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من حنن...؟

 �� متخصصة  منظمة  و��   ،1961 عام   �� أ�ش�ت  العر�ية،  الدول  جامعة  منظمات  إحدى 

وتنفيذ  ا��دمات  تقديم   �� الذا�ي  التمو�ل  ع��  �عتمد  للر�ح؛  هادفة  وغ��  االدار�ة،  التنمية 

األ�شطة واملهام املنوطة ��ا.



مستويات هيكل املنظمة

يتكون من سبع دول يتم انتخا��ا من قبل ا��معية العمومية ملدة س�ت�ن، و�جتمع ا��لس 

مرت�ن �� العام.

تتكون من املدير العام ومن الوحدات التنظيمية ب�افة مستو�ا��ا واملعنية بتحقيق أهداف 

قابلة  سنوات  أر�ع  ملدة  العمومية  ا��معية  قبل  من  العام  املدير  �عي�ن  و�تم  املنظمة. 

للتجديد ملرة واحدة.

�� أع�� سلطة �شر�عية، وتتكون من ممث�� الدول العر�ية األعضاء (وزراء ا��دمة املدنية 

ومن �� حكمهم)، وتجتمع مرة واحدة �ل عام�ن، ما لم يكن هناك حاجة الجتماع است�نا�ي 

ملناقشة موضوع محدد �ستد�� الدعوة لهذا االجتماع.

اجلمعية العمومية:

اجمللس التنفيذي:

اإلدارة العامة:
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اجلهات املستفيدة من خدمات املنظمة

تقدم املنظمة خدما��ا للوزارات واملؤسسات والهيئات ا��كومية �� جميع الدول األعضاء �� 

جامعة الدول العر�ية وعددها (22) دولة، باإلضافة ا�� مؤسسات القطاع ا��اص واأله��.
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اهلدف من إنشاء املنظمة

يتمثل الهدف الرئ�س من إ�شاء املنظمة �� املساهمة �� �عز�ز جهود التنمية اإلدار�ة �� الوطن 

 م��ا بأن التنمية اإلدار�ة الفاعلة شرط أساس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة 
ً
العر�ي، إيمانا

لن تحقق  العر�ية  بأن املؤسسات  املنظمة  بكفاءة وفاعلية، وقناعة را��ة من  واملستدامة 

أهدافها إال من خالل إدارة كفؤة وعنصر �شري مؤهل. 

كما �س�� املنظمة إ�� الت�سيق ب�ن املؤسسات العر�ية العاملة �� مجال التنمية اإلدار�ة بما 

ب�ن  املتم��ة  اإلدار�ة  واملمارسات  التجارب  �عميم  ع��  �ساعد  و�ما  العر�ية،  اإلدارة  يخدم 

األقطار العر�ية، باعتبارها ب�ت ا����ة العر�ي املتخصص �� مجال التنمية اإلدار�ة.

وترتبط املنظمة �عالقات �عاون فاعلة مع عدد من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية 

الرائدة املعنية بقضايا التنمية اإلدار�ة والتطو�ر اإلداري، بما يخدم التنمية اإلدار�ة �� الوطن 

ن املنظمة من االستفادة من ا����ات املتنوعة ال�� �سهم �� تحقيق أهدافها.
ّ

العر�ي، و�ما يمك
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اإلطار االسرتاتيجي

أ. الرؤيـــــة:

ب. الرسالـــة:

أن نكون ...

منظمة عر�ية رائدة وفاعلة �� مجال التنمية اإلدار�ة، والشر�ك املفّضل لدعم جهود التنمية 

اإلدار�ة �� الوطن العر�ي.

