
 نشطةأالمؤتمر اإلعالمي األول للترويج إلنجازات و -
 منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك

 تحت رعاية
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية

 2018يناير  23-21 -لتون ر فندق ريتز كا -لقاهرة ا
 

نجازاتنفا وأنشفطتنا وبفرامج عملنفا   في إطار التعريف  بمؤسسفات العمفل العربفي المشفترك واا

يعقففد تحففت رعايففة معففالي األمففين العففام لجامعففة الففدول العربيففة المففؤتمر اإلعالمففي األول للتففرويج 

 2018ينففاير  23-21إلنجففازات وأنشففطة وبففرامج مؤسسففات العمففل العربففي المشففترك  ففالل ال تففرة 

 جمنورية مصر العربية.  –القاهرة  –كارلتون ب ندق ريتز 

  

الند  األساسي للمؤتمر هو الترويج اإلعالمي لبرنامج وأنشطة منظمات ومؤسسات العمل 

العربي المشترك والتعري  بنا وبالفدور الف ت تقفوم بفل وال فدمات التفي تقفدمنا والتفرويج إلنجازاتنفا 

براز عملنا وأهدافنا وأنشطتنا ومشاريعنا كبي وت  برة عربية والمساهمة في زيادة وعي المواطن واا

العربففي بمهميفففة العمفففل العربفففي المشفففترك   كمفففا ينفففد  المفففؤتمر إلففف  إيجفففاد  ليفففات لت عيفففل الفففدور 

اإلعالمففي وزيففادة ت اعففل وسففا ل اإلعففالم العربيففة مفف  أنشففطة وبففرامج عمففل جامعففة الففدول العربيففة 

جاح المتميفزة مفن المشفاري  واألنشفطة التفي ومنظماتنا ومجالسنا المت صصة   وتقديم قصص الن

 تن  ها منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك كم رع فنية لجامعة الدول العربية.
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 2018يناير  21األحد  – اليوم األول
 االفتتاحيةالجلسة  1000-1100

  تالوة  يات من ال كر الحكيم 
   العربية )المنسق العام للمؤتمر( واالتحاداتتقديم م تصر لمدير إدارة المنظمات 

 محمد  ير عبد القادر مستشار أول/
   (ممثل مؤسسات العمل العربي المشترك) البحرتم والتكنولوجيا والنقل و الدكتور ر يس األكاديمية العربية للعلسعادة األستا  كلمة 

 األستا  الدكتور/ إسماعيل عبد الغ ار إسماعيل فرج

 )ر يس المؤتمر( االقتصاديةالدكتور األمين العام المساعد ر يس قطاع الشؤون  األستا  كلمة سعادة  االفتتاحيةوقا   الجلسة 

 كمال حسن عل  األستا  الدكتور/
  )كلمة معالي األمين العام ) راعي المؤتمر 

 أحمد أبو الغيط معال  السيد/
  تكريم بعض الش صيات العربية 

 المعرض واألحاديث الصح ية واإلعالمية احتافت 1100-1200
 استراحة

 برنامج المؤتمر
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 جلسات اليوم األول
  المنطقة العربية في التنموتالتشغيل والحد من البطالة ودور الشباب  االولي الجلسة  1200-13:45

 (لعربيةااألستا / فايز المطيرى )المدير العام لمنظمة العمل  ر يس الجلسة
 الدكتور/  الد السقط  )األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى( مقرر الجلسة

1200 – 1215    منظمة العمل العربية 
1215 – 1230   المنظمة العربية للتنمية االدارية 
1230 – 1245   المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
1245 – 1300    البحرتاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
1300 - 1315    االتحاد  الدولي لنقابات العمال العرب 
1315 - 1330    ادارة الشباب والرياضة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
 التعليقات والمناقشات يديرها ر يس الجلسة                     1345 -1330

 التعليم والبحث العلمي والتحديات الثقافية في المنطقة العربية الثانيةالجلسة  1400-1530
 للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحرت (  )ر يس األكاديمية العربية إسماعيل فرج الغ ارإسماعيل عبد  األستا  الدكتور/ ر يس الجلسة
 الدكتور/ عادل السن )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية( مقرر الجلسة

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المتحدثون 1415 - 1400
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 للطاقة ال ريةالني ة العربية  1430 - 1415

 العربية العلميمجالس البحث  اتحاد 1445 - 1430

 باألمانة العامة لجامعة الدول العربية العلميإدارة التربية والتعليم والبحث  1500 - 1445

 االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرت  1515 - 1500

 والمناقشات يديرها ر يس الجلسةالتعليقات                 1530 - 1515
 غ اء  1600 

 رتالبحاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل  ثقافية تنظمنافنيل أمسية  2000
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 2018يناير  22 االثنين - الثانياليوم 
 الثانيجلسات اليوم 

