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  الرابعةالدورة 
 الحتادات العربية النوعية املتخصصةامللتقى 

 2021 يوليو 7األربعاء املوافق يوم 
 اجلديدة  مدينة العلمنييف األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  بفرع

 

 ات رقراالتقرير وال
 

، وباستضافة كريمة معالي السيد/ أحمد ابو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية برئاسة  أوال:
التحادات العربية اقى تملعقد  ،األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  بفرع 2021يوليو  7يوم  الرابعةفي دورته المتخصصة 
 يسعادة السفير الدكتور/ كمال حسن علبحضور و  ،قل البحري بمدينة العلمين الجديدةوالن

زكي األمين  وسعادة السفير / حسام ،رئيس قطاع الشؤون االقتصاديةاألمين العام المساعد 
إسماعيل عبدالغفار الدكتور/  األستاذسعادة و ، مكتب األمين العامم المساعد رئيس االع

بمشاركة الرؤساء ، و األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل رئيس 
محمد خير عبد القادر  /الوزير المفوضو مناء العامين لالتحادات العربية المتخصصة واأل

إدارة التنمية الوزير المفوض/ طارق النابلسي مدير و ، مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية
 (.مرفق قائمة المشاركين) الفنية للملتقىواألمانة  ،االجتماعيةوالسياسات 

أعمال الدورة الرابعة لملتقى  العربيةحمد ابو الغيط االمين العام لجامعة الدول أالسيد /  افتتح ا:نيثا
مناء العامين لالتحادات األرؤساء و الاالتحادات العربية النوعية المتخصصة مرحبًا بالسادة 

إسماعيل عبد الغفار رئيس  /لدكتور ل ووجه الشكر، لملتقىالمتخصصة أعضاء االعربية 
 ة الملتقىاألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي لم يّدخر جهدًا الستضاف

فيما بادرت الدول العربية  بأن أوضح معاليهو  ،في فرع االكاديمية بمدينة العلمين الجديدة
وذلك إيمانًا  ،عدد من االتحادات النوعية في إطار منظومة جامعة الدول العربيةسبق بإنشاء 

منها بدور هذه االتحادات التي تعد جزءًا هامًا وأساسيًا في منظومة العمل العربي المشترك 
كما أتاحت أيضًا الفرصة لبعض المهن والقطاعات  ،وركنًا من أركان البناء المؤسسي العربي

وال شك أن بعض هذه االتحادات  ،ت، وأسهمت في دعمها والتعريف بهاأن تنشئ اتحادا
إذ استطاعت أن تفرض نفسها كأذرع فنية للجامعة،  ،تملك رصيدًا معتبرًا من اإلنجازات

 2017في عام  ىفكرة إقامة هذا الملتق إطالقوأن وكبيوت خبرة عربية في كافة المجاالت. 
، وضمن منظومة للجامعة كان القصد من ورائها هو خلق فضاء تحت مظلة األمانة العامة

العمل العربي المشترك، لتنسيق عمل هذه االتحادات وإيجاد رؤية مشتركة ومتكاملة ألنشطتها 
هدافنا نجحنا إلى حد كبير في بلوغ أفقد  ، لذلكوتفعيل دورها في تنفيذ الخطط التنموية العربية

مناسبة لتبادل الرؤى وتالقح األفكار واستعراض  -رغم حداثة نشأته-أصبح هذا الملتقى ، و تلك
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 .المشترك العربي لالتجارب الناجحة وبفضله استطعنا إقامة شراكات جديدة ُتثري منظومة العم
حديد إن تعزيز العمل العربي المشترك واالرتقاء به يقتضي تبمعالي األمين العام كما أوضح 

ثالث أولويات لمنظومة العمل  يدحدتم تولقد سبق وأن  ،األولويات التي يجب التركيز عليها
وفي ضوء هذه  ،العربي المشترك وهي: ريادة األعمال والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي

إذ عالج هذا الملتقى في دورات سابقة  ،المواضيع التي سيتم تناولهاتم تحديد األولويات 
عات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال، وكذا موضوع التنمية موضو 

إذ ال يخفى على  ،هــــــــول الرقمي ألهميتـموضوع التحتناول تم في هذه الدورة و  ،المستدامة
أحد أن المستقبل سيكون لمن يجيد التحكم في التكنولوجيا، ويستثمر في تشجيع االختراع 
واالبداع.. لقد صارت التكنولوجيا، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات في هذا العصر، هي المولد 
 األساسي للثروة.. والعنصر األهم من عناصر القوة.. وطوق النجاة في مواجهة تحديات