قضايا  يخدم  بما  العر�ي  الوطن   �� الفاعلة  اإلدار�ة  التنمية  تحقيق   �� املساهمة  ا��  �س�� 

ومهارات  معارف  وتطو�ر  وتنمية  العر�ية،  املؤسسات  أداء  وتحس�ن  وتطو�ر  الشاملة،  التنمية 

خالل  من  املتم��ة،  اإلدار�ة  واملمارسات  املعرفة  و�شر  الفكر  و�ثراء  ال�شر�ة،  املوارد  وقدرات 

والدراسات،  والبحوث  االس�شار�ة  وا��دمات  املتخصصة،  والفعاليات  التدر��ية،  ال��امج 

واإلنتاج الفكري وال�شر العل��، وا��وائز املتخصصة. ونقدم خدماتنا بجودة عالية من خالل 

�افة   �� املستفيدين  وتوقعات  احتياجات  يل��  بما  ا����اء،  من  كب��  وعدد  متم��  عمل  طاقم 

مؤسسات الوطن العر�ي.
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د. األهداف االسرتاتيجية:

رضا  يحقق  و�ما  عالية،  بجودة  املنظمة  ومنتجات  خدمات  تقديم  ع��  �عمل  ا��ـــــــــــــــــــــــــودة: 
                          املستفيدين.

املصداقية: نل��م بإنجاز مشروعات املنظمة �� الوقت ا��دد، و�املواصفات واملعاي�� والشروط 
                        املعتمدة.

�ل  لدى  الثقة  لتعز�ز  وشفافة،  وا��ة  إجراءات  وفق  ومنتجاتنا  خدماتنا  نقدم  الشفافيــــــة: 
                         األطراف املعنية.

ا��كومي  القطاع   �� العر�ية  واملؤسسات  املنظمات  �ل  مع  نتعاون  والشراكة:  التعاون 

                                           وا��اص واأله��، بما يحقق أهداف التنمية اإلدار�ة.

العمـــــــــــل ا��ماعــــــــــي:    �عمل بروح الفر�ق الواحد، ونحافظ ع�� سمعة وتم�� املنظمة.

ج. القيم:
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اإلسهام �� تطو�ر وتحس�ن أداء املؤسسات ا��كومية، ومؤسسات 
القطاع ا��اص واأله�� �� الوطن العر�ي.

اإلسهام �� تنمية وتطو�ر معارف ومهارات وقدرات املوارد ال�شر�ة �� 
الوطن العر�ي.

إثراء الفكر و�شر املعرفة واملمارسات اإلدار�ة املتم��ة �� الوطن العر�ي.

�عز�ز عالقات التعاون والشرا�ات مع املؤسسات العر�ية واإلقليمية 
والدولية ال�� تخدم التنمية اإلدار�ة.

 تطو�ر وتحس�ن قدرات وخدمات املنظمة.

:
ً
أوال

:
ً
ثالثا

:
ً
را�عا

:
ً
خامسا

:
ً
ثانيا
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: الفعــــــاليــــــــــــــــات املتخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ً
ثانيا

ا:  ا��دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــات االس�شـــــــــــــــــــــــــــــــار�ة.
ً
ثالث

: البـــــــرامـــــــــــــــــــــــــــــــج التــــــدر�ـــبـــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ً
أوال

را�ًعا: اإلنتاج الفكري وال�شر العلمــــــي.

خامًسا: ا��ـــــــوائــــــــــــــــــــز املتــــــخــــــــصصـــــــــــــــــــة.

سادًسا:  املكتبة الرقمية وقواعد البيانات.

اخلدمات الرئيســة للمنظمة



ا ألع�� املواصفات واملعاي�� املعتمدة �� هذا 
ً

تنفذ املنظمة خدمة التدر�ب بجودة عالية، وفق

تدر��ية  برامج  صورة   �� ا��دمة  هذه  قدم 
ُ
وت واملدر��ن.   ا����اء  أفضل  خالل  من  ا��ال، 

واالنجل��ية).  العر�ية  (باللغة  مهنية  وشهادات  دبلومات  صورة   �� أو  �عاقدية)،  أو  (مخططة 

السلوكية  واالتجاهات  واملعارف  املهارات  وتنمية  تطو�ر  إ��  والدبلومات  ال��امج  هذه  و��دف 

والقيادية للموارد ال�شر�ة �� جميع املستو�ات التنظيمية، بما يضمن تطو�ر وتحس�ن األداء، 

و�ما يحقق أهداف املؤسسات بكفاءة وفاعلية، و�شمل: 

.Online (عن �عد ) ���تقدم �افة ال��امج التدر��ية �ش�ل حضوري و كذلك �ش�ل إف��ا

- الربامج التدريبية:
ً
أوال
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1. ال��امــــــــــــــــــــــــــج اإلدار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 

2. ال��امج املالية وا��اس�يـــــــــــة. 

