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 حضرة الزميل الناشر

 عضو اتحاد الناشرين العرب

 

 ..تحية طيبة وبعد

فيهدددددددحام اتحدددددداد ال اطددددددرحه العددددددرا نطيددددددح تحياتدددددده  وحادددددديد ب عدددددداو ام  دددددد  اتحدددددداد م فدددددد  دورتدددددده ال ا  ددددددة     

  هددددددا   دددددددة االجمعيددددددة العمل يددددددة العادحددددددة وم با عقدددددداد 4109ح دددددداحر  42وطددددددان ايددددددى  هاح هددددددا فدددددد    نوال دددددد

  و دددددددلد خ يدددددددار ناضدددددددا  جددددددددد ليددددددددورة ال ا دددددددعةجدددددددرا  ا   ابدددددددا  الرة وإالدااضدددددددا   جيددددددد  ان اضدددددددلحة

 : جازه خالل الدورة ال ا  ةا بما تم إإحاط ام ايم  

 :العالقات العربية والدولية: أوًل 

ع .قدددددة ر دددددمية  ددددده جا عدددددة الددددددول العربيدددددة  تر دددددد إ ادددددا  االتحددددداد بملجدددددح القدددددرار رقدددددم دصددددددور و ي -0

 ماادددددددا  تمدددددددن  ددددددد  ام ددددددديه العدددددددام ال ددددددداب  لجا عدددددددة الددددددددول جم   يجدددددددة ا2/2/0994ب دددددددارح  ( 72)

ا    ام يه العام الحال بيل العرب / العربية الد  لر  .نحمد نبلالغيط/ ام  اذ    ونحض 

ا  راقب دددددا فددددد  اج ماادددددا  الدددددلزرا  الم دددددرن -4 ون وليه اددددده الادددددرصدددددبا اتحددددداد ال اطدددددرحه العدددددرا اضدددددل 

مددددة العربيددددة لي ربيددددة وال قافددددة والعيددددلم  ددددل اددددا يه فدددد  تعقدددددها الم    العربيددددة ال دددد الددددبالدال قافيددددة فدددد  

وتددددددم   م4109دح ددددددمبر  01 – 02 حددددددل  ج مدددددداع تددددددل   وطددددددار  رتددددددي  االتحدددددداد فدددددد  ا  اربدددددد  بيددددددد

 .تلاجه ص ااة ال ار العرب   تقدحم  ذ رة ليلزرا  بالمااال  ال 

م بدددددالمغرا  4102  عقددددداد القمدددددة العربيدددددة ال قافيدددددة فددددد  ادددددامي الطدددددار  االتحددددداد فددددد  المدددددرتمر ال مهيدددددد -7

ودورهدددددا فددددد  تع حددددد  حددددددن التددددد ااا  ال قافيدددددة صددددد ااة ال ادددددر العربددددد    "درا دددددة اددددده  وتدددددم تقددددددحم

 ".ال لاصل ال قاف  العرب 

لمدددددده حردددددددح  دددددده دور " امحدددددد و"بمدددددد ا طددددددهادة الجددددددلدة " الا ددددددل"االتفددددددال  دددددد  الم  مددددددة العربيددددددة  -2

 .اداد ال  م واليلاتا لذلكي إوجار  ال ار العربية

تقيمهددددددا جا عددددددة الدددددددول العربيددددددة   ال اطددددددرحه العددددددرا ام اددددددلة ال قافيددددددة  افددددددة ال دددددد حضددددددلر اتحدددددداد -1

و  هددددددا اضددددددلحة االتحدددددداد فدددددد  اليج ددددددة المادددددداية لحضددددددلر جا عددددددة الدددددددول   بملجددددددح داددددددلا  ر ددددددمية

 ليماددددددار ة وتددددددم تقدددددددحم  ق رحددددددا   م4109العربيددددددة فدددددديض طددددددرا فدددددد   عددددددر  القدددددداهرة الدددددددول  

 .ب ا  ايى طيح ام يه العام ليجا عة

م  4109الدددددددول  فدددددد  ل دددددددن اددددددام   االتحدددددداد  عضددددددل  راقددددددح فدددددد   ددددددل جر  اتحدددددداد ال اطددددددرحه طددددددار -9

 .ل أ يد ال عاون بيه االتحادحه لم ابعة حر ة ص ااة ال ار الدولية واتجاهاتها

ج مدددددداع الجمعيددددددة العمل يددددددة التحدددددداد ال اطددددددرحه الدددددددول  اددددددام طددددددار  االتحدددددداد  عضددددددل  راقددددددح فدددددد  ا -2

 .م ف  فرا افلر 4109



 

حددددددة فدددددد  ة الفارد  لماافحددددددة الجددددددراتم الما ددددددة بالميايددددددفدددددد  المددددددرتمر ا قييمددددددى ال ددددددا طددددددار  االتحدددددداد -2

 .م ف  نبلظب 4109فرحقيا اام   لقة الارل امو ط وطمال إ

م 4109ادددددام  "ال قافدددددة ت جددددددد: بدددددداع الرقمددددد ا "طدددددار  االتحددددداد فددددد   دددددرتمر جا عدددددة الددددددول العربيدددددة  -9

 .ف  القاهرة

م فددددددد  4109وروبددددددد  ليدددددددبالد العربيدددددددة ادددددددام ام   دددددددلحددددددداد فددددددد   ددددددددوة بالمعهدددددددد الم لاالتطدددددددار    -01

 .إحلاليا

و عددددددر  "الحدددددد ام واللرحدددددد " :طددددددار  االتحدددددداد فدددددد  فعاليددددددا  المددددددرتمر الدددددددول  لي اطددددددرحه بع ددددددلان -00

 .م بالتيه4109ف  اام  –بايه الدول  

بيددددددرو   –اليل  ددددددال "  قافددددددة الحددددددلار ا   ددددددا   وب ددددددا  ال ددددددالم"طددددددار  االتحدددددداد فدددددد   دددددددوة حددددددلل  -04

 .م4109اام

 :لقاءات رسمية: اثانيً 

قدددددرارا   وقددددددم لف ا  ددددده  ال ب ددددد البددددداج  قاتدددددد لقدددددا   ددددد  ف ا دددددة رتدددددي  جمهلرحدددددة تدددددل   الدددددرتي   -0

