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The Alliance for Arab Women - رراابطة االمرااةة 
االعربيیة NGO 

رراابطة االمرأأةة االعربيیة هھھھي منظمة غيیر حكوميیة  مشهھرةة بوززااررةة االشئونن 
ااالجتماعيیة عامم1987 تحت ررقم  154ووتم توفيیق أأووضاعهھا ططبقا 

للقانونن ررقم 184 لسنة  ٬2000، هھھھدفهھا ثقافي ووااجتماعي.

مركز تنميیة االمرأأةة في مجالل االمشرووعاتت االصغيیرةة

بدأأ االمركز نشاططهھ في 2001 بموجب ااتفاقيیة االتعاوونن االموقعة مع 
االوكالة ااألمريیكيیة للتنميیة االدووليیة ثم أأصبح االمركز تحت ااإلشراافف 

االكامل للمجلس منذ سبتمبر ٬2005، وويیداارر بأسلوبب إإددااررةة االمنظماتت غيیر 
االهھاددفة للربح وويیقدمم االمركز للمرأأةة في مجالل االمشرووعاتت االصغيیرةة 

خدماتت متميیزةة نظيیر مقابل ررمزيي.

Women and Memory Forum WMF - مؤسسة 
االمرأأةة وواالذااكرةة NGO 

تشكلت “االمرأأةة وواالذااكرةة” عامم ٬1995، من مجموعة من االباحثاتت 
وواالباحثيین االمهھموميین بتغيیيیر االصورر االنمطيیة للنساء فى االثقافة االسائدةة٬، 
ااررتكاززاا على منظورر االنوعع ااالجتماعي (االجندرر)؛ حيیث تمثل االصورر 

ووااألفكارر االثقافيیة االسائدةة حجر عثرةة أأمامم تحسيین أأووضاعع االنساء 
ووحصولهھن على حقوقهھن.

The National Council for Childhood & 
Motherhood - NCCM االمجلس االقومى للطفولة ووااألمومة

Gov مجالس حكوميیة 
مصريیة

The National Council for Childhood & Motherhood 
(NCCM) was established in 1988 as the highest 
government authority entrusted with policymaking, 
planning, coordinating, monitoring and evaluation of 
activities in the areas of protection and child 
development.

WOMEN 
االسيیدااتت



مؤسسة االمرأأةة االجديیدةة NGO 

مركز ددررااساتت االمرأأةة االجديیدةة نؤمن بحق االنساء غيیر االمشرووطط في 
االحريیة٬، االمساووااةة٬، وواالعداالة ااالجتماعيیة كما نؤمنانن حقوقق االنساء 

ااالجتماعيیة٬، االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة٬، حقوقهھن ااالنجابيیة وواالحق في 
االموااططنة جزء ال يیتجزأأ من حقوقق ااالنسانن ٬، ووفي هھھھذاا ااالططارر ترىى 

االمؤسسة اانهھ ال يیمكن فصل االنضالل من أأجل حقوقق االنساء عن نضالل 
ااألمم وواالشعوبب من أأجل االعداالة٬، وواالتحررر من االقمع

جمعيیة نهھوضض ووتنميیة االمرأأةة NGO 

Association for the Development & Enhancement of 
Women Cairo, Egypt ADEW believes that the status 
of Female Heads of Households FHHs a traditionally 
neglected and disempowered segment of Egyptian 
society, can only be enhanced by empowering these 
women socially , legally and economically جمعيیة أأهھھھليیة 
 مصريیة مستقلة ٬، تعمل بشكل مباشر مع االنساء االمعيیالتت ووأأسرهھھھن وو
فئة االشبابب٬، فى أأفقر مناططق االقاهھھھرةة االكبرىى - االمناططق االعشواائيیة

االمؤسسة االتنمويیهھ للسيیدااتت االمصريیاتت للعمل االحر ااووتادد NGO 

AWTAD Women's Association in Egypt Association 
for Women's Total Advancement & Development 
AWTAD in Egypt a non-profit association, led by a 
group of businesswomen and executives, who believe 
in the future of women in Egypt 



Arab Business WomenCouncil - مجلس سيیدااتت 
ااألعمالل االعربب NGO 

االمجلس االعربي لسيیدااتت ااألعمالل هھھھو جمعيیة ااقتصادديیة عربيیة غيیر 
حكوميیة ال تهھدفف االى االربح تعمل تحت ررعايیة جامعة االدوولل االعربيیة٬، 

ووتضم في عضويیتهھا جمعيیاتت ووهھھھيیئاتت ووااتحاددااتت ووشركاتت سيیدااتت 
ااألعمالل في االبلداانن االعربيیة كما تضم االفرووعع أأوو ااألقسامم أأوو االشعب أأوو 
االلجانن االنسائيیة ضمن االغرفف أأوو ااالتحاددااتت وواالمجالس االقطريیة٬، االتي 

تماررسس عضوااتهھا ااألعمالل االتجارريیة أأوو االصناعيیة أأوو االزررااعيیة أأوو 
االخدميیة ووتكونن مسجلة في بلدهھھھا بموجب قواانيین ووأأنظمة تلك االدوولة.

