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 مؤسسات ومنظمات عربية
 

 طرق االتصال االهداف اسم المنظمه
 المؤسسة العربية للديمقراطية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القيام بكل عمل للتوعية واإلعالم واالتصال االجتماعي من أجل ترقية الديمقراطية. 
  ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال الديمقراطية في جميع األوساط االجتماعية

 .والمهنية
  التعاون في ميدان الديمقراطية مع كافة المنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات الوطنية

ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية في البالد العربية وفي البلدان 
 .األخرى

 تعزيز مبادئ الديمقراطية في البالد العربية. 

 : الموقع االلكتروني

http://www.adf.org.qa/ 

 قطر

 :البريد االلكتروني

info@adf.org.qa 
 

0064111214409 :هاتف   
  

 

 

 اإلنساناللجنة الوطنية لحقوق 
 
 
 
 
 
 

المواطن والمقيم والمار بإقليم )لكل من يخضع للوالية القانونية بدولة قطر حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق  ذلك ، فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير ( الدولة

ة الحماية والمساندة الالزمة لألفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خالل توفير الفرص الكتساب المعرف
 .والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها

 
 
 

 : الموقع االلكتروني

qa.org-www.nhrc 
 قطر

 :االلكترونيالبريد 

nhrc@qatar.net.qa 
 

0064111019911 :هاتف   

http://www.adf.org.qa/
mailto:info@adf.org.qa
http://www.nhrc-qa.org/
mailto:nhrc@qatar.net.qa
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المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال 
 والمعلومات

 

وتهدف إلى المساهمة في تطوير  هي منظمة حكومية عربية تعمل تحت راية جامعة الدول العربية
اون والتكامل تكنولوجيات المعلومات واالتصال في البلدان العربية وتوفير اآلليات الضرورية لدعم التع

لتكنولوجيا وتطويعها لخدمة ل طوير سياسات واستراتيجيات مشتركةفي المجال بين أعضاء المنظمة وت
 .أهداف التنمية االقتصادية وتحقيق الرقي االجتماعي في المنطقة العربية

 : الموقع االلكتروني

www.aicto.org 
 تونس

 :البريد االلكتروني

contact@aicto.org 
 

 +219 41 291 194 :هاتف 
 مؤسسة تنمية القيادات الشابة

 
  بناء مهارات الشباب وخاصة الفتيات والفئات الفقيرة في العديد من المجاالت. 
 قياديا بناء قدرات الشباب وخاصة الفتيات والفئات الفقيرة حتى يتمكنوا من لعب دورا.  
 رص المشاركة توسيع مدى حصول الشباب وخاصة الفتيات والفئات الفقيرة على ف. 
  توفير معلومات وبيانات افضل وسهلة الوصول المتعلقة  بوضع الشباب. 
  تفعيل شبكة الشباب اليمني على المستوى  الوطني واإلقليمي والعالمي. 
  ولدى صناع القرار ، رفع الوعي بشان وضع الشباب واحتياجاتهم في المجتمع

 .الشباب  وتشجيعهم على اتخاذ تدابير من شانها تحسين وضع

 : الموقع االلكتروني

http://www.yldf.org 
 اليمن

 :البريد االلكتروني

gwcc@yldf.org 
 

 +( 1-694) 204611 :هاتف 
 .الحفاظ على هوية المدينة العربية  منظمة المدن العربية 

 سلطات المحلية العربية وتشجيع الالمركزيةتعزيز مكانة ال. 
 البلدية في المدن العربية رفع مستوى الخدمات والمرافق. 
 رعاية التعاون وتبادل الخبرات بين المدن العربية. 
  اعتماد أسلوب التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات المدينة على أساس من

 .واقعها االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبيئي
 العمل على تحقيق التنمية المستدامة في المدن العربية. 

  تنمية وتحديث المؤسسات البلدية والمحلية والعمل على تطوير وتوحيد التشريعات

 : الموقع االلكتروني

http://www.ato.net/web/index.asp 
 الكويت

 :البريد االلكتروني
magazine@ato.net 

 
 + )00690) 1916422 :هاتف 

http://www.aicto.org/
mailto:contact@aicto.org
http://www.yldf.org/
mailto:gwcc@yldf.org
http://www.ato.net/web/index.asp
mailto:magazine@ato.net
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 .والنظم البلدية
  معاونة بلديات المدن األعضاء على تحقيق مشروعاتها اإلنمائية عن طريق مدها

 .بقروض ميسرة
ية العمل الصحفي واإلعالمي وأعمال لمساندة الجهود التي تبذل في الدفاع عن حر  المنظمة أسست منظمة كتاب بال حدود 

 .التأليف والترجمة وخطوة نحو تطويره
غطاء معنوي وقانوني يحمي الكاتب، مهما كانت قوميته أو انتماؤه أو أيدلوجيته أو جنسيته،  منظمةلل

وليست لها أي تأثير أو عالقة من بعيد أو قريب بإيمان الكاتب بمعتقد أو فكر ما، فهي تضم تحت 
لكاتب بغض النظر عن معتقداته الفكرية ، شريطة ان ال تكون هذه المعتقدات عائقا في تواصل مظلتها ا

الكاتب مع الرأي االخر ، بل استعداده لتقبل االخر من خالل الحوار واغناء التقارب المعرفي معه ، أي 
 .إنها مظلة تحتضن الجميع، وتدافع عنهم