معالي األمين العام  كما أكد خطيرة مثل التغير المناخي واألزمات الصحية كالجوائح وغيرها.
إلى التسريع  ودعا ،على أهمية معالجة المشكالت والمعوقات التي تواجه بعض االتحادات

إلى وضع إطار تنظيمي عربي كما دعا  ،في تنفيذ التوصيات التي من شأنها تطوير عملها
النوعية المتخصصة، ويضع حدًا للفوضى في إنشاء العربية واضح يحدد عمل االتحادات 

المجلس م بعرض مقترح على و األمانة العامة ستقأن وأشار إلى  ،االتحادات واعتمادها
 الً االتحادات وعملها مستقب إلنشاء وشروط معايير وضوابط العتماداالقتصادي واالجتماعي 

 .في المنطقة العربية

االمين العام المســــــاعد رئيس قطاع الشــــــ ون  يحســــــن عل الســــــفير الدكتور/ كمالتحدث    :ثالثا  
بالســادة رؤســاء وأمناء العامين لالتحادات العربية المتخصــصــة أعضــاء  مرحباً  االقتصــادية

والتقدير توجه بالشـــــــكر و لملتقى الدوري الرابع لالتحادات العربية النوعية المتخصـــــــصـــــــة ا
ها الدكتور/ إســــماعيل ا والنقل البحري ممثلة في رئيســــيلألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوج

حســــن االســــتمبال وكرم الضــــيافة وتوفير كل و  ىاســــتضــــافته ألعمال الملتقعلى عبد الغفار 
أن هذا الملتقى تزداد أهميته كل عام في كما أوضــح  ،االجتماعالتســهيالت والســبل إلنجاح 

إطار منظومة العمل العربي المشــــــترك نظرًا للتطورات والمســــــتجدات والتحديات في المنطقة 
العربية وأهمية تفاعل االتحادات العربية معها وتطوير برامجها وأنشـــــــــطتها وأهدافها وتفعيل 
 آليــاتهــا بمــا يتيح التعــامــل اإليجــابي مع هــذه التطورات والتحوالت في المجتمعــات العربيــة.

ذه االتحادات جزء أساسي وهام في منظومة العمل العربي المشترك وهي بيوت أن هوأوضح 
الخبرة العربية التي تدعم الروابط والتنســــيق بين أعضــــائها وتوفر المعلومات الالزمة وإجراء 
البحوث والدراسات وتقدم المشورة والخبرة في شتى القضايا واألنشطة االقتصادية والتنموية 

ومن  األمانة العامة للجامعة حريصـــــــــةأن أكد و  ية في المنطقة العربية.واالجتماعية والثقاف
عمل على إيجاد قنوات تواصـــــــــل فاعلة مع االتحادات العربية ا الملتقى الهام أن تخالل هذ
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ــة العمــل العربي  ــدول العربيــة معهــا كبيوت خبرة عربيــة داعمــة لمنظوم ــادة تفــاعــل ال وزي
  .المشترك

:رابع سعادة األستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس األكاديمية العربية للعلوم تحدث     ا 
 بمدينةاألكاديمية العربية  فرعمرحبًا بالسادة المشاركين في والتكنولوجيا والنقل البحري 

الشكر والتقدير لمعالي السيد/ احمد ابو الغيط األمين العام للجامعة  ومقدماً العلمين الجديدة، 
ول الرقمي والذكاء محور أعمال الملتقى "التحعلى دعمه المستمر، كما تحدث عن 

 وقد شرح ومستقبلها في المنطقة العربية"" الرقمنة ". بعنوان االصطناعي في المنطقة العربية
التي أعدتها االكاديمية العربية للعلوم  عن ورقة الرقمنة ومستقبلها في المنطقة العربية"

تبنت استراتيجية واضحة  التيوائل الجامعات أتعتبر من التي و  .والتكنولوجيا والنقل البحري 
التميز  يمل داخل األكاديمية على الجودة ف، وتعتمد استراتيجية العالرقميلمواكبة التحول 

بما يتوافق مع التقدم  األكاديمي هداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العملأمن خالل 
تحتم وضع  ييشهدها العالم والت التيوثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  العلمي

استراتيجيات لالرتقاء بخدمات وأنظمة األكاديمية لتصبح ضمن مصاف الجامعات المرموقة 
سسة تعليمية مؤ  ن تكون أوتمثلت رؤية األكاديمية في  من حيث معايير الجودة والنوعية.