جمعيیة سيیدااتت ااألعمالل االمصريیة لدعم االمرأأةة في رريیاددةة ااألعمالل NGO 

وو هھھھي االجمعيیة  ااألوولى وو االوحيیدةة االتي تهھتم بسيیدااتت ااالعمالل في مصر وو 
تاسست في مصر كمؤسسة غيیر حكوميیة  بتارريیخ 13-يینايیر- 1995 

كجمعيیة مركزيیة في ااإلددااررةة االعامة للمنظماتت وو ااإلتحاددااتت من مصر وو 
تغطي أأنشطتهھا االجغراافيیة في جمهھورريیة مصر االعربيیة



االجمعيیة االنسائيیة لتحسيین االصحة NGO 

بدأأتت فكرةة إإنشاء جمعيیة تحسيین االصحة أأثر االندااء االذيي ووجهھهھ ووززيیر 
االصحة عامم 1936 للمساهھھھمة في موااجهھة مرضض االدررنن االذيي كانن 

منتشرااً بشكل ووبائي في ذذلك االوقت. ووتأسست االفرووعع تباعاً في معظم 
محافظاتت مصر حتى بلغ عدددهھھھا حاليیاً 27 فرعع تعمل في جميیع ميیادديین 

االرعايیة االصحيیة وواالتنمويیة للمرأأةة وواالطفل.
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جمعيیة سوااعد شبابب مصر لتنميیة االمجتمع NGO

منظمة غيیر رربحيیة تم اانشاءهھھھا ططبقا للقانونن ررقم 84 لسنة 2002 تحت 
ااشراافف ووززااررةة االتضامن وومشهھرةة برقم 4133 بتارريیخ 27 / 9 لسنة 
2011. مؤسسة من مؤسساتت االمجتمع االمدني تقومم على فكر جديید 

ووتتبنى فكر االتكافل ااالجتماعي ووتؤمن بأنن معظم مشكالتت االمجتمع 
يیمكن اانن يیتم حلهھا. ووتستهھدفف تنميیهھ االمجتمع في االمجاالتت ااالجتماعيیهھ - 

ااالقتصادديیهھ - االبيیئيیهھ - االثقافيیهھ – االعلميیهھ من خاللل ددررااساتت معتمدةة 
وومتخصصة

YOUTH 
االشبابب



Development No Borders - تنميیة بال حدوودد NGO

Development No Borders (DNB ) is an Egyptian 
NGO based on voluntary work of young people aged 
between 18-35 who aim to develop  themselves and  
their  society. In the international level we care about 
subjects like culture understanding and diversity, 
xenophobia, racism and discrimination and for sure 
other topics related to youth development.

Dreamers of Tomorrow (DoT), Cairo - االحالمونن 
بالغد NGO

Seeks a community of an empowered generation of 
young change agents who are capable of contributing 
to the development process of Egypt. Aiming at: 
Increasing youth employability through innovative 
Education techniques,  Fostering Cross-Cultural 
understanding and Inter-Cultural Dialogue,  Raising 
awareness for health and environmental protection, 
and Rooting youth active engagement in the civic life.

The Egyptian association for youth and 
community development "eaycd" NGO

An Egyptian non-profit organization concerned with 
youth as actors in the development of their 
communities Sought through the adoption of 
methodologies and capacity building support to 
involve young people in making decisions on their 
communities and to tackle their problems in a 
positive  way ،٬ Convey the values of positive 
participation and democratic approach.

AlRehab Association for Community 
Development in Assiut NGO

Al Rehab Association for Social Development in 
Assuit, registration number 1362/2014 under the 
umbrella of Ministry of Social Solidarity and Justice, 
works to promote and protect human rights of 
Egyptian citizens. The Association is concerned 
about marginalized groups including children, 
women, youth, and victims of torture and violations 
of human rights in Egypt



Egypt's Youth for Development Association in 
Minia NGO

Egypt's Youth for Development Association in Minia 
is a social, technical and financial institution aims to 
improve the standard of living for the family and 
reduce unemployment among youth and attention to 
women\'s empowerment, is also seeking to influence 
the public decision-making by providing programs of 
comprehensive development of targeted and adopt 
strategies for advocacy and lobbying.

 Meshwar Association - جمعيیة مشواارر لتنميیة االمجتمع
for Community Development (Meshwar), Giza NGO

Meshwar is non-governmental organization registered 
under number 1917 for the year 2003 under the 
supervision of the Ministry of Social Solidarity. Brief 
Mission Statement of the Organization The 
improvement of the quality of human resources 
within the community though development of the 
abilities and capabilities of the beneficiaries, 
volunteers and donors through charity activities and 
development programs such as food and health 
supplies, educational and awareness programs.

Nahdet el-Mahrousa (NM), Cairo - نهھضة االمحرووسة NGO

تعد نهھضة االمحرووسة أأوولل حاضنة لألفكارر االتنمويیة االمبتكرةة فى االشرقق 
ااالووسط وواالمنطقة االعربيیة. ووتعد أأيیضاً ووااحدةة من االحاضناتت االقليیلة فى 
االعالم االتى تحتضن االمشارريیع االتنمويیة االتى تعد فى ططورر "االفكرةة". منذ 

نشأتهھا٬، قامت جمعيیة نهھضة االمحرووسة بإحتضانن 40 مشرووعع 
مجتمعي فى مجاالتت متعدددةة منهھا تنميیة االشبابب٬، االتعليیم وواالتوظظيیف٬، 

االخدماتت االصحيیة٬، ااالهھھھتمامم بالبيیئة٬، وواالتقدمم االعلمى ووأأيیضاً االفن وواالثقافة 
وواالهھويیة االمصريیة. يیصل تأثيیر رروواادد ااألعمالل االمجتمعيیة بالجمعيیة 

. ً لحواالى 50000 شخص فى مصر سنويیا



Sustainable Development Association SDA NGO

Sustainable Development Association SDA is the 
NGO which YES Country Network Egypt has 
established to develop and implement youth projects 
in Egypt. SDA is the legal entity of YES Country 
Network Egypt, together we will achieve the 
objectives of the YES Decade Campaign.

