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  مكونات الدليل

  الصفحةرقم   املوضوع
  ٥  املقدمة

    تاالحتادا
  ٦  األمانة العامة -االحتاد العام لنقابات عمال اليمن  ١
  ١٤  االحتاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية  ٢
  ١٥  األمانة العامة - حتاد األدباء والكتاب اليمنينيإ  ٣
  ٢١  صنعاء - م لطالب اليمناالحتاد العا  ٤
  ٢١  االحتاد اليمني العام أللعاب القوى  ٥
  ٢١  االحتاد اليمني العام لكرة السلة  ٦
  ٢٢  االحتاد اليمني العام لكرة الطائرة  ٧
  ٢٢  االحتاد اليمني العام للدراجات  ٨
  ٢٣  االحتاد اليمني العام للشطرنج  ٩
  ٢٣  االحتاد اليمني العام للكاراتيه  ١٠
  ٢٣  الحتاد اليمني العام للمصارعةا  ١١
  ٢٤  االحتاد اليمني العام لكرة اليد  ١٢
  ٢٤  صنعاء -االحتاد العام لإلعالميني الرياضيني  ١٣
  ٢٤  االحتاد العام لنساء اليمن  ١٤
  ٢٧  االحتاد اليمني لكرة القدم  ١٥
  ٢٨  االحتاد اليمني العام للمالكمة  ١٦
  ٨٢  االحتاد اليمني العام للجمباز  ١٧
  ٢٨  االحتاد اليمني العام للجودو  ١٨
  ٢٩  االحتاد اليمني العام للرياضة للجميع  ١٩
  ٢٩  االحتاد اليمني العام للسباحة  ٢٠
  ٢٩  االحتاد اليمني العام للطب الرياضي  ٢١
  ٣٠  االحتاد اليمني العام لتنس امليدان  ٢٢
  ٣٠  االحتاد اليمني العام لرفع األثقال  ٢٣
  ٣٠  ي العام لبناء األجساماالحتاد اليمن  ٢٤
  ٣١  االحتاد التعاوني الزراعي  ٢٥
  ٣٢  صنعاء - احتاد مالك احملطات البرتولية األهلية  ٢٦
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  ٣٢  صنعاء - االحتاد اليمني العام للفروسية واهلجن  ٢٧
  ٣٣  صنعاء -االحتاد الوطني جلمعيات املعاقني اليمنيني  ٢٨
  ٣٤  راالحتاد اليمني العام للبلياردو والسنوك  ٢٩
  ٣٤  واالحتاد اليمني العام للكونغو ف  ٣٠
  ٣٥  صنعاء -االحتاد التعاوني السمكي  ٣١
  ٤٣  صنعاء -االحتاد العام لشباب اليمن  ٣٢

  النقابات
  ٤٥  صنعاء وفروعها - نقابة احملامني  ١
  ٤٧  صنعاء -صحفيني اليمنينينقابة ال  ٢
  ٤٨  نقابة املعلمني اليمنيني  ٣
  ٥١  صنعاء -يادلة اليمنينينقابة األطباء والص  ٤
  ٥٢  نقابة املهن الطبية املساعدة  ٥
  ٥٢  نقابة الطيارين واملهندسني اجلويني  ٦
  ٥٢  نقابة املهندسني اليمنيني  ٧
  ٥٣  صنعاء -نقابة الفنانني اليمنيني  ٨
  ٥٤  نقابة هيئة التدريس جبامعتي صنعاء وعدن  ٩
  ٥٤  لعلوم اإلداريةنقابة أعضاء هيئة التدريس باملعهد الوطني ل  ١٠
  ٥٤  صنعاء -نقابة مهندسي الطريان اليمنيني  ١١
  ٥٥  نقابة الباحثني الرتبويني  ١٢
  ٥٥  نقابة الطب التشخيصي املختربي  ١٣
  ٥٥  صنعاء -النقابة العامة للمهن التعليمية والرتبوية  ١٤
  ٥٦  صنعاء -نقابة الفنانني التشكيليني  ١٥
  ٥٦  صنعاء - نقابة أطباء األسنان اليمنيني  ١٦
  ٥٦  مأرب - نقابة موظفي اهليئة العامة لتطوير املناطق الشرقية   ١٧
  ٥٧  نقابة األطباء اليمنيني  ١٨
  ٥٧  النقابة العامة للكهرباء والطاقة  ١٩
  ٥٨  النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات  ٢٠
  ٥٨  النقابة العامة للمياه والبيئة  ٢١
  ٥٩  ت واإلسكانالنقابة العامة للبلديا  ٢٢
  ٦٠  النقابة العامة للمصارف واألعمال املالية  ٢٣
  ٦٠  النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني  ٢٤
  ٦١  النقابة العامة للمهن الطبية والصحية  ٢٥
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  ٦٢  النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية واألمساك  ٢٦
  ٦٣  واجللود وحلج وكبس القطنالنقابة العامة للغزل والنسيج واملالبس   ٢٧
  ٦٣  واالجتماعية اإلداريةالنقابة العامة للخدمات   ٢٨
  ٦٤  للبناء واإلنشاءاتالنقابة العامة   ٢٩

  اجلمعيات
  ٦٥  مجعية املنشدين اليمنيني  ١
  ٦٥  مجعية املقاولني اليمنيني  ٢
  ٦٥  اجلمعية اجلغرافية اليمنية  ٣
  ٦٦  مجعية اجليولوجيني اليمنيني  ٤
  ٦٧  اجلمعية اليمنية للعلوم السياسية  ٥
  ٦٧  مجعية احملاسبني القانونيني اليمنيني  ٦
  ٦٧  مجعية الصرافني اليمنيني  ٧
  ٦٨  مجعية البنوك اليمنية  ٨
  ٦٨  مجعية الصناعيني اليمنيني  ٩
  ٦٩  مجعية االقتصاديني اليمنيني  ١٠
  ٦٩  اجلمعية اليمنية ملقاويل الطرق واجلسور  ١١

  ٧٠  املصادر
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  :مقدمة الدليل 

مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمأل المجال العام "المجتمع المدني بأنها  منظماتتُعرف      

بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح 

المجتمع المدني كال من الجمعيات والروابط  منظماتمل وتش ،" واإلدارة السلمية للتنوع واالختالف

  .والنقابات واألحزاب واألندية والتعاونيات وكل ما هو غير حكومي

 منظماتفقد ظهرت المجتمع المدني في اليمن منذ حوالي بدايات القرن المنصرم ،  منظماتنشأت    

الجمعيات وبعدها ظهرت  إنشاءيث تم منذ ثالثينات القرن المنصرم حجنوب الوطن المجتمع المدني في 

الجمعيات ظهرت بعض في شمال الوطن فقد  أما ، في تنوير المجتمعالتي ساهمت النقابات واالتحادات 

بعد قيام المجتمع المدني توسع كبير  منظماتقد شهدت و ثورة سبتمبر ،بعد اندالع  واالتحادات

والمنظمات أن تمارس أدوارها التي نص عليها تم السماح لألحزاب والصحف  فقدالجمهورية اليمنية 

  .المجتمع المدني  منظماتشهدت اليمن والدة العديد من بالتالي الدستور و

حيث أن البعض منها ، في تطوير وتدعيم التنمية  إلى المساهمةالمجتمع المدني  منظماتوتسعى   

وع من الشراكة مع الحكومة في وذلك من وجود نأصبح لها نشاطاً ملحوظاً في برامج وخطط التنمية 

  . التخفيف من الفقر وإستراتيجية األلفية وأهدافتنفيذ االستراتيجيات الوطنية 

المجتمع المدني  منظماتبويسعى المركز الوطني للمعلومات من خالل هذا الدليل إلى التعريف   

إلى البيانات األساسية لكل  ، من خالل اإلشارةفي اليمن العاملة  )الجمعيات –النقابات  –االتحادات (

  . منظمةوتوضيح الهيئة العامة والمكتب التنفيذي لكل  نظمةم
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 ألمانة العامةا -االحتاد العام لنقابات عمال اليمن

 م١٩٥٦ :التأسيستاريخ 

 .أمانة العاصمة - جوار اليونسيف -شارع الزبيري :العنوان

 ٠١ - ٢٠٠٧٨٢ :التليفون

  ٢٧١٠ :ب. ص -   ٠١ -٢٠٣٧٥١/ ٠١ -٢٠٣٧٥٠ :فاكس
  info@gfytu.org :لكرتونياإلربيد ال

  www.gfytu.org:  املوقع االلكرتوني
  :اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس االتحاد العام لنقابات عمال  محمد محمد الجدري
  نائب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال اليمن  جمال صالح السياني

   حضرموت -فرع االتحاد العام المكتب التنفيذي ل

  الصفة النقابية  االسم 
  رئيس الفرع  عوض سالم باكونه
  عام أمين  سالم بن مخاشن
  مسئول مالي  سالم جمعان باسليم
  واإلعالممسئول الثقافة   عامر سالم باوزير
  مسئول منازعات العمل  عوض عمر الشقري

  مسئولة دائرة المرأة  عليا الحامد
  مسئول السالمة المهنية  رجب هادي حماد
  احتياط  عوض برك تسير
  احتياط  حسن علي بن هشان
   تعز -المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس الفرع  علي صالح عطية

  عام أمين  محمد الشيباني يعبد البار
  مسئول مالي  شايع رعبد القادشيخ 

  عمل والسالمةمسئول عالقات ال  محمد مجاهد علي
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  مسئول ثقافي  علي قاسم االديمي أنيس
  مسئول اجتماعي  حسن محمد ناجي

  مسئولة دائرة المرأة  فائدة احمد سعيد العزعزي
   احتياط  الشميري بعبد التوا

  احتياط   فواد محمد قائد الصبري
  الحديدة –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس الفرع  يالهاد عبدعلي 

  نائب رئيس الفرع  خالد احمد العزي
  عام أمين  علي راجح احمد
  مسئول عالقات منازعات العمل  فهمي صبرة
  وإعالميمسئول ثقافي   ابتسام القصير

  الشئون المالية أمين  عبد اهللامحمد موسي 
  مسئولة دائرة المرأة  محمد حيدر إيناس
  احتياط  هندي إبراهيمحسن 
  احتياط  الوجيهين ياسم

  احتياط  ابتسام قاللة
  المهرة –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 

