة كري األملانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة أملانيــة غــر حكوميــة تقــدم التعــاون اإلمنــايئ واملســاعدات الطارئــة. باعتبارهــا واحــدة مــن 

14 منظمــة شــقيقة ، فهــي تنتمــي إىل شــبكة »CARE International« يف جنيــف.

تركــز الجمعيــة عــى مجــاالت املســاعدات الطارئــة والحــد مــن الفقر، وتشــمل املســاعدات الطارئــة، والوقاية 

مــن الكــوارث، واملســاعدات الفوريــة ومســاعدات إعــادة اإلعــامر الاحقــة، ويتــم إبــرام تعــاون طويــل األجــل 

مــع رشكاء محليــن بحيــث ميكــن تقديــم املســاعدة برسعــة وفعاليــة يف حــاالت الطــوارئ، وعملــت منظمــة 

كــر الدوليــة يف 102 دولــة ووصلــت إىل 100 مليــون شــخص مــن خــال 1500 مــرشوع مســاعدات يف عــام 

ــون  ــت إىل 3.5 ملي ــات، وصل ــة أزم ــا يف 37 منطق ــا به ــا خاًص ــا 115 مرشوًع ــر أملاني ــة ك ــذت منظم 2021، ونف

شــخص.

بوندويل

810.3 مليون يورو

710 مليون يورو

جنيف، نيويورك، بروكسل، 

لندن

 Care International

Organizaztion

1980

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Chancenwerk

منظمة فرص العمل الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة غــر ربحيــة تقــوم بحمــات عــى الصعيــد الوطنــي مــن أجــل فــرص تعليميــة عادلــة مــن خــال 

دعــم التعلــم.

تهــدف املؤسســة إىل تعزيــز رفــاه الشــباب وتعزيــز التعليــم والتدريــب الوطنــي واملهنــي مبــا يف ذلــك 

دعــم الطــاب، وتعزيــز املشــاعر الدوليــة، والتســامح يف جميــع مجــاالت الثقافــة وفكــرة التفاهــم الــدويل، 

وتعزيــز العلــوم والبحــوث وكذلــك الرويــج للفــن والثقافــة، وتســعى إىل تحســن االندمــاج مــن خــال 

تكثيــف العاقــات األملانيــة غــر األملانيــة، وتحســن الوضــع التعليمــي وااللتــزام االجتامعــي الشــامل، ودعم 

ــات يف هــذا املجتمــع مــن خــال العــروض التعليميــة،  ــار مــن جميــع الفئ وإدمــاج األطفــال والشــباب والكب

وتقديــم املشــورة واملســاعدة واملعلومــات ألطفــال املــدارس واملتقدمــن للجامعة والطــاب واملتدربن 

واألكادمييــن وأوليــاء أمورهــم، وتنفيــذ مشــاريع متنوعــة ثقافيــة وترفيهيــة وتعليميــة وتكامليــة ولقــاء 

عــر األجيــال، وعمــل الشــباب ورعايتهــم، ومبــادرات للحــد مــن العنريــة.

كاسروب راوكسلمحي

1.5 مليون يورو

2.4 مليون يورو

ال يوجد

مورات فورال، سريف فورال

2004

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Collective Leadership Institute

منظمة معهد القيادة الجامعية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

معهــد القيــادة الجامعيــة هــو منظمة متطــورة تتمتع بخــرة عميقة يف جلــب مفاهيم القيــادة النموذجية 

إىل عمليــات ومشــاريع أصحــاب املصلحــة املتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية املســتدامة الناشــئة.

يقــوم معهــد القيــادة الجامعيــة )CLI( ببنــاء حركــة عامليــة تؤثــر بشــكل إيجــايب عــى مبــادرات االســتدامة 

ألصحــاب املصلحــة املتعدديــن، وتحســن الحوكمــة، وتعــزز الدميقراطيــة، وتنشــط التعليــم، وتحــول الــرشكات 

إىل خدمــة ملســتقبل البرشيــة، وتخلــق منوذًجــا جديــًدا حيــث تكــون القيــادة يُنظــر إليهــا عــى أنهــا قــدرة 

الجامعــة عــى تحفيــز التغيــر اإليجــايب مــن أجــل الصالــح العــام.