واإلبداع وريادة  واالبتكارذكية ذات تأثير إيجابي على مجتمع المعرفة من خالل البحث 
 .األعمال

:خامس  اً عرضـمحمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية  الوزير المفوض/ قدم ا 
على النحو  إقرارهاوالتي تم بنود جدول األعمال  بما تم في الدورة الســـــــــابقة ومن ثم عرض

 -:يالتال
البنـد األول: متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة لملتقى االتحادات العربية النوعية 

ة والتي عقدت في عمان / المملكة األردنية الهاشمية يومي ـــــــــالمتخصص
 . 2019أكتوبر  9-10

والذكاء االصطناعي في المنطقة محور أعمال الدورة حول : " التحول الرقمي  :  البند الثاني
 العربية".

 عرض بعض التجارب والنماذج الناجحة لالتحادات العربية المتخصصة. :   البند الثالث
 التقارير المختصرة عن أنشطة وإنجازات االتحادات العربية أعضاء الملتقى. :ع  البند الراب

االتحادات العربية النوعية موعد ومكان عقد الدورة الخامسة لملتقى  البند الخامس:
 المتخصصة.
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: ورقـــة االتحـــاد العربي ل نترنـــت  إعطـــاء ملخن عن خير محمـــد /الوزير المفوضتولى  سادسا 
واالتصــــــــــاالت بعنوان " التحول إلى االقتصــــــــــاد الرقمي في المنطقة العربية" والذي اطلق 

 ة العربية للتحول الرقمي".باسم " المبادر  اً عربي اً مشروع
 

النوعية من السادة رؤساء االتحادات العربية  ىبعد ذلك تم فتح باب النقاش ألعضاء الملتق :ا  سابع
تم المستفيضة وبعد المناقشات  ،جدول أعمال الملتقى لمناقشة بنود هايوممثل المتخصصة

 -التالية: اتخاذ التوصيات 
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البنـد الأول: متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة لملتقى الاتحادات العربية 

النوعية المتخصصـــــــــة والتي عقدت في عمان / المملكة 

 . 2019أكتوبر  10-9الأردنية الهاشمية يومي 
 

 -على: الملتقىاطلع 
 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

  -:مداخالت  واستمع إلى
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العام المساعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 المتخصصة.النوعية التحادات العربية ن ليالعاممناء األرؤساء و ال -

  

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

االتحادات العربية المتخصصة تزويد األمانة الفنية للملتقى )إدارة المنظمات  الطلب من .1
واالتحادات العربية( بتقارير المتابعة قبل موعد عقد اجتماعات الملتقى بفترة كافية )ثالثين 

 يومًا(.
التأكيد على االتحادات العربية المتخصصة األعضاء في الملتقى مراعاة الضوابط والمعايير  .2

ها الرعاية ألنشطتها وبرامجها طلبة برعاية جامعة الدول العربية لألنشطة الخارجية عند الخاص
 الخاصة.   

المساعدة تقديم األمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العربية(  التأكيد على .3
الفّعالة في النضمام االتحادات العربية المتخصصة لعضوية بوابة الشبكة العربية والمشاركة 

 إثراء محتواها المعلوماتي حسب اختصاصات كل اتحاد.
المؤتمر  فيللمشاركة وأعضائها  العربية المتخصصة واالتحاداتالمنظمات والهي ات العربية  حث .4

"فرص وتحديات الصناعية  والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار
ديسمبر  6-4جامعة الدول العربية خالل الفترة من و  لجزائريةالحكومة االرابعة" بدعم ورعاية 

 بقصر المعارض بالجزائر. 2021
األمانة العامة لجامعة الدول العربية االستمرار في إصدار قوائم المراكز والمكاتب والكيانات  دعوة .5

 تقى.األخرى التي تستخدم بالمخالفة اسم وشعار جامعة الدول العربية وإبالغها ألعضاء المل
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دعوة المنظمات تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( ب .6
 الدورة الثانية فيللمشاركة وأعضائها  المتخصصةالنوعية العربية  واالتحاداتوالهي ات العربية 

 جامعة الدول العربيةاسم وشعار محاربة الكيانات الوهمية التي تستخدم بورشة العمل الخاصة ل
 .رر عقدها في الفترة القادمةقوالم ةبالمخالف

النوعية وضع رؤية وتقديم تصور وبلورة موضوعات توضح مساهمة االتحادات العربية ضرورة  .7
في رؤيتها للمشاكل والتحديات التي تواجه المنطقة العربية مثل قضايا األمن الغذائي المتخصصة 

 .والنزوح وغيرها من المواضيع ءوالبي ة والتغيرات المناخية واللجو والمائي والفقر والبطالة 
دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي بجامعة الدول العربية للنظر في وضع معايير وشروط  .8

منعًا لالزدواجية مع االتحادات العربية وقواعد إلنشاء االتحادات العربية في المنطقة العربية 
 .اتأطيرًا لنشاطهو  ،القائمة

المتخصصة إلى عقد اجتماعاته في النوعية دعوة المكتب التنفيذي للملتقى لالتحادات العربية  .9
 للمساهمة في تحقيق أهداف الملتقى.الفترة القادمة 
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محور أعمال الدورة حول: " التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي  :  البند الثاني

 في المنطقة العربية".

