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 عالميةومنظمات مؤسسات 
 

 وسائل االتصال االهداف العنوان
 السياسيمجال التسويق  فيتقديم الخدمات االستشارية  فيرائد  دوليمنظمة عربية تعمل كبيت خبرة  تعاون الدوليحوار والالمنظمة العربية لل

 فيمار القوة المتمثلة ، وتعمل على بناء جسور التعاون والحوار واستث داريواإل واالجتماعي واالقتصادي
 .أفضل أمام العالم  إسالميةوالثقافة لعكس صورة عربية و  واإلعالمالتعليم 

 مصر

 + 63621213222 :هاتف
 + 63163143202: فاكس
 :إلكتروني بريد

aico_eg@yahoo.com 

 
 منظمة التجارة العالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتم و  أكبر شكلل بو ومسؤ  مزدهر شوء عالم اقتصاديون،  لم اقتصادي يسوده الرخاء والسالمإقامة عا
اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول األعضاء ويتم التصديق ببصورة نموذجية ذلك 
الخالفات التجارية عن طريق آلية و يتم االعتراض بخصوص ، ا بواسطة برلمانات الدول األعضاءعليه

فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير االتفاقيات والتعهدات 
فات إلى وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخال التزام السياسات التجارية للدول وكيفية ضمان

 المعيشةمختلف مستويات  للسوق الدولي ليالئم اسبةالمن الحمايةر توفو  ، نزاعات سياسية أو عسكرية
يجاد وضع و  ،والتنمية  و  في تخصص الموارد االقتصاديةيعتمد على الكفاءه  للتجارةدولي  تنافسيا 

 .تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم

 

 

 سويسرا

 + 33-66-1220111 :هاتف
 + 33-66-1213632: فاكس
 :إلكتروني بريد

vmjfrirvh@dgl.lit 
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وقد  ، الدوليين اآلخرين في مجال الهجرةتقّدم مساعدة للحكومات وللشركاء  منظمة حكومية دولية دولية للهجرةالمنظمة ال
أصبحت هذه المنظمة واحدة من المنظمات اإلنسانية األكثر أهمية على الصعيد الدولي بفضل برامجها 

وتلتزم المنظمة  ، رين والعودة إلى الحياة المدنيةالمتعّلقة بصحة المهاجرين، ودمج الالجئين والمهجّ 
 .لمهاجرين والمجتمعالدولية للهجرة إلى المبدأ القائل بأن إنسانية ومنظمة الهجرة تفيد ا

 

 سويسرا

 +2111 312662111: هاتف

 + 2103 312662124: فاكس

 :بريد إلكتروني

vmjfrirvh@dgl.lit 

 
 
 
 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنسانية لألشخاص  حتياجاتلالباالستجابة السريعة والفعالة  تلتزم اللجنة الدولية للصليب األحمر

مع  ،الطبيعية  النزاعات المسلحة أو الكوارث مثل غير قابلة للتوقعالالطوارئ  مواجهةفي المتضررين 

ي االعتبار إن العمليات العدائية قد تندلع دون تحذير، كما أن الكوارث الطبيعية قد تقع على األخذ ف

كبيرة لقدرتها على االنتشار بسرعة في  ةأهمي األحمرللصليب اللجنة الدولية  ىولت، تغير انتظار 

 .الميدان

 جنيف

 +31( 66) 123 23 31: هاتف

  +31( 66) 122 63 01: فاكس

 :بريد إلكتروني

webmaster@icrc.org 
 

mailto:vmjfrirvh@dgl.lit
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منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 المتحدة

من  لتمكين الجميعإن تحقيق األمن الغذائي للجميع هو عنصر محوري في جهود المنظمة بغية 
 .والصحةالحصول دائمًا على ما يكفيهم من األغذية الجيدة، للتمتع بحياة ملؤها النشاط 

تتمثل مهمة المنظمة في النهوض بمستويات التغذية، وتعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية، وتحسين 
 .األوضاع المعيشية لسكان الريف، واإلسهام في نمو االقتصاد العالمي

 إيطاليا 
      (22)+  01301 32 :هاتف

( 22)+ 02106 013 32 :فاكس  

:بريد إلكتروني  
FAO-HQ@fao.org 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم صندوق
 للمرأة

على توفير المساعدات االقتصادية والتقنية للبرامج المبتكرة واالستراتيجيات التي ترقى وتحفز بالمرأة  يقوم
لضمان حياة  المشاركة السياسية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها داخل المجتمعبوحقوق اإلنسان 

 .آمنة

 األردن 
      0633323-2-226+ :هاتف

0214023-2-226+ :فاكس  

:بريد إلكتروني  

arabstates.sro@unwomen.org 
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 والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة
 والثقافة

ب على أسس احترام ق حوار بين الحضارات والثقافات والشعو تعمل اليونسكو على إيجاد الشروط المالئمة إلطال
تضمن  ضع رؤى شاملة للتنمية المستدامةيمكن للعالم أن يتوصل إلى و  فمن خالل هذا الحوار ، القيم المشتركة