3. برامج تكنولوجيا املعلومات.

4. برامج إدارة املشروعات ور�ادة األعمال.

5. الدبلومات والشهادات املهنية.



- الفعاليات املتخصصة:
ً
ثانيا

و��دف هذه الفعاليات إ�� توف�� منصات عر�ية لطرح ومناقشة التحديات والقضايا املعاصرة 

القضايا  رصد   �� �سهم  بما  والدو��،  العر�ي  املستو��ن  ع��  اإلدار�ة  بالتنمية  الصلة  ذات 

 �� و�شارك  مواجه��ا،  وسبل  العر�ية  املنطقة   �� اإلدار�ة  التنمية  تواجهها  ال��  والتحديات 

أهم  ومن  والدو��.  العر�ي  املستو��ن  ع��  املتم��ين  ا����اء  من  نخبة  الفعاليات  هذه  تقديم 

املؤتمرات ال�� �عقدها املنظمة �ش�ل دوري:  

الندوات،امللتقيات  املنتديات،  (املؤتمرات،  املتخصصة  الفعاليات  من  عدد  املنظمة  �عقد 

�قليمية ودولية. و�تو�� تنظيم هذه  وورش العمل)، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات عر�ية و

الفعاليات مجموعات متخصصة و�� كما ي��:

• املؤتمر السنوي العام.

• املؤتمر العر�ي لإلدارة والتنمية.

• املؤتمر العر�ي للغذاء والدواء واألجهزة الطبية.

• املؤتمر العر�ي لألساليب ا��ديثة �� إدارة املس�شفيات.

• املؤتمر العر�ي السنوي للعالقات العامة.

• املؤتمر العر�ي للر�اضة والقانون.
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1. مجموعة أ�شطة اإلدارة االس��اتيجية وا��ودة.

2. مجموعة أ�شطة القانون والتحكيم وال��ة العامة.

3. مجموعة أ�شطـــــــــة املـــــــــــوارد ال�شر�ـــــــــــة.

4. مجموعة أ�شطــــــــــة العالقــــــــات العامة.

5.  مجموعة أ�شطة املكتبة الرقمية.

6. مجموعة  امللتقيات املهنية وا��وائز.



كما �عقد املنظمة عدًدا من امللتقيات املهنية ��دف �عز�ز ا��هود الت�سيقية العر�ية، و�ثراء 

وعرض  ا��ديثة،  اإلدار�ة  والفلسفات  واملنا��  املوضوعات  ونقاش  وطرح  اإلداري،  الفكر 

الوطن   �� و�عميمها  م��ا،  ولالستفادة  لها   
ً
تقديرا النا��ة،  اإلدار�ة  واملمارسات  التجارب 

العر�ي. وفيما ي�� عرض لهذه امللتقيات:                                       

• ملتقى مديري معاهد ومدارس اإلدارة �� الوطن العر�ي.

• ملتقى مسؤو�� التدر�ب والتطو�ر اإلداري �� الوطن العر�ي.

• ملتقى التجارب واملمارسات اإلدار�ة النا��ة.