وتلصددددددديا   دددددددرتمر ال اطدددددددرحه العدددددددرا الرابددددددد   و ا دددددددن تلجيهاتددددددده نن تعمدددددددم ايدددددددى وزرا  ال قافدددددددة 

 .م4102العرا 

لددددده بماددددداال    دددددذ رةوتقددددددحم   الدددددرتي   دددددعد الحرحدددددري نوزرا  لب دددددا  جيددددد  لقدددددا   ددددد  دولدددددة رتدددددي  -4

ددددددا  ق رحددددددا  اتحدددددداد ال اطددددددرحه اليب ددددددا ييه فدددددد  تدددددددايم صدددددد ااة   قابددددددة صدددددد ااة ال اددددددر العربدددددد   ونحض 

 .م4102ال ار ف  لب ان 

لقدددددا   ددددد  صددددداحح ال دددددمل الادددددي   حمدددددد بددددده زاحدددددد ولددددد  اهدددددد نبدددددل ظبددددد  ل ادددددرحم اتحددددداد ال اطدددددرحه  -7

 .م4102 العرا ل عاو ه     عر  نبل ظب  الدول  ليا اا

لقددددا   دددد  صدددداحح ال ددددمل الاددددي  الددددد  لر  دددديلان بدددده  حمددددد القا ددددم  اضددددل المجيدددد  امايدددد  حددددا م  -2

  .4102و  4109لة االتحاد ونهداا االتحاد لعر  ن ابمعر  فرا افلر  الاارقة 

اتحددددددداد ال اطدددددددرحه  م لم دددددددا دة4102 ياليب دددددددا   الدددددددد  لر دلدددددددا  خدددددددلر ةلقدددددددا   ددددددد  وزحدددددددر ال قافددددددد -1

 .هدافهالعرا ف  تحقي  ن

 جدددددرا ا  الالز دددددة هددددداد الماددددد لل الت ددددداذ ا / ام ددددد اذ اليب دددددا   والبيددددددحا  خييدددددةلقدددددا   ددددد  وزحدددددر الدا -9

 دددددد  ت ددددددهيل دخددددددلل ال اطددددددرحه العددددددرا لدولددددددة لب ددددددان   (المقيدددددددة) المدددددد ورةالحددددددد  دددددده الا ددددددح  باددددددأن

 .م4102

زحدددددادة الحمدددددال   جددددددي ابددددددالغفار   ددددده نجدددددل / اليدددددلا  ال ددددداب  ة المتدددددريلقدددددا   ددددد  وزحدددددر الداخييددددد -2

دخدددددددلل ال اطدددددددرحه العدددددددرا وتقددددددددحمهم ليعدالدددددددة   ددددددد  ت دددددددهيل  (المقيددددددددبه) المددددددد ورحهام  يدددددددة ايدددددددى 

 .خالل الدورة لجمهلرحة  تر العربية

  الحفددددداظ ايدددددى ال اتدددددح العدددددام لجمهلرحدددددة  تدددددر العربيدددددة  وتب يددددده نهدددددداا االتحددددداد فددددد ل لقدددددا   ددددد   عدددددا -2

و ددددددال  ال يابددددددة العا ددددددة فدددددد  تلبيدددددد  / لي ددددددادة يصدددددددار  عاليدددددده الا دددددداا الدددددددورالميايددددددة الفارحددددددة  وإ



 

واا بدددددددار اتحددددددداد ال اطدددددددرحه العدددددددرا   (هالمقيددددددددح) هالمددددددد ورحا جدددددددرا ا  التدددددددار ة فددددددد   حاربدددددددة 

 .(المقيدة وامصيية) ودير الم ورة الم ورةال بير الم لط به الفتل بيه الا ح 

وحدددددل  هدددددداا االتحددددداد حيمددددد  ال مددددد م لادددددر  ن/ ام ددددد اذ  باال ددددد متدددددريلقدددددا   ددددد  وزحدددددر ال قافدددددة ال -9

ليا ددددددداا و  هدددددددا  لافق ددددددده ايدددددددى ت فددددددديال إحجدددددددار  عدددددددر  القددددددداهرة الددددددددول    بعدددددددال الماددددددداال 

 .م4102 – 4109   اا  ف لي اطرحه العرا

قدددداهرة الدددددول  ليا دددداا لي   ددددي   عدددده فدددد   اددددار ة هيدددد م الحدددداع رتددددي   عددددر  ال/ لقددددا   دددد  الددددد  لر

 .م4102ناضا  االتحاد ف   عر  القاهرة اام 

قا ددددددة ليملافقددددددة ايددددددى إ  حمددددددد زحدددددده العابدددددددحه/ ال ل  دددددد  الددددددد  لرلقددددددا   دددددد  وزحددددددر ال قددددددافى  -01

 .م4102تااليض المرتمر  وتحمل دولة تل    الراب  ف  تل  ل اطرحه العرا  رتمر ا

ا الدددددددحه  يهددددددلب  لحددددددل  اددددددا ل ال اطددددددرحه / الددددددد  لر يلقددددددا   دددددد  وزحددددددر ال قافددددددة الج اتددددددر -00

 .م4102اام  العرا ف   عر  الج اتر 

 ادددددا ل ال اطدددددرحه العدددددرا فددددد  لحدددددل   ابددددددالم عم الح ددددد / لقدددددا   ددددد  وزحدددددر ال قافدددددة العمدددددا   الدددددد  لر -04

 .م4102 عر    قط اام 

 بيددددددل طددددددقم لم ددددددا دة االتحدددددداد فدددددد  اج مااددددددا  / ام دددددد اذ ال دددددداب  رد دددددد وزحددددددر ال قافددددددة ام لقددددددا   دددددد  -07

 .م4102اام  وزرا  ال قافة العرا

الاددددددي   دددددديمان صددددددبا  ال ددددددالم الحمددددددلد التددددددبا  لحددددددل  ال دددددداب  لقددددددا   دددددد  وزحددددددر ا اددددددالم الاددددددلح   -02

 . م4109 ااال  الرقابة ف   عر  الالحن اام 

والمادددددرا العدددددام ايدددددى الرقابدددددة خالدددددد الرطددددديدي / لح   ام ددددد اذادددددالم الادددددلقدددددا   ددددد  و يدددددل وزارة ا  -01

 .م4102 – 4109لإلفراع اه الا ح المح ج ة ف   عر  الالحن لعا   

 :عضوية التحاد: اثالثً 

ا 072بيددددددا ادددددددد اماضددددددا  الجدددددددد الددددددذحه ا ضددددددملا لالتحدددددداد فدددددد  الدددددددورة ال ا  ددددددة  -0   وبددددددذلك اضددددددل 