  الصفة النقابية  االسم 
  رئيس الفرع  محفوظ عليان عبيد
  نائب الرئيس  احمد محمد علوي
  عام أمين  علي احمد بامحيسون

  المهنيةمسئول الصحة والسالمة   التميمي عبد اهللاحمد 
  مسئول مالي  المينسالمين عبيد س

  واإلعالممسئول الثقافة   محمد عوض سالمين
  مسئولة دائرة المرأة  هديه سالم عوض

  احتياط  مرزوق عبد اهللا
  احتياط  منير محفوظ
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  عمران –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم 

  رئيس الفرع  علي صالح حسين النجار
  رئيس الفرع نائب  علي ناصر الماخذي

  العام األمين  خالد يحيى محمد جعدان 
  مسئول مالي  حسين الصعر عبد اهللامعين  
  مسئول ثقافي  احمد الهجري بعبد الوها 
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  محمد حسين محسن علوان 

  مسئولة دائرة المرأة  امة السالم صالح يحيى جمعان 
  احتياط  فواز القهالي 

  احتياط  صالح رعناء هالل علي 
  احتياط  مجاهد علي محسن باكر 

  ذمار –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس الفرع  جمال صالح السنباني
  نائب الرئيس  محمد صالح المنتصر
  عام أمين  حمدي حسين الثالياء
  وإداريمسئول مالي   حكيمة احمد الرخمي
  مسئول الدائرة االقتصادية  محمد نعمان سالم
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  احمد الحاج الفيه

  مسئول منازعات العمل  الرخمي أمين
  واإلعالممسئول الثقافة   حسن العواضي
  مسئولة دائرة المرأة  منى حسين عامر

  شبوه –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس الفرع  رعلي احمد بالخد
  عام أمين  سالم محمد السحم
  مسئول مالي  صالح احمد النخور
  واإلعالممسئول الثقافة   احمد علوي الجنيدي
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  مسئولة دائرة المرأة  بلقيس فرج يسلم
  احتياط  احمد محمد الهارب

  احتياط  سعيد البوري عبد اهللا
  إب –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 

  ابيةالصفة النق  االسم
  رئيس الفرع  إباذر محمد الغشم
  عام أمين  علي احمد الزغاري
  مسئول مالي  نجيب حمود الشرماني

  وثقافي إعالميمسئول   محمد السفياني عبد اهللا
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  د المفتيماحمد مح

  مسئول العالقات العامة  فضل عبدالواحد الزبيدي
  ائرة المرأةمسئولة د  انتصار احمد البدوي

  احتياط  حسن عبدالواحد الشهاري
  احتياط  البريهي نعبد الرحماحمد 

  أبين –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس الفرع  محمد خضر عزلق 
  نائب الرئيس  عمر محمد حسن 
  عام أمين  سالم عوض علي 
  هنيةالممسئول الصحة والسالمة   ناصر صالح شيخ 
  مسئولة دائرة المرأة  نظيرة صالح علي 

  وإعالميمسئول ثقافي   قعبد الح عبد اهللاتوفيق  
  مسئول مالي  علي محمد البدري 
  احتياط  محمود صالح هيثم 
  احتياط  زهرة حسين حيدرة 
  احتياط  احمد حسين النخعي 

  
  
  



 
 

10 
 

  صعده –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  بيةالصفة النقا  االسم

  رئيس فرع االتحاد العام  علي راجح عبد اهللا
  نائب رئيس الفرع  الرجال أبوفايز 
  عام الفرع أمين  يحيى شويل دعبد الواح
  المسئول المالي  الحرازي عبدهمروان 

  مسئول عالقات العمل  عباس قاسم شويل
  وإعالميمسئول ثقافي   صالح عزيز سواد
  ةرئيسة دائرة المرأ  مطرة سالم مبارك
  لحج –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس فرع االتحاد العام  عبد عوض مذلق

  نائب رئيس الفرع  سيف رعبد النو 
  عام أمين  منصور كرد 
  مسئول مالي  محمد الشاطري 
  عضواً  محمد علي باعلي 
  وإعالميمسئول ثقافي   محسن الحيدري 

  دائرة المرأة مسئولة  عيشة فرج 
  احتياط  خالد الحوت

  احتياط  جميلة احمد صالح 
  احتياط  عرابه أمل 

  حجة –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس فرع االتحاد العام  علي صالح زمام 
  نائب الرئيس  علي محمد السقيا 

  عام أمين  محمد محمد الكحالني 
  مسئول مالي  برهص عبد اهللاخالد  
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  محمد العليي أمين 
  مسئول منازعات العمل  احمد مطهر الكحالني 
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  مسئولة دائرة المرأة  بشري محمد الخشف 
  احتياط  حمود صالح رشيد 
  احتياط  محمد علي المؤيد 

  عدن –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس فرع االتحاد العام  ثمان كاكوع
  نائب الرئيس  خلدون شايف 

  عام أمين  احمد مكرد معبد الحكي 
  مسئول مالي  نبيل احمد حمادي

  مسئول منازعات العمل  جالل بيضاني 
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  مسعد محمد قاسم 
  وإعالميمسئول ثقافي   معبد الرحيعارف  

  ائرة المرأةمسئولة د  شيخه احمد 
  احتياط  فضل احمد خيال 
  احتياط  عفيف سعيد محمد 

  مأرب –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس الفرع  ناب أبومساعد  عبد اهللا 
  نائب رئيس الفرع  صالح الجوبي عبد اهللا 
  العام األمين  صالح مسعود عبد اهللا 
  مسئول مالي  يقاسم السبئ رعبد الجبا 

  مسئول الصحة والسالمة المهنية  محسن مبارك قربان 
  مسئول منازعات العمل  فواز غالب الصالحي 

  مسئولة دائرة المرأة  المنتصر إيمان 
  مسئول العالقات العامة  سعيد الهاجري 
  عضواً  العنقري عبد اهللا 
  احتياط  قايد علي جروان 

  احتياط  حامد السامعي 
  احتياط  عدعلي حسن س 
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  البيضاء –المكتب التنفيذي لفرع االتحاد العام 
  الصفة النقابية  االسم

  رئيس الفرع  محمد علي القيسي 
  نائب رئيس الفرع  قطيان هعبد ربهاني  

  العام األمين  خالد على ناقوس 
  مسئول مالي  احمد حسين حسن 

  إعالميمسئول   حسين محمد الصارطي 
  ل الصحة والسالمة المهنيةمسئو  الغليبي عبد اهللا 
  مسئولة دائرة المرأة  صالح بادي نبيلة 

  مسئول اجتماعي  احمد سالم الحضرمي 
  مسئول منازعات العمل  احمد محمد القربي 
  عضواً  عبد اهللاعمر علي  

  :األهداف
 :على الصعيد الوطني  - ١

 .  ادة الوطنالمحافظة على منجزات أهداف الثورة اليمنية والدفاع عن الوحدة وسي −
الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع   −

 .مستواهم االجتماعي واالقتصادي والثقافي والصحي 

التأثير عليه  أوكفالة التعبير وحرية النشاط النقابي بشكل تام وكامل والدفاع عنه دون تدخل في شؤونه  −
 .وهذا النظام  وفقا للقانون

 .المشاركة في صياغة التشريعات واللوائح المتصلة بالعمل والعمال  −

أنشطته وفعالياته النقابية بحرية تامة   وممارسة   الحفاظ على استقاللية االتحاد العام ومنظماته النقابية −
 .دون التدخل في شئونه الداخلية أو التأثير عليها من أي جهة كانت 

التدريب المهني والتلمذه الصناعية ومحو األمية للعاملين والعناية ببيئة العمل وظروف االهتمام بقضايا  −
تشغيل األحداث والعمل على الحد من ظاهرة عمل األطفال وحماية حقوقهم في العمل والرعاية واالهتمام 

 .بالعمال المعاقين 

ت االختصاص محليا ومع بالتنسيق مع جها وأسرهمالعناية بأوضاع العمال اليمنيين في المهجر  −
 .االتحادات والنقابات الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة 

العمل على رفع المستوى المعيشي والصحي للعمال والموظفين وتحسين ظروف وشروط العمل بالتنسيق  −
 مع أصحاب األعمال والجهات ذات العالقة 
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مال وضمان حرية التنظيم النقابي والسعي لتطبيق حماية الحقوق النقابية واالجتماعية األساسية للع −
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكافة االتفاقيات  اتفاقيات العمل العربية والدولية ذات الصلة

  .بها  واإلعالنات المتعلقة

المشاركة النشطة والفعالة في إنجاز مهام التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوسيع فرص العمل على  −
 .ق التشغيل الكامل للقوى العاملة اليمنية طري

المشاركة في المحافظة على البيئة العامة وبيئة العمل بشكل خاص وبما يحقق مجتمع سليم وصحي خالي  −
 .من األمراض المهنية واألوبئة 

االهتمام والرعاية والعمل على تحسين أوضاع وظروف المتقاعدين والتنسيق مع جهات االختصاص  −
 .الراحة واالستجمام والمتنزهات والمشاريع وتحسين أوضاعهم المعيشية بتوفير دور

 .االهتمام بأوضاع العاطلين عن العمل والسعي لحل أوضاعهم مع الجهات ذات االختصاص  −

العاملة كمرشحة وناخبة نقابيا وكذا في االنتخابات النيابية والمحلية وكمراقبة لنزاهة  المرأةتعزيز دور  −
 .االنتخابات 

 .الهتمام بالتوعية المستمرة للعاملين في أجواء العمل الخطرة ا −

  .االهتمام بأوضاع الصحة والسالمة المهنية للعاملين في مرافق العمل  −
 :على الصعيد العربي والدولي - ٢

تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين اتحادنا ونقاباته العامة مع االتحادات النقابية والنقابات العربية  −
 .قيقة واالتحادات والنقابات الصديقة في مختلف بلدان العالم الش

 .من اجل تعزيز وحدة الحركة النقابية العربية والدولية وضمان وحدة مصالحها   العمل −

 .ترسيخ روح التضامن مع قضايانا القومية واإلسالمية ومع مختلف قضايا الشعوب األساسية والمشروعة −

وكذا مع االتحادات  ،  التحاد العام في إطار الكنفدرالية العالمية للنقاباتالعمل على تعزيز وتطوير دور ا −
  ..المهنية الدولية والعمل على ترسيخ وحدة وتضامن الحركة النقابية في العالم 