Youth Association for Population and 
Development جمعيیة االشبابب للسكانن وواالتنميیة NGO

تأسست جمعيیة االشبابب للسكانن وواالتنميیة خاللل االنصف االثاني من 1995 
بمجموعة من االشبابب االمتطوعع االذيي شارركك في أأعمالل تنظيیم ووإإددااررةة 

االمنتدىى االدوولي للسكانن وواالتنميیة االذيي عقد في مصر وواالذيي ااعتمدتت فيیهھ 
االحكومة االمصريیة على مجموعة من شبابب االجامعاتت االمصريیة كانن 

عدددهھھھم 1200 شابب ووفتاةة تلقواا تدرريیباتت مكثفة لمدةة ثالثث أأشهھر للتطوعع 
في تنظيیم أأعمالل االمنتدىى ٬، وومن خاللل مشارركة هھھھؤالء االشبابب في 

االمنتدىى نبعت فكرةة إإنشاء مؤسسة شبابيیة تتوحد من خاللهھا جهھوددهھھھم 
لتستفيید االتنميیة في مصر من جهھوددهھھھم ووططاقاتهھم ٬، حيیث قامواا بتأسيیس 

أأوولل جمعيیة يیكونن االمكونن االرئيیسي فيیهھا من االشبابب .
Alashanek Ya Balady | Association for 
Sustainable Development- جمعيیة علشانك يیا بلديي 
للتنميیة االمستداامة NGO

تهھدفف االجمعيیة لخلق نماذذجج تنمويیة ااقليیميیة بهھدفف ضحر االفقر ووتعزيیز 
االكراامة ااالنسانيیة٬، من خاللل تحسيین قدررااتت االشبابب ووتوفيیر االفرصص لهھم٬، 

ممايیساهھھھم فى ااررتفاعع االمستوىى االمعيیشى للمجتمعاتت ااألقل حظا.
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AGRICULTURE 
االزررااعة



كارريیتاسس مصر NGO

تأسست أأوولل كارريیتاسس٬، في مديینة "فراايیبوررغغ"- أألمانيیا عامم ٬1897، 
كمؤسسة للعمل ااالجتماعي ااإلنساني٬، حيیث كرست جهھوددهھھھا للوقوفف إإلى 

جانب ضحايیا االكوااررثث االطبيیعيیة٬، ووضحايیا االحرووبب وواالنزااعاتت٬، 
وواالمهھاجريین. كما ووضعت في ااعتباررهھھھا ضرووررةة االعمل على تخفيیف آآالمم 
االناسس٬، وومساعدتهھم في مكافحة االجوعع٬، وواالمرضض٬، وواالعوزز٬، وواالتهھميیش٬، 
ووااإلددمانن! ووجميیعهھا أأهھھھداافف تصف معنى ااسمهھا٬، حيیث تعني "كارريیتاسس" 

باللغة االالتيینيیة .."االمحبة".  ووقد بلغ عددد االدوولل االتي تتوااجد بهھا  165 
ددوولة٬، بيینما تعمل فعليیا في 200 ددوولة من أأكثر االدوولل فقراا ووااحتيیاجا في 

االعالم.

االهھيیئهھ االقبطيیهھ ااالنجيیليیهھ للخدماتت ااالجتماعيیهھ NGO

تسعى االهھيیئة نحو تأكيید قيیمة االحيیاةة ااالنسانيیة وو ااالررتقاء بنوعيیتهھا٬، وو 
االعمل نحو تحقيیق االعداالة وو االمساووةة وو نشر االفكر االمستنيیر٬، وو تأكيید 

ااألخالقيیاتت وو االقيیم ااالنسانيیة االمشتركة االتي تدعو االيیهھا ااالدديیانن وو ترسيیخ 
مشاعر االوالء وو ااالنتماء وو ااحتراامم االتعددديیة وو قبولل ااالخر

Horticultural Export Improvement Association 
جمعيیة تنميیة ووتطويیر االصاددررااتت االبستانيیة - NGO

Established in 1996, HEIA expanded in a very short 
time to reach currently 500 members who represent 
producers, exporters, suppliers of horticultural 
products, and companies working in agricultural 
equipment and packaging material supply. HEIA 
encompasses a group of highly qualified and 
recognized agricultural specialists and experts as well 
as offers a wide range of services. Our main office is 
in 6th of October City. HEIA has also established an 
office in Luxor since 2003 to improve and promote 
horticultural exports from Upper Egypt.



 Knowledge Economy - مؤسسة إإقتصادد االمعرفة
Foundation NGO

KEF aims at developing knowledge management and 
dissemination in business activities, by combining 
social development projects to a business oriented 
approach, enabling bottom-up empowerment. - KEF 
focuses on the agrifood supply chain sector as it 
represents 50%+ of the Egyptian economy and of 
Egyptians livelihoods, together with the largest 
MSMEs component to address the absence of 
linkages in the agrifood supply chain through the use 
of ICT based solutions - mobile/web - to help small 
farmers accessing their markets while enabling large 
operators to control their supplies as well as 
providing interactive tools and information to 
leverage exchanges among all stakeholders.

ااالتحادد االعامم لمنتجى وومصدررىى االحاصالتت االبستانيیة Gov

ااالتحادد االعامم لمنتجي وومصدرريي االحاصالتت االبستانيیة بموجب قانونن 
خاصص صدرر بالقراارر االجمهھورريي ررقم 68 لسنة 1971.  وويیفوضض االقانونن 
لالتحادد للقيیامم بكافة ااألنشطة االتصديیريیة ووااالستيیراادديیة وواالتجارريیة االتي من 

شأنهھا االنهھوضض بمستوىى ااإلنتاجج االزررااعي االمصريي وواالمنتجيین 
وواالمصدرريین للحاصالتت االزررااعيیة االبستانيیة كالفاكهھة وواالخضر 

ووااألعشابب االطبيیة وواالعطريیة ووززهھھھورر االقطف. ووقد أأتاحح االقانونن لالتحادد أأنن 
يیقبل لعضويیتهھ جميیع االكيیاناتت االحقيیقيیة ووااالعتبارريیة االعاملة في مجالل 
إإنتاجج ووتصديیر االحاسالتت االبستانيیة ووفي مجالل االمدخالتت االمتعلقة بهھا 

كالتقاوويي ووااألسمدةة وومعدااتت االتعبئة وواالتغليیف ووشركاتت االشحن االبحريي 
وواالبريي وواالجويي.