 241 قار ددددددة ب هاحددددددة الدددددددورة ال ددددددابعة  ال  اضدددددد 291بمددددددا ح حددددددد ادددددده صددددددبا ادددددددد ناضددددددا  االتحدددددداد ن

 .ااضل  

 .ااتحاد   01اتحادا بدال   ه  02بيا ادد االتحادا  المحيية الم ضمة لالتحاد  -4

 .Drop boxو ي  ا وتحمييها ايى   ام تحدحث بيا ا   ع م ناضا  االتحاد إلا ر – -7

  ضدددددم  ا البيا دددددا   المعدددددار  العربيدددددة والدوليدددددة افدددددة إصددددددار دليدددددل ال اطدددددرحه العدددددرا وتلزحعددددده فددددد   -2

 . الاا ية اه دور ال ار العربية ناضا  االتحاد

 : مالية التحاد -رابًعا

ارتفدددددددد  الفدددددددداتال المددددددددال  الم حقدددددددد  فدددددددد   ي ا يددددددددة االتحدددددددداد   يجددددددددة   ابعددددددددة تحتدددددددديل الر ددددددددلم 

ال ا  دددددة  دددددا وبيغدددددن   حدددددة هي دددددة الادددددارقة ليا ددددداا خدددددالل الددددددورة   واالطددددد را ا  والمددددد ا وال برادددددا 

والم تتدددددددة ليمعدددددددار  الدوليدددددددة فقدددددددط دون تحمدددددددل  ي ا يدددددددة   اددددددد ن رح دوالر 24111حقدددددددرا  ددددددده 

 .االتحاد تااليض الماار ة ف  المعار  الدولية



 

 : مزايا للناشرين -خامًسا

 .حاد الفي لي    ه ر لم االط را  ال  لحةالملافقة ايى ا  مرار إافا  االت -0

 دددددده االطدددددد را  ( الدددددديمه –رحة  ددددددل –العددددددرال  –ليبيددددددا : )تددددددم إافددددددا  ناضددددددا  االتحددددددادا  ال اليددددددة -4

ا لي روا ال   تمر بها بيدا هم اه اام   ال  لي  .م4109  ر 

م 4102لاددددددددل ناضددددددددا  االتحدددددددداد ادددددددده اددددددددام % 11تددددددددم ت فدددددددديال االطدددددددد را  ال دددددددد لي ب  ددددددددبة  -7

 . وت فيض امابا  اه ال اطرحه اماضا لي روا االق تادحة 

: جدددددار ليبيددددددان ال اليدددددة ددددده قيمدددددة ا ح% 11تدددددم االتفدددددال  ددددد   عدددددر  تدددددل   ايدددددى  ددددد ا ت فددددديال  -2

ناضددددددا  اتحدددددداد ال اطددددددرحه  ةقيدددددو ددددددذلك  دددددد ا ب  (في ددددددليه –العدددددرال  –الدددددديمه  – ددددددلرحة  –ليبيدددددا )

 . م4102لعام % 41 ات فيض   االعر

وافدددددد   عددددددر  الدوحددددددة ايددددددى  دددددد ا ت فدددددديال ايددددددى ر ددددددلم االطدددددد را  لاددددددل ناضددددددا  اتحدددددداد  -1

لعدددددددام  دوالر  14الدددددددى  ت فدددددديال  دددددددعر الم ددددددر  و .م4102لعدددددددام % 41ال اطددددددرحه العدددددددرا ب  ددددددبة 

 .م4102

% 41هرة الددددددول  ليا ددددداا ايدددددى  ددددد ا ت فددددديال ل اضدددددا  ب  دددددبة تدددددم االتفدددددال  ددددد   عدددددر  القدددددا -9

 .م4102لعام % 41م  و  بة ت فيال 4109لعام 

 . م4102لعام % 01تم االتفال     عر  بغداد ايى   ا ت فيال ل اضا  ب  بة -2

 : أنشطة التحاد -سادًسا

 : ءة العربيمشروع تحدي القرا -1

ا  عددددده فددددد   تعددددداون اتحددددداد ال اطدددددرحه العدددددرا  ددددد   ادددددروع تحددددددي القدددددرا ة العربددددد  ونصدددددبا طدددددرحا 

دليدددددل  ةال   دددددي  والم ابعدددددة بددددديه ال اطدددددرحه العدددددرا والمادددددروع  وطدددددار  رتدددددي  االتحددددداد فددددد    ابددددد

ال اطدددددرحه الدددددذي ححددددددد طدددددرل ال عا دددددل  ددددد  المادددددروع   مدددددا نطدددددرا االتحددددداد ايدددددى إقا دددددة  عدددددار  

وقددددد بيغددددن قيمددددة الا ددددح المادددد راة  دددده   العربيددددة الماددددار ة فدددد  الماددددروع البيدددددان  ددددلليا ددددح فدددد  

ال عاقددددددد  دددددد  دور   دددددده خدددددداللدرهددددددم إ ددددددارات    02491911م 4102ال اطددددددرحه فدددددد   هاحددددددة اددددددام

 –الج اتدددددر  –المغدددددرا : ) دددددح لدددددبعال البيددددددان   دددددلفددددد  تلرحدددددد   ناضدددددا  االتحددددداد عربيدددددةال ادددددر ال

با فدددددددافة إلدددددددى   العربيدددددددة البيددددددددانعدددددددار  نقيمدددددددن فددددددد  نو    (ال دددددددلدان –تدددددددل    – لرح ا يدددددددا 

وال ددددد  بيغدددددن   الادددددرا  المباطدددددر  ددددده بعدددددال ال اطدددددرحه   دددددل ناضدددددا  اتحددددداد ال اطدددددرحه امرد يددددديه

 . م4102 ييلن درهم إ ارات  ف  اام  4 ا حقرا  ه 

 ددددده الادددددرا  و دددددلا حعقبددددده    مدددددا تدددددم تلرحدددددد   دددددح لما بدددددة ا  دددددا درحة  ددددده ال اطدددددرحه المتدددددرحيه

م 4102العدددددرا تحدددددن   يدددددة اتحددددداد ال اطدددددرحه العدددددرا  وه دددددا  اقدددددلد طدددددرا  فددددد  ادددددام  ال اطدددددرحه

