
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 

 

 
 
 

 
  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 
 

  

  

 
  

  

        تقرير وتوصياتتقرير وتوصياتتقرير وتوصياتتقرير وتوصيات
 امللتقى األولامللتقى األولامللتقى األولامللتقى األول

        لالحتادات العربية النوعية املتخصصةلالحتادات العربية النوعية املتخصصةلالحتادات العربية النوعية املتخصصةلالحتادات العربية النوعية املتخصصة
        حتت رعاية معايل األمني العام جلامعة الدول العربيةحتت رعاية معايل األمني العام جلامعة الدول العربيةحتت رعاية معايل األمني العام جلامعة الدول العربيةحتت رعاية معايل األمني العام جلامعة الدول العربية

        بعنوانبعنوانبعنوانبعنوان
"دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة "دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة "دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة "دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة 
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 امللتقى األولامللتقى األولامللتقى األولامللتقى األولحمضر حمضر حمضر حمضر 

        لالحتادات العربية النوعية املتخصصةلالحتادات العربية النوعية املتخصصةلالحتادات العربية النوعية املتخصصةلالحتادات العربية النوعية املتخصصة
        بعنوانبعنوانبعنوانبعنوان

        """""دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة القادمة"دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة القادمة"دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة القادمة"دور االحتادات العربية يف منظومة العمل العربي املشرتك يف املرحلة القادمة
        2017////12////27مقر األمانة العامة للجامعة: مقر األمانة العامة للجامعة: مقر األمانة العامة للجامعة: مقر األمانة العامة للجامعة: 

  
لتطورات ونظرًا ل ي المشترك وتفعيل آلياته في إطار تطوير وتفعيل منظومة العمل العرب�������أوال:أوال:أوال:أوال:

فرضت واقعًا جديدًا وأملت تحديات  والتي والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية
جديدة تستوجب على جميع المنظمات واالتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك 

ها بما يتيح األخرى التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها وتفعيل آليات

ربية ومواكبة التعامل اإليجابي مع هذه التطورات والتحوالت في المجتمعات الع

  المستجدات العالمية .
عقد الملتقى األول لالتحادات العربية النوعية المتخصصة بعنوان " دور االتحادات العربية  -

السيد / أحمد رعاية معالي  تتح“القادمة في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة 
الرؤساء واالمناء العامين بمشاركة ابو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية 

لالتحادات العربية النوعية المتخصصة واالمناء العاميين المساعدين بالجامعة ومدراء 
  ( مرفق قائمة المشاركين )  اإلدارات باألمانة العامة للجامعة .

مرحبا  ن العام لجامعة الدول العربيةياالم السيد / احمد ابو الغيطمعالي  الملتقى أعمال افتتح  ا:ا:ا:ا:نينينينيثاثاثاثا

أهمية هذا الملتقى ومؤكدًا أن االتحادات العربية تشكل جزءًا مهمًا بالحضور وموضحًا 
وأساسيًا في منظومة العمل العربي المشترك وتضطلع بدور محوري في إطار منظومة العمل 

تدعم الروابط  ألذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التيالعربي المشترك  باعتبارها ا
المعلومات الالزمة وٕاجراء الدراسات والبحوث والتدريب ، وعقد المؤتمرات  بين أعضائها وتوفي

والندوات وغيرها من الفعاليات التي تسهم في دعم العمل العربي المشترك وهي التي تقدم 
شتى القضايا واألنشطة االقتصادية والتنموية واالجتماعية المشورة والخبرة والنصيحة في 

والثقافية وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسيق في جميع 
مجاالت تخصصها التي تتصل بالمواطن العربي ولها تأثيرًا مباشرًا على مستوى معيشته 

إيجاد رؤية عربية مشتركة متكاملة ة الى ، ومؤكدا اننا بحاج وتوفير العيش الكريم له
أثير لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وخاصة المتصلة بالقضايا التي لها ت

يتطلب تحرك استراتيجي للجامعة والمنظمات مباشر على المواطن العربي  ، مؤكدًا ان هذا 
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يات واألهداف التي تعمل في إطارها واالتحادات العربية يكون مبنيًا على تحديد واضح  لألولو 
ترجمة هذه األهداف إلى حزمة من اإلجراءات  كل مكونات منظومة العمل العربي المشترك و