• منتدى املائدة املستديرة.
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ا-  اخلدمات االستشارية:
ً
ثالث

التطبيقية للمؤسسات ا��كومية  تقدم املنظمة خدما��ا االس�شار�ة والدراسات والبحوث 

ا ألفضل معاي�� ا��ودة واملهنية، 
ً

ومؤسسات القطاع ا��اص واأله�� �� الوطن العر�ي، وفق

ا ألحدث املن��يات �� العمل االس�شاري. وقد تم انجاز أك�� من (300) خدمة اس�شار�ة 
ً

وطبق

متنوعة. و�شمل ا��دمات االس�شار�ة ا��االت التالية:

جدوى  املؤس���،  التقييم  املستفيدين،  رضا  قياس  دراسات  التقييمية:  •الدراسات 

املشروعات، تقييم واختيار و�عداد القادة.

ا��طط  وتطو�ر  إعداد  األداء،  قياس  نظم  وتطو�ر  إعداد  االس��اتيجية:  •الدراسات 

االس��اتيجية وتقديم الدعم الف�� لها.

واللوائح  األنظمة  الهي�لة،  و�عادة  التنظي��  الهي�ل  التنظيمية:  •الدراسات 

ومعاي��  مبادئ  لتطبيق  املؤسسات  تأهيل  االكتوار�ة،  الدراسات  املتخصصة:  •الدراسات 

ا��وكمة،  التحول الرق�� للمكتبات.

ال�سو�ق  نظم  العاملة،  القوى  توز�ع  إعادة  ال�شر�ة،  املوارد  إدارة  العمل:  نظم  •دراسات 

نظم  وا��اس�ية،  املالية  النظم  االعتماد،  وشهادات  املؤس���  والتم��  ا��ودة  نظم  والبيع، 

إدارة وتحس�ن إنتاجية املواد، دراسات نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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ا- اإلنتاج الفكري والنشر العلمي:
ً
رابع

1. اإلصدارات:

ت�ناول  ال��  والدراسات  والبحوث  اإلصدارات  اإلدار�ة:  والدراسات  البحوث  سلسلة  ا- 

موضوعا��ا القضايا املعاصرة �� التنمية اإلدار�ة.

ا����اء  يقدمها  ال��  والدراسات  والبحوث  العلمية  األوراق  املؤتمرات:  أعمال  سلسلة  ب- 

املؤتمرات   �� العر�ية  واملؤسسات  ا��امعات  مختلف  من  العرب  الباحث�ن  من  واملشاركون 

والندوات وامللتقيات العلمية ال�� �عقدها املنظمة. 

اإلدارة  مجال   �� األجن�ية  وا��الت  الكتب  من  عدد  ترجمة  امل��جمة:  األعمال  سلسلة  ج- 

واملوضوعات املتصلة ��ا إ�� اللغة العر�ية، ��دف إثراء و�عز�ز الفكر اإلداري العر�ي، والتعرف 

التنمية  مجال   �� عملية  وممارسات  نظر�ة  أطروحات  من  العالم  إليھ  وصل  ما  أحدث  ع�� 

اإلدار�ة.

رسال��ا  لتحقيق  الرئ�سة  األدوات  باعتبارهما  العل��،  وال�شر  الفكري  باإلنتاج  املنظمة  ��تم 

وهدفها االس��اتي�� املتمثل �� إثراء الفكر اإلداري و�شر املعرفة واملمارسات اإلدار�ة املتم��ة 

لدى الباحث�ن واأل�اديمي�ن واملمارس�ن ع�� امتداد الوطن العر�ي. حيث تقوم املنظمة بإصدار 

واملؤلفات  وا��الت  الكتب  من  مختارة  مجموعات  وترجمة  والدور�ات،  والدراسات  البحوث 

املعاصرة ذات الصلة بالتنمية االدار�ة. و�شمل أ�شطة اإلنتاج الفكري وال�شر العل�� ما ي��: 
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2. الدوريات:

أ -ا��لة العر�ية لإلدارة Arab Journal of Administration: مجلة (دور�ة) علمية ر�ع سنو�ة 

مة، معتمدة ل��قيات أعضاء هيئات التدر�س با��امعات العر�ية، متخصصة �� اإلدارة 
ّ

ُمحك

ا��امعات   �� الباحث�ن  باهتمام  ا��لة  تحظى  اإلدار�ة.  بالتنمية  العالقة  ذات  واملوضوعات 

واملعاهد ومراكز البحوث، ومؤسسات التنمية اإلدار�ة، وخ��اء ومس�شاري اإلدارة، والقيادات 

اإلدار�ة �� املؤسسات ا��كومية ومؤسسات القطاع ا��اص واأله��.