بوتسداممحي ودويل

1.23 مليون يورو

1.27 مليون يورو

كيب تاون )جنوب إفريقيا(

2005

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Deutsche Welthungerhilfe

الجمعية األملانية ملكافحة الجوع

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تعــد رشكــة Welthungerhilfe جــزًءا مــن الدائــرة الرشيكــة ملنصــة Foundations Platform F20، وهــي 

ــاعدة  ــايئ واملس ــاون اإلمن ــل يف مجــاالت التع ــة تعم ــامت الخري ــات واملنظ ــن املؤسس ــة م ــبكة عاملي ش

ــانية. اإلنس

تقــدم بشــكل أســايس الدعــم لألشــخاص يف البلــدان الناميــة يف مجــاالت التنميــة الريفيــة واألمــن 

الغــذايئ، كــام يتــم تنفيــذ مشــاريع الســتعادة البنيــة التحتيــة األساســية )املــدارس والطــرق ومــا إىل ذلــك( 

لتحســن التكامــل االجتامعــي والتعليــم وتعزيــز املجتمــع املــدين والرعايــة الصحيــة، وتعمــل جنبًــا إىل جنــب 

مــع املنظــامت األخــرى لفحــص سياســات التنميــة الحاليــة وتنظيــم حمــات للهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة.

بونمحي ودويل

273.5 مليون يورو

285.4 مليون يورو

ال يوجد

هايرنيش لوبيك

1962

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Foodwatch Foundation

مؤسسة فوودواتش

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة غــر هادفــة للربــح تناضــل مــن أجــل طعــام آمــن وصحــي وبأســعار معقولــة لجميــع النــاس. 

ــذاء  ــا يف الغ ــن حقن ــع ع ــة ونداف ــاع األغذي ــفافية يف قط ــب بالش ــا، ونطال ــا عاليً ــتهلكن صوتً ــح املس منن

ــة. ــاس وال بالبيئ ــر بالن ــذي ال ي ال

ــة  ــات صناع ــدى مامرس ــف ونتح ــن نكش ــن. نح ــى املواط ــة ع ــة قامئ ــاع األغذي ــة يف قط ــة رقابي ــي هيئ ه

األغذيــة التــي تنتهــك حقــوق أو مصالــح املســتهلكن، بهــدف إجبــار صانعــي القــرار الســيايس عــى 

معالجــة الثغــرات يف السياســات الغذائيــة األوروبيــة والوطنيــة مــن خــال إجــراء البحــوث، وفضــح الفضائــح، 

ــت  ــة، رفع ــة األغذي ــوة صناع ــا لق ــا هاًم ــًا موازنً ــر ثق ــات، توف ــى الحكوم ــط ع ــتهلكن والضغ ــة املس وتعبئ

حمــات الوعــي حــول مجموعــة مــن املوضوعــات الحيويــة وأدت إىل تحديــات قانونيــة ناجحــة وبعــض 

ــة. ــة الحكومي ــة والسياس ــة األغذي ــات صناع ــة يف مامرس ــرات املهم التغي

برلنمحي

4 مليون يورو

أملانيا، فرنسا، هولندا

ثيلو بودي

2002

أـلامنيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 World Vision Deutschland

منظمة الرؤية العاملية األملانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة تركــز عــى ثاثــة مجــاالت رئيســية: التعــاون اإلمنــايئ، واإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث، و »الدعوة 

التنمويــة« يف املجالــن األولــن، وهــي جــزء مــن املنظمــة العامليــة للرؤيــة العاملية.

هــي منظمــة  تتمتــع بخــرة 70 عاًمــا يف مجــال التعــاون اإلمنــايئ، مــن خــال املســاعدة املوجهــة 

للمســاعدة الذاتيــة، وتدعــم األطفــال واألرس وبيئتهــم يف مكافحــة الفقــر والظلــم مــن خــال الدافــع 

ــون إىل  ــن يحتاج ــخاص الذي ــاعد األش ــي تس ــا، وه ــاس حًق ــاعد الن ــتدامة وتس ــر مس ــذ تداب ــغف، وتنف والش

املســاعدة بشــكل عاجــل - بغــض النظــر عــن األصــل العرقــي أو الديــن أو الجنســية، وهــي جــزء مــن شــبكة 