 .  ييلن درهم إ ارات  9   بعال ال اطرحه ف  حدود 

 :إحياء المكتب التنفيذي -2

االتحدددددداد إلددددددى إحيددددددا  الما ددددددح ال  فيددددددذي الددددددذي  ددددددان فدددددد  الدددددددورا  امولددددددى لالتحدددددداد  بعددددددد  ى ددددددع

م  وقدددددد تدددددم تادددددايل 4102ح ددددداحر  70اقدددددد  فددددد     لافقدددددة الجمعيدددددة العمل يدددددة ديدددددر العادحدددددة ال ددددد



 

وحضدددددم فددددد  اضدددددلح ه  دددددلاا الدددددرتي   وام ددددديه العدددددام   الما دددددح ال  فيدددددذي برتا دددددة رتدددددي  االتحددددداد

وتادددددددلن و  ددددددداادحه ون ددددددديه التددددددد دول  وحجدددددددلز فدددددددم ر  دددددددا  اليجدددددددان إذا دادددددددن الضدددددددرورة  

  تعقدددددددد  دددددددرتيه فددددددد  العدددددددام  ج ماادددددددا   جيددددددد  ا دارة ال ددددددداج ماادددددددا  ربددددددد   ددددددد لحة ب دددددددالا ا

والهدددددا  دددده إحيددددا  الما ددددح ال  فيددددذي زحددددادة  فددددا ة امددددل  جيدددد  ا دارة  م دددده   ددددلط بدددده   ابعددددة 

ددددددا إاددددددداد درا ددددددا  وافيددددددة ليملفددددددلاا  ال تعددددددر  ايددددددى   دددددد ت فيددددددذ قددددددرارا  المجيدددددد   ونحض 

 .المجي  ل راة ت فيذها

 : إحياء لجنة مديري معارض الكتب العربية -3

ل عدددداون  دددد  لج ددددة المعددددار  لا ددددح العربيددددة با عددددار  ا يلج ددددة  دددددحراالتحدددداد إلددددى إحيددددا   ى ددددع

   عدددددار  الا دددددح يالعربيدددددة والدوليدددددة باالتحددددداد  ددددده نجدددددل تل يددددد  العالقدددددا  وال عددددداون  ددددد   ددددددحر

ا فدددددددد  المعددددددددار   وتح دددددددديه طددددددددروط تلاجدددددددده ال اطددددددددرحه العددددددددر  دددددددد وطددددددددر  المادددددددداال  ال

وقدددددددد اقدددددددد  اليج دددددددة  ال دددددددة اج ماادددددددا  فددددددد  ا  دددددددا درحة ادددددددام   فددددددد  المعدددددددار   ادددددددار  هم

م  وتددددددم 4102الددددددث فدددددد  نبددددددلظب  اددددددام ج مدددددداع ال م  واال4102   ددددددم الالحددددددن فدددددد  اددددددام م4109

ج مدددددداع يددددددض الددددددبالد العربيددددددة  و ددددددلا حعقددددددد االا فدددددد     ج مدددددداع اليج ددددددة  دددددد لح   االتفددددددال ايددددددى ا

و ددددد   اددددده  .يا ددددداا الددددددورة ال م ددددديهم ن  دددددا   عدددددر  القددددداهرة الددددددول  ل4109الرابددددد  فددددد  ح ددددداحر 

 :ا    هاا  ال ال ة قرارا  وتلصيج ماااال

 :القرارات

بال عددددددداون  ددددددد  نوللحدددددددة المادددددددار ة فددددددد  المعدددددددار  العربيدددددددة ماضدددددددا  اتحددددددداد ال اطدددددددرحه العدددددددرا  -

 .تحادا  المحييةاال

  حال وجلد  بدا  الرني والمالرة ف  ح م إر ال قلاتم دور ال ار الماار ة ف  المعار  العربية لالتحاد -

 ".بعال المعار ف  "  و  عهم  ه الماار ة حهيي  ال لال ايى الم ورل ض ر  الفا  ايى تيك الدو

فدددددددافية ور دددددددلم ا ل ابدددددددا  ا ال دددددددما  لي اطدددددددر ب دددددددداد ر دددددددلم االطددددددد را  ن  دددددددا  المعدددددددر  ت فيف ددددددد -

 ." ع م المعار " حال ال حل

وإقا دددددة الدددددلر  الم عيقدددددة بال  دددددلح   ال ل ددددد  فدددددى ت  ددددديم ال ددددددوا  المه يدددددة المرتبلدددددة بتددددد ااة ال ادددددر -

 .ج ماا   و اتل ال لاصل االف  الرقم

 لجا عددددددددا  و المدددددددددار  ل حددددددددارة المعددددددددر ال   ددددددددي   دددددددد  إدارا  المعددددددددار  لدددددددددالة المر  ددددددددا  و ا -

 ."المعار   ع م"

ل دددددد ام ب لغددددددا  المعروفددددددا  ال ددددددحرحة ونلعدددددداا امطفددددددال و ال  ددددددجيال  التددددددلتية و المرتيددددددة ديددددددر اال -

 .ال عييمية

 ."المعار   ع م" االتتال وخد ا  ا   ر ن بالمعر تلفير  ل و اتل  -

 . االح ياجا  ال اصة  لا   ا لا اارفيه نو زاترحه يه مام بذواال -



 

 ددددد م ب ر دددددال وحي   دددددل  عدددددر  با حجابيدددددا  وال ددددديبيا   حُعدددددد اتحددددداد ال اطدددددرحه العدددددرا  ا ددددد بيان فددددد -

 .ال  ات  لمدحر المعر 

 :التوصيات

 .ال لاصل    إدارا  المعار  ليحتلل ايى ت فيضا  ماضا  االتحاد -

تم دددددد     وال دددددد  حجدددددداد جليددددددا  جدحدددددددة ليحددددددد   دددددده الرقابددددددة المفرطددددددة ايددددددى الا ددددددح ليهو قابيددددددة الم ددددددر -

 .ار  الا ح ال   حليبها القرا 

 عدددددددر  ) العربددددددد  العدددددددالمالعمدددددددل ايدددددددى إلغدددددددا  ر دددددددلم ال أطددددددديرا  ن دددددددلة بمعدددددددار    يدددددددرة فددددددد   -