ع�� �شئون وأخبار اإلدارة �� الوطن العر�ي. 
ُ
ب - مجلة "اإلدارة اليوم": مجلة دور�ة متخصصة �

وت�شر مقاالت قص��ة وموضوعات وقضايا معاصرة �� مجال التنمية اإلدار�ة.

3. األعمال املرتمجة:

 :Public Administration Review (PAR)األمر�كية العامة  اإلدارة  أ -مجلة 

اللغة  إ��  ب��جم��ا  املنظمة  وتقوم  العامة.  لإلدارة  األمر�كية  ا��معية  من  ا��لة  هذه  تصدر 

، ��دف توسيع دائرة االستفادة ونقل الفكر اإلداري ا��ديث 
ً
اقع أر�عة أعداد سنو�ا العر�ية بو

�� مجال "ا��دمة العامة" إ�� �ل من األ�اديمي�ن واملدير�ن واملمارس�ن العرب.

اإلدارة،  �� مجال  البارز�ن  والناشر�ن  الدولية  املنظمات  ب -ترجمة كتب صادرة عن عدد من 

لل�شر   Pearson ومؤسسة ،(OECD) والتنمية  للتعاون االقتصادي  األورو�ية  املؤسسة  مثل 

وغ��ها.
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4. النشر والتوزيع:

أ -معارض الكتاب:

تقوم املنظمة باملشاركة �� معارض الكتب ال�� تقام �� العواصم العر�ية ا��تلفة مثل (معرض 

معرض  صنعاء،  معرض  الشارقة،  معرض  الر�اض،  معرض  ظ��،  أبو  معرض  القاهرة، 

تقوم  كما  البحر�ن).  معرض  تو�س،  معرض  ا��زائر،  معرض  الدوحة،  معرض  ا��رطوم، 

املنظمة ب�شر وتوز�ع مطبوعا��ا من خالل املكتبات ودور ال�شر �� الدول العر�ية.

ب -تزو�د املؤسسات التعليمية بالكتب واملراجع:

واملقررات  والدور�ات  واملراجع  بالكتب  التعليمية  واملؤسسات  ا��امعات  املنظمة  تزود   

الدراسية �� مختلف التخصصات وذلك من خالل دور ال�شر العر�ية واألجن�ية.
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ا- اجلوائز املتخصصة:
ً
خامس

تتو�� املنظمة إدارة عدد من ا��وائز املتخصصة �� الوطن العر�ي برعاية كر�مة من مؤسسات 

و��صيات عر�ية مرموقة، وذلك ��دف دعم ثقافة التم�� وجودة األداء، و�عز�ًزا للتنافس ب�ن 

املؤسسات واألفراد والباحث�ن واأل�اديمي�ن واملمارس�ن باملؤسسات العر�ية، و�شمل ا��وائز 

التالية:

��دف هذه ا��ائزة إ�� تكر�م و���يع الباحث�ن املتم��ين، من خالل اختيار أفضل األطروحات 

 �� اإلدار�ة  التنمية   �� والتطبيقية  النظر�ة  املعرفة  لتنمية  واملالية،  اإلدار�ة  العلوم  �� مجال 

الوطن العر�ي. وذلك بالتعاون و�دعم من حكومة الشارقة.

1. جائزة الشارقة ألطروحات الدكتوراه يف العلوم اإلدارية يف الوطن العربي:

جهود  �عزز  بما  ا����ية،  وا��معيات  املؤسسات  أداء  وتحس�ن  تطو�ر  إ��  ا��ائزة  هذه  ��دف 

التنمية ا��تمعية �� الوطن العر�ي. وذلك بالتعاون و�دعم من مؤسسة األم�� محمد بن فهد 

العاملية.