والخطط والبرامج المحددة والواقعية والفعلية والقابلة للقياس والمرتبطة باطار زمني متفق 
واهمية االتفاق والتوافق  ححححالعمل الذي هو مفتاح النجاالعمل الذي هو مفتاح النجاالعمل الذي هو مفتاح النجاالعمل الذي هو مفتاح النجاومؤكدا على اهمية .عليه لتنفيذها  

مناسبة طيبة لالستماع إلى  معربًا ان هذه والتنسيق فيما بيننا واالبتعاد عن الصدام ، 
وتقديم مقترحات تتعلق بتفعيل وتطوير وتحسين  محاور الملتقىحول المالحظات والمرئيات 

  أداء هذه االتحادات لتحقيق األهداف التي انشأت من اجلها . 
   ة معالي االمين العام لجامعة الدول العربية ) ( مرفق كلم 

مرحبا  / كمال حسن على االمين العام الساعد للشؤون االقتصاديةلدكتور السفير ا سعادةتحدث  ::::    ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

البد  موضحًا انه بالمشاركين في الملتقى االول لالتحادات ومؤكدا على اهمية هذا الملتقي
التي تواجه االتحادات العربية وٕايجاد حلول لمعالجة من مناقشة وبحث المشاكل والمعوقات 

هذه الصعوبات في إطار ما هو متاح من ظروف عمل وٕامكانيات لهذه االتحادات ، وتطوير 
ضرورة  وكفاءة ومهام وخبرات االتحادات العربية النوعية لتبقى بيوت خبرة واستشارات ، 

تشرف عليها االتحادات وّتعرف  إيجاد موضوعات تعزز المشروعات والبرامج التياهمية 
الدول األعضاء والموطن العربي بأهداف وخطط واستراتيجيات هذه االتحادات وما تقوم به 
 من أنشطة وبرامج من أجل خلق وعي عربي متزايد بأهمية هذه االتحادات والدور المطلوب

ساهمة أهمية تقديم تصور وبلورة موضوعات توضح ممنها وتقديم الدعم الالزم لها و 
االتحادات العربية في إيجاد حلول لبعض المشكالت والتحديات التي تواجه المنطقة العربية 

  ودولها.

و  تحدث المستشار اول / محمد خير عبد القادر مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية    :رابعًا رابعًا رابعًا رابعًا 

جامعة  ، وتحدث أوضح أن هذا الملتقي تم االعداد له بمبادرة من معالي االمين العام لل
تحديد األدوار المطلوبة من اسي من الملتقي والذي يتمحور حول عن الهدف االس

 االتحادات العربية المتخصصة كبيوت خبرة عربية في إطار منظومة العمل العربي
وضع مقترحات لكيفية استفادة جامعة الدول العربية في المرحلة القادمة ، و  المشترك 

في منظومة العمل العربي المشترك ،  كممثل للقطاع الخاص من االتحادات العربية
توثيق قنوات التواصل والتنسيق مع االتحادات العربية بما يتوافق مع أهداف وتوجهات و 

النظر في زيادة تفاعل الدول العربية األعضاء مع ، و  منظومة جامعة الدول العربية
قيق ت عمل االتحادات العربية لتحتفعيل آلياتحادات العربية النوعية المتخصصة ، و اال 

معالجة االزدواجية والتداخل في المهام األهداف التي أنشأت من أجلها ، و 
مناقشة الصعوبات ، و  واالختصاصات بين االتحادات العربية النوعية المتخصصة

قام ثم  تحادات العربية النوعية المتخصصة ،والتحديات التي تواجه وتعترض عمل اال 
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 جدول أعمال الملتقىحاور مبنود و  ضاستعرابالمنظمات واالتحادات العربية مدير إدارة 
الدور المطلوب من االتحادات العربية وهي "  اربعة محاور محددة والتي تتكون من

المتخصصة كبيوت خبرة عربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك ، وكيفية 
العربي المشترك من االتحادات العربية  استفادت الدول العربية األعضاء ومنظومة العمل

النوعية المتخصصة والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها ، والصعوبات والمعوقات والتحديات 
التي تواجه وتعترض عمل االتحادات العربية النوعية المتخصصة ، و المقترحات 

 منى، وتوالمبادرات لتطوير وتفعيل عمل االتحادات العربية النوعية المتخصصة " 
تساهم في خروجنا بأفكار محددة ومقترحات حتى  بشأنها  الرؤىوتقديم  تهامناقش

عملية تصب كلها في تفعيل وتطوير وتحسين آداء هذه االتحادات لتحقيق االهداف 
  .المطلوبة 