 وتمثيرها عل  المنطقة العربية  والنازحينالالج ين ومواجنة التطر  وازمة قضايا األمن  الثالثةالجلسة  0930-1100
 لمجلس وزراء الدا لية العرب( المساعد )األمين العام أحمد جواد ربع / اللواء ر يس الجلسة
 الدكتور/ عزام أرميل  )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية( مقرر الجلسة

 جامعة ناي  العربية للعلوم األمنية  المتحدثون 0945 – 0930
0945 – 1000  منظمة المرأة العربية 
1000 – 1015  األمانة العامة لمجلس وزراء الدا لية العرب 
1015 – 1030  والصليب األحمر االحمر المنظمة العربية للنالل 
 التعليقات والمناقشات يديرها ر يس الجلسة                   1100 - 1030

 العربي والما ي الغ ا ياألمن  الجلسة الرابعة 1130-1300
 المنندسين الزراعيين العرب( التحادالدكتور/ يحي  بكور )األمين العام  ر يس الجلسة
 الدكتور/ مصط   رشيد )األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى( مقرر الجلسة

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية  المتحدثون 1145 – 1130
1145 – 1200  المركز العرب  لدراسات المناطق الجافة واألراض  القاحلة 
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1200 – 1215   الني ة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراع 
1215-1230   باألمانة العامة لجامعة الدول العربية  إدارة البي ة واإلسكان والموارد الما ية 
 يديرها ر يس الجلسةالتعليقات والمناقشات                 1300 -1230

 2030دور مؤسسات العمل العرب  المشترك ف  تحقيق أهدا  التنمية المستدامة  ال امسةالجلسة  1330-1500
 األستا ة/ ندى العجيزى )مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدول ( ر يس الجلسة
 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى()األكاديمية االستا ة  / اميرة جمال الدين  مقرر الجلسة

1330 – 1345  
 

 المتحدثون

 إتحاد المستثمرين العرب 
1345 – 1400  إتحاد المصار  العربية 
1400 – 1415  المنظمة العربية للسياحة 
1415-1430   الصندوق العرب  لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماع 
1430 - 1445  إتحاد الغر  العربية 
 التعليقات والمناقشات يديرها ر يس الجلسة                 1500 - 1445

 غ اء 1530
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 2018يناير  23الثالثاء  - اليوم الثالث
 جلسات اليوم الثالث

 نا مؤسساتلعربية و جامعة الدول دور اإلعالم ف  التعري  بمنشطة وبرامج  الجلسة السادسة 0930-1100
 هي اء أبو غزالة )األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم(الس يرة/  ر يس الجلسة
 الدكتورة/ عال البدرى )إدارة المنظمات واإلتحادات العربية( مقرر الجلسة

 إتحاد إ اعات الدول العربية  المتحدثون 0945 – 0930
0945 – 1000  )المؤسسة العربية لإلتصاالت ال ضا ية )عرب سات 
1000 – 1015   العربية لتكولوجيات اإلتصال والمعلوماتالمنظمة 
1015 – 1030   األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -العرب  األمانة ال نية لمجلس وزراء اإلعالم 
 التعليقات والمناقشات يديرها ر يس الجلسة                 1100 - 1030

 والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العرب  المشترك( لبعض التجارب 1عرض ) الجلسة السابعة 1130-1230
 (جمنورية مصر العربية  –سعيد عبداهلل  )وكيل أول وزارة التجارة والصناعة األستا /  ر يس الجلسة

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  المتحدثون 1145 - 1130
1145 - 1200  العربية الدول إتحاد إ اعات 
1200- 1215  منظمة المرأة العربية 
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 التعليقات والمناقشات يديرها ر يس الجلسة 1230 - 1215

 ( لبعض التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العرب  المشترك2عرض ) الجلسة الثامنة 1300-1415
 المملكة العربية السعودية( – وزارة المالية ش )وكيل مساعد /يالشو  بن شويش األستا / حسين ر يس الجلسة

 منظمة العمل العربية   المتحدثون 1315 – 1300
1315 – 1330  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
1330 - 1345  جامعة ناي  العربية  للعلوم االمنية 
1345 - 1400   جامعة الدول العربية –بوابة الشبكة العربية للمعلومات 
     التعليقات والمناقشات يديرها ر يس الجلسة                 1400-1415

طالق البيان  التوصيات الجلسة ال تامية  1430-1530  ألعمال المؤتمر ال تاميواا
 ر يس المؤتمر - االقتصاديةاألمين العام المساعد ر يس قطاع الشؤون  -الدكتور/ كمال حسن عل   ر يس الجلسة 

 المنسق العام للمؤتمر - العربية واالتحاداتمدير إدارة المنظمات  -مستشار أول/ محمد  ير عبد القادر  الجلسةمقرر 
 ممثل عن مؤسسات العمل العربي المشترك  - المشاركين

 والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربي المشترك .  ممثل عن جلسات التجارب -
 غ اء                                                         15:30

 