2. جائزة األمري حممد بن فهد ألفضل أداء خريي يف الوطن العربي:



17الكت�ب التعر�في - املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة  - 2021

��دف هذه ا��ائزة إ�� تطو�ر وتحس�ن أداء املؤسسات واألفراد العامل�ن �� مجال املالية العامة 

تقنية  أهمية  و�براز  ا��كومية،  املالية  للموارد  األمثل  والتوظيف  االستغالل  يكفل  بما 

وذلك  العام.  املال  إدارة   �� والتطبيقات  املمارسات  أفضل  و�شر  ا��ال،  هذا   �� املعلومات 

بالتعاون و�دعم من حكومة الشارقة. 

4. جائزة الشارقة يف املالية العامة:

��دف هذه ا��ائزة إ�� �شر ثقافة ا��ودة والتم�� �� املؤسسات العر�ية، و���يع املمارسات 

والتجارب الرائدة واملتم��ة �� �افة ا��االت، الحداث نقلة نوعية �� أداء اإلدارة العر�ية. وذلك 

بالتعاون و�دعم من دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، و�رعاية كر�مة من صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئ�س الدولة، رئ�س مجلس الوزراء، حاكم د�ي.

5. جائزة التميز احلكومي العربي:

اب �� مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ّ
��دف هذه ا��ائزة إ�� ���يع الباحث�ن والكت

والبي�ية �� الوطن العر�ي، بما يخدم التنمية الشاملة واملستدامة. وذلك بالتعاون و�دعم من 

مؤسسة األم�� محمد بن فهد العاملية.

3. جائزة أفضل كتاب يف الوطن العربي:



ا- املكتبة الرقمية وقواعد البيانات:
ً
سادس

وأوراق  والدور�ات  العلمية  املراجع  من  الرق��  ا��توى  و�دارة  اقتناء  الرقمية  املكتبة  تتو�� 

ا��توى  هذا  واتاحة  علوم.  من  ��ا  يتعلق  وما  والتكنولوجيا  اإلدارة  موضوعات   �� العمل 

للمش��ك�ن �� عضو�ة املكتبة ع�� الشبكة العنكبوتية (اإلن��نت).

ومن أهم مقت�يات املكتبة ما ي��:

1. املكتبة الرقمية:

-أك�� من 4000 عنوان عر�ي وأجن�� �� مختلف مجاالت علوم اإلدارة.

-بوابة عر�ية للمعلومات اإلدار�ة �شتمل ع�� أك�� من 1,000,000 (مليون) صفحة �� مختلف 

علوم اإلدارة. 

-أك�� من 500 رسالة دكتوراه �� مجاالت علوم اإلدارة ا��تلفة.

-قاعدة للعناو�ن �شمل أك�� من (20) ألف عنوان ��هات حكومية وخاصة �� الوطن العر�ي.

مجال   �� دور�ة   (100) من  أك��  نصوص  ع��  �شتمل   ،Emerald العاملية  للدور�ات  -قاعدة 

اإلدارة.

-قاعدة القوان�ن وال�شر�عات �� الوطن العر�ي.
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باألمم  واإلجتماعية  اإلقتصادية  الشؤون  دائرة  مع  اإلدار�ة  للتنمية  العر�ية  املنظمة  تتعاون 

عن  كممثلة   "UNPAN العامة  اإلدارة  لشبكة  اإلقلي��  "املركز  مشروع   ��  ،DESA املتحدة 

العالم العر�ي. و��دف هذا املشروع إ�� بناء القدرات اإلقليمية �� مجال اإلدارة العامة واملالية، 

ع�� بناء شبكة إلك��ونية للمؤسسات العاملة �� هذا ا��ال ع�� مستوى العالم. و�عمل هذه 

الشبكة ع�� تبادل املعلومات وتوف�� الوثائق إلك��ونًيا ملتخذي القرار �� تلك ا��االت �� العالم 

ع�� شبكة اإلن��نت.