بعد ذلك استمع معالي االمين العام لمداخالت جميع الرؤساء واالمناء العاميين لالتحادات  �
 ،  ل العربيةوعالقتها بجامعة الدوتحدثوا عن برامج وانشطة االتحادات  العربية والذين

وقدموا بعض المقترحات التي يمكن ان  ، والصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه االتحادات
تساهم في تفعيل وتطوير هذه االتحادات لتقوم بالدور المطلوب منها في اطار منظومة جامعة 

التحادات العربية ودعمها وضرورة عاية جامعة الدول العربية لمنها اهميه ر الدول العربية 
التواصل مع المجالس الوزارية التابعة للجامعة  العربية مع االتحادات العربية المعنية بالمجالس 
الوزارية كل في مجال عمله ، وضرورة ان تقوم الغرف التجارية في الدول العربية برعاية 

ي وملموس ، كما طالب بعض االتحادات العربية بحيث يكون لالتحادات العربية دور حيو 
مرجعية لعمل هذه االتحادات  تحديدالرؤساء واالمناء العاميين لالتحادات العربية بضرورة 

للتنسيق والمتابعة معها ، وإليجاد لغة مشتركة بين االتحادات بعضها البعض وبين االتحادات 
المشترك ،  يبلعمل العر ء ال يتجزأ من منظومة اوالجامعة العربية ، حيث ان هذه االتحادات جز 

وتمنى بعض الرؤساء واالمناء العاميين لالتحادات العربية وضع خطة استراتيجية لالتحادات 
  . واعداد دراسة ميدانية تمنع االزدواجية بين عمل هذه االتحادات العربية

�����א����دא��א���	�������	�د�ذ����מ���
�	���א����ش�::::    خامسًا خامسًا خامسًا خامسًا ���!�א����� ��ن�א���د
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التأكيد على أهمية تطوير أداء وتفعيل عمل االتحادات العربية النوعية المتخصصة وتعزيز دورها من � .1
خالل تحديث آليات عملها وااللتزام باألهداف التي أنشأت من أجلها وتطوير تلك األهداف بما ينسجم 

 والمستجدات الدولية بشكل عام. التحوالتة بشكل خاص و والتطورات العربي

الطلب من كل اتحاد تقديم تصورات ومقترحات محددة لألمانة العامة للجامعة (إدارة المنظمات  .2

األهداف واآلليات  تتضمن هذه المقترحاتواالتحادات العربية) لتفعيل وتطوير فكرة هذا الملتقى بحيث 



 - 4  -

قبل شهرين من  وذلك  سنوي لالتحادات العربية النوعية المتخصصةوالمحاور لعمل هذا الملتقى ال

 تاريخ انعقاد الملتقى. 

وضع خطة عمل تحدد من خاللها مهام االتحادات العربية النوعية وعلى ضوئها يتم تقييم مشاركتها   .3

 في الملتقى وٕاسهاماتها في إطار العمل العربي المشترك.

ملتقى السنوي لالتحادات العربية على أن يكون من صميم اختيار موضوع محوري مستقبًال في ال .4

 اهتمامات ومشموالت إحدى االتحادات أو جميعها ويتم االتفاق عليه.

أهمية بناء شراكات وٕاعداد مشروعات وبرامج بين االتحادات العربية بعضها البعض وبين المنظمات  .5

رك في إطار التنمية الشاملة بالمنطقة العربية المتخصصة من أجل تعزيز وتطوير العمل العربي المشت

 العربية.

عقد ورشة عمل خالل الفترة القادمة يتم فيها مناقشة كيفية تنظيم عمل االتحادات العربية النوعية  .6

المتخصصة ، وٕاعداد معايير وضوابط وقواعد حازمة إلنشاء أية اتحادات عربية جديدة في المنطقة 

 العربية.

ممثلين من  تسعةملتقى مع إنشاء مكتب تنفيذي دائم له يضم في عضويته التأكيد على أهمية هذا ال .7

على ان يتولى المكتب االتحادات العربية واألمانة الفنية للملتقى (إدارة المنظمات واالتحادات العربية) 

أعمال الملتقى ، ويقترح حل للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها االتحادات ووضع  المقترح متابعة

لف القضايا ذات االهتمام المشترك لالتحادات العربية النوعية متكامل عن دراسة مخت تصور

 المتخصصة.