 :األنشطة 

 .حتفاالتتنظيم المهرجانات العمالية واال -
 .المشاركة في المؤتمرات الوطنية -
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  ة الصناعية اليمنيةاالحتاد العام للغرف التجاري
  .م ١٩٦٢عام : تاريخ التأسيس

  .صنعاء :العنوان
   ٠٠٩٦٧- ١/ ٢٦٥٠٣٨ -  ٢٦١٢٩٥ :التليفون

  ١٦٩٩٢ :ب.ص  -            ٢٦١٢٦٩ :فاكسال
   fucci@y.net.ye  :الربيد اإللكرتوني
  www.fycci.org :املوقع االلكرتوني

  :  جملس اإلدارة
  الصفة النقابية  االسم

  رئيساً  محمد عبده سعيد
  نائب رئيس الشؤون الصناعية  لد طه مصطفىاخ

  نائب رئيس الشؤون التجارية  محمد عمر بامشموس
  عضو مجلس إدارة  محمد عبد اهللا الشرعبي

  عضو مجلس إدارة  ردمان لعبد الجلي
  عضو مجلس إدارة  باجرش نعبد الرحمعمر 

  عضو مجلس إدارة  اريحسين محمد السو
  عضو مجلس إدارة  محمد احمد الخراز
  عضو مجلس إدارة  خودام محمد خودم

  عضو مجلس إدارة  موسى عبد اهللامحمد 
  عضو مجلس إدارة  سالم عوض سنان

  المدير العام  محمد الميتمي. د
  :أهداف االحتاد

  .التأثير في السياسات االقتصادية والتجارية وقوانين األعمال  −
  .فير المعلومات التسويقية واالقتصادية الحديثة تو −
  .تطوير الجودة والممارسات التجارية  −
 .جذب االستثمارات المحلية واألجنبية وغيرها −
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 األمانة العامة -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني

 .م١/١/١٩٧١ :تأسيستاريخ ال

 .صنعاء -المتفرعة من شارع الرقاص -حارة معين :العنوان

 ٠١- ٢١٩٢٦٧/ ٠١- ٢١٨٠٤٧ :فونالتلي

  ٥٨٦ :ب. ص  -     ٠١ -٢١٨٠٤٧ :الفاكس
  yemenwriters@yahoo.com :الربيد االلكرتوني

  ww.yewriters.org:  املوقع على االنرتنت
  :اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيس االتحاد  حسين البار عبد اهللا

  أمين عام االتحاد  هدى علي عبده أبالن
 نائباً لألمين العام  حمد ناجي أحمدأ

  لعالقات الخارجيةا أمين  هشام السقاف
  أمين إداري  العطاس هدى

  لشؤون االجتماعيةا أمين  تغريد الحكيمي
  واإلعالم الثقافةأمين   جبر بعبد المطل

  لعالقات الداخليةاأمين   محمد الغربي عمران
  لحقوق والحرياتاوأمين  ماليأمين   محمد العولقي

  عضوا  قاسم معبد الكري
  . عضواً  يحيى عوض

  :املكتب التنفيذي  أعضاء
  هدى العطاس  هدى ابالن

  طاهر يعبد البار  البار عبد اهللا
  محمد الغربي عمران  جبر بعبد المطل

  محمد حسين هيثم  جنيد محمد جنيد
  بشرى المقطري  احمد قاسم دماج 

  سلطان الصريمي  كريم الحنكي 
  الح باعامرص  محمد القعود
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  قعبد الخال نعبد الرحم  دهيس علي
  مسعود عمشوش  هشام السقاف
  يحيى عوض  تغريد الحكيمي
  ناصر العولقي محمد  محمد الفتيح

  مبارك سالمين  عيدروس ناصر
  محمد الشيباني  قاسم معبد الكري

  نبيل سبيع  علي بارجاء
  األهدل نعبد الرحم  ناجي احمد احمد

    علي حسن العيدروس
 :ألهدافا
 .الدفاع عن األديب وحريته وإنتاجه األدبي −
 .الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان −
 .الملكية الفكرية بكافة أنواعها قالعمل على حماية حقو −
 .نشر األدب والفكر في اليمن −
 .ارجههتمام باإلنتاج الفكري واألدبي اليمني والعمل على تطويره والتعريف به داخل اليمن وخاال −
 .الدفاع عن األديب والكاتب وحرياته األدبية وتبني المواهب اليمنية بما يمكنها من التطور −
 .العمل على حماية حقوق الملكية اإلبداعية والفكرية بكافة أنواعها −
جتماعي وصحي لمنتسبي اجتماعية والمعيشية والسعي إليجاد ضمان على تحسين الظروف االالعمل  −

 .تحاداال
 .خلق األديب والمفكر الملتزمين والمعبرين عن قضايا الحرية والديمقراطية والعدالة العمل على −
العمل على نشر اإلبداع الفكري واألدبي العربي والعالمي في اليمن وبما يمكن من تعريف المجتمع في  −

 .وجماليات هذا اإلبداع اليمن بقيم
ة العربية في أقطار الوطن العربي والثقافة العمل على تطوير عالقة الثقافة العربية باليمن والثقاف −

 .اإلنسانية

 :األنشطة
 .نشر الثقافة من خالل المطبوعات، فعاليات ومناشط ثقافية، مجالت دورية في المركز والفروع -
 .مهرجانات ثقافية وأدبية -
 .الثقافية في تبني أنشطة وقضايا تخدم الثقافة منظماتمشاركة ال -
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  :فروع االحتاد 
 )نع عدرف -والكتاب اليمنينيألدباء احتاد ا( 

 .عدن -خور مكسر: العنوان
   ٢٣٣٢٨١/٠٢ -٢٣٤٢٨٣ :تلفون
  ٩٨: ب. ص

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  عبد الرحمن عبد الخالق

  نائب الرئيس  مبارك سالمين
  مسئول مالي  هدى العطاس

 
 )فرع صنعاء -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(

  .صنعاء -مايو ٢٢قسم  جوار -شارع الرقاص المتفرع من شارع هائل:  العنوان
    ٠١-٢١٩٢٦٦ :تلفون
  ٥٨٦: ب. ص

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  محمد العقود
  نائب الرئيس  نادية مرعي

  مسئول مالي  عبد الكريم المقالح
 
 )ع تعزرف -والكتاب اليمنينيء األدبااحتاد (

 .تعز  -جوار مدرسة الشعب -حوض األشراف: العنوان
  ٠٤ -٢١٥١٦٠: تلفاكس
  ٦٥١٣ :ب. ص
  
  
  



 
 

18 
 

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  أميرعبد اهللا احمد 

  نائب الرئيس  عز الدين سعيد احمد
  مسئول مالي  سلوى عبده سعيد القدسي

 
 )فرع إب -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(
  .مدينة إب -الباب الكبير: عنوانال

 ٠٤ -٤٠٣٣١١: تلفون

 )فرع احلديدة -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(
  . محافظة الحديدة: العنوان
  ٠٣/ ٢٠٧٧١٥ -٢٥٢٥٧٤: تلفون

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  جبار الشراع
  نائب الرئيس  ادم يحيى احمد
  مسئول مالي  عدنان حجر

 )حضرموت فرع -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(
 .حضرموت  -المكال: العنوان
  ٣٠١١٥٤/٠٥ -٣٠٢٣١٠: تلفون

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  ىسعيد سالم المرير
  نائب الرئيس  عبد القادر باعيسى
  مسئول مالي  عبد اهللا صالح حداد
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 )ذمارفرع  -األدباء والكتاب اليمنينياحتاد (
 .ذمار  -  بير خابوط: العنوان
  ٠٦ -٥١١٧٣٠: تلفون

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  صالح الجبر
  نائب الرئيس  محمد الموشطي
  مسئول مالي  عبد اهللا لقمان

 
 )فرع حلج -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(

  . لحج -قصر السلطان -الحوطة: العنوان
   ٠٢/ ٥٠٣٧٧٧: تلفاكس

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  علي القاضي

  نائب الرئيس  علي حامد السقاف
  مسئول مالي  احمد صالح كرد

   
 )فرع سيئون -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(

  .سيئون: العنوان
  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  علي احمد بارجاء

  نائب الرئيس  ام كرامة الرباكيهش
  مسئول مالي  احمد عاشور قهمان
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 )فرع أبني -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(
  . أبين - زنجبار: العنوان
  ٠٢/ ٦٠٤٨٧٤: تلفون

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  محمد ناصر العولقي
  نائب الرئيس  احمد ناصر جابر
  سئول ماليم  جميلة محمد عوض

  
 )فرع زبيد -احتاد األدباء والكتاب اليمنيني(

  .الحديدة -بيدزمديرية : العنوان
  ٠٣/ ٣٤٠٧١٠ -٣٤٠١١٤ :تلفون

  :الهيئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  أكرم عبد اهللا عطية

  نائب الرئيس  خالد االهدل 
  مسئول مالي  احمد محمد االنباري
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 صنعاء -اليمن االحتاد العام لطالب

  م١٦/٤/١٩٧٤ :التأسيستاريخ 
  .صنعاء -جولة الجامعة :العنوان

 ٠١ -٣٤٦٥٦١ :تلفونال

  ٠١ -٢٦٤١٤٧/ ٢٢٨٧٨٢ :فاكس
  :اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  لطف محمد العبادي

  أمين عام  عقيل محمد الصريمي
  مسئول مالي  يحيى حمود القائفي

  

  لعام أللعاب القوىاالحتاد اليمني ا
    م٥/١٢/١٩٨٤ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – الدور الرابع -وزارة الشباب :العنوان 
  ٦١٤٠٣٥ :التليفون

  ٢٦٤١٤٧ :فاكس
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  أحمد الضلعي معبد السال

  نائب للرئيس  محمد ناصر برتوش
  مسئول مالي  علي أحمد الغزالي

    
    اد اليمني العام لكرة السلةاالحت

    م٥/١٢/١٩٨٤:تاريخ التأسيس
  .صنعاء -الدور الرابع -  وزارة الشباب:العنوان 

  ٢٦١١٠٧:التليفون 
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  : اهليئة التنفيذية

  
    لعام لكرة الطائرةاالحتاد اليمني ا
    م٥/١٢/١٩٨٤:تاريخ التأسيس

  .أمام رئاسة الجمهورية:العنوان
  : اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  محسن أحمد صالح