تقيد بحقوق اإلنسان، واالحترام المتبادل، والتخفيف من حدة الفقر، وكلها قضايا تقع في صميم رسالة اليونسكو ال
 .وأنشطتها

 باريس
22( 3) 1 30 24 13 33 :هاتف   

 

:بريد إلكتروني  

bpi@unesco.org 

 

 

 

  

 
ل الدو اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 
 العربية

 

 

 

يساعد البلدان في المنطقة العربية على إيجاد وتبادل الحلول الخاصة بها في المجاالت األربعة الرئيسية التي 
برنامج ويولي ال. الُحكم الديمقراطي، ومكافحة الفقر، ومنع األزمات واإلنعاش، والبيئة والطاقة: يعنى بها البرنامج

متالزمة نقص المناعة المكتسب /يروس نقص المناعة البشريةاف ه لقضايا تنموية ذات أولوية تشملاهتمام
 .، والمساواة بين الجنسين، وحماية حقوق اإلنسان(اإليدز)
جل أصبح تقرير التنمية البشرّية العربية معلمًا هامٌا من معالم الحوار والنقاش بشأن جدول أعمال اإلصالح من أ 

 .تحقيق التنمية البشرّية في المنطقة العربّية
 
 
 

 نيويورك

 +1 6162320341: هاتف

 :بريد إلكتروني

info@undp.org-rbas 
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 برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز

 

 

 

 

اعة تفشي فيروس نقص المن ومنعتعزيز الوعي وبناء االلتزام الضروري لتكثيف تدابير الوقاية  يهدف
واألشخاص  كافة شرائح المجتمععريضة من  مجموعة ويعمل البرنامج مع ،اإليدز في المنطقة/البشرّية

العمل مع برلمانيين :  ومن أمثلة نشاط البرنامج، اإليدز/مناعة البشرّيةالمتعايشين مع فيروس نقص ال
وبناء  ، اإليدز/لحماية حقوق األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرّية لصياغة القوانين
من أجل تناول يتسم بالتبصر والحساسية في تغطية قضايا فيروس نقص المناعة  قدرات الصحفيين

هذا ويولي البرنامج اإلقليمي لإليدز في الدول العربية اهتمامًا خاصُا . ي وسائل اإلعالم اإليدزف/البشرّية
شراكهم في وضع خطط /لبناء قدرة األفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرّية اإليدز أنفسهم وا 

 .العمل وتطبيقها
 
 
 

 جنيف

 3141 121 66 31: +هاتف

 22 22 121 66 31: +فاكس

 :بريد إلكتروني

Bids@unaids.org 
 

والهدف هو  ،رئقة لحاالت الطواسنهي المسؤولة عن جمع الجهات الفاعلة اإلنسانية لضمان استجابة م اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 تنسيق العمل اإلنساني الفعال والمبدئي في شراكة معو ، اإلغاثة أو الحماية مساعدة الناس عندما تحتاج

جهود المجتمع وتقود االستجابة اإلنسانية تسعى إلى تحسين فعالية و  ،ة الجهات الفاعلة الوطنية والدولي
 .لعمل اإلنسانيمنظومة ابنية لالدولي إلى تطوير أفضل 

 
 

 سويسرا

 23 16 211 66 31+: هاتف

 62 33 211 66 31+: فاكس

 :بريد إلكتروني

ochagva@un.org 
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 منظمة التعاون اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مية دولية بعد األمم المتحدة، وتضم في تعتبر منظمة التعاون اإلسالمي ثاني أكبر منظمة حكو 

وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي  ،دولة عضوا موزعة على أربع قارات( 01)عضويتها سبعا وخمسين 

للعالم اإلسالمي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب 

 القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية رداً  وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن ،العالم

 .على جريمة إحراق المسجد األقصى في القدس المحتلة

 

 

 

 

 
 

 المملكة العربية السعودية

 3322262010666: هاتف

 3322262016644: فاكس
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لندوة العالمية للشباب اإلسالمي هيئة إسالمية عالمية مستقلة وملتقى إسالمي يدعم جهود العاملين في ا الندوة العالمية للشباب اإلسالمي
 .المؤسسات اإلسالمية في العالم

 :تسعى بدعمكم إلى
 خدمة الدعوة إلى اإلسالم عقيدة وشريعة. 
 ترسيخ االعتزاز باإلسالم لدى الشباب. 
 تبيين العقيدة الصحيحة التي يجب على المسلمين اإليمان بها. 
 العمل على تعميق الثقافة اإلسالمية لدى الشباب المسلم. 
 دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب. 
 والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب التعاون. 
  ًاالهتمام بالطالب المسلمين النابهين ورعايتهم ماديًا وثقافيا. 
 توضيح رسالة الشباب المسلم في بناء المجتمع اإلسالمي. 

 

 

 عربية السعوديةالمملكة ال

 الرياض

 332221-6303333: هاتف

 332221-6303311: فاكس
 

 
 
 
 