تفويض األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية بجامعة الدول العربية الختيار أعضاء المكتب  .8

 مستقبًال . على ان يقوم اعضاء الملتقى باختيار اعضاء المكتب التنفيذي  للملتقى القادم  التنفيذي

التأكيد على أهمية تحول بعض االتحادات العربية من تكوين وظيفي روتيني إلى بيوت خبرة عربية  .9

 فاعلة تقدم الخبرة واالستشارة والمعلومة للجهات المعنية.

أهمية إيجاد اآلليات المناسبة لتنمية الموارد الذاتية لالتحادات العربية حتى تتمكن من القيام بأعمالهم  .10

 قيق أهدافها التي أنشأت من أجلها.وتح

وضع خطة واستراتيجية إعالمية واضحة للتعريف باالتحادات العربية النوعية المتخصصة وبأهدافها  .11

 وأنشطتها.
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في اللجان الفنية واالستشارية التابعة للمجالس الوزارية  االعضاء في الملتقى مشاركة االتحادات العربية .12

العامة للجامعة أمانتها الفنية وذلك حسب اختصاص ومجال عمل كل اتحاد العربية التي تتولى األمانة 

 عربي.  

 االعضاء في الملتقى  دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في تفعيل مشاركة االتحادات العربية .13

 في أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وحسب مجاالت العمل

 واالختصاص.

دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية إعطاء أولوية لرعاية أنشطة وبرامج االتحادات العربية  .14

المتخصصة األعضاء في هذا الملتقى وذلك وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة من جامعة الدول العربية 

 والخاصة برعاية الجامعة لألنشطة الخارجية.

ة المهنية العاملة داخل االتحادات العربية في تنفيذ برامج عملية التنمية العربية توسيع قاعدة المشارك .15

 الشاملة.

من التقارير التي تصدرها المجالس  االعضاء في الملتقى أهمية توسيع نطاق استفادة االتحادات العربية .16

تقارير والتوصيات التي الوزارية واللجان العاملة في إطار جامعة الدول العربية، وكذلك االستفادة من ال

 تصدرها االتحادات العربية النوعية المتخصصة.  

تضافر جهود االتحادات العربية للمشاركة الفاعلة من خالل فعاليات محددة للمساهمة في إيجاد حلول  .17

ومقترحات لتجاوز اآلثار الناجمة عن النزاعات التي أثرت على النمو االقتصادي لبعض الدول العربية 

 مجال عمله.كل في 

دعوة االتحادات العربية لتنظيم مؤتمر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية االقتصادية  .18

 الشاملة في المنطقة العربية.

وضع رؤية وتصور وبلورة موضوعات توضح مساهمة االتحادات العربية في إيجاد حل لبعض  .19

 ودولها.المشكالت والتحديات التي تواجه المنطقة العربية 

  

  

 

معالجة االزدواجية والسعي والتنسيق في المهام واالختصاصات المتماثلة والمشابهة ألهداف وأنشطة  .20
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مع أهداف وفعاليات بعض الكيانات العربية األخرى في نفس المجال  العربية بعض االتحادات

 والتخصص. 

المشاريع والبرامج التي تنفذها  عرض الموضوعات التي تعرف المواطن العربي باالتحادات العربية وتعزز .21

 هذه االتحادات.

 أهمية تطوير بنية االتحادات العربية النوعية المتخصصة وٕاعداد مؤشرات قياس لعمل هذه االتحادات.  .22

بناء اتجاهات إيجابية نحو أهمية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في االتحادات العربية النوعية  .23

 المتخصصة. 

كثر من بلد عربي لمناقشة قضايا قطاعية حيوية ووضع الحلول المناسبة ومن ثم عقد ورش العمل في أ .24

 مناقشة هذه الحلول مع الحكومات العربية ذات الصلة.   

الموافقة على طلب اتحاد المصارف العربية استضافة الدورة الثانية لملتقى االتحادات العربية النوعية  .25

 .2018عام  المتخصصة في بيروت خالل الربع األخير من
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  قائمة بأمساء املشاركني يف
  امللتقى األول لالحتادات العربية النوعية املتخصصة

  27/12/2017مبقر األمانة العامة للجامعة: يوم األربعاء املوافق 
  

 

�א���د�א���	 ���&������א�+ذא*�! �

  رئيس االتحاد    هيثم الجفانسعادة الدكتور/ 
  0096176121243ت : 
  00963112241267ف : 

Email:president@arabffi.org 
 

  المساعد  ماألمين العا         السيد / فادي جبر 
  00962777848441ت : 