هھھھيیئة كيیر االدووليیة فى مصر NGO

هھھھيیئة كيیر مصر تخدمم ااألفراادد وواالمجتمعاتت وواالجمعيیاتت االمحليیة في 
االمناططق ااألكثر فقراا في مصر منذ عامم ٬1954، ووهھھھي جزًء من هھھھيیئة 
كيیر االدووليیة  . بدأأتت هھھھيیئة كيیر عملهھا في مصر بتقديیم برنامج للتغذيیة 

االمدررسيیة على االصعيید االوططني. ووقد توقف االمشرووعع عامم ٬1967، وولكن 
عاددتت هھھھيیئة كيیر إإلى مصر في عامم ٬1974، وومنذ ذذلك االوقت قامت 

بإنشاء ووإإددااررةة مجموعة متنوعة من مشارريیع االتنميیة. وومنذ عامم ٬1986، 
ووسعت االهھيیئة من أأنشطتهھا في مجاالتت أأكثر تنوعا٬، ووتحولل محورر 

نشاططهھا من تقديیم االخدماتت االمباشرةة االي أأساليیب أأكثر ااستداامة تهھدفف إإلى 
بناء االقدررااتت االبشريیة وواالمؤسساتت االمحليیة. ووتركز هھھھيیئة كيیر أأعمالهھا في 
االمقامم ااألوولل فى صعيید مصر ٬، حيیث تعمل بشكل ووثيیق مع االمجتمعاتت 

االفقيیرةة وواالمهھمشة ٬، وواالمجتمعاتت االمدنيیة ٬، وواالمؤسساتت االحكوميیة لتطبيیق 
االنهھج االحقوقي من أأجل تحسيین سبل االمعيیشة على أأساسس مستداامم.

جمعيیة ررسالة لألعمالل االخيیريیة NGO

جمعيیة ررسالة لألعمالل االخيیريیة هھھھي جمعيیة خيیريیة تقومم بالكثيیر من 
ااألنشطة في مصر٬، تأسست عامم 1999 كحركة ططالبيیة في كليیة 

االهھندسة جامعة االقاهھھھرةة ثم أأشهھرتت كجمعيیة خيیريیة في 29/5/2000 
وولهھا االعديید من االفرووعع االتي تنتشر على مستوىى االجمهھورريیة وواالمتمثلة في 

. ً أأكثر من 60 فرعا



بناء  االقدررااتت٬،  وواالتسويق٬،  تصنيیع  ااألغذية  ووغيیر  ذذلك)  	االنشاطط االمنطقة  أأوو  االقرية  ددااخل  االبلد االبريد  اااللكترووني
Activity	  (Capacity	  Building,	  Marketing,	  Food	  Processing	  &	  Others)	  Region	  or	  Village	  within	  the	  Country	   Email	  Address	  

تعمل االراابطة كمظلة لشبكة من االجمعيیاتت ااألهھھھليیة ووتتعاوونن مع االهھيیئاتت 
وواالمؤسساتت وواالمنظماتت ااألخرىى فى مصر وواالبلداانن االعربيیة لنهھوضض االمرأأةة من 
خاللل االتأثيیر في االسيیاساتت وواالتشريیعاتت ووتقديیم االخدماتت وواالبراامج االتى توفر لهھا 

ااألمن ووااألمانن ووفقا للمنظومة االمتكاملة لحقوقق ااإلنسانن 28 Adly Street, Down Town, Cairo aaw@link.net

تقديیم االمعلوماتت االمتعلقة بالمشرووعاتت االصغيیرةة حيیث يیقدمم االمهھاررااتت االبحثيیة 
وواالتسويیقيیة وواالمحاسبيیة ووااإلدداارريیة للسيیدااتت االرااغباتت في إإقامة مشرووعاتت صغيیرةة 

ووتزوويیدهھھھن بالمعلوماتت االالززمة ووتشجيیعهھن على ااالستفاددةة من تكنولوجيیا 
االمعلوماتت في مجالل االمشرووعاتت االصغيیرةة. كوررنيیش االنيیل – االتحريیر – االقاهھھھرةة 1113

االبحث في أأددوواارر االنساء في االتارريیخ االثقافي وواالفكرىى ووتوثيیق مساهھھھماتهھن. تكويین 
شبكاتت لتباددلل االمعلوماتت وواالخبرااتت٬، محليیا٬، ووإإقليیما٬، ووددووليیا٬، من أأجل ددعم 

ااألبحاثث ووااألنشطة٬، ووااإلسهھامم فى االتوااصل مع االثقافاتت ااألخرىى٬، ووخاصة ثقافاتت 
االجنوبب٬، فى مجالل ددررااساتت االنوعع٬، من خاللل االحواارر وواالترجمة. ددعم أأنشطة 

االتدرريیب ووبناء قدررااتت االمنظماتت االنسائيیة وواالحركاتت االنسويیة. نشر االوعى 
بالمساووااةة فى االنوعع ووحقوقق االنساء٬، ووخاصة بيین االتربويیيین وواالمعلميین٬، من خاللل 

نشر مواادد ثقافيیة تربويیة٬، ووقصص نسويیة٬، وورروواايیاتت شعبيیة٬، وومواادد تدرريیبيیة. شاررعع سليیمانن أأباظظة – االمهھندسيین 12 wmf@wmf.org.eg

 االمجلس هھھھو االسلطة االعليیا االتي تتولى ااقترااحح االسيیاسة االعامة االتيیيیسيیر عليیهھا وولهھ أأنن 
يیتخذ مايیرااهه الززماً من االقرااررااتت لتحقيیق االغرضض االذيي قامم من أأجلهھ

بأوولل كوررنيیش االنيیل االمعادديي بجوااررمستشفي االسالمم 
االدوولي

WOMEN 
االسيیدااتت



 شش عبد االمنعم سند٬، متفرعع من شاررعع أأحمد  14
عراابي - االمهھندسيین - االجيیزةة nwrcweb@gmail.com