  .( عر  نبلظب  –  عر  جدة –الرحا  

 عدددددددر  )يييه لي اطدددددددر اللاحددددددددالعمدددددددل ايدددددددى إلغدددددددا  ر دددددددلم ال دددددددل يال  ايدددددددى نن ال ت جددددددداوز تدددددددل  -

 .(القاهرة

العمددددددل ايددددددى ت ددددددهيل  اددددددار ة ال اطددددددرحه ال ددددددلرحيه والييبيدددددديه والعددددددراقييه واليم يدددددديه فدددددد  االطدددددد را   -

 .ف  المعار  ال     علا ا ها ب عييما   حددة

دددددتفعيدددددل بر دددددا   اال  ضدددددافة لي اطدددددرحه الجددددددد ليدددددذحه حقدددددد لن   ددددد ل  العمدددددل ايدددددى  - فددددد  إ  ددددداجهم  ان رفيع 

 .ةوإطرا هم ف  البرا   المه ي  المعرف 

 : م2112مؤتمر الناشرين العرب الرابع  -4

 دددددد  وزارة الادددددد لن ال قافيددددددة  اقددددددد  ددددددرتمر ال اطددددددرحه العددددددرا الرابدددددد  فدددددد  تددددددل   بال عدددددداون

الا ددددددداا وال ادددددددر فددددددد  الدددددددلطه " :تحدددددددن ا دددددددلان دددددددية  واتحددددددداد ال اطدددددددرحه ال ل  دددددددييه  ال ل 

برااحددددددة  رحمددددددة  دددددده ف ا ددددددة الددددددرتي  البدددددداج  قاتددددددد ال ب دددددد  " اللاقدددددد  وا فددددددال.. العربدددددد  

 حمدددددد / الدددددد  لر  رتدددددي  الجمهلرحدددددة ال ل  دددددية  وقدددددد اف ددددد ا المدددددرتمر وزحدددددر ال قافدددددة ال ل  ددددد

 حمدددددد رطددددداد  وقدددددد ن دددددد الحضدددددلر ايدددددى اروبدددددة / زحددددده العابددددددحه  ورتدددددي  االتحددددداد  ام ددددد اذ

صددددديا  وصددددددر اددددده المدددددرتمر قدددددرارا  وتل  تعددددددحل فددددد  هلح هدددددا يالقدددددد  ورفضدددددهم ن  دح دددددة

 ددددددية ونر ددددددي ها إلددددددى  ددددددل وزرا  ال قافددددددة العرا واقددددددد فدددددد  اليددددددلم تب  هددددددا وزارة ال قافددددددة ال ل 

امخيددددددر ليمددددددرتمر  دددددددوة  دددددد  ال ددددددادة وزرا  ال قافددددددة العددددددرا و م يدددددديه ادددددده جا عددددددة الدددددددول 

   ددددددد  تب ددددددد  «ت ميدددددددة واقددددددد  ال قافدددددددة العربيدددددددةدور الا ددددددداا وال ادددددددر فددددددد  » :العربيددددددة بع دددددددلان

م  4102وزرا  ال قافددددددددة العددددددددرا قددددددددرارا  وتلصدددددددديا   ددددددددرتمر ال اطددددددددرحه العددددددددرا ح دددددددداحر 

 : و ا ن نهم القرارا  وال لصيا  ه 

 :  فيما تضم  ه  ه  "الا اا" م0922  قال ا   اع ال قاف  العرب  لعام تفعيل اتفاقية تي ير ا -0

 .دخل ف  إ  اجه  ه الر لم الجمر يةإافا ه وإافا  الملاد ال   ت ( ن

 .  حه نوللحة ال قل بيه امقلار العربية ( ا

 دددددده تعرحفددددددا  ال قددددددل المفروفددددددة  25%تم عدددددده ب عرحفددددددا   قددددددل   فضددددددة ال ت حددددددد ادددددده  (  

 .ايى ال ي  امخرن



 

ا ليملا يددددد  الدوليدددددة  و جددددداراة  فالدددددة حددددد  حرحدددددة ال عبيدددددر وا   ددددداع ال قددددداف  والمعرفددددد  العربددددد  طبق ددددد -4

 .ا    حرحة ال جارة العالميةالمعرفة وتق يا  االتتال  وتماي   لم ليبا  اتر

 .وف  برا   قل ية ل اجي  وتحفي  القرا ة لدن الملاطه العرب  وخاصة امطفال -7

 .ال ل   فى إ اا  الما با  العا ة والجا عية والمدر ية  -2

 .إ  اد طبااة و ار الا اا المدر   لي اطرحه العرا -1

 .ال قلحم  وجعيها فمه ن الة اللالا ف  لعة الحرةت تيص حتص درا ية ليملا -9

بمدددددا ال ح عدددددار   ددددد  ال دددددلازن المدددددأ لل بددددديه حرحدددددة    فالدددددة حرحدددددة ال ادددددر ونطددددداال ال عبيدددددر ليمبددددددايه -2

 .المبدع وصلن الهلحة

فيمدددددا اددددددا ذلدددددك  ددددده   ه مدددددام ب قافدددددة الرقيدددددحالا دددددح العيميدددددة وال عييميدددددة   ددددد  االإلغدددددا  الرقابدددددة ايدددددى  -2

 .المرلفا 

 . قافة المج معية بأهمية حقلل المياية الفارحة وتفعييهات مية ال -9

رد    ددددد  تب ددددد  اقلبدددددة  اليدددددة ت م دددددل فددددد  ال  فيدددددذ التدددددارم ليقدددددلا يه المع يدددددة بحقدددددلل الميايدددددة الفارحدددددة -01

الم عدددددددي لم يدددددد   ددددددا ادددددداد اييدددددده  دددددده   فعددددددة  دددددده جددددددرا  ال عدددددددي  ب ددددددالا ال علحضددددددا  الماليددددددة 

 .الم ا بة

ح ددددددددرام حقددددددددلل فددددددددر  اارحددددددددة و حاربددددددددة القرصدددددددد ة   هم هددددددددا إ اددددددددا  إدارة لحماحددددددددة الميايددددددددة الف -00

 .ص ااة ال ار  المياية الفارحة ف

 .اللطه العرب   إ اا   رصد لي قافة العربية حرصد حر ة ال ار ف -04

 .اللطه العرب   امل قاادة بيا ا  اه ص ااة ال ار ف -07

 .إاداد درا ا   يدا ية اه الميلل القراتية لدن الملاطه العرب  -02

 .تاج  وتحف  ايى القرا ة  ارح  القل ية ال تل ي  الما -01

االه مددددددام بالم ددددددابقا  المحييددددددة والعربيددددددة والدوليددددددة فدددددد   جددددددال  ال ددددددأليض وال رجمددددددة بهدددددددا تلددددددلحر  -09