  
  مسؤولة اإلعالم في االتحاد         الجفان هاآلنسة / حيد

�

�א���د�א�,������א���	�! �

 األمين العام لالتحاد  سعادة الدكتور/ سلطان ابو عرابي العدوان 

  +962795600448ت : 
  + 96265062051ف: 

Email: dr.abuorabi@gmail.com 

 

�א����د�א���	 �������!�א����دא�!�وא�	�*! �

  األمين العام لالتحاد  سعادة الدكتور/ أشرف عبد العزيز
 0106553646ت: 
  20822141/  20822144ف: 

Email: info@ausde.org 
  وزير التربية والتعليم األسبق    أ. الدكتور/ منحب محمود كامل الرافعي

Email: mohebalraafe@gmail.com 
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  مستشار  الدكتور/ أحمد بن سالم بن سعيد بالهمام 
  00966505442486ت : 
  20822141/  20822144ف: 

Email: bahmamm@gmail.com 
  

  نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد      فؤادالدكتورة / دعد محمد 
  01223743036ت : 
  20822141/  20822144ف: 

  
Email: DaadFouad@hotmail.com 

 
  األمين العام المساعد لالتحاد    األستاذة / عزة حسين

  01013406530ت: 
  20822141/  20822144ف: 

Email: Trust_svs@yahoo.com 

�א���د�א����-���ن�א���� �

  األمين العام لالتحاد  السفير/ جمال الدين بيوميسعادة 
 33383062 -  01222142831ت: 
  33383059ف: 

Email: gbayoumi@hotmail.com 
  

عضو االتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات   السيد / محمد علي النقي
  الكويتية

  0096597116711ت : 
  0096523985300ف: 

Email: Mohammed@alnaki.com 
  

  مدير العالقات العامة  محمد أحمد علي الفرارجيالسيد/ 
  33383062 -  01001992152ت:

  33383059ف: 
Email: mohmed33383059@gemet.com 

  مدير الشؤون المالية واإلدارية  السيد / خالد محسن صالح أحمد أدهم
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  33383062 -  01003079551ت: 
  33383059ف: 

Email: Khaled_adham1@hotmail.com 
� �

�א����د�א���	 ������!�א�&�د�א��א�&����! �

  األمين العام  السيد / عبد المنعم محمد محمود إسماعيل
  (202+) 22734950/22752189ت: 
  +)202( 22754312ف: 

Email:auied@auied.com 
        aeldib@outlook.com 

 
  مستشار االتحاد السيد / أحمد عبد الخالق عبد المطلب الديب

  (202+) 22734950/22752189ت: 
  +)202( 22754312ف: 

Email:auied@auied.com 
        aeldib@outlook.com 

  

  

 في العالقات الدولية واإلعالم خبير االتحاد  السيد / فوزي عبد اهللا عبد المنعم قنصوه 

  (202+) 22734950/22752189ت: 
  +)202( 22754312ف: 

Email:auied@auied.com 
        aeldib@outlook.com 

�א���د�א������ن�א���� �

  االمين العام لالتحاد  سعادة السيد/ ناصر حمود الكريون
   202+ 27957132ت : 
   202+ 27947719ف: 

Email: arablawyersunion@gmail.com 
  

  األمين العام المساعد ـ العراق     األستاذ/ ضياء السعدي
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  + 9720599101888ت: 
  + 972022980156ف: 

Email: arablawyersunion@gmail.com 
 

  األمين العام المساعد    األستاذ/ سيد حسين شعبان
  01006521652ت: 

    2532403600202ف : 
Email: sayed.shaaban@aol.com 

 
  نقيب المحامين الفلسطينيين     عبيداتمحمد داود األستاذ/ جواد 

  27957132/0020227952486ت : 
  0020227947719ت : 

Email: obidat18@hotmail.com 
 

� �

�א����د�א���	 ��.������وאد�א�	��� �

  األمين العام لالتحاد   سعادة المهندس / أحمد محمود الروسان
  00963-11-611-5412ت : 
     36703 -7955-00962 

 00963-11-612-1731ف: 

Email: aucbm1977@gmail.com 

�א����د�א���	 ���"	���وא�	�*! �

  األمين العام لالتحاد  سعادة الدكتور/ ممدوح رشوان عبد الحكيم
   012227175325ت : 
  24541884ف : 

Email: Eyde20@hotmail.com 
m.rashwan@affye.org 

 
  

  مستشار االتحاد   الدكتور/ صالح عبد الرازق
  01007446211ت: 