:UNPAN 2. شبكة معلومات اإلدارة العامة

 �� مجال �شر و�تاحة 
ً
�عد القاعدة العر�ية للمعلومات اإلدار�ة (إبداع) مشروًعا عر�ًيا رائدا

للباحث�ن من خاللها  يمكن  اإلن��نت.  اإلدارة ع�� شبكة  �� مجال  الفكري واملعلومات  اإلنتاج 

وأعمال  ودور�ات،  كتب  من  املنظمة  أ�شطة  مخرجات  ل�افة  ال�املة  النصوص  ع��  االطالع 

مجال   �� ا��كمة  العر�ية  الدور�ات  ومقاالت  وأطروحات،  عمل،  وورش  وندوات  مؤتمرات، 

إلك��و�ي.  �ش�ل  وذلك  العر�ية،  اإلدارة  موسوعة  ومقاالت  العر�ية،  ا��امعات   �� اإلدارة 

لالطالع ع�� القاعدة العر�ية للمعلومات اإلدار�ة، يمكن ز�ارة املوقع اإللك��و�ي التا��: البوابة 

 http://www.aradoportal.org العر�ية للمعلومات اإلدار�ة

3. القاعدة العربية للمعلومات اإلدارية -إبداع:

19الكت�ب التعر�في - املنظمة العر�ية للتنمية اإلدار�ة  - 2021



معاهد ومدارس اإلدارة العر�ية والدولية.

.(UN) األمـــــــــــــــــم املــتــحــــــــــــــــــــدة

.(WB) مـجـــمـوعــــــــــــــــة البــنــــــــــــــــــــك الــــــــدولـــــــــــــــــي.(OECD) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

.(IIAS) املعهــــــد الــدولــــــــي للعـلــــــوم اإلدار�ـــــــة

.(TI) مـنــظـــمــــــــــــــــــــة الشفــــــافيــــــــــة العاملـيـــــــــــــــــــة.(WHO)منــظــمـــــــة ال��ـــــــــــة العامليـــــــــــــة

االتحــــــاد الدولـــي ملــــدارس ومعاهـــد اإلدارة

(IASIA) التابـــــــع للمعهـــــــد الـــدولــــــي للعلـــــــوم اإلدار�ـــــــــــــــة
 

.(UNDP) ال��نامج اإلنما�ي لألمم املتحدة

املنظمــة واملؤسسـات الدوليـة
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 القاهـــــــــرة
 جمهور�ة مصر العر�ية

2 شارع ا���از  - روك��� – مصر ا��ديدة
ص.ب 2692 بر�د ا��ر�ة - القاهرة 

جمهور�ة مصر العر�ية
هاتــف: 22580006 (202+)
فاكس: 22580077 (202+)

1. املقر الرئ�س للمنظمة.

2. املقر اإلقلي�� للمنظمة.

مقــــرات املنـظــمـــة
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مقرات املنظمة

إمارة الشارقة
دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

قناة القصباء املائية – بح��ة خالد
الشارقة – دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

هاتــف: 65563399 (971+)
فاكس: 65567007 (971+)



الـــــدول األعـضـــاء
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ا��مهور�ة اللبنانية

ا��مهور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية

اململكة األردنية الهاشمية

سلطنة ُعمان

جمهور�ة السودان

ا��مهور�ة التو�سية

اململكة العر�ية السعودية

ا��مهور�ة اليمنية

ا��مهور�ة العر�ية السور�ة

جمهور�ة الصومال الفيدرالية

ا��مهور�ة اإلسالمية املور�تانية

جمهور�ة القمر املتحدة

مملكة البحر�ن دولة اإلمارات العر�ية املتحدة

اململكة املغر�ية

جمهور�ة جيبو�ي

دولة لي�يا

دولة قطردولة فلسط�ن

جمهور�ة العراق

دولة الكو�ت

جمهور�ة مصر العر�ية



ب�ت ا����ة املعتمد �� التنمية اإلدار�ة ع�� مستوى الوطن العر�ي
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