World Vision العامليــة، والتــي تنشــط يف مــا يقــرب مــن مائــة دولــة، ويتــم متويــل مشــاريع التــرع بشــكل 

أســايس مــن خــال رعايــة األطفــال يف أملانيــا ، وتشــارك أيًضــا يف العمــل الربــوي والبحــوث حــول األطفــال 

ــا. ــرع يف أملاني ــامت الت ــر منظ ــن أك ــدة م ــر واح ــي تعت ــر، وه ــة الفق ــاريع مكافح ومش

فريدريشسدورفمحي ودويل

3.8 مليون يورو

7.3 مليون يورو

ال يوجد

مانفريد كول

1979

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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UNO-Flüchtlingshilfe

منظمة مساعدات األمم املتحدة لالجئني

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــم  ــة لألم ــن التابع ــاعدة الاجئ ــن مس ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــة األم ــاين ملفوضي ــك األمل ــي الرشي ه

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــن يف جمي ــاريع الاجئ ــم مش ــدة، وتدع املتح

تأسســت الجمعيــة كمؤسســة أملانيــة ملســاعدة الاجئــن التابعــة لألمــم املتحــدة، وتتمثــل مهمتهــا يف 

مســاعدة الاجئــن التابعــة لألمــم املتحــدة يف العمــل اإلعامــي حــول الهــروب ومصائــر الرحلــة وأســباب 

الفــرار والعديــد مــن اإلجــراءات يف العاقــات العامــة، وتعمــل أيًضــا عــى تعبئــة املــدارس للمســاعدة يف 

رفــع مســتوى الوعــي يف املجتمــع املــدين، وكذلــك مجــاالت اإلجــراءات القانونيــة وإجــراءات اللجــوء أو 

تعزيــز الصحــة، وتعمــل عــى حاميــة النســاء واألطفــال وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــم األكــر 

تــرراً مــن الهــروب والطــرد، وتُعطــى األولويــة ملشــاريع هــذه املجموعــة مــن األشــخاص واملشــاريع يف 

املناطــق الضعيفــة هيكليــاً.

بوندويل

33.6 مليون يورو

41.5 مليون يورو

ال يوجد

األمم املتحدة

1980

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Save the Children

منظمة انقذوا األطفال

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة غــر حكوميــة ومســتقلة سياســياً وطائفيــاً نشــطة يف 137 دولــة، وهــي ملتزمــة باحتياجــات 

األطفــال مــن خــال إدارة مــا يســمى بقــرى األطفــال وتعتــر املهمــة املركزيــة لهــا هــي توفــر منــزل آمــن 

لألطفــال.

تهــدف املنظمــة إىل تحســن حيــاة األطفــال مــن خــال تحســن التعليــم والرعايــة الصحيــة والفــرص 

االقتصاديــة، فضــاً عــن تقديــم املســاعدات الطارئــة يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة والحــرب والراعــات 

األخــرى، وتعمــل املنظمــة عــى الرويــج لتغيــرات السياســات لكســب املزيــد مــن الحقــوق للشــباب، وخاصة 

مــن خــال تطبيــق إعــان األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل، وإنقــاذ األطفــال مــن خــال تنســيق جهــود اإلغاثــة 

الطارئــة، مــام يســاعد عــى حاميــة األطفــال مــن آثــار مــا بعــد الحــرب والعنــف.

برلندويل

63.4 مليون يورو

65.3 مليون يورو

لندن، كونكتيكت

إيجلنتن جيب، دورويث 

بوكستون

1919

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Plan International

منظمة بالن انرتناشيونال

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة تنمويــة وإنســانية تعمــل يف أكــر مــن 75 دولــة يف جميــع أنحــاء العــامل، يف إفريقيــا 

واألمريكيتــن وآســيا لتعزيــز حقــوق األطفــال واملســاواة للفتيــات.