  24541884ف : 
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Email: salahrazik@gmail.com 
info@affye.org 

 

أمين عام خبراء البيئة  –الفنية باالتحاد رئيس اللجنة  السيد / مجدي محمد أحمد عالم
  العرب
  01002118593/  01142222122ت: 

  24541884ف : 
Email: Dr_magdy_allam@hotmail.com 
info@affye.org 

  المدير التنفيذي لالتحاد   المهندس / وليد صبحي عبد الستار
  01111775677ت: 

  24541884ف : 
Email: w.sobhy@live.com 
Email: w.sobhy@affye.org 

� �

�א���د�א���0د��ن�א�ز�א���ن�א���� �

  التحادا رئيس  / الوسيلة حسن المنوفلي الدكتور
 +963113335852ت: 
  +963113339227ف: 

Emil: alwa12alwa@gmail.com 
 

  مسؤول إعالمي      السيد / أحمد عبد اهللا متولي
  01229809797ت :             

Email: ahmed-bmw316@hotmail.com 

�א����د�א���	 ������2מ�א��,���1و��و�!�א����ز��� �

  رئيس ا�تحاد   سعادة الشيخ/ مشعل مالك عبدالعزيز الصباح

  +96550 88777ت : 
  +965222274770ف : 

Email: Alsabahkw1@gmail.com 
 

  ا(مين العام ل&تحاد   السيد / أشرف نمر مصطفى منسي

  +96597666410ت: 
  +96522274770ف : 
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Email: Amansi_kw@hotmail.com 

 

  نائب رئيس االتحاد      الدكتور/ رجائي حسين الشتيوي
  01222122323ت: 
  27364242ف: 

Email:drragaie@aol.com 
  

  نائب رئيس ا�تحاد    مستشار د. / سمير جاويد عمر راشد

  01222188877ت: 
  00202 22604449ف:             

Email: s_gaweed@yahoo.com 
  

  مستشار رئيس ا�تحاد ل0ع&م    ا�ستاذة / أماني مدحت الموجي

  01110011878ت: 
  035864523ف: 

Email: elsokelarabia@yahoo.com 

 

�א����د�א���	 ����2��!�א��زو���وא��ز��3 �

  رئيس ا�تحاد  الشيخة / نوال الحمود المالك الصباح 

  +965997667666ت : 
  +96525351414ف: 

Email: Na.alsabah@icloud 

  ا(مين العام ل&تحاد   سعادة ا(ستاذة / تھاني حمد العبيدلي 

  +96590909937ت : 
  +96525351414ف: 

Email: t.obaidli.police@gmail.com 

 

  نائب الرئيس ل&تحاد    السيد / محمد موسى السليم  

  +966506595959ت: 
  +966114608553ف: 

Email: mohd@awasser.com 

 

   عضو مجلس إدارة ل&تحاد      الدكتورة/ الزھراء المدني

  01000082190ت : 
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  +96525351414ف: 
Email: info@zahraelmadany.com 

 

  عضو مجلس ا;دارة     ا(ستاذة / سميرة مبارك القناعي 

  0096599015839ت: 
  +96525351414ف: 

Email: sameera_alq@hotmail.com 

� �

�א�&��د�!�א����א���د� �

  رئيس االتحاد  ة أ. الدكتور/ محيى الدين ابراهيم عبيددسعا
  01006800401ت : 
   00202 27944731ف : 

Email: mohibradna@gmail.com 
 

  
  األمين العام لالتحاد    الدكتور / على محمد ابراهيم

  01222147750ت : 
  26357032ف : 

Email: Apharmu2020@gmail.com 

 
  عضو مكتب تنفيذي (قاري)    ات عبيدمحمد طالل  لطال الدكتور/ 

  962795569826+ت : 
  26357032ف: 

Email: talalob55@yahoo.com 

  
  مدير الشؤون المالية واإلدارية باالتحاد      السيد/ منصور أحمد عوض اهللا

  01145758685ت : 
  01226357032ف : 

Email: Apharmu2020@gmail.com 
 

4��א���'&&!:א����د�א���	 ������ �

  نائب رئيس المجلس الوطني –رئيس االتحاد     سعادة الدكتورة/ بدرية سليمان عباس
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  +249912390053ت:             
  + 24918374074ف:             

Email: bs-a281@yahoo.com 
  

 رئيس االتحاد فرع مصر      الدكتور/ حنان درويش
  01141662299ت:        