  توفير تكنولوجيا المعلومات والتقنيات ، والسعي إلنشاء بنك معلومات يوفر قاعدة معلوماتية
 .للُكتّاب

  نشاء وحدة " الحماية القانونية للُكتّاب"العمل على ترسيخ برنامج بتعميم الثقافة القانونية، وا 
تعرضوا للتوقيف أو  مساعدة قانونية تقدم االستشارات الوقائية المسبقة والدفاع عن الُكّتاب إذا

 .المحاكمة، في قضايا تتعلق بكتاباتهم 
  إعداد الدراسات والنشرات المتعلقة بواقع الكتابة واإلعالم والصحافة في الوطن العربي، والسعي

 .إلى إنشاء مرصد لالنتهاكات التي يتعرض لها الُكتّاب
 هم باألسس والمعايير الدولية زيادة وعي الُكتّاب بقضايا حقوق اإلنسان وحرية التعبير، وتثقيف

 .التي ترتكز عليها هذه المباديء ومن ضمنها المعاهدات والمواثيق الدولية

 
 
 

 : الموقع االلكتروني

http://uwome.com/index.htm 

 :البريد االلكتروني
.cominfo@uwome 

 

http://uwome.com/index.htm
mailto:info@uwome.com
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 .بأهمية مناهضة الفساد و حماية المصالح العامة و المال العام اإلدراكحداث الوعي و توسيع إ  المنظمة العربية لمكافحة الفساد
  كشف التأثير السـيئ للفساد على الوئام و التماسك االجتماعي و على عملية التنمية المستدامة

 .ثروة القوميةو االضرار التي يلحقها باالقتصاد الوطني و ال
  طنين و مؤسسات المجتمع المدني نحو أهمية النشاط المعادي للفساد ، و اتوجيه أهتمام المو

 .على أصالح األوضاع اإلصرارأهمية كشف مواقع الفسـاد و فضحها و 
  رسـاء قواعد و تشجيع ثقافة و ممارسات الشفافية و التداول الحر للرأي و المعلومات وا 

م الصالح عبر تعزيز الديمقراطية و الرقابة و المحاسبة و التي بدورها مستلزمات بناء الحك
 .تأسس لمنع الفســاد

  الحكومية، وفي  اإلداراترصــد و تشـــخيص القصور الهيكلي في نظم المحاسـبة العامـة في
 .الخاص شركات و مؤسسات القطاع

 : الموقع االلكتروني

http://www.arabanticorruption.org/ 

  لبنان

 

 المنظمة العربية للتنمية الصناعية
 والتعدين

 
 
 
 
 
 
 
 

 التنسيق والتكامل الصناعي العربي. 
  اإلسهام في تنمية وتطوير االقتصاد العربي وتعضيد قدراته في مجاالت الصناعة والطاقة

 زز تطوير اإلنتاج واإلنتاجية والجودة والقدرة التنافسيةوالتعدين والمواصفات والمقاييس بما يع
  قامة المشروعات الصناعية على المستويين القطري واإلقليمي والقومي التخطيط لدعم وا 

 .والترويج لالستثمار في قطاع الصناعة والتعدين بالوطن العربي
 لتجاري البينيالعمل على وضع المواصفات القياسية العربية الموحدة لتسهيل التبادل ا 
  تشجيع التعاون الفني والتكنولوجي والصناعي بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية

 .والدول المتقدمة

 : الموقع االلكتروني

http://www.aidmo.org/ 

 مصر

 :البريد االلكتروني
aidmoroc@yahoo.com 

 00202 24094660 :هاتف 
 

مية المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التن هي أحدى المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
وطبقًا التفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في اإلسهام في  اإلدارية في المنطقة العربية

 : الموقع االلكتروني

http://www.arado.org.eg/homepage/Defa

http://www.arabanticorruption.org/
http://www.aidmo.org/
mailto:aidmoroc@yahoo.com
http://www.arado.org.eg/homepage/Default.aspx
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 . لتنمية اإلدارية في األقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملةتحقيق ا
وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات 

ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك  دولة 20وعددها  لدول العربية األعضاء في المنظمةا
ات األعمال والقطاع الخاص وللقيادات اإلدارية بمستوياتها ليشمل المنظمات الحكومية ومنظم

 .الثالثة اإلشرافية والمتوسطة و التنفيذية

ult.aspx 

 مصر

 :البريد االلكتروني
arado@arado.org.eg 

 00202 22090044 :هاتف 
 

رعاية األسرة العربية والنهوض بها حتى تتمكن من القيام بوظائفها التربوية واالجتماعية والثقافية   منظمة االسرة العربية
 .واالقتصادية

 الوحدة العربية إطار ايجاد سياسة عائلية حسب متطلبات النمو لكل قطر عربي وفي. 
 تأكيد مكانة األسرة العربية والتعبير عن ذاتيتها. 
  برازتمثيل األسرة  .حقوقها ومصالحها وحاجياتها وآمالها لدى المؤسسات القومية والدولية وا 
 تدعيم صلة التعاون بين األسر. 

 : الموقع االلكتروني

http://www.arabfamilyorganization.ae/ 

 تونس

 0021941291402 :هاتف 
 

 

mailto:arado@arado.org.eg
http://www.arabfamilyorganization.ae/