ــاالت  ــادي وح ــن االقتص ــال واألم ــاركة األطف ــم ومش ــل والتعلي ــة الطف ــى حامي ــز Plan International ع ترك

الطــوارئ والصحــة والصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة وامليــاه والــرف الصحــي، وتقــدم املنظمــة 

التدريــب يف مجــال التأهــب للكــوارث واالســتجابة لهــا والتعــايف منهــا، وعملــت عــى جهــود اإلغاثــة، 

ــات  ــل للفتي ــة والتمثي ــلطة والحري ــب بالس ــة تطال ــة عاملي ــي حمل ــة »Girls Get Equal« وه ــى املنظم وترع

والشــابات، وقــادت أيًضــا حملــة »ألننــي فتــاة« وهــي حركــة عامليــة لضــامن أن الفتيــات يف كل مــكان 

ــار. ــرار واالزده ــاذ الق ــادة واتخ ــم والقي ــن التعل ميكنه

برلندويل

937 مليون يورو

مليار يورو

75 دولة يف جميع أنحاء 

العامل

جون النجودون دافيس، إيريك 

موجريدج

1937

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Oxfam Germany

منظمة أوكسفام األملانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

أوكســفام أملانيــا هــي منظمــة مســتقلة للتنميــة واملســاعدات تعمــل عــى تحقيــق عــامل عــادل خــاٍل مــن 

الفقــر، وتقــدم اإلغاثــة اإلنســانية يف األزمــات، وتقــوي الجامعــات املحليــة امللتزمــة بالعدالــة االجتامعيــة، 

وتكشــف الهيــاكل األساســية للفقــر، وتنظــم حمــات لصنــاع القــرار الســيايس والتجــاري للترف مبســؤولية، 

وهــي اتحــاد دويل يضــم 19 منظمــة مرابطــة مًعــا يف 90 دولــة، كجــزء مــن حركــة عامليــة للتغيــر، لبنــاء 

مســتقبل خــاٍل مــن ظلــم الفقــر بشــكل مشــرك.

ــة  ــاه، وملامرس ــر األرض واملي ــن تواف ــة، لتأم ــة محلي ــن 90 دول ــر م ــل يف أك ــدى الطوي ــى امل ــل ع نعم

ــن، ــن الجنس ــاواة ب ــز املس ــة ،ولتعزي ــاركة الدميقراطي ــن املش ــوارد، ومتك ــى امل ــة ع ــة املحافظ الزراع

وتوفر الوصول إىل التعليم والرعاية الصحي.

برلنمحي ودويل

44 مليون يورو

46.4 مليون يورو

20 دولة يف جميع أنحاء 

العامل

مجموعة من النشطاء 

واألكادمين

1942

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 MitOst

منظمة ميتاوست

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة مســتقلة غــر حكوميــة غــر ربحيــة تعــزز التبــادل الثقــايف واملواطنــة النشــطة يف أوروبــا 

واملناطــق املجــاورة لهــا.

تعــد هــذه املؤسســة جــزًءا مــن شــبكة أوروبيــة ديناميكيــة، وتنظــم الرامــج واملشــاريع الدوليــة وتعمــل 

كمنصــة ألشــكال جديــدة مــن املشــاركة االجتامعيــة واملشــاريع، وتدعــم الجمعيــة التبــادل والتعــاون 

ــاركة  ــي واملش ــدين - املجتمع ــع امل ــية يف املجتم ــخصيات الرئيس ــزز الش ــن، وتع ــن الثقافي ــن املديري ب

املجتمعيــة يف كا املجالــن، وتقــوم  بتطويــر تقنيــات ومفاهيــم عمليــة للتدريــب، نظــرًا للخــرة الطويلــة 

فيــام يتعلــق بعمــل املــرشوع، وهــي تقــدم أيًضــا املشــورة للمنظــامت األخــرى يف تطويــر وتنفيــذ 

ــة. ــاريعها الخاص مش

برلنمحي ودويل

5.722 مليون يورو

5.721 مليون يورو

ال يوجد

مؤسسة روبرت بوش

1996

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Greenpeace Deutschland

منظمة جرين بيس األملانية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة سياســية عابــرة للحــدود غــر ربحيــة وهــي ملتزمــة بحاميــة البيئــة والطبيعــة واملنــاخ وحاميــة  

اإلنســان والطبيعــة، والعدالــة لجميــع الكائنــات الحيــة لحاميــة األســس الطبيعيــة للحياة.