Email: Dr_H_M_Darwish@hotmail.com 
  

 رئيس االتحاد فرع السودان    األستاذة/ ازهاء عثمان مراد
  + 249912306136ت:       

Email: Azharosman2010@gmail.com 
 

 رئيس االتحاد فرع مويتانيا     األستاذة/ جميلة اخليفة
   01001948968ت:        

  
  القطاع الحقوقي بفرع مصررئيسة        األستاذة/ ريهام عادل العاصي

  01010000099ت:             
Email: Reham.elassy@yahoo.com 
�

 

�א���د�א5�6�����א���� �

  رئيس االتحاد    اسماء حبشى األستاذة/ 
�

�א���د�א�د	���وא�2����א���� �

  رئيس اتحاد كتاب مصر     سعادة أ. الدكتور/ عالء عبد الهادي
  

  رئيس االتحاد   الهادياألستاذ الدكتور/ محمد عالء عبد 
   01004493941ت:             

Email: drmalaahdy@yahoo.com 
� �

�א���د�א��	د��ن�א���� �

 رئيس االتحاد   سعادة السيد / أحمد محمد سرحان
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  01001948386ت: 
  44919480ف: 

Email: info@arabcreators.org 

          Almobdien22@yahoo.com 

  
  عضو استشاري    السميطالسيد / جاسم عبد الرحمن 

  0096597802010ت: 
Email: jassim.alsumait@yahoo.com 

 
  مستشار إعالمي   الدكتور/ جاسم محمد الياقوت

  966505820040ت: 
Email: alyagout-j@hotmail.com 

� �

� �

 א���د�א����'�ن�א����

  تحاد اال رئيس       حسنيـن محمد ربيع  سعادة أ.د.
  01001085080ت: 
  22870090ف: 

Email: arabhistoryso@hotmail.com 

  امين عام االتحاد  سعادة أ. الدكتور/ محمد عيسى الحريري
  01222185026/011576222267ت: 
  22870091ف: 

Email: arabhistoryso@hotmail.com 

 
  ومسؤول النشاط الثقافي باالتحادنائب رئيس االتحاد  الدكتورة / زبيدة محمد عطا

  33039120/ 01223465425ت: 
  22870091ف: 

Email: arabhistoryso@hotmail.com 

 
  امين عام الصندوق باالتحاد    الدكتور/ حامد زيان غانم

  01001534270ت: 
  22870091ف: 
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Email: arabhistoryso@hotmail.com 

  
�א���د�א���מ������,�ن�א���� �

 رئيس االتحاد       الدكتور/ ابراهيم ابو ذكرىسعادة 
  01001381812/  01222142713ت: 
  +202 38555436ف: 

Email: Ibrahim-zekri@aputv.org 

 
  األمين العام المساعد      األستاذ/ خالد هادي المجرشي 

  01021120497ت:             
  00202 38555436ف:             

  

��א����د�א���	 ���7�د �

  مدير الدائرة المالية واإلدارية    مازنمصطفي وائل محمد سعادة السيد / 
   01223407439ت : 

Email: AFA@arabFertilizer.org  

� �

�א����د�א���	 ���&������א��0د��! �

  مكتب االتحاد بدمشقفي  استشاري  األستاذة / خولة كنينة
  01009004671ت : 

Email: khkonyna@gmail.com 
 

�א���	�!�+��3א�א���د �� �

  األمين العام المساعد       شاهينال/ شاهين علي  السيد
  009611826020ت : 
  009611826021ف: 

Email: shaheen@uac.org.lb 

�א���د�א��&���3א���	�! �

 مدير مكتب االتحاد في القاهرة      السيد / هاني علي عبد اهللا 
  33023760 00202 ت : 

   33440294 00202 ف:  
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Email: hany@uabonline.org 

  مدير الشؤون ا;دارية والمالية    السيد / عمر مصطفى 

  +9611364881ت : 
  +9611364952ف: 

Email: uab@uabonline.org 

�א���د��,��س�א�	��8א���� �א���	�! �

  األمين العام المساعد فتحي امحمد المنصوري  الدكتور/سعادة 

  00249911182495ب : 
  5/00249183434894ف:  

Email: fathi631@yahoo.com 
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  كلمـــــــة

  معالي السيد/ أحمد أبو الغيط

  األمين العام لجامعة الدول العربية

 

  في

  الجلسة االفتتاحية للملتقى األول

 لالتحادات العربية النوعية المتخصصة
  
 