  نائب للرئيس  أبو بكر العطاس
  مسئول مالي  الشويطر خالد عبد اهللا

  

    العام للدراجاتاالحتاد اليمني 
    م٥/١٢/١٩٨٤: تاريخ التأسيس

  .الدور الخامس –وزارة الشباب  :العنوان
  ٢٦٠٨٧٤ :التليفون

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  محمد محمد العيدروس

 نائب الرئيس  احمد حامد الجفري

  مسئول مالي  حمدي مقبل صالح
  
  
  
  

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  اآلسي نعبد الرحم

  نائب للرئيس  محمد حسن الشيخ
  مسئول مالي  جمال حسن قائد
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    العام للشطرنجاالحتاد اليمني 
    م٥/١٢/١٩٨٤: تاريخ التأسيس

  .صنعاء -الدائري  –ق معياد سو :العنوان
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  حمود صالح العلفي

 نائب الرئيس  صالح عبده حيدر

  مسئول مالي  هيالن محمد الربيع
  

    العام للكاراتيهاالحتاد اليمني 
    م٥/١٢/١٩٨٤: تاريخ التأسيس

  .وزارة الشباب  :العنوان
  ٦١٥٩١٥ - ٢٤٠٧٠٦ :التليفون 

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  مختار محمد سيف

 نائب الرئيس  زكي سالم الحبشي

  مسئول مالي  خالد طارش المقطري
  

    العام للمصارعةاالحتاد اليمني 
    م٥/١٢/١٩٨٤: تاريخ التأسيس

  .الدور الرابع  –وزارة الشباب  :العنوان
  ٦١٢٤١٠ - ٢٦٤١٤٥: التليفون 

  :ئة التنفيذيةاهلي
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  إسماعيل عبد المغني

 نائب الرئيس  سرحان عبده قايد

  مسئول مالي  مجاهد السمحي
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  العام لكرة اليداالحتاد اليمني 
  .م١٩٩٠ولم ُيفعل االتحاد إال بعد قيام الوحدة عام  -  م٥/١٢/١٩٨٤: تاريخ التأسيس

  .صنعاء  -ان جولة الرويش -شارع حدة :العنوان

  ٠٠٩٦٧-١- ٤٤٠٨٧١:  فونيلتلا

  ٣٥٢٤: ب .ص    ٠٠٩٦٧-١- ٤٤٣٥٤٢: الفاكس

   info@yhfed.com: االلكرتونيربيد ال

 www.yhfed.com:  على االنرتنتوقع امل

  :اهليئة التنفيذية
 الصفة االســم

 رئيس االتحاد أمين عبد الرحمن المدعي 

 نائب رئيس االتحاد محمد فضل أحمد

 األمين العام حمزة صالح حمزة

 المسئول المالي أمير الدين عباس إسحاق

 األمين العام المساعد فؤاد علي دهمان 

 المشرف الفني جميل منصر الفضلي

 مسئول العالقات واإلعالم يحيى عبد اهللا مدفع

 مسئولة النشاط النسوي ة الهاديهال

  :فروع االحتاد

 -  فرع إب - فرع لحج  -  فرع أبين  -  فرع تعز  -  فرع الحديدة  - فرع عدن  - فرع األمانة
فرع  - الوادي –فرع حضرموت   - الساحل –فرع حضرموت   -  فرع البيضاء -  فرع ذمار

  . شبوه
  
  
  

 االحتاد العام لإلعالميني الرياضيني

  م ١٠/٨/١٩٨٨: أسيستتاريخ ال
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  .صنعاء - وزارة الشباب  :العنوان
  ٠١ -٢١٥٦٣٨ :تلفاكس

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  مطهر االشموري

  نائب الرئيس  خالد صالح حسن
  مسئول مالي  خالد محمد السودي

  
    االحتاد العام لنساء اليمن

    .م ١٩٩٠/ مارس  :التأسيستاريخ 
  .صنعاء – خلف البنك المركزي - التحرير:العنوان 

  ٤٨٠٤٨٩ :ليفونتال
  ٣٥٤١ :ب.ص  -        ٤٨٠٤٩٠ :فاكس

  info@yemeniwomen.org :الربيد االلكرتوني
  www.yemeniwomenunion.org :املوقع االلكرتوني

  
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 الرئيسة الفخرية صالح عبد اهللابلقيس علي 

  الرئيسة  اإلريانية عباس رمزي
  نائبة الرئيسة  حمزة لطفيه

  العامة األمينة  فوزية احمد نعمان
  عام مساعد أمين  امة الرزاق حمد. د

  عام مساعد أمين  رضية شمشير
  مسئولة مالية  بلقيس حسين الرباحي
  مسئولة دائرة المشاريع والتدريب  وفاء احمد علي
  نونيةمسئولة الدائرة القا  منى باشراحيل
  اإلعالميةمسئولة الدائرة   حسيبة شنيف

  مسئولة العالقات العامة  القادري حسنيه. د
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  مسئولة دائرة الدراسات والبحوث  نجاة الفقيه. د
  الصحيةمسئولة الدائرة االجتماعية   سلمى المصعبي

  عضو  عبد اهللا فتحية محمد
  العامة واألميناترئيسات الفروع 

  حملافظةا  الصفة النقابية  االسم
 رئيسة الفرع الجوفي عبد اهللامريم . د

  األمينة العامة  سميحة القعطري أمانة العاصمة
  رئيسة الفرع  فاطمة المريسي

  عدن
  األمينة العامة  نادية محمد االغبري

  رئيسة الفرع  فاطمة فرج
  شبوه

  األمينة العامة  نجيبة محمد الشيخ
  رئيسة الفرع  االسد هفاطمة عبد

  مأرب
  العامة األمينة  ندة مساعد العامريف

  رئيسة الفرع  كريمان منصور راجح
  العامة األمينة  عال محمد حضروم  صنعاء

  رئيسة الفرع  ابتسام الصنعاني
  المحويت

  العامة األمينة  الهام النزيلي
  رئيسة الفرع  شمس الرداعي

  عمران
  العامة األمينة  هدى قاسم جهالن
  رئيسة الفرع  مرامة الباري عبداهللا عا

  صعدة
  العامة األمينة  فتحية العطاب

  رئيسة الفرع  سيدة محسن الغانمي
  الجوف

  العامة األمينة  سعود حسن قوبر
  رئيسة الفرع  صفية محمد سعد

  العامة األمينة  ابتسام هاشم شرف  حجة

  رئيسة الفرع  فايزة العاقل
  البيضاء

  العامة األمينة  منيرة ناصر الرماح
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  حملافظةا  الصفة النقابية  االسم
  رئيسة الفرع  احمد سليمان شيخه

  األمينة العامة  ---   ىسقطر
  رئيسة الفرع  سميرة الباهلي

  إب
  األمينة العامة  نادية العطاب. د

  رئيسة الفرع  نصرة صالح عبده القاضي
  األمينة العامة  عبير محمد احمد  الضالع

  رئيسة الفرع  سعاد القدسي
  األمينة العامة  عثمان عبد اهللا أماني  تعز

  رئيسة الفرع  فاطمة سعيد الحاج
  لحج

  األمينة العامة  انتصار ناصر كورد
  رئيسة الفرع  فايزة مالك العزاني

  األمينة العامة  نورا علي الدربي  ذمار
  رئيسة الفرع  صبيحة احمد راجح

  الحديدة
  األمينة العامة  بلقيس محمد البكاري
  رئيسة الفرع  صيه بخيت سعد

  المهرة
  األمينة العامة  عثمان هللاعبد ا أماني
  رئيسة الفرع  محسن العبد أمنة

  أبين
  األمينة العامة  صفية علي عوض
  رئيسة الفرع  سلمى عوض الكثيري

  األمينة العامة  شفاء محمد اليزيدي  حضرموت

  : فروع االحتاد
  .جزيرة سقطرى إلى باإلضافةفرع منشر على عموم محافظات الجمهورية  ٢١لالتحاد 
  :ت نشاط االحتاد وفروعهجماال

   محو االميه وتعليم الكبار −
   التدريب والتأهيل −
   التوعية −
   مكافحة الفقر −



 
 

28 
 

   الندوات والمؤتمرات −
   الدراسات والبحوث −
   المسوحات الميدانية −
  المشاركات المحلية والخارجية لالتحاد  −

    لكرة القدماالحتاد اليمني 
    م٣١/٥/١٩٩٠:تاريخ التأسيس

   .متفرع من شارع حدة –شارع جيبوتي  :العنوان
  ٤٤٢٢٦٠ :التليفون
  ٤٤٢٢٦١ :الفاكس

  info@yemenfootball.org:  الربيد االلكرتوني
  www.yemenfootball.org:  املوقع على االنرتنت

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  احمد صالح العيسي

 أمين عام  نجيب منصور العوج 

  يمسئول مال  خالد الناظري
 

    العام للمالكمةاالحتاد اليمني 
    م١/١/١٩٩٠: تاريخ التأسيس

  .الدور األول –وزارة الشباب  :العنوان
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  حميد ناصر المطري

 نائب الرئيس  عبد الكريم سفيان

  مسئول مالي  سيف غالب سعيد
  

    العام للجمبازاالحتاد اليمني 
    م١/١/١٩٩٠: التأسيستاريخ 
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  .صنعاء  - شارع بير أبو شمله  :العنوان
  ٢١٧٨٤٧ : التليفون 

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  إيهاب عتيق السالمي

 نائب الرئيس  عبد المجيد حزام 

  مسئول مالي  عبد العزيز الضياني
  

  العام للجودواالحتاد اليمني 
    م١٩٩٠/ ١/ ١: تاريخ التأسيس

  .الدور الرابع  –وزارة الشباب  :العنوان
  ٤٤٨٩٠٤ :التليفون 

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  شايف الشوافي

 نائب الرئيس  نعمان شاهر

  مسئول مالي  وميض شاكر
  

  العام للرياضة للجميعاالحتاد اليمني 
    م١٩٩٠/ ١/ ١: تاريخ التأسيس

  .الدور السادس  –وزارة الشباب  :العنوان
  ٢٦٠٨٢٥ - ٤٢٢٠٤٨ :التليفون 

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  حسين علي الخوالني

 نائب الرئيس  حمود الشراعي

  مسئول مالي  حسين اللساني
  



 
 