براامج االجمعيیة: برنامج االقرووضض االجماعيیة ٬، برنامج ااإلقرااضض االفرددىى ٬، برنامج 
االتأهھھھيیل وواالتوظظيیف ٬، برنامج االمساعدةة االقانونيیة ٬، برنامج االتوعيیة االصحيیة ٬، 
برنامج االمرأأةة االعربيیة تتكلم ٬، برنامج محو ااالميیة ٬، برنامج ااحالمم االبناتت ٬، 
برنامج االمنح االدررااسيیة ٬، برنامج تنظيیم االمجتمع ٬، برنامج االحد من االعنف ٬،

 8/10 Mat'haf El-Manial Street Box 1065 
El Ataba Street- Cairo 8/10 شاررعع متحف 
االمنيیل- االدوورر االثاني وواالخامس

adew@adew.org 
news@adew.org

A Village a Time: A Village a Time is a program directed at 
improving the quality of life of people in remote areas by 
providing them with technology that will enable them to 
increase their access to essential goods/services. Promoting 
Women Economic Empowerment (PWEE- Program): PWEE 
program is a program aimed to help women entrepreneurs 
grow.

AWTAD: 19 151  Street, Maadi, Cairo, 
Egypt

admin@awtad-‐
egypt.org



 عقد ملتقى ااقتصادديي لسيیدااتت ااألعمالل االعربيیاتت سنويیا في ااحدىى االدوولل االعربيیة .1
 تحت ااسم " االملتقى ااالقتصادديي لسيیدااتت ااألعمالل االعربيیاتت ". 2. عقد ااجتماعاتت
 قطاعيیة في مجاالتت أأعمالل مختاررةة بهھدفف االتنسيیق بيین سيیدااتت ااألعمالل االعامالتت
 ضمن ااالختصاصاتت االمختلفة. 3. االعمل على تنفيیذ االقرااررااتت ووبراامج االعمل االتي
 يیعتمدهھھھا االمجلس ااالقتصادديي ووااالجتماعي بجامعة االدوولل االعربيیة أأوو االمجالس
 االوززاارريیة االعربيیة ااألخرىى االمتخصصة. 4. ااقامة عالقاتت للتعاوونن وواالتنسيیق بيین
 االجمعيیاتت ووااالتحاددااتت االعربيیة لسيیدااتت ااألعمالل وواالمؤسساتت االعربيیة االمعنيیة
 بتنميیة االتجاررةة ووااالستثمارر االعربي. 5. االعمل كحلقة ووصل بيین االجمعيیاتت
 ووااالتحاددااتت االعربيیة لسيیدااتت ااألعمالل وواالجهھاتت االحكوميیة االعربيیة لتيیسيیر ووتذليیل
 االعقباتت أأمامم اانسيیابب حركة االتجاررةة بيین االدوولل االعربيیة. 6. ااقامة مرااكز تجارريیة
 وومعاررضض للمنتجاتت االعربيیة بالدوولل االعربيیة ددعما للتجاررةة االعربيیة االبيینيیة٬، ووكذلك
 بالدوولل ااألجنبيیة ددعما للصاددررااتت االعربيیة. 7. تمثيیل مجتمع سيیدااتت ااألعمالل
 االعربيیاتت في االمحافل االدووليیة ووااقامة عالقاتت تعاوونن مع االتنسيیق وواالتعاوونن مع
 جمعيیاتت سيیدااتت ااألعمالل ووااالتحاددااتت في االدوولل االعربيیة. 8. ااصداارر ااألددلة
 وواالنشرااتت االتعريیفيیة الظظهھارر ددوورر سيیدااتت ااألعمالل االعربيیاتت. 9. تنظيیم االدووررااتت
 االتدرريیبيیة للمرأأةة االعربيیة في مجاالتت ااالقتصادد ووااألعمالل ووااالددااررةة. 10. ااقامة
 االعالقاتت وواالتعاوونن مع ااالتحاددااتت االعربيیة للمستهھلكيین لتأكيید ددوورر سيیدةة ااألعمالل
 .االعربيیة في ضبط جوددةة االمنتجاتت االعربيیة ووفي ترشيید االنمط ااالستهھالكي االعربي
 االتوعيیة ااالعالميیة باألبعادد ااالقتصادديیة الستهھالكك االمنتج االعربي على أأساسس .11
.االمصالح االمتباددلة

 فى دديیسمبر 2006  قررر االمجلس نقل االمقر من 
االقاهھھھرةة إإلى ددوولة االكويیت

m.messelhey@gmail.
com

ووتهھدفف االجمعيیة إإلى تطويیر مهھاررةة سيیدااتت ااألعمالل في رريیاددةة االمشرووعاتت وو خلق 
جيیل جديید من االسيیدااتت االرااغباتت في االولوجج إإلى سوقق ااألعمالل. وويیتم ذذلك من خاللل 

بناء االقدررااتت وو االتدرريیب للنساء صاحباتت ااألعمالل٬، ووددعم االشركاتت االصغيیرةة 
وواالمتوسطة االتي تمتلكهھا االنساء وو إإضافة قيیمة لمنتجاتت االمرأأةة ٬، كما تساعد في 

إإعداادد وو تنظيیم ااإلررشاددااتت وو االمعلوماتت لتشجيیع االمرااةة على تنفيیذ مشارريیع منتجة. وو 
تعمل االجمعيیة على تنظيیم وو عقد االمؤتمرااتت وو االندووااتت وو االمحاضرااتت ووووررشش 

االعمل لتوعيیة االمرأأةة في مختلف االمجاالتت ااإلقتصادديیة٬، وو إإجرااء االدررااساتت 
ااإلقتصادديیة االمتعلقة بسيیدااتت ااإلعمالل وو االدررااساتت االختصة بسوقق االعمل بالنسبة 

للسيیدااتت وو خطط أأعمالهھن 14 Syria St., Mohandessin, Cairo, Egypt.
ebwaegypt@yahoo.co
m



ووتتضمن هھھھذهه ااألنشطة ااألسوااقق االخيیريیة ووعرووضض ااألززيیاء ووحفالتت االغذااء 
وواالعشاء االتي تتبرعع بإقامتهھا بعض االسفاررااتت ووتباعع تذااكرهھھھا لصالح االجمعيیاتت٬، 

كما تقيیم االجمعيیة االعامة للجمعيیاتت االنسائيیة لتحسيین االصحة سوقق سنويیاً يیضم 
جميیع فرووعع جمعيیة تحسيین االصحة االتي تغطي معظم محافظاتت جمهھورريیة مصر. 