  بعنوان
  "دور االتحادات العربية في منظومة العمل العربي

  المشترك في المرحلة القادمة"
  
  

  2017ديسمبر  27األمانة العامة: 
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  السادة الرؤساء واالمناء العامون لالتحادات العربية النوعية المتخصصة،  
  السيدات والسادة، 

  الحضــــور الكريم، 
يسعدني أن أرحب بكم جميعًا في رحاب الجامعة العربية بمناسبة عقد 

العربية النوعية المتخصصة.. ومما ال شك فيه أن  الملتقى االول لالتحادات
أهمية هذا الملتقي تتمثل في كونه احد حلقات التواصل والتفاعل الجاد والبناء 
فيما بين منظومة العمل العربي المشترك، خاصًة في ضوء التطورات التي 
تشهدها المنطقة العربية من احداث وتفاعالت تتطلب مزيدًا من التالقي 

الجاد والمخلص لبلورة آليات فعالة تتعاطي مع تلك التطورات  والنقاش
واالحداث بإيجابية كي نتجاوزها وننطلق نحو آفاق جديدة أكثر امانًا واستقرارًا 

  وتقدمًا. 

ويعقد الملتقي األول تحت عنوان مهم، وهو "دور االتحادات العربية في 
.. إذ ال يخفى الدور منظومة العمل العربي المشترك خالل المرحلة القادمة"

المحوري الذي تقوم به االتحادات العربية مع باقي مؤسسات العمل العربي 
المشترك في كافة المجاالت ذات الصلة المباشرة بالمواطن العربي.. فهي 
االذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية التي تقدم المشورة والخبرة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.. والنصيحة في شتي القضايا واالنشطة 
لذا، فإن تعزيز دور االتحادات العربية في منظومة العمل المشترك، يعد أمرًا 
هامًا وخطوة ضرورية على طريق تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة، 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وهو األمر الذي سيزيد من مناعة 
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ة ويحصنها في مواجهة تحديات االرهاب والتطرف مجتمعاتنا العربي
  والفوضى.   

  السيدات والسادة، 
أننا ندرك حجم الصعوبات التي تواجه عمل االتحادات العربية وتعوق     

اداء االدوار المطلوبة منها بالشكل األمثل.. ولكن التحديات والظروف التي 
ص للتغلب على أية تواجهنا تفرض علينا جميعًا التضافر والتكاتف بإخال

صعوبات تعترض طريق مؤسسات العمل العربي المشترك، بما فيها 
االتحادات العربية النوعية.. فالعالم اليوم اصبح ال يعترف إال بالكيانات 
الكبيرة والتكتالت المترابطة والقوية والفعالة.. والوطن العربي لديه من 

ية ما يؤهله للتواجد في مقدمة االمكانات واالدوات والموارد البشرية والطبيع
تلك التكتالت ذات القوة والنفوذ، ولكن األمر يتطلب منا، أوًال، وقفة مع 
النفس لتقييم ما تم انجازه حتي اآلن.. ثانيًا، تطوير االدوار المطلوبة من 
االتحادات العربية  من خالل صياغة رؤية عربية مشتركة متكاملة وعصرية، 

هداف كل مكون من مكونات مؤسسات العمل العربي تحدد وتضع اولويات وا
المشترك، في ضوء ما هو قابل للتنفيذ الفعلي.. فالشفافية والمصداقية في 
صياغة االولويات واالهداف، هي الخطوة األولي على طريق استعادة 
المواطن العربي ثقته في مؤسساته العربية، وفي قدرتها على تحمل الصدمات 

  التي تواجهنا.ومجابهة التحديات 
  

   السيدات والسادة، 
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إن ملتقي اليوم يتناول محاور في غاية األهمية تتعاطي مع ماهية 
االدوار المطلوبة من االتحادات العربية ومدي اسهامها في تفعيل وتطوير 
منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة 

  العربية. 

تعزيز وتطوير وتفعيل دور االتحادات العربية هي إن رؤيتنا ألهمية 
نتيجة طبيعية لما تمثله تلك االتحادات من قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق التنمية 
المستدامة في الوطن العربي.. لذا، فإنني اتطلع إلي وضع اسهاماتنا وافكارنا 
جنبًا إلي جنب، والوصول إلي مقترحات ومبادرات عملية تصب كلها في 

  ل وتطوير وتحسين اداء االتحادات العربية بالصورة المطلوبة.تفعي

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
 

 

 

 

 