 .المضملن العرب  

 .والرقم    معوالاللرق  : ال لاية بأهمية ال ار ايى  حاور  ال ة -02

رافه ليمددددددن ال ددددد  تم  دددددار  عاصدددددمة اتحددددداد ال اطدددددرحه العدددددرا إقا دددددة  عدددددار  ليا دددددح تحدددددن إطددددد ح دددددللى -02

 .لي قافة العربية وا  ال ية

تب دددددد   عددددددال  الددددددلزار  الم ددددددروليه ادددددده الاددددددرون ال قافيددددددة قددددددرارا  وتلصدددددديا   ددددددرتمرا   دددددددحري  -09

 . عار  الا ح العربية

صددددددداراته بم حدددددده ا  دددددد اد ليم  مددددددة العربيددددددة لي ربيددددددة وال قافددددددة والعيددددددلم تقيدددددديم وتتدددددد يض ال اطددددددر وإ -41

 ".امح و"طهادا  ليجلدة 

 . تااتض الجها  المع ية ر ميا ايى التعيدحه اللط   والعرب  ل فعيل ال لصيا  الم قد ة -40

 :م2112 – 2115حل مشكلة مرتجعات معرض الجزائر عن عامي  -5



 

م بعددددددد 4109 – 4101االتحدددددداد إلددددددى حددددددل  ادددددداية  رتجعددددددا   عددددددر  الج اتددددددر لعددددددا    ى ددددددع

طدددددرحه العدددددرا لددددده حادددددار لا بدددددالمعر  إال ايددددده االتحددددداد ليجهدددددة الم  مدددددة المعدددددر  نن ال ا دددددا ن

و دددددددحر  يولقددددددد ا دددددد جاا  عددددددال  وزحددددددر ال قافددددددة الج اتددددددر  بعددددددد إرجدددددداع  رتجعددددددا  ال اطددددددرحه

ج مدددددداع وفدددددد  دددددده االتحددددداد إلددددددى الج اتدددددر واال لملالددددددح االتحددددداد  وذلددددددك ب دددددفر عدددددر  الج اتدددددر 

يمدددددة  ددددده ق% 41 المرتجعدددددا    يدددددر  دددددداد االتحددددداد   دددددبةالملافقدددددة ايدددددى إرجددددداع  نوتمددددد   عهمدددددا

الجددددددد   ام بدددددددر  وتدددددددم إرجددددددداع  دوالر ن رحاددددددد  01111بيغدددددددن   وال ددددددد  الغرا دددددددا  وامرفددددددديا 

 .المرتجعا     إ ها  ال حلحال  المالية لي اطرحه  ه

 :ملف الصين -2

بيدددددددن "االتحددددددداد إلدددددددى ت  ددددددديم العالقدددددددة بددددددديه ال اطدددددددرحه العدددددددرا وناضدددددددا  االتحددددددداد ودار  ى دددددددع

جمدددددة  ددددده اليغدددددة التدددددي ية إلدددددى اليغدددددة العربيدددددة ولة اددددده ال رنحمدددددد  دددددعيد الم دددددر/ ام ددددد اذ" الحامدددددة

تل ددددددلل تعدددددداون بدددددديه اللددددددرفيه لضددددددمان الحيدددددددة والعدالددددددة لاددددددل ناضددددددا  ووبددددددالعا   بملجددددددح بر

 .اتحاد ال اطرحه العرا

 :ملف تركيا -2

تدددددرا  فددددد  ت  ددددديم  ادددددار ة ال اطدددددرحه العدددددرا اقيدددددة تعددددداون  ددددد  اتحددددداد ال اطدددددرحه امتدددددم تلقيددددد  اتف

 .م4102 – 4109ف   عر  ا ل بلل لعا   

 با ددددددعار   ا ددددددبة  قدددددداال  اال دددددد  تددددددلفير ا قا ددددددة و  و دددددد   ادددددده هددددددذا ال عدددددداون ت فدددددديال ا حجددددددار

 ا لالتحددددددداد وتحمدددددددللي اطدددددددرحه العدددددددرا المادددددددار يه فددددددد  المعرفددددددديه   ددددددد  تدددددددلفير ج دددددددا   جا  ددددددد

 .الم  للة اه الج ا  ا  ضافة دالة تااليض

 .اقا ة  عر    لي و   قل ليا اا العرب  ف  ا ل بللو

 :التحاد في القاهرة وبيروت يدار  لمقرالتطوير اإل -8

االتحدددداد فدددد  القدددداهرة وبيددددرو   وت وحدددددهما باددددل  ددددا حيدددد م  دددده  ياالتحدددداد إلددددى تلددددلحر  قددددر ى ددددع

 .نجل ح ه ندا  العا ييه باالتحاد

 :تحديث الموقع اإللكتروني -9

 م ال لاصدددددل ث   دددددذ  ددددد لا  طلحيدددددة  وحدددددلدددددم ححدددددد   يتدددددم تحددددددحث الملقددددد  ا لا رو ددددد  لالتحددددداد  والدددددذ

  (ا  ددددددد جرام –تدددددددلح ر  –في دددددددبل  )ج مددددددداا  الا  لاصدددددددلالاضدددددددا  االتحددددددداد ابدددددددر و ددددددداتل  ددددددد  ن

 011حمادددده لاددددل  اطددددر إفدددداف ها ايددددى  لقدددد  االتحدددداد إلددددى    مددددا تددددم زحددددادة ادددددد ا صدددددارا  ال دددد

 .اصة به ايى الملق ج ماا  ال صدار     إفافة صفحا  ال لاصل االإ

 أنشطة لجان التحادأهم 

 : ساس والنظام الداخليون األتعديل القان لجنة  -1

ا لي لددددددلرا  ال دددددد ال اددددددر ايددددددى  دددددددار ال دددددد لا  ال ددددددابقة نصددددددبا  صدددددد ااة حددددددد ن فدددددد  حر ددددددة    ددددددر 

دددد تددددم اقددددد العدحددددد   لددددذا فقددددد  م  دددد  اللقددددن الحددددالبعددددال  ددددلاد قددددا لن االتحدددداد  ح ددددى ت ددددلا ا تعدددددحل ل ا  