وويیعرضض فيیهھ كل فرعع منتجاتهھ ووصناعاتهھ ااإلقليیميیة االتي ااشتهھر بهھا. كما يیقامم 
أأيیضاً االسوقق االخيیريي االسنويي االذيي تشتركك فيیهھ جميیع االسفاررااتت االعربيیة ووااألجنبيیة 

ووتعرضض فيیهھ كل سفاررةة منتجاتهھا ووصناعاتهھا االوططنيیة االتي ااشتهھرتت بهھا وويیتم 
بيیعهھا لصالح االجمعيیاتت. (االقاهھھھرةة)شش االشيیخ رريیحانن- عابديین  29

general@whia-
egypt.org

بناء  االقدررااتت٬،  وواالتسويق٬،  تصنيیع  ااألغذية  ووغيیر  ذذلك)  	االنشاطط االمنطقة  أأوو  االقرية  ددااخل  االبلد االبريد  اااللكترووني
Activity	  (Capacity	  Building,	  Marketing,	  Food	  Processing	  &	  

Others)	   Region	  or	  Village	  within	  the	  Country	   Email	  Address	  

تقدمم خدمة ااتجوزز بجنيیهھ وو خدمة علم اابنك بجنيیهھ ووخدمة االرعايیة االصحيیة وو 
صندووقق االطوااررئئ٬، ووباالضافة االى تلك االخدماتت ااررااددتت االجمعيیة اانن تساعد 

االموااططنيین بصفة عامة وو ااالعضاء بصفة خاصة بإضافة خدماتت جديیدةة لهھا 
وومنهھا قرضض االسيیاررةة وو قرضض االسلع االمعمرةة وو ااخيیراا ووليیس ااخراا تقدمم االجمعيیة 

قرضض ااالثاثث االمنزلي شاررعع محى االديین اابو االعز – االدقى - االجيیزةة 16
swa3ed.egypt@gmail
.com

YOUTH 
االشبابب



Activities are categorized under social, Cultural and 
Voluntary activities as non formal educational methods,

2 El-Margoushy st. , Nasr City 11391 , 
Cairo , Egypt dnb@dnbegypt.com	  -‐	  

Youth employment, Youth life skills, Education and 
Innovative learning, Gender equality, Cross-cultural 
understanding, volunteerism, Health and environmental 
awareness, and Youth participation

14 Gamal Eldin Abul Mahasen, Garden 
City – Fourth Floor info@youthdot.org

Arts, Democracy and community development, 
Environment/Sustainable development, Gender, Human 
rights, International/Cultural relations, Media, Research, 
Youth and education

EL GLAA ST .15, FROM TAHA 
HOUSIEN,ARD 
SOULTAN,ELMINIA,ELMINIA,EGYP
T

NAGEH_HOSNEY@YA
HOO.COM

Applying international standards of human rights in Egypt, 
Raising community awareness of democracy and 
mechanisms of practicing democracy, Networking with other 
NGOs to raise awareness of human rights, Establishing legal 
clinics to provide support and legal assistance to 
marginalized and vulnerable groups, Providing advanced 
mechanisms to raise awareness and educate youth, and 
Monitoring and documenting youth issues.

16 Alpetrol tower- second floor- 
algomhurya street- assuit- egypt

alrehab.association@
yahoo.com



With the aim of improving the level of economic and social 
development of young people, women and other groups that 
need support material and technical manner, directly or 
indirectly in Minia Governorate provided Youth Society 
Egypt until now thousands of micro-credit, which amounted 
to 62 870 individuals in the field of lending in 2135 an 
individual in the field of training and 3900 in the field of 
awareness and still the Society seeks to provide all services 
in the field of development for the people of the province of 
Minya. 8 Mostafa Kamel – Ard Sultan El Minya. eyminia@yahoo.com

صناعة االنهھضة بالمجتمع من خاللل االتعاوونن بيین االمتطوعيین وواالمتبرعيین وواالفئاتت 
االمستفيیدةة (ااألسر االفقيیرةة ٬، االقريي االمهھمشة ٬، االشبابب ... ووغيیرهھھھم٬، محارربة االفقر 

االمادديي وواالمعنويي عن ططريیق ررفع االقدررااتت االبشريیة ووااإلستفاددةة من ططاقاتت ااألفراادد 
ووتوجيیهھهھا بشكل إإيیجابي لتحقيیق االنهھضة االشاملة بالمجتمع٬، ااالهھھھتمامم بالتعليیم 

كركيیزةة أأساسيیة للفئاتت االمستفيیدةة االتي ترعاهھھھا االجمعيیة بصفة دداائمة٬، تنميیة االقريي 
وواالمناططق االمهھمشة ااجتماعيیاً ووثقافيیا٬ً، ووتنميیة مهھاررااتت االمتطوعيین في مختلف 

االنوااحي االتنظيیميیة ووااإلدداارريیة وواالقدررااتت االمعرفي.
 شش اابرااهھھھيیم متفرعع من سليیمانن جوهھھھر االدوورر 20

ااالررضي شقة 1- االدقي – االجيیزةة info@meshwar.net	  

تنميیة االشبابب٬، االتعليیم وواالتوظظيیف٬، االخدماتت االصحيیة٬، ااالهھھھتمامم بالبيیئة٬، وواالتقدمم 
االعلمى ووأأيیضاً االفن وواالثقافة وواالهھويیة االمصريیة.