 
 -على: الملتقىاطلع 
 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -
سعادة األستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس األكاديمية العرض المقدم من  -

ول الرقمي والذكاء محور أعمال الملتقى "التحبشأن العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
 ." الرقمنة ومستقبلها في المنطقة العربية"بعنوان ". االصطناعي في المنطقة العربية

االتحاد العربي ل نترنت واالتصاالت بعنوان " التحول إلى االقتصاد الرقمي الورقة المقدمة من  -
 .في المنطقة العربية"

 -:مداخالت واستمع إلى
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية. -
 الشؤون االقتصادية.رئيس قطاع  –األمين العام المساعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 المتخصصة. النوعيةالتحادات العربية ن ليالعاممناء األرؤساء و ال -

 

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

 

 تضمنت. والتي " الرقمنة ومستقبلها في المنطقة العربية"بعنوان  اإلحاطة علماً بورقة األكاديمية .1
 عدة توصيات منها: 

 فيفعال بدورها ال للميام ملتقى االتحادات العربية النوعية المتخصصةأعضاء دعوة  -أ
نشطة العلمية التعامل مع االستخدام غير اآلمن لتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خالل األ 
 ونشر ثقافة االستخدام اآلمن لشبكة االنترنت والتطبيقات الرقمية الحديثة. 

ؤسسات والهي ات المالية والمصرفية العربية على العمل على ضمان سير دعوة الم -ب
 بي ة تكنولوجية آمنة. فيالتعامالت االلكترونية واستمراريتها 

باسم " المبادرة العربية ها قي اطلتالاالتحاد العربي ل نترنت واالتصاالت اإلحاطة علمًا بمبادرة  .2
 عدة توصيات منها: تضمنتوالتي  للتحول الرقمي"

في  المعنيةمع الشركات  المبادرة العربية للتحول الرقميقادر على تنفيذ بناء فريق عمل  -أ
 تهم.اقطاع
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ر الوعي والمعرفة والتشجيع على استخدام األدوات والخدمات التقنية الحديثة في اإلنتاج شن -ب

االتحادات من مختلف وتطوير األعمال لدى الشركات والمؤسسات األعضاء في هذه 
 بلدان العربية.لا

 
العربية المبادرة في االتحادات على االستفادة من  األعضاءوالجمعيات تشجيع الشركات  -ج

والتركيز على فرص العمل التي تتيحها وبما يشجهم على االستثمار في  للتحول الرقمي
 الكوادر لتحقيق الشروط المطلوبة للتأهيل.
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عرض بعض التجارب والنماذج الناجحة للاتحادات العربية   : البند الثالث

 المتخصصة.

 

 -على: الملتقىاطلع 
  بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -
 والمقدمة من كل من: التجارب والنماذج الناجحةعرض  -

لشباب مشروع إدارة المخلفات االلكترونية االتحاد العربي للشباب والبي ة حول " .1
الجامعات "المخلفات االلكترونية الخطرة والتخلن اآلمن منها" كن عصريًا وصديقًا 

 ".للبي ة
مشروع المبادئ األربعة "كتيبات مغامرات صفصافة االتحاد العربي لألسمدة حول " .2

 "ومزروع
حول "مبادرة سابقين بخطوة "خفض  االتحاد العربي للتنمية االجتماعية المستدامة .3

خل المجتمعات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل البطالة دا
 رفع مستوى معيشة األفراد والقضاء على الفقر".

إطـالق مبادرة عربية دولية تحت مسمى "فيلم أون اتحاد اإلعالميات العرب حول " .4
 ".الين

ألردنية اتحاد قيادات المرأة العربية حول "المشروع التعليمي التطوعي في المملكة ا .5
 الهاشمية".