30 
 

  العام للسباحةاالحتاد اليمني 
    م١٩٩٠/ ١/ ١: تاريخ التأسيس

  .عدن  :العنوان
  ٢٤١٠١١ - ٢٠١٣٢١ :التليفون 

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  عبد الرحمن العمراني

 نائب الرئيس  احمد ردمان

  مسئول مالي  مختار عبد اهللا
  

  العام للطب الرياضياالحتاد اليمني 
    م١٩٩٠/ ١/ ١: تاريخ التأسيس

  .المركز اليمني للطب الرياضي  –مدينة الثورة  :العنوان
  ٢٦٠٣١٩ – ٢١٧٧٨٠ :التليفون 

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  محمد محمد حجر/ د

 نائب الرئيس  عبد الكريم الزبيدي/ د

  مسئول مالي  مختار عبد اهللا
  

  العام لتنس امليداناالحتاد اليمني 
    م١٩٩٠/ ١/ ١: تاريخ التأسيس

  صنعاء -شارع سيف بن ذي يزن  :العنوان
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  السما
 رئيساً  عبد اهللا عبد الولي ناشر/ د

 نائب الرئيس  وديع ثابت

  مسئول مالي  لطف الذرة
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  العام لرفع األثقالاالحتاد اليمني 
    م١٩٩٠/ ١/ ١: تاريخ التأسيس

  .وزارة الشباب :العنوان
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  عبد الملك الجرمل/ د

 نائب الرئيس  مود صالحح

  مسئول مالي  عبد القادر عجران
  

  العام لبناء األجساماالحتاد اليمني 
    م١/١/١٩٩٠: تاريخ التأسيس

  .الدور األول  –وزارة الشباب  :العنوان
  :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  عبد اهللا المغربي

 نائب الرئيس  عبد المجيد الحاوري

  مسئول مالي  ويلياحمد الط
  

 االحتاد التعاوني الزراعي

  .م١٣/٨/١٩٩١ :التأسيستاريخ 
 .صنعاء -جوار معهد الميثاق - شارع الحرية :العنوان

 ٠١ - ٢٣٤٦٤٩ :تلفونال

  ٠١ -٢٣٣٩٩٢ :تلفاكس
  www.acu.org.ye: املوقع االلكرتوني

  :صنعاء –التنفيذية اهليئة 

  الصفة  النقابية  االسم
  ارئيس صالح يحي العابد
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  الصفة  النقابية  االسم
 أمين عام علي حزام الدالي

 مسئول مالي خالد صالح حنكل

 
 : أهداف ومبادئ اإلحتاد

جهودها  وتوحيدتطوير الحركة التعاونية الزراعية وتشجيع إقامة الجمعيات وتفعيل دورها  -
  .وتوجيهها ومساعدتها في تحقيق أهدافها ومهامها في المجاالت المختلفة

  .تنمية ورفع مستوى االقتصاد الوطنيالمساهمة في عملية ال-
  .بين الجمعيات التعاونية من جهة والجهات المختصة من جهة أخرى  التنسيق فيما-
  .والتجاريةمساعدة الجمعيات على النهوض بأعبائها وتنظيم شئونها المالية -
  .المشاركة في حل مشاكل الجمعيات وتذليل الصعوبات التي تواجهها -
  .لجمعيات التعاونية والتعريف بها باالشتراك مع الجهات المختصة ا منتجاتتقويم  -
تطوير الحركة التعاونية الزراعية وتشجيع إقامة الجمعيات وتفعيل دورها وتوحيد جهودها  -

   .وتوجيهها
  .الدفاع عن حقوق أعضائه -

  :االتـحـاد   فروع
من االجتماع العام لمندوبي مجلس الفروع  انتخابفرع على مستوى المحافظات ويتم ) ١٧(يوجد 

الجمعيات في المحافظات حيث يتم تأسيس الفرع بما ال يقل عن خمس جمعيات ، ويوجد لالتحاد 
لتأسيس فروع في بقية  اإلعداد اآلنالتعاوني الزراعي فروع في جميع محافظات الجمهورية ويتم 

  .)ـ ريمه ـ مأرب ـ الجوف ـ المحويت ـ الضالع  شبوهالبيضاء ـ ( المحافظات 
  

  احتاد مالك احملطات البرتولية األهلية
  .م١٧/١٢/١٩٩٧ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء - وزارة الشباب  :العنوان
  ٠١ -٤١٥٨٥٤ :تلفون

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  ناصر محمد الكميم
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  أمين عام  احمد منصور حبتور
  مسئول مالي  نجيب اليوسفي

  
  صنعاء - ي العام للفروسية واهلجناالحتاد اليمن

  .م١/١/٢٠٠٠: تاريخ التأسيس
  .صنعاء  - سواد حزيز - النادي اليمني للفروسية :العنوان

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  محسن البحر

  نائب الرئيس  هاشم احمد السواري
  مسئول مالي  فؤاد زيد علي

  

 صنعاء -  اليمنينياالحتاد الوطني جلمعيات املعاقني

 .م٢٠٠١/ ٨/٤: التأسيستاريخ 

 .صنعاء - الشؤون القانونيةأمام وزارة  -عصر :العنوان

    ٠١ -٢١٦٧٦٨/ ٢٠٨١٩٠ :التليفون
  ٠١ -٤٠٥١٠٢ :فاكس

   :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  محمد ناصر ُحميد/ د

  أمين عام  يحيى أحمد الموشكي
 مسئول مالي  عادل يحيى الجرباني

 :األهداف
العالقات  زتنسيق الجهود والمصالح المشتركة بين الجمعيات األعضاء باالتحاد في إطار تنظيم وتعزي -

 .فيما بينها بما يخدم عملية البناء والتنمية االجتماعية واالقتصادية
المدى الحاضر  وضع السياسة العامة في عمل االتحاد من خالل تحديد المؤشرات والمهام الرئيسية على -

 .ومستقبل العمل االجتماعي والخدمي واالقتصادي والثقافي والعلمي والمهني
النشاط االجتماعي لجمعيات المعاقين اليمنيين المساهم في عملية التنمية الشاملة والدفاع عن حقوق يز تعز -
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 .أعضائه ومصالحهم

 :األنشطة
 .الدفاع عن حقوق المعاقين -
 .رص للمعاقينالتوعية بأهمية إتاحة الف -
 .العمل على دمج المعاقين في المجتمع -
العمل على حصول المعاق على حقهم في التعليم إلى أعلى درجاته، دون أن يكلفهم ذلك دفع أي رسوم  -

بشأن رعاية م ١٩٩٩لسنة ) ٦١(مالية وهو ما نصت عليه التشريعات المختلفة ومنها القانون رقم 
 .المعاقين

  
    لبلياردو والسنوكراالحتاد اليمني العام ل

    م١/١/٢٠٠١:تاريخ التأسيس
  .صنعاء – شارع حدة  -نادي هاوي السياحي:العنوان 

  :اهليئة التنفيذية 
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  زيد عبده القاسمي

  نائب للرئيس  أحمد عبده زيد
  مسئول مالي  بسام محمد بشر

  
    واالحتاد اليمني العام للكونغو ف

    م١/١/٢٠٠١:ستاريخ التأسي
  .الدور األول -وزارة الشباب:العنوان
 ٢٦٤٠٨٦:التليفون

  :اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  حمود محمد عباد

 نائب للرئيس  خالد طميم/ د

  مسئول مالي  محمد عتيق السالمي
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 االحتاد التعاوني السمكي

 .م١٨/٦/٢٠٠٢ :سيسأتاريخ الت

 . صنعاء -سوق البليلي جوار -الصافية :العنوان

  ٠١ -٢٦٩٤٨٣ :تلفونال
  ٥٠٧٧٤٤:تلفاكس

  www.fcuyemen.org: املوقع االلكرتوني
  :العامة واملكتب التنفيذياهليئة 

  الصفة  النقابية  االسم
 رئيس االتحاد علي احمد بن شباء

 االتحاد أمين عام عبد اهللا عبده بورجي

 اإلداريةو رئيس الدائرة المالية محمد عوض سعيد

 الحديدة أمين عام فرع –أمانة السر  إسماعيل محمد الهيج

 العامة رئيس دائرة العالقات عامر عامر المطري

 واإلحصاء رئيس دائرة التخطيط زايد قائد زايد

 والتسويق رئيس دائرة المشاريع حسن محيمدان الجريدي

 البحرية رئيس دائرة االصطياد والبيئة سعيد احمد قريش

 والتأهيل رئيس دائرة التدريب عوض محمد يسلم

 االجتماعية رئيس دائرة الشؤون سالم عوض مسداد

 واإلرشاد رئيس دائرة اإلعالم محمد النمر سالم

 التنظيمية رئيس الدائرة احمد رشيدي عوض

 الدائرة القانونية سالم فتيني صديق

 عضو المكتب التنفيذي عوض علي باسويد

 التنفيذي ضو المكتبع حسن علي سعد

 التنفيذي عضو المكتب علي سالم عبد اهللا
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  الصفة  النقابية  االسم
 التنفيذي عضو المكتب علي عبد اهللا بهلول

 التنفيذي عضو المكتب علي سعيد العمودي

 عضو الهيئة العامة رقلها متوه المنهالي

 العامة عضو الهيئة حميد سعيد أبو بكر بروك

 لعامةا عضو الهيئة عدنان عبد الدائم الخوالني

 العامة عضو الهيئة محمد عبد اهللا محسن األحمدي

 العامة عضو الهيئة بامحسون عبد اهللا احمد

 العامة عضو الهيئة محمد صالح با سلوم

 العامة عضو الهيئة محمد فرج بن زقر

 العامة عضو الهيئة بامعلم عبد القادر أبو بكر

 العامة عضو الهيئة سعيد عيظة غروب

 العامة عضو الهيئة المقدي محمد عبد اهللا

 العامة عضو الهيئة الكسادي عبد اهللا سعيد

 العامة عضو الهيئة مبارك خميس مرجان

 العامة عضو الهيئة سعيد صالح التميمي

 العامة عضو الهيئة احمد عيسى قاسم سالم

 العامة عضو الهيئة حمود عمر علي سالم

 العامة عضو الهيئة عبد اهللا سالم قاسم

 العامة عضو الهيئة علي حنش النهاري

 العامة عضو الهيئة علي حسن صبيلة

 العامة عضو الهيئة داود كنيد جماعي

 العامة عضو الهيئة علي حسن بهيدر

 العامة عضو الهيئة إبراهيم محمد رباع
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  الصفة  النقابية  االسم
 العامة عضو الهيئة حمود انس جنيد