 شاررعع قصر االنيیل , ميیداانن ططلعت حربب , ووسط ١۱٧۷
االبلد , االقاهھھھرةة

info@nahdetelmahro
usa.org



 *Projects *Scholarships *Workshops *Educating Sessions 
*Volunteering Services SDA is about : “Give Youth A 
Chance”

150 Gamal Abd El.Nasr Street, first 
floor, Sidi Bishr Bahary, Alexandria info@sda-‐web.org	  

فى عمليیة االتنميیة ,نشر مفهھومم االتطوعع ,االشبابب االبطالة , االصحة , مكاحة 
اانتشارراااليیدزز ,مكافحة االتدخيین ,مكافحة االمخدررااتت , صحة ااألسرةة , حمايیة 

االطفولة .
االعنواانن :  35 شاررعع االفلكى – بابب االلوقق – االقاهھھھرةة - 

االفرووعع :  على مستوىى االجمهھورريیة yapd@yapd.org.eg

برنامج االتمويیل متناهھھھى االصغر - برنامج االتدرريیب من أأجل االتوظظيیف - برنامج 
االتعليیم وواالتوعيیة - برنامج االتوسع ووااالنتشارر

فيیال ٬20، شاررعع 106 بالمعاددىى٬، االقاهھھھرةة٬، جمهھورريیة 
مصر االعربيیة info@ayb-‐sd.org

بناء  االقدررااتت٬،  وواالتسويق٬،  تصنيیع  ااألغذية  ووغيیر  ذذلك)  	االنشاطط االمنطقة  أأوو  االقرية  ددااخل  االبلد االبريد  اااللكترووني
Activity	  (Capacity	  Building,	  Marketing,	  Food	  Processing	  &	  

Others)	   Region	  or	  Village	  within	  the	  Country	   Email	  Address	  

AGRICULTURE 
االزررااعة



ــعليیم: االحضاناتت -  محو ااألميیة  – ااإلعاقة. االطوااررئئ: االالجئونن  -  ااإلسكانن.  االتـ
ــميیة: االتدرريیب االمهھني - االقرووضض للمشرووعاتت االصغيیرةة - أأططفالل في  خطر -  االتنـ

ــحة:   مكافحة مرضض االجذاامم  االغذااء مقابل االعمل -  ررعايیة ااألمومة وواالطفولة. االصـ
– االتوعيیة االصحيیة-   مكافحة ووعالجج  ااإلددمانن - االمرضى  االنفسيیونن-  االتوعيیة 

بمرضض ااإليیدزز- االمرااكز االصحيیة ااالجتماعيیة.
 شاررعع محمودد صدقي - خلوصي - شبراا- صص.بب 43 1

ررقم بريیديي 11231  - seti@seticenter.org	  
براامج االتخفيیف من حدةة االفقر بيین االفئاتت االفقيیرةة وواالمحليیة٬، براامج إإعاددةة االتأهھھھيیل 

االمجتمعي لألشخاصص ذذوويي ااإلعاقة٬، تعزيیز جوددةة االتعليیم وواالتدرريیب االمهھني٬، 
االرعايیة االبيیئيیة وواالمشارريیع االزررااعيیة٬، براامج االرعايیة االصحيیة االعالجيیة وواالوقائيیة٬، 
بناء االقدررااتت االمؤسسيیة لتحسيین ااألددااء٬، تعزيیز االحكم االرشيید وواالمساووااةة بيین االجنسيین 
بيین مؤسساتت االمجتمع االمدني وو االمؤسساتت االحكوميیة٬، تعزيیز االمشارريیع االصغيیرةة 

وواالمحدووددةة بيین ااألفراادد وواالجماعاتت االفقيیرةة٬، ززيیاددةة االقبولل االمتباددلل وواالتفاهھھھم 
ووااالحتراامم االمتباددلل بيین مختلف فئاتت االمجتمع٬، ززيیاددةة االتفاهھھھم بيین صناعع االسيیاساتت 
ووممثلي ووسائل ااإلعالمم٬، وواالمسؤووليین االحكوميیيین حولل االمخاووفف من االفقرااء٬، تعبئة 
االمجتمعاتت االمحليیة نحو بناء االسالمم في االمنطقة٬، تشجيیع االدعوةة وواالتوااصل من أأجل 

بناء االسالمم.
مربع 1331 شش االدكتورر أأحمد ززكي - االنزهھھھة االجديیدةة , 

االقاهھھھرةة. info@ceoss.org.eg

Technical Services, Quality Services, Certification 
Preparation, Training, Councils, Information Services

El-Mehwar El-Markazi, El-Sarya 
Compound, Building No 4, Block 1/11, 
6th of October City info@heia.org.eg



Small Farmers Marketing Network on Web and Mobile and 
Bottom Up Value Chain Market Linkages 13 Brazil Str. , Zamalek , Cairo  jdf@fiani.com.eg 

االدوورر االعاشر - مبنى االهھيیئاتت وواالشركاتت -  شاررعع 
نادديي االصيید - خلف دديیواانن عامم ووززااررةة االزررااعة بالدقي 

االقاهھھھرةة - مصر mail@upehc.org	  



االتعليیم - االحوكمة وواالمشارركة االمدنيیة - االزررااعة ووإإددااررةة االمواارردد االطبيیعيیة - حقوقق 
االمرأأةة - مباددررةة االتوعيیة االصحيیة فى مكانن االعمل