القددددددا لن ل عدددددددحل  ج مااددددددا  و  اطبددددددة االتحددددددادا  ا قييميددددددة لحدددددديه ت فيددددددذ  ق رحددددددا  ادحدددددددة دددددده اال



 

 ددددد   اتية ايدددددى هدددددا    عدددددر  القددددداهرة   وتدددددم اقدددددد الجمعيدددددة العمل يدددددة االام دددددا  وال  دددددام الدددددداخي 

وإفدددددددافة بعدددددددال ال عددددددددحال  امخدددددددرن ب دددددددا  ايدددددددى طيدددددددح   ا مددددددداد ال عددددددددحال  المق رحدددددددةم  وا4102

 :و ا ن نبرز ال عدحال  ه   الحضلر

 ساسالقانون األ

 شروط العضوية

 2بند: المادة الرابعة

حادددددم واجدددددح ال فددددداذ فددددد  ج احدددددة نو  ولدددددم حتددددددر فددددد  حددددد  العضدددددل"طدددددروط العضدددددلحة  إلدددددىنفددددديض 

ذلك امحادددددددام التدددددددادرة فددددددد  جدددددددراتم ا بدددددددار  وتعدددددددد  دددددددحدددددددة   يدددددددة بام ا دددددددة نو الادددددددرا نو االج 

  ."ل اطر الم ضم معة ا دا  ايى حقلل المياية الفارحة لضمان ح ه اال

 العضوية العاملة –النظام الداخلي 

 :التاسعةالمادة 

فيادددددلن لادددددل بيدددددد  م دددددل واحدددددد   واحدددددد بيددددددتدددددم الفتدددددل فددددد  تقددددددم ن  دددددر  ددددده اتحددددداد  ددددده : التعدددددديل

 .بال عييه ف   جي  ا دارة

 :المادة الحادية عشر

تجمددددددد   ادددددده الدددددددورةال دددددد لي طدددددد را ه ا  دددددددادادددددده   فدددددد  حددددددال تددددددأخر الايددددددان المحيدددددد: التعددددددديل

ا  راقب    اضلح ه ف   جي  ا دارة  .اوحع بر  م يه اضل 

 :المادة الثانية والعشرون

قلددددداع ال ادددددر الدددددذحه ال ت لبددددد  ايددددديهم طدددددروط   تمددددد ا العضدددددلحة المدددددرازرة ليعدددددا ييه فددددد: التعدددددديل

 .العضلحة العا ية  وحق تر ذلك ايى ال اطرحه  ه دير الدول العربية

 مددددددا حجددددددلز لي اطددددددرحه والايا ددددددا  ديددددددر العربيددددددة اال ضددددددمام التحدددددداد ال اطددددددرحه العددددددرا  أاضددددددا  

 . رازرحه

 د 2البند :والخمسون ةحاديالمادة ال

 اادحددددة    اليددددة  ددددالث جي ددددا  تغيددددح العضددددل م  ددددر  دددده المركددددز شدددداحراً فددددي حالددددةيعتبددددر : التعددددديل

 .دارة دون اذرا مجي  ل

 :44 – 41المواد 

 .   ابا نحام امل  ولي  ال رطيا حلم اال 01دي  باا ال رطيا قبل نصبا :التعديل

 .نى ايى ا   ابه لالتحاد    االمرطا قد  ض نن حالن العضل :تعديلال

 لجنة اإلعالم -2

در اددددده اتحددددداد ال اطدددددرحه  ددددده المجيدددددة خدددددالل الددددددورة ال ا  دددددة حيدددددث لدددددم حتددددد اددددددادة نإصددددددار  ال ددددد -

ال ادددددر العربيدددددة   اضددددداته وحر  دددددووجهدددددا    دددددر ن  اددددداته  جيدددددة تعبدددددر اددددده  اددددداطهالعدددددرا   دددددذ إ

 .ادفقد نصدر االتحاد ح ى تارح ه  ال ة ناد  والعالمية



 

تجهيددددددد  نج حدددددددة االتحددددددداد  ددددددده خدددددددالل إادددددددداد البل ددددددد را  والملبلادددددددا  ال اصدددددددة بالمعدددددددار   -

الدوليدددددددددة والعربيدددددددددة  معدددددددددار  فرا افدددددددددلرا  وبدددددددددارح  وا دددددددددل بلل ونبدددددددددل ظبددددددددد  والادددددددددارقة 

 والالحن

ا بارهددددددا وا  مادهددددددا ووفددددددعها ايددددددى الملقدددددد  ا لا رو دددددد  إاددددددداد ا دددددد مارة ال اطددددددر المحد ددددددة واا -

 . ضلحة االتحادفمه الم   دا  المليلبة لع

 ي ضدددددمه جميددددد  ال اددددداطا  وامامدددددال ال ددددد  قدددددام ( حتددددداد الددددددورة)العمدددددل ايدددددى إصددددددار   ددددداا  -

و ددددددديلزع ايدددددددى ال اطدددددددرحه  هاحدددددددة الددددددددورة فددددددد  الجمعيدددددددة   بهدددددددا المجيددددددد  فددددددد  الددددددددورة ال ا  دددددددة

 . العمل ية

 لجنة الملكية الفكرية -3

 بالدددددددولالر ددددددمية الجهددددددا  الحال يددددددة  ننصددددددبحن ن اددددددلة لج ددددددة الميايددددددة الفارحددددددة ذا   قددددددة لددددددد -

والددددددذي حدددددد م   (ال قييددددددد) ال  وحددددددربعددددددال قضدددددداحا   االتحدددددداد فدددددد يأخددددددذ بددددددرن  ونصددددددبحن تالعربيددددددة

 . اللاحد ب ف  البيد  ازايه متحلحل بعضها لالتحادا  المحيية ف  حال تلاجد اللرفيه ال

  0طدددددالن   وتتدددددالا  19تدددددم البدددددن فددددد    طدددددالن 22 بحدددددث اميدددددن اليج دددددة  خدددددالل الددددددورة ايدددددى -

 . نااون امخروجاري البن ف  الا

وال أ ددددددد  دددددده ت فيددددددذها  بمددددددا قددددددد تاددددددميها  دددددده    مددددددا ت دددددداب  ام ا ددددددة العا ددددددة القددددددرارا  التددددددادرة -