 العامة عضو الهيئة علي ابراهيم شوك

 العامة عضو الهيئة شوعي احمد جنيد

 العامة عضو الهيئة محمد محمد مساوى فتح

 العامة عضو الهيئة سالم جمعان حيدرة

 العامة عضو الهيئة االثنين سهيل محمد

 العامة عضو الهيئة صالح حافظ السليمي

 العامة عضو الهيئة عاصود موسى عاصود

 العامة عضو الهيئة الجدحي محمد علي محمد

 العامة عضو الهيئة كرمحمد علي سي

 العامة عضو الهيئة الطبوزي احمد محمد سعيد

 العامة عضو الهيئة ناصر محمد علوي

 العامة عضو الهيئة زراعي عبد الكريم احمد

 العامة عضو الهيئة سعيد علي عمر عسيلو

 العامة عضو الهيئة بويري معياد علي صالح

 العامة عضو الهيئة محمد عبد الرحمن سعيد

 العامة عضو الهيئة ناصر سعيد البريكي

 العامة عضو الهيئة سعيد مهدي علي

 العامة عضو الهيئة عبد اهللا عوض لمقص

 العامة عضو الهيئة محمد سالم بامفلح

 العامة عضو الهيئة طالل صالح باصهيب

 العامة عضو الهيئة باعبيد طارق احمد علي

 العامة عضو الهيئة عيسى محمد ناصر
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  الصفة  النقابية  االسم
 العامة عضو الهيئة الجبري يف يحيى عليشا

 العامة عضو الهيئة عثمان عبد ربه مريبش

 العامة عضو الهيئة محمد عمر عبد اهللا

 العامة عضو الهيئة سعيد سعد امصوبي

 العامة عضو الهيئة فايز حسين مبروك

 العامة عضو الهيئة محمد احمد امشاق

 العامة عضو الهيئة عبد اهللا احمد فيرح

 العامة عضو الهيئة بلعيدي سالم علي صالح

 العامة عضو الهيئة بدر علي عبده

 العامة عضو الهيئة طالل علي بحور

 العامة عضو الهيئة علي راجح محسن

 العامة عضو الهيئة راجح سالم عوض

 العامة عضو الهيئة وديع دربعي محمد علي

 العامة عضو الهيئة عمر سعيد عميران

 العامة عضو الهيئة ي محمدجاسر النيب

 العامة عضو الهيئة محمد سالم هادي

 العامة عضو الهيئة عيسى أنور عبد القادر

 العامة عضو الهيئة طبيب محمد علي الشيخ

 عضو الهيئة العامة رائد محمد حسن

  :فروع االحتاد 
 - عدن – لحج -تعز –الحديدة  -  حجة(يوجد لالتحاد فروع وجمعيات سمكية في المحافظات الساحلية 

  ). جزيرة سقطرى  -المهرة – حضرموت – شبوه – أبين
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 أبني  -فرع االحتاد التعاوني السمكي 

  جملس إدارة الفرع 
 الصفة النقابية االسم

 الفرع االتحاد رئيس أبو بكر سالم صالح مكلوس

 أمين عام ألهاطل صالح العطور

 المسئول المالي محمد عمر عبد اهللا

 مسئول اإلدارة التنظيمية على صالح بلعيديسالم 

 مسئول إلحصاء والتخطيط الحوت عبد اهللا محمد

 مسئول إدارة االصطياد والبيئة فهمي صالح عله

 مسئول إدارة العالقات العامة أبو بكر أحمد ماطر

 عضواً حسين مبروك فايز

 عضواً محمد أحمد أمشاق

  ةاملهر -فرع االحتاد التعاوني السمكي 
  الفرع  إدارةجملس 

 الصفة النقابية االسم

 رئيسالفرع االتحاد  حسن علي سعد

 أمين عام  بشير سالم السليمي

 المسئول المالي االثنين سهيل محمد

 مسئول شئون لصيادين والبيئة  سالم جمعان حيدرة

 مسئول إلحصاء والتخطيط نؤخذ مسلم يريك

 عضواً محمد علي سكير

 عضواً ثيريالبرك سعيد الك

 عضواً موسى عاصود  عاصود

 عضواً  على محمد علي
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  حضرموت  -التعاوني السمكي  فرع االحتاد 
  الفرع إدارةجملس 

 الصفة النقابية االسم

 رئيس الفرع االتحاد عمر سالم قنبيت

 أمين عام سالم متوه المنهالي

 المسئول المالي سلم عمر ربيع

 والتخطيط اإلحصاء مسئول إدارة محمد أحمد بدعية

 مسئول إدارة االصطياد والبيئة سالم محمد باداؤود

 مسئول إدارة اإلعالم واإلرشاد محمد عبد اهللا المقدي

 مسئول إدارة العالقات العامة عبد اهللا أحمد بامحسون

 مسئول إدارة التدريب والتأهيل سالم خميس ملفي

 عضواً سعيد عيضه غروب

  احلديدة  -السمكي  فرع االحتاد التعاوني
  الفرع إدارةجملس 

 الصفة النقابية االسم

 رئيس الفرع االتحاد جنيد إبراهيمعمر 

 أمين عام محمد الهيج إسماعيل

 المسئول المالي علي حسن الهدر

 مسئول اإلعالم صغيري إبراهيممحمد 

 مسئول تنمية الجزر محمد عامر عامر المطري

 المشاريع مسئول إدارة علي إبراهيم شوك

 مسئول إدارة التخطيط حنش إبراهيممحمد 

 مسئول اإلدارة التنظيمية إبراهيم محمد عيسى

 مسئول إدارة التدريب والتأهيل محمد حسين محب

 مسئول إدارة االصطياد والبيئة علي حنش نهاري
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 مسئول العالقات العامة محمد غالب كترل

 عضواً علي حسن جبلة

 عضواً أحمد يوسف علي أحدب

 عضواً محمد أمين صالح

 عضواً علوي علي عبد اهللا

  جزيرة سقطري   -فرع االحتاد التعاوني السمكي  
  الفرع  إدارةجملس 

 الصفة النقابية االسم

 رئيس الفرع االتحاد أحمد عيسى قاسم

 أمين عام حمود عمر علي

 المسئول المالي سعد مسعود عوض

 اإلدارة التنظيميةمسئول  عبد اللطيف مبارك عبسي

 والتخطيطإلحصاء ا إدارة مسئول عبد اهللا سعد محمد

 الصطياد والبيئة إدارةمسئول  عبد اهللا سالم قاسم

 مسئول إدارة الشئون القانونية فيصل خميس علي

 مسئول إدارة التدريب والتأهيل علي عبد اهللا الفان

 عضواً علي سالم باحقيبة

  عدن -سمكي فرع االحتاد التعاوني ال 
  الفرع  إدارةجملس 

 الصفة النقابية االسم

 رئيس الفرع االتحاد محمد سالم هادي

 أمين عام عبده سعيد صالح

 المسئول المالي محمد سعيد عميران

 والتخطيطإلحصاء ا إدارة مسئول أحمد رشيدي عوض

 مسئول إدارة اإلصطياد والبيئة صالح هادي الطلباني
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  تعز  -وني السمكي فرع االحتاد التعا 

  م ٢٩/٨/٢٠٠٤: التأسيستاريخ 

   شبوه -فرع االحتاد التعاوني السمكي 
  الفرع  إدارةجملس 

 الصفة النقابية االسم

 لفرع االتحاد رئيس ا خالد صالح باداس

 أمين عام عبده سعيد صالح

 المسئول المالي عمر صالح لعجم

 مسئول اإلدارة التنظيمية لمقس عبد اهللا عوض

 مسئول إدارة اإلحصاء والتخطيط محمد سالم بامفلح

 مسئول إدارة االصطياد والبيئة سعيد عبد اهللا الخرماء

 مسئول إدارة التدريب والتأهيل صالح محمد قنبوع

 عضوا مشتاق صالح دحان

 عضوا عبد اهللا سالم عكاشة

  :األنشطة 
والمعيشية للصيادين وتحقيق فاعلية  جيةاإلنتاتطوير وتنمية نشاط الصيد التقليدي وتحسين الظروف  -

 . العمل التعاوني السمكي في العملية االقتصادية واالجتماعية التنموية

  .أنشطتهموالتسويق السمكي للجمعيات والصيادين التقليديين وخدمة  اإلنتاج مستلزماتالعمل على توفير  -
مشاريعها  إقامةتثمار مواردها في االهتمام بتطوير القدرات الفنية للجمعيات السمكية وتنمية واس -

والتسويقية  اإلنتاجيةالجمعيات العامة الخدماتية في المجاالت  وإنشاءاالقتصادية والمشاريع المشتركة 
  .والخدمية واالستثمارية المختلفة

وطرق  أساليبالسمكي والتعاوني للصيادين والجمعيات وتشجيعهم على تطوير  اإلرشاد بأعمالالقيام  -
  .البحرية واألحياء األسماكالصيد وتحسين جودة المنتجات لالستهالك المحلي وصادرات ووسائل 

 اإلنتاجيةالعمل على تنظيم عملية التكامل والتنسيق بين الجمعيات التعاونية في مختلف المجاالت  -
فرص والتسويقية والخدمية بما يحقق فاعليتها التنموية وخدمة مجتمعاتها المحلية والمساهمة في خلق 

  .العمل والتخفيف من الفقر وتامين الغذاء ورفد االقتصاد الوطني
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التنسيق مع وزارة الثروة السمكية في رسم االتجاهات العامة وصياغة التشريعات للنشاط السمكي  -
   .وعمل الصيد التقليدي ودور العمل التعاوني في تنمية الثروة السمكية

  
  صنعاء -لشباب اليمناالحتاد العام 

  .م٣١/١/٢٠٠٣ :التأسيسخ تاري
 .صنعاء -عصر - شارع الجزائر - البريطانيةة جوار المدرس :العنوان