 ٬،شاررعع ٬106، حداائق االمعادديي٬، االقاهھھھرةة 11431 34
.مكتب بريید 2019 مصر

ااططفالل مرضض االسرططانن٬، مركز ررسالة االطبى٬، االقواافل االخاررجيیة٬، معاررضض 
االدعايیة٬، مشارريیع االخيیر٬، مساعدااتت ااألسر االفقيیرةة٬، مرااكز ررسالة للتدرريیب٬، محو 
ااألميیة٬، قواافل ططبيیة٬، قريیتنا ااحلى٬، فرزز وو معاررضض االمالبس االمستعملة٬، عالجج 

ااالددمانن٬، ززيیاررااتت االخيیر٬، ذذووىى االقدررااتت االخاصة٬، ددررووسس االتقويیة٬، توعيیة اانسانن٬، 
بنك االفقرااء٬، أأنواارر ررسالة٬، أأططفالل قد االحيیاةة٬، أأصدقاء االبيیئة٬، أأسر ررسالة 

بالجامعاتت٬، بنك االدمم٬، إإعمارر االمساجد٬، االمكفوفيین ووضعافف االبصر٬، االقواافل 
االدااخليیة٬، االصم ووضعافف االسمع٬، االخدماتت االطبيیة٬، االتسويیق٬، ااألخخ ااألكبر٬، كفالة 

االيیتيیم٬، ررعايیة االمسنيین٬، اافرحح٬، تحفيیظ االقراانن٬، ااإلططعامم.
 4شاررعع ززكى ررستم من شاررعع حسنيین هھھھيیكل (تقاططع

(شاررعع عباسس االعقادد مع شاررعع االسنهھوررىى
contact_us@resala.or
g



االموقع  اااللكترووني 	في  حالل  توااجدهه  ررقم  االهھھاتف)  ) ااسم االمسؤوولل/االمسؤوولة
Website	   Phone	  Number	  (if	  available)	   Name of contact person

http://www.theallianceforarabwome
n.org/ 2023928153 دد / مديیحة محمد االسفطي - ررئيیس مجلس ااإلددااررةة

www.afkargadeda.org - 
www.cleostore.com حنانن أأبواالعزمم - مديیر االمركز 5747980 - 5748494

http://www.wmf.org.eg/%d8%ad%d
9%88%d9%84%d9%86%d8%a7/

+(202)37613484 - 
+(202)37498197- 
+(202)37497527 االدكتوررةة أأمل أأبواالفضل

http://www.nccm.org.eg 25240288

WOMEN 
االسيیدااتت



02/33464901 -  
02/33460898

http://www.adew.org/www/ دد. إإيیمانن بيیبرسس - ررئيیسة مجلس إإددااررةة االجمعيیة 3644324 202

http://awtad-egypt.org/AWTAD/ 02-25280213 Shereen Allam, President/Founder



http://www.abwoc.org/contact.php 96566645161 االشيیخة حصة االصباحح

http://www.ebwa.info/index.htm 
202- 33368304 / 202- 
37495670

Dr. Amany asfour, Vice President 
BPW-Egypt



www.whia-egypt.org 27924496-27962830

االموقع  اااللكترووني
في  حالل  توااجدهه)ررقم  

االهھھاتف  ) ااسم االمسؤوولل/االمسؤوولة

Website	  
Phone	  Number	  (if	  

available)	   Name of contact person

http://swa3edmasr.blogspot.com.eg
/ 0121 118 7810

YOUTH 
االشبابب



http://www.dnbegypt.com/home 202-6701727 Ayman.elshamy@dnbegypt.com

http://youthdot.org/
Tel/fax: +2 02 27940797 | 
Tel: +2 02 27931111 Amr Abdallah - chairman

http://mail.euromedalex.org/fr/me
mbers/egyptian-‐association-‐youth-‐
and-‐community-‐development-‐
eaycd-‐1 1271159399 NAGEH HOSNI ALI- chair person

http://www.annalindhfoundation.or
g/members/alrehab-‐association-‐
community-‐development-‐assiut 02/088/2289804

Mr. Mohamed Said Elyaddak, 
Chairman



https://www.orange.eg/en/about/com
pany-overview/social-
responsibility/initiative-
200hands/trained-employed/egypt-
youth-association 2354675 – 2331002 (086) Atef Helmy, Chairman

http://www.meshwar.net/about-‐
us.html#

01004921010-
01220400443

http://www.nahdetelmahrousa.org/
تليیفونن :  ٠۰٢۲٣۳٩۹٠۰٨۸٠۰٨۸٣۳ فاكس 

٠۰٢۲٢۲٣۳٩۹٠۰٨۸٩۹٠۰٢۲
Ayman Ismail, Board Member - 
ayman.ismail@nahdetelmahrousa.org



www.sda-‐web.org/	   (+2) 555 66 25 

http://ennaa.org/ar/cairo.php?id=1
1

22596388 /02 - 24517679 
/ 02

http://www.ayb-‐sd.org/ayb2/ 02-25253213 دد/ ررغدةة ااإلبرااشى - االمؤسس ووررئيیس مجلس ااإلددااررةة

االموقع  اااللكترووني
في  حالل  توااجدهه)ررقم  

االهھھاتف  ) ااسم االمسؤوولل/االمسؤوولة

Website	  
Phone	  Number	  (if	  

available)	   Name of contact person

AGRICULTURE 
االزررااعة



http://www.caritas-‐
egypt.org/index.html

24323270 (202) - 
24310201 - 24310318 (202

http://ceoss-‐eg.org/ 20226221425/6/7/8 أأ.دد. مرفت أأخنوخخ أأبسخروونن - ررئيیس مجلس ااإلددااررةة

http://www.heiaegypt.com/ 20238371122  Abdel Hamid Demerdash - Chairman



http://www.bashaier.net/
202/27370274 
202/27370273 

Ms. Dorra Fiani, President of the 
Board of Trustees

http://www.upehc.org	  
+20 (2) 3337-2402     +20 
(2) 3760-0986



http://www.care.org.eg/
(202)25260096 , 
(202)25263373.

http://www.resala.org/ar/contact-us
26736600 - 26736601 - 
26736610 - 19450