ــاس  ــر واالحتب ــد الجائ ــل الصي ــرى مث ــا أخ ــة وقضاي ــارب النووي ــادة للتج ــا املض ــى حماته ــة ع ــزت املنظم رك

الحــراري وتدمــر الغابــات البدائيــة والطاقــة النوويــة والهندســة الوراثيــة. وتشــر أيًضــا إىل البدائــل مــن 

ــكارات التقنيــة. خــال االبت

هامبورجمحي ودويل

77.4 مليون يورو

90.7 مليون يورو

أمسردام )هولندا(، 

فانكوفر )كندا(

بوب هانر

1971

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Crop Trust

الصندوق االستئامين العاملي لتنوع املحاصيل

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة دوليــة غــر ربحيــة مكرســة للحفــاظ عــى تنــوع املحاصيــل وإتاحتــه لاســتخدام عــى مســتوى 

العــامل وإىل األبــد ولصالــح الجميــع.

تعمــل هــذه املنظمــة ضمــن شــبكة عامليــة قويــة مــن بنــوك الجينــات عــى الحفــاظ عــى تنــوع املحاصيــل 

ــة  ــة ومنصف ــتدامة ومغذي ــة مس ــة غذائي ــن أنظم ــاخ وتأم ــة املن ــار أزم ــة آث ــا ملكافح ــامل وإتاحته يف الع

ومرنــة إىل األبــد، وتهــدف املنظمــة إىل مكافحــة آثــار أزمــة املنــاخ عــى أنظمتنــا الغذائيــة، وتقــوم بتنميــة 

ورعايــة صنــدوق هبــات يضمــن، مــن خــال التمويــل طويــل األجــل، مجموعــات رئيســية مــن تنــوع املحاصيــل 

يف بنــوك الجينــات يف جميــع أنحــاء العــامل، وتقــوم بتنســيق وتنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق يف جميــع 

أنحــاء العــامل لتأمــن تنــوع املحاصيــل وإتاحتهــا لاســتخدام لتأمــن األمــن الغــذايئ والتغــذوي العاملــي.

بونمحي ودويل

52 مليون دوالر

390 مليون دوالر

ال يوجد

منظمة الفاو

2004

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Robin Wood

منظمة روبن وود

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي مــن املنظــامت غــر الحكوميــة، وهــي واحــدة مــن املنظــامت البيئيــة الرائــدة يف أملانيــا، وتهــدف 

ــات البيئيــة. إىل حــل املشــكات املتعلقــة بامللوث

ــة املناخيــة،  ــاخ والعدال ــة البيئيــة، وحاميــة املن هــي منظمــة بيئيــة غــر حكوميــة تناضــل مــن أجــل العدال

واملشــاركة الدميقراطيــة للجميــع، والحفــاظ عــى الغابــات االســتوائية، والنظــم اإليكولوجيــة الصحيــة 

ــات، وتحــول حركــة املــرور البيئيــة دون الوقــود األحفــوري، والحصــول عــى انتقــال الطاقــة بشــكل  والغاب

ــر. ــرق التفك ــتدامة ط ــات، واالس ــح، والنفاي صحي

برمينمحي ودويل

908 ألف يورو

مليون يورو

ال يوجد

أعضاء يف منظمة السام 

األخر

1982

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Democracy International e.V.

منظمة الدميقراطية الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة دوليــة غــر حكوميــة تعمــل عــى تعزيــز الدميقراطيــة املبــارشة ومشــاركة املواطنــن عــى 

املســتوى املحــي يف الــدول القوميــة وعــى املســتوى العاملــي، وتأسســت مــن قبــل مجموعــة دوليــة 

مــن الخــراء يف مجــال الحكــم الدميقراطــي واالنتخابــات.

تديــر منظمــة الدميقراطيــة الدوليــة بانتظــام حمــات لتعزيــز الدميقراطيــة، كــام تنظــم املؤمتــرات وتوفــر 

املعرفــة حــول الدميقراطيــة املبــارشة وتنــرش »مــؤرش الدميقراطيــة املبــارش«، وتســاعد هــذه األداة عــر 

اإلنرنــت النــاس عــى مقارنــة أدوات الدميقراطيــة املبــارشة يف جميــع أنحــاء العــامل.