    ٠١ -٢١٤٢١١ :تلفونال
  ٨٥٦٨ :ب. ص  -      ٠١ -٢١٤٢١٢ :فاكسال

  www.shababalyemen.com: املوقع االلكرتوني
  :اهليئة التنفيذية

 الصفة النقابية االسم

  اًرئيس معمر مطهر اإلرياني

 أمين عام حسين الكميمعادل 

 المسئول المالي نصر صالح النصيري

  :األهداف
 .اإلسهام في تأمين حياة مستقرة لألجيال الشابة  -

  .العمل على إتاحة الفرصة أمام الطاقات الهائلة للشباب   -

  .العمل على إعداد الشباب بصورة مناسبة لمواجهة تحديات وضغوط العولمة   -

  .مسئولية تعليم أنفسهم إلى جانب التعلم الذاتي المستمر تشجيع الشباب على تحمل    -

  .العمل على أعطاء احتياجات الفتيات اهتماماً خاصاً في جميع المجاالت   -

  .االهتمام بالشباب الريفي وإعطائه عناية خاصة    -

  .رصد الفرص المتاحة أمام الشباب لخلق موارد جديدة للعمل لديهم بما يحقق دورهم في التنمية    -

فيما يمكن أن نسميه أسواق  منظماتالعمل عل التقريب بين رؤى الشباب والممولين من األفراد وال  -
  .األفكار اإلبتكارية 

  .تشجيع الروح االستثمارية لدى الشباب  -

  .تأهيل وتدريب الشباب لضمان اكتسابهم للمهارات المطلوبة في سوق العمل المتجدد   -

  .ت التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة البحث عن فرص عمل في تلك المجاال -

  .توعية الشباب في أنهم بناة الغد و ليسوا حملة للسالح وأداة للعنف والتطرف -
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  .مساندة الشباب في البحث عن غٍد أفضل   -

توعية الشباب في بقضايا الرعاية الصحية والقضايا السكانية والتوعية بأمراض العصر وخاصة مرض   -
  " . االيدز"  نقص المناعة المكتسب
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  صنعاء وفروعها -نقابة احملامني
 -عمران  -صعده  - المحويت  -حجة  -صنعاء (تشمل أمانة العاصمة والمحافظات : تضمن النقابة 

  .)الجوف -مأرب 

  م١٥/٢/١٩٩٠ :التأسيستاريخ 
 .صنعاء -شارع الرقاص  :العنوان

  ٠١ -٤٧٢٤٠٠ :التليفون
  ١١٧٧١: ب .ص  -      ٤٧٢٥٠٢ :فاكسال

  www.sanaalawyers.org: املوقع االلكرتوني
    :اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  محمد راجح عبد اهللا

  نائب الرئيس  نعمان القدسي عبد اهللا
  سكرتير النقابة  صقر السماوي

  سكرتير شئون المهنة  الشرجبي محمد حزام
  التدريب والتأهيلسكرتير   المريسي حزام

 ماليالمسئول ال  شكيب الحكيمي

  المسئول الثقافي واإلعالمي  فيصل المجيدي
  مسئولة الحريات العامة وحقوق اإلنسان  باسم الشرجبي

  مسئول العون القضائي  محمد قاسم االصبحي
  مسئول الضمان االجتماعي وصندوق الرعاية  عقالن سلمان
  مسئول الفروع  الخزان نجالء
  رجيةمسئول الشئون الخا  يلة المفتينب

  اعضو  صالح الدين حامد
 

  :األهداف
  :من أهم أهداف النقابة

العمل على تطبيق القوانين من خالل المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة  −
 .القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان

ة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبيل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي المساهم  −
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 .أمام المتقاضين التعقيداتووإزالة العراقيل 
 .نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانونية والمساهمة في تطوير التشريع  −
 .العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة  −
 .قديم المساعدة القضائية لغير القادرينت  −
الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات الالزمة لهم وتنظيم معاش   −

 .اة بما يتفق والقوانين النافذةالشيخوخة والعجز والوف

  : فروع النقابة 
 )فرع عدن -احملامنينقابة (

 .عدن -بجانب مكتب الرويشان -المنصورة: العنوان
  ٠١ -٣٥٢٦٧٩: تلفاكس

 )ع تعزرف -نيمنقابة احملا(
 .تعز - جوار مدرسة أروى -المجلية العليا: العنوان
     ٠٤-٢١٥٦٥٤ :تلفون
  ٠٤ -٢٥١٧٣٤ :تلفاكس

 )فرع احلديدة -نقابة احملامني( 
 .الحديدة -شارع أروى : العنوان
   ٢٠٠٥٠٥ :تلفون
  ٤٧٣٧ :ب.ص

 ) فرع إب -نقابة احملامني( 
 .بإ -المركزي القديم: نالعنوا
  ٠٤ -٤٠٣٤٧١/ ٠٤ -٤٠٥٠٠٦ :تلفاكس
 ٢٩:ص ب

 )فرع حضرموت -احملامنينقابة (
 .حضرموت -عمارة بن سواد -باب جمعان -الشارع العام: العنوان
    ٠٥ -٣٠٤٩٤٨: تلفون
   ٠٥ -٣٠٨٨١١ :فاكس
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  صنعاء -صحفيني اليمنينينقابة ال

 :تاريخ التأسيس
، وهي م١٩٩٠لنقابة الصحفيين اليمنيين عقب إعالن الوحدة اليمنية في عام سي التأسيتم عقد المؤتمر 

، ولكن تعثر عمل )نقابة الصحفيين في شمال اليمن، ونقابة الصحفيين في جنوب اليمن(حصيلة جمع 
الصحفيين اليمنيين إال في عام  ةلنقاب ي، ولم يتم عقد المؤتمر العام الثانم١٩٩٤النقابة بعد حرب 

 .حيث تم تشكيل مجلس نقابة جديد ،م١٩٩٩

  .الجمهورية اليمنية -الدائري -بجانب معرض الرويشان -شارع حدة - صنعاء: العنوان
  ٠١-٢٠٦٩٩٩ :تلفاكس
١٥٣٢٣: ب. ص  

٤٠٨٩٦٠: فاكس  

info@yejs.org-  journalists@y.net.ye : الربيد االلكرتوني  
   www.yejs.org: املوقع االلكرتوني

  اهليئة التنفيذية 
  الصفة النقابية  االسم

 النقيب  محبوب علي

  الوكيل األول  سعيد ثابت

  الوكيل الثاني  ذكرى عباس

  األمين العام  حافظ البكاري

  األمين المالي  مروان دماج

  رئيس اللجنة القانونية  راجح الجبوبي

  رئيس لجنة النشاط  سامي غالب

  رئيس لجنة العالقات الخارجية  ياسين المسعودي

  رئيس لجنة الحريات  ليوسفيسمير ا

  رئيس لجنة شؤون المهنة والتدريب  حمدي البكاري
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  الصفة النقابية  االسم
  رئيس لجنة الروابط والفروع  عبد اهللا الصعفاني

  رئيس لجنة الثقافة واإلعالم  علي الجرادي

  رئيس لجنة الخدمات  جمال فاضل

  :جمال االهتمام
 .الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين -
 .عن حرية الرأي والتعبيرالعمل على الدفاع  -

  : األنشطة
العالقة قامت النقابة العديد من األنشطة والبرامج الخاصة، مثل تدريب الصحفيين، والندوات العامة ذات أ

 .بالصحافة وحرية الرأي والتعبير

  :فروع النقابة
  .حضرموتفرع  - فرع لحج - فرع الحديدة   -فرع تعز  - فرع عدن  
  

  
 نينينقابة املعلمني اليم

  .م١٩٩٠ :التأسيستاريخ 
  .صنعاء -شارع الرياض :نالعنوا
  ٠١ -٢١٨٦٨٣ :اهلاتف
  ١١٣٤٧ :ب. ص -      ٠١-٤٠٦٦١٥ :الفاكس
 :األهداف

 :من أهم أهداف النقابة
التربوية في الوصول إلى تحقيق األهداف العامة  منظماتاإلسهام بإيجابية في وزارة التربية والتعليم وال -

 .اإلسالمية بثقة عن عقيدتنا وشريعتنانالتربوية والتعليمية والمللمجتمع وفلسفته 
 .حماية حقوق منتسبي النقابة للحصول على مستحقاتهم القانونية -
 .اإلسهام في تطوير الفكر التربوي والثقافي لدى األعضاء -
لوحدة اليمنية التنسيق واإلسهام مع المنظمات الجماهيرية واإلبداعية في الساحة اليمنية لترسيخ مفاهيم ا -

 .والحفاظ عليها
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  : األنشطةأهم 
 ...).التسويات، العالوات، قرارات معلم أول(متابعة حقوق المعلمين مثل  -
 .الدراسية واستمرار منح اإلجازات اًمتابعة موضوع المجازين دراسي -
 .إعداد مشروع قانون المعلم وتقديمه للجهات المختصة ومتابعة إصداره -
 .الممنوحة لموظفي الدولة% ٢٠لحكومة للمعلمين من الزيادة تبني موضوع حرمان ا -
 .متابعة موضوع تأخير صرف المرتبات في أغلب المحافظات -
 .عقد اللقاءات الموسعة لحل المشاكل المتعلقة بالمعلمين -

  : فروع النقابة
 )ةمع أمانة العاصرف -نقابة املعلمني(

 .صنعاء - ةأمام عمارة القادسي -نهاية شارع الرقاص: العنوان
 ٠١ -٢١١٣٩٣: تلفاكس
  ١٤٦٥٣: ب. ص

 )نع عدرف -نقابة املعلمني(
 .عدنة محافظ: العنوان
   ٠٢ -٢٨١٣٣٧ :تلفون

 )صنعاءحمافظة ع رف -نقابة املعلمني(
 .محافظة صنعاء - أمام بوابة التلفزيون: العنوان
   ٠١ -٣٢٣١١٢ :تلفون

 )ع إبرف -املعلمنينقابة (
  .محافظة إب: العنوان
 ٠٤ -٤٠٦٤٢١ :نتلفو

 )أبنيفرع  -نيمنقابة املعل(
 .محافظة أبين: العنوان
   ٠٢ -٦٠٤١٠٠ :تلفون

 )ذمارفرع  -املعلمنينقابة (
  .ذمار – بير خابوط -شارع صنعاء: العنوان
   ٠٦ -٥٠٦٥٩٥ :تلفاكس
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 )جع حلرف -نقابة املعلمني(
  .لحج – أمام مدرسة الزهراء -شارع التربية: العنوان
  ٠٢ -٥١٤١٩٤/ ٠٢ -٥٠١٠٠٢ :تلفون