تمكين االقتصادي للمرأة العربية الحول " لتنمية الصادرات الصناعيةاالتحاد العربي  .6
 ".واألفريمية وتعزيز دورها في التجارة الدولية

 -:مداخالت  واستمع إلى
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العام المساعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 المتخصصة. النوعيةالتحادات العربية ن ليالعاممناء األرؤساء و ال -

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
االتحاد و  ،االتحاد العربي لألسمدةو ، االتحاد العربي للشباب والبي ةإلى كل من  تقديم الشكر .1

، اتحاد قيادات المرأة العربيةو  ،اتحاد اإلعالميات العرب، و العربي للتنمية االجتماعية المستدامة
يمكن  ناجحةتجارب ونماذج على ما قدموه من  لتنمية الصادرات الصناعيةاالتحاد العربي و 

 .االستفادة منها
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إدارة ) واألمانة الفنية للملتقىرئيس قطاع الشؤون االقتصادية  - األمين العام المساعدتفويض  .2
إحالته للجنة التنظيمية و  ،النموذج المناسبالتجربة و الختيار  (واالتحادات العربيةالمنظمات 

 تحت رعايةنشطة وإنجازات مؤسسات العمل العربي المشترك أل للمؤتمر اإلعالمي للترويج 
، للنظر في إمكانية عرضه ضمن جلسات المؤتمر معالي األمين العام لجامعة الدول العربية

 اإلعالمي.  
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التقارير المختصرة عن أنشطة وإنجازات الاتحادات العربية  :ع  البند الراب

 أعضاء الملتقى.
 

 -على: الملتقىاطلع 
 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 -:مداخالت واستمع إلى
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية. -
 الشؤون االقتصادية.رئيس قطاع  –األمين العام المساعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 المتخصصة.النوعية التحادات العربية ن ليالعاممناء األرؤساء و ال -

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

كل عام بأنشطتها  اً دوري اً تقديم تقرير لالتأكيد على االتحادات العربية المتخصصة أعضاء الملتقى  .1
  لعرضه على االجتماع الدوري للملتقى. قبل موعد عقد اجتماعات الملتقى بفترة كافيةوإنجازاتها 

وتفعيل عملها وتعزيز دورها العربية النوعية المتخصصة على أهمية تطوير االتحادات  التأكيد .2
ت من أجلها وتطوير تلك األهداف بما ينسجم  من خالل تحديث آليات عملها واألهداف التي أنش

ا والتحديات في المنطقة العربية بشكل خاص والتطورات والمستجدات الدولية بصفة مع القضاي
 عامة.

الطلب من األمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( تقديم دراسة عن مقترح  .3
لملتقى للصرف امن اشتراكات أعضاء النوعية المتخصصة إنشاء صندوق لالتحادات العربية 

لجامعة الدول العربية وتشارك في تنفيذها االتحادات العربية  المقدمةعلى المشاريع والبرامج 
 المتخصصة. النوعية 

النوعية المتخصصة بناء شراكات وإعداد مشروعات وبرامج عمل بين االتحادات العربية ضرورة  .4
طوير العمل العربي المشترك في المنظمات العربية المتخصصة من أجل تعزيز وتوبالتعاون مع 

  .الشاملة إطار التنمية العربية
تقديم مبادرات ومقترحات تخدم منظومة العمل النوعية المتخصصة دعوة االتحادات العربية  .5

العربي المشترك تتبناها األمانة العامة لجامعة الدول العربية وتشارك في إنجازها االتحادات 
 .المتخصصةالعربية والمنظمات العربية 

التأكيد على أهمية معالجة االزدواجية في المهام واالختصاصات المتماثلة والمتشابهة ألهداف  .6
وأنشطة بعض االتحادات العربية مع أهداف وفعاليات بعض الكيانات العربية األخرى في نفس 

 المجال.
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موعد ومكان عقد الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات  البند الخامس:

 النوعية المتخصصة.العربية 

 
 -على: الملتقىاطلع 
 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 -:مداخالت واستمع إلى
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العام المساعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 المتخصصة. النوعية التحادات العربيةن ليالعاممناء األرؤساء و ال -

 

 

 

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

المقدم من االتحاد العربي للتنمية االجتماعية المســـــــــتدامة بعقد المقترح على المبدئية موافقة لا .1
 في العام.االتحادات العربية النوعية المتخصصة دورتين لملتقى 

للتطوع واالتحاد العربي  االتحاد العربي للتنمية االجتماعية المســـــــــتدامةبدعوة كل من الترحيب  .2
االتحادات العربية النوعية  ىلملتقالخامســــــــة والســــــــادســــــــة  تينالقادم الدورتينالســــــــتضــــــــافة 

 المتخصصة.

معالي السيد األمين  برئاسةعقد الدورة الخامسة لملتقى االتحادات العربية النوعية المتخصصة  .3
 .2022في يناير العام لجامعة الدول العربية 

 .2021نوفمبر في المتخصصة النوعية التحادات العربية االمكتب التنفيذي لملتقى  عقد .4

 