برلندويل

5.37 مليون يورو

5.39 مليون يورو

تونس، أوكرانيا، ميامنار، ليبيا، 

لبنان، باكستان، سريانكا

املنظمة الدولية للدميقراطية

2006

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Forum Ziviler Friedensdienst

منتدى خدمة السالم األهيل

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

منتــدى خدمــة الســام املــدين )forumZFD( e.V. هــو عبــارة عــن جمعيــة تضــم مــا يقــرب مــن 40 منظمــة 

ملتزمــون بخدمــة الســلم املــدين، وتعتــر املنظمــة نفســها مدافعــة عــن فكــرة خدمــة الســام املــدين 

وإدارة الــراع املــدين.

تعمــل الجمعيــة نفســها كــراٍع للمشــاريع يف خدمــة الســام املــدين وترســل »عــامل الســام« الخاصــن 

بهــا إىل مناطــق النــزاع، باإلضافــة إىل ذلــك، فهــي تدعــم وتنســيق اإلعــارات مــن قبــل املنظــامت األعضــاء 

ــن يف  ــام والعامل ــراء الس ــة لخ ــب اإلضافي ــرص التدري ــن ف ــة م ــوااًل مختلف ــا أط ــدم أيًض ــي تق ــا، وه فيه

ــعة  ــدة تس ــة مل ــة الثاث ــدورات التأهيلي ــد ال ــددة، تعق ــع مح ــول مواضي ــة ح ــن دورات تدريبي ــاً ع ــزاع، فض الن

أســابيع وأربعــة أشــهر يف إدارة النزاعــات املدنيــة يف املقــام األول باللغــة اإلنجليزيــة وميكن اســتكاملها 

بشــهادة »خبــر الســام«.

كولندويل

10.4 مليون يورو

10.6 مليون يورو

ال يوجد

جامعات السام وحقوق اإلنسان

1996

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Buddy Bear Help

منظمة بودي بري لإلغاثة

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

هــي منظمــة تهــدف إىل زيــادة الوعــي بــن األطفــال والبالغــن حــول قضايــا تغــر املنــاخ والعدالــة 

العامليــة، وتعمــل املبــادرة أيًضــا عــى زراعــة األشــجار وتعتــر هــذا إجــراء عمليًــا ورمزيـًـا يف الوقــت نفســه 

يف الجهــود املبذولــة للحــد مــن تأثــر تغــر املنــاخ، ويف عــام 2011 وصلــت إىل هــدف زراعــة مليون شــجرة.

ــد مــن  تقــوم املنظمــة بتجنيــد األطفــال يف جميــع أنحــاء العــامل للوعــد بزراعــة مليــون شــجرة يف كل بل

بلدانهــم، ويــروج املوقــع بــأن كل شــجرة هــي مســاهمة يف حاميــة البيئــة واملنــاخ، كام يقــرح أن كل غرس 

لألشــجار هــو عمــل مــن أجــل العدالــة االجتامعيــة، ومنــى هدفهــا الرئيــي أيًضــا بحلــول عــام 2011 وحقــق 

ــة  ــي املعروف ــل التعليم ــات التواص ــد فعالي ــامل، وتُعق ــول الع ــجرة ح ــون ش ــة ملي ــم بزراع ــال هدفه األطف

باســم مؤمتــرات القمــة العامليــة للشــباب لســفراء العدالــة املناخيــة وقادتهــم الشــباب وداعميهــم.

ميونيخدويل

7.5 مليون يورو

8.2 مليون يورو

الرازيل، تشيك، غانا، إيطاليا، 

املكسيك، إسبانيا، سويرسا، 

أمريكا

فليكس فينكبايرن

2007

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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Die ARCHE Kinderstiftung

مؤسسة أرك لرعاية األطفال

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تبنــي هــذه املنظمــة عاقــات دامئــة مــع األطفــال وتدعمهــم يف تطويــر صــورة ذاتيــة صحيــة، وتشــجعهم 

ــهم،  ــان بأنفس ــتمر واإلمي ــادف ومس ــكل ه ــا بش ــم تطويره ــم، ث ــم وقدراته ــاط قوته ــاف نق ــى اكتش ع

ــا  ــاط وفًق ــور بنش ــا للتط ــم فرًص ــال، ومتنحه ــة لألطف ــطة الرفيهي ــن األنش ــعة م ــة واس ــم مجموع وتصم