 )لعع الضارف -نيمنقابة املعل(
   .الضالع – أمام سوق الخضار - الشارع القديم: العنوان
   ٠٢ -٥٣٥٧٧٢/ ٠٢ -٥٣٥٢١٩ :تلفون

 )ع حضرموترف -نيمنقابة املعل(
 .حضرموت - المكال -بجانب مدرسة الجماهير: العنوان
     ٠٥ -٣٠٢٥٥٨: تلفون
  ٠٥ -٣٠٢٦٦٠ :فاكس

 )ع تعزرف -لمنينقابة املع(
  .تعز  - شارع جمال: العنوان
  ٠٤ -٣٥٠٣٤١ :تلفون
  ٠٤-٢٥٠٣١٩ :فاكس

 )فرع اجلوف -نقابة املعلمني( 
 .محافظة الجوف - عمارة كاوات -الحزم: العنوان
  ٠٦ -٣٤٢٠٥٥: تلفاكس

 )ع حجةرف -نقابة املعلمني(
 .محافظة حجة: العنوان
  ٠٧ -٢٢٠٠٣٨ :تلفون

 )نراع عمرف -منينقابة املعل( 
 .محافظة عمران -مقابل مكتب المالية - خط ريدة: العنوان
  ٠٧ -٦٠٣١٧٦ :تلفاكس

 )احملويتع رف -نقابة املعلمني(
 .محافظة المحويت -عمارة عباس -شارع صنعاء: العنوان
   ٠٧ -٤٠٤٤٦١ :تلفاكس

 )شبوهع حمافظة رف -نقابة املعلمني(
  .شبوهمحافظة : العنوان
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 )اءلبيضع ارف -نقابة املعلمني( 
 .محافظة البيضاء: العنوان

 )ديدةافظة احلع حمرف -نقابة املعلمني(
  .الحديدة محافظة -أمام مدرسة عثمان -شارع شمسان: العنوان
 ٠٣ -٢٠٥٤٤٤ :تلفاكس
  ٤٠١٥٨: ب .ص

 )فظة صعدةحماع رف -نينقابة املعلم(
  .محافظة صعدة -جوار جمعية األقصى -عمارة التام - مفرقى الطلح :العنوان
  ٠٧ -٥١٤٩٦٧ :تلفاكس

 )افظة املهرةع حمرف -نقابة املعلمني(
  . محافظة المهرة -ديوان المحافظة القديم: العنوان
   ٠٥ -٦١٢٠٣٦ :تلفون

  
 صنعاء - نقابة األطباء والصيادلة اليمنيني

    .م٨/٢/١٩٩٠ :التأسيستاريخ 
   .صنعاء -كتوبرأ ١٤شارع  :العنوان

   ٠١ - ٢٠٥٥٨٩ :لتليفونا
 ١٢٢٤ :ب. ص -            ٠١ - ٤٦٦٤٨٩  :الفاكس

   .alkhulaidi@y.net.ye :كرتونيلاإلربيد ال
  : اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  سعيد الخليدي دعبد المجي/ د

 أمين عام أحمد األصبحي
 مسئول مالي محمد محسن علي

  :األهداف
 .والصيدالني يرفع مستوى األداء الطب -
 .الخدمة تحسين مستوى -
 .مراقبة األداء -
 .المطالبة بإصدار الكادر لألطباء والصيادلة اليمنيين -
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 :األنشطة
 .ندوات -مؤتمرات علمية -
 .جمعيات طبية تخصصية -
المشاركة بعمل البحوث التطبيقية في مجال الطب والطبابة والصيدلة والبحوث السريرية، والمسوحات  -

 .الطبية

  نقابة املهن الطبية املساعدة
  .م١٨/١٠/١٩٩٠:خ التأسيستاري

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  حسين علي السراجي

  أمين عام  محمد صالح الباردة
  مسئول مالي  حسين ضيف اهللا الغريب

 
 

  نقابة الطيارين واملهندسني اجلويني
    م٢٤/٥/١٩٩٠: تاريخ التأسيس

    .مبنى الخطوط الجوية اليمنية :العنوان 
  .٢٣١٤٨٥-٣٧٢٧٩٧/ ٢٢٧٢٦ -٢٢٦١٢٤ :يفون التل

  :اهليئة التنفيذية 
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  الصعر دحان

 أمين عام أحمد العلواني
 مسئول مالي زيد عباد

 
  نقابة املهندسني اليمنيني

  .م٢٠٠٢/ إعادة تنشيط مجلس النقابة في يوليو –م ١٩٩٠/ مارس  :تاريخ التأسيس
  .الجمهورية اليمنية - صنعاء :العنوان
   ٠١ -٢٣٥٦٠٠ :تلفاكس
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  : صنعاء -املكتب التنفيذي - - اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  علي شكري نعبد الرحم

 أمين عام  ضيف اهللا علي كعبد المل

 مسئول مالي محمد حسين محمد اإلرياني
  :فرع عدن 
  .عدن -  ركسخور م  - بالقرب من كلية التربية :العنوان

  ٠٠٩٦٧٢٢٣٣١٧١: الفاكس/ التليفون 

  adenen-ye@y.net>ye: الربيد االلكرتوني
   www.adenengineers.org:املوقع االلكرتوني

  :األهداف
 . اإلسهام في تطوير وبناء االقتصاد الوطني المستقل على أسس علمية وحديثة −

ر الشروط العلمية والمادية لمساعدتهم الدفاع عن حقوق ومصالح المهندسين األعضاء والعمل على توفي −
  . على تعزيز دورهم في صيانة الوحدة الوطنية وتقوية الروابط الهندسية والثقافية واالجتماعية فيما بينهم

والعمل ، حشد جهود المهندسين من أجل إرساء وحماية أسس الممارسة الديمقراطية والحقيقة في المجتمع −
  . ممارسة حقوقهم المهنية واألساسية واالجتماعيةعلى توفير الضمانات األساسية ل

اإلسهام مع الجهات المختصة لالرتقاء بمستوى الكادر الهندسي لرفع اقتصادية وسالمة تنفيذ مشاريع  −
  .التنمية الشاملة في كافة المجاالت 

 صنعاء -نقابة الفنانني اليمنيني

  .م١١/١/١٩٩٠ :التأسيستاريخ 
  .اليمنيةالجمهورية  - صنعاء :العنوان

  ٠١ -٢٤٩٧٦٩/  ٢٢٤٩٦٣:تلفونال
 : اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  علي أحمد األسدي

 أمين عام  إبراهيم طاهر محمد

 مسئول مالي  محمد الغابري عبد اهللا
 
 



 
 

54 
 

 
    نقابة هيئة التدريس جبامعتي صنعاء وعدن

    م٧/١٢/١٩٩١:تاريخ التأسيس
  .صنعاء  -جوار كلية الزراعة - دةالجامعة الجدي: العنوان 
  ٢٥٠٩٤٠:  التليفون

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  أحمد غانم نعبد الرحم/ د

  أمين عام  قاسم صالح يعبد الغن/ د
  مسئول مالي  السنباني صالح عبد اهللا/ د

 
  نقابة أعضاء هيئة التدريس باملعهد الوطني للعلوم اإلدارية

    م٤/٦/١٩٩٢: التأسيس تاريخ
  .صنعاء -شارع العدل  -المعهد الوطني: العنوان 

  : اهليئة التنفيذية
 االسم الصفة النقابية

 أمين ناجي رئيساً
الخوالني عبد اهللا أمين عام  

 قائد سلطان المشرقي مسئول مالي
 

 صنعاء -نقابة مهندسي الطريان اليمنيني

  م١٧/١/١٩٩٢ :تاريخ التأسيس
 . صنعاء :العنوان

  ٠١ -٢٢٥٦١٠ :تلفاكس
   :اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيسا     يحيى صالح الجرثيرع

 أمين عام زياد علي حسن
 مسئول مالي عتيق يحيى صبر
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   نقابة الباحثني الرتبويني

    م٢٥/٥/١٩٩٣:تاريخ التأسيس
  ٢٣٨٨٥٠ :التليفون

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  أحمد الذيفاني عبد اهللا/ د

  أمين عام  الميتمي دمحمد عبد الواح/ د
  مسئول مالي  أحمد شجاع معبد الكري/ د

 
    نقابة الطب التشخيصي املختربي

    م٢٢/٩/١٩٩٤: تاريخ التأسيس
  .صنعاء – )بنك الدم(المختبر المركزي  :العنوان 
  ٢٣١٥٥٨ : التليفون

  : يئة التنفيذيةاهل
  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  سالم كطالب عبد المل

  أمين عام  حاتم علي أبو حاتم
  مسئول مالي  مختار إسماعيل القباطي

 
 

 صنعاء -النقابة العامة للمهن التعليمية والرتبوية

  .م٢٥/١٢/١٩٩٥ :التأسيستاريخ 
 . اءصنع -ميناتتأخلف الهيئة العامة لل -الحصبة :العنوان

  ٠١-٢٣٠١٩٧ :تلفاكس
  :اهليئة التنفيذية 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  أحمد الرميم بعبد الوها

  أمين عام  محمد حمود حنظل
  مسئول مالي  عباس إسماعيل إسحاق
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  :فروع النقابة
 -لحج - أبين -حجة - صعده – بإ -ذمار -حضرموت – الحديدة -للنقابة فروع في كل من عدن

  .عمران
  

  صنعاء -الفنانني التشكيليني نقابة
  .م١٥/١٢/١٩٩٧ :تاريخ التأسيس

  . صنعاء -عمارة بنك اليمن الدولي -شارع الزبيري :العنوان
   ٠١ -٢١٤١٠٥/ ٢١٥١٦٥ :تلفون

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  حكم قاسم العاقل

  أمين عام  داوود راجح المقطري
  ئول ماليمس  محمد المجاهد عبد اهللا

  
  صنعاء -اليمنيني سناناألنقابة أطباء 

  .م١٧/٢/٢٠٠١ :التأسيستاريخ 
  .صنعاء -دار الحكمة -حدة :العنوان

   ٤٠١٥ :ب. ص -      ٠١ -٤١٤٨٩٦ :تلفونال
  :هليئة التنفيذية ا

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  علي قايد الشرجبي/ د

  أمين عام  محمد سالم حفيظ
  مسئول مالي  ةمحسن علي الحمز/ د

  
  مأرب - موظفي اهليئة العامة