 .درا ا   الية

ددددددد - ال دددددددلدا  بادددددددال دوري وتعميمهدددددددا ايدددددددى  ددددددددحري المعدددددددار  ور  دددددددا   لقاتمدددددددةاا   ابعدددددددة ونحض 

 .االتحادا  باال دوري

 لجنة المعارض -4

وتبدددددادل حقدددددلل  يايدددددة   ا االقدددددا  ت دددددلحقيةالمادددددار ة بمعدددددر  فرا افدددددلر  وبدددددارح  لفددددد  نتمددددد -

 .فارحة جدحدة ل اضا 

 .ح م إصدار قاتمة طهرحة بالمعار  العربية والمعار  الدولية وتعميمها ايى اماضا  -

إتاحددددددة و تددددددلفير  ددددددل  المعيل ددددددا  ال دددددد   دددددده طددددددأ ها ت ددددددهيل  اددددددار ة ال اطددددددرحه فدددددد  المعددددددار   -

 .العربية والدولية

ل دددددد ام إدارة المعددددددر  بمعدددددداحير  عددددددار  الا ددددددح   لحدددددديه اإلغددددددا  اا مدددددداد  عددددددر  جدددددددة ليا دددددداا -

 . العربية

تدددددددم   اطبدددددددة إدارة  عدددددددر  الالحدددددددن لي دددددددما  لي اطدددددددرحه المتدددددددرحيه وال دددددددلرحيه ب دددددددداد قيمدددددددة  -

   ددددد  فدددددمان المادددددار ة بدددددالمعر  خدددددالل ف دددددرة المعدددددر  ت دددددهيال  ايددددديهم  وقدددددد  تمدددددن الملافقدددددة

 .ط را ا  داد اال المحي  االتحاد

وتعيدددددديه    بددددددأول  إدارا  المعددددددار  العربيددددددة لحددددددل  اددددددا ل ال اطددددددرحه نوال  ال لاصددددددل الم دددددد مر  دددددد -

 .     لال  عر  لحل الماا ل ايى نر  اللاق 

 يلجنة التطوير المهن -5



 

 .بل ظب  والقاهرةر  العربية ف  الاارقة والالحن ونإقا ة لقا ا  ايى ها   المعا -

 .ا   جا    اا  صفحة دليل الا اا العرب  لإلاالن اه إصدارا  اماضاإ -

  بددددددام  ددددده جمعيدددددة 4102ادددددام حقدددددلل الميايدددددة الفارحدددددة  ي اطدددددرحه بادددددأنتدددددم اقدددددد دورة تدرحبيدددددة ل -

ه ال دددددددعلدحيه  وا دارة العا دددددددة لحماحدددددددة حقدددددددلل المرلدددددددض بدددددددلزارة ا ادددددددالم ال دددددددعلدحة  ال اطدددددددرح

 دددددد  ا  ضددددددافة إقا ددددددة    دددددد  تحمددددددل جمعيددددددة ال اطددددددرحه ال ددددددعلدحيه تايفددددددة  ددددددفر وإقا ددددددة المدددددددربيه

هم طدددددددهادة  دددددد   ددددددد ح  ا اطدددددددر   11-71الميايددددددة الفارحدددددددة  وادددددددد الم ددددددددربيه بدددددديه  ناضددددددا  لج دددددددة

 . ةو لا تتبا هذه الدورة   لح بحضلر الدورة ال درحبية 

  ايدددددددى ا   ر دددددددن  دارة المح دددددددلن ا لا رو دددددددم 4102 مدددددددا نقا دددددددن اليج دددددددة دورة تفااييدددددددة  ادددددددام  -

تحددددددداد ال اطدددددددرحه  اطدددددددرحه  تدددددددرحيه بال عددددددداون  ددددددد   عهدددددددد جلتددددددده وا 01 اطدددددددرحه ادددددددرا و01ل 

 .المترحيه

 .ا فال باليلم العالم  ليا اا   لح   ال عاون وال   ي     االتحادا  المحيية  ه نجل االح -

 .تقدحم فارة إ اا  جات ة ليا اا العرب   قد ة  ه اتحاد ال اطرحه العرا -

 لجنة فض المنازعات -2

  حا  تددددم حددددل الددددبعالقضددددا 1وهدددد  ابددددارة ادددده   ليهدددداالقضدددداحا المقد ددددة إ بحددددث ميددددن اليج ددددة ايددددىا -

 .وال ع  لحل الم بق 

 السيد الزميل

لدددددددورة ال ا  ددددددة خددددددالل ا  -بفضددددددل    –  جدددددد ه ناضددددددا   جيدددددد  إدارة اتحدددددداد ال اطددددددرحه العددددددراهددددددذا  ددددددا ن    

 ادددددقة  جادددددمهم ددددد  ت  ا ليغاحدددددةجهدددددد ا  ضددددد ي   ناضدددددا  المجيددددد  فيهدددددا   هدددددا   ولقدددددد بدددددذل ال ددددد  قاربدددددن ايدددددى اال

ددددددا اج مااددددددا  الما ددددددح لحضددددددلر اج مااددددددا   جيدددددد  ا دارةال اصددددددة ايددددددى  فقدددددد هم ال ددددددفر وال ادددددداليض    ونحض 

حددددددل  ادددددداال  ناضددددددا  المقددددددابال  الر ددددددمية وال دددددددوا  وور  العمددددددل  دددددده نجددددددل ال  فيددددددذي   فضددددددال  ادددددده 

  ال  ددددددا  ا  دددددا حقق دددددا  دددددل  دددددا  رحدددددده و دددددل  دددددا حلاجهل هدددددا بقددددددر الم ددددد لاع االتحددددداد وتدددددذليل العقبدددددا  ال ددددد 

االق تددددددددادحة  والمتددددددددااح  ا ب عدددددددداو ام تحقيدددددددد  الا يددددددددر ردددددددددم العلاتدددددددد  لمددددددددا ل حقيقدددددددده  لا  ددددددددا ا دددددددد لع

 .والمعياية والمه ية ال   واجه  ا جميعا

 بتدددددبر وإرادة   وحمي دددددا ر دددددال امايدددددى خيدددددر وجددددده  يف مل دددددا بهدددددا  دح دددددا ام ا دددددة ال دددددج يددددديه نن  ادددددلن قدددددد ن    

 .العرب  العالمص  اع ال ار ف  إلى  ل 

 و  ول  ال لفي   

 تحادال رئيس       العاماألمين 

 محمد رشاد       شبارو بشار 

 

 