ــم. ــون طفولته ــايل يعيش ــة، وبالت ــم الخاص ملصالحه

تعمــل املنظمــة مــع األطفــال والشــباب واألرس يف مهمتهــم ملكافحــة فقــر األطفــال والقيــام بعمــل رائــد 

مــن أجــل »أنشــطة ترفيهيــة هادفــة«، وتغطــي املؤسســة الخريــة جميــع القواعــد عندمــا يتعلــق األمــر 

بالدعــم التعليمــي؛ مــن الوجبــات املجانيــة واملعســكرات الصيفيــة واستشــارات العاقــات وحتى املســاعدة 

واملشــورة الوالديــة، ويعتمــد عملهــم عــى املبــادرة األملانيــة »مجتمــع مــدين شــفاف«.

برلنمحي ودويل

13 مليون يورو

12.4 مليون يورو

برلن، دريسدين، دوسيلدورف، 

فرانكفورت، هامبورج، ميونيخ

برند سيجيلكو

1995

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة



 دليل املؤسسات األهلية الدولية

102

املؤسسات األهلية األملانية

29

102

 Children for a Better World

منظمة أطفال من أجل عامل أفضل

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

ــام،  ــاب كل ع ــل وش ــن 10000 طف ــر م ــم إىل أك ــل عدده ــباب ويص ــال والش ــاعدة األطف ــة ملس ــي منظم ه

ــباب. ــي للش ــزام الطوع ــم االلت ــا، وتدع ــال يف أملاني ــر األطف ــة فق ــج مكافح ــزز برام وتع

تهــدف املنظمــة إىل أن يتمكــن جميــع األطفــال والشــباب يف أملانيــا مــن بــدء حيــاة تقريــر املصــر 

بنفــس الفــرص، وهــي تلتــزم باألطفــال والشــباب األقويــاء الذيــن يدركــون إمكاناتهــم، ويغتنمــوا فرصهــم 

وينشــطون مــن أجــل مصالحهــم الخاصــة ومصالــح اآلخريــن، وتحــارب عواقــب فقــر األطفــال يف أملانيــا 

وتقــوي أطفــال املناطــق املضطربــة، وتدعــم األطفــال والشــباب الذيــن يســتخدمون أفكارهــم ملســاعدة 

ــن. اآلخري

ميونيخمحي

1.8 مليون يورو

2 مليون يورو

ال يوجد

غابريل كوانت، فلوريان 

النجينشيدت

1994

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة
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 Stiftung Childaid Network

شبكة الطفل الدولية

التعريف باملؤسسة:

مجاالت الرتكيز:

التقرير السنوي 2021املوقع االلكرتوين:

تهــدف املنظمــة  ملســاعدة األطفــال ومنــح الفتيــات والفتيــان املحرومــن يف مناطــق املــرشوع، وإمكانية 

الحصــول عــى التعليــم الجيــد واملؤهــات املهنية.

ــوب رشق  ــية يف جن ــق رئيس ــر 4 مناط ــباب ع ــب الش ــم وتدري ــى تعلي ــايس ع ــكل أس ــة بش ــز املنظم ترك

آســيا يف نيبــال والهنــد وبنغاديــش وميامنــار، ومبســاعدة الــرشكاء والجهــات الراعيــة واملتطوعــن يف 

ــات  ــن للمجتمع ــن االجتامعي ــن واألخصائي ــر املعلم ــى توف ــادرة ع ــي ق ــتهدفة، وه ــات املس املقاطع

املحتاجــة، وتركــز عــى األطفــال مــن الفئــات املهمشــة مثــل أطفــال الشــوارع والاجئــن واألقليــات العرقيــة 

ــة. ــق الريفي يف املناط

فرانكفورتدويل

1.9 مليون يورو

3 مليون يورو

ال يوجد

بريجيتا كاديرس، مارتن كاسر

2007

أملانيا

طبيعة الدعم 

محيل أو دويل
املدينة

املؤسسني
مبلغ اإلنفاق 

السنوي

مبلغ األصول تاريخ التأسيس

بلد املنشأ
هل يوجد فروع 

للمؤسسة



نرحب بأرائكم ومقرتحاتكم التطويرية للدليل

عرب بريد مجلس املؤسسات األهلية  

info@cof.sa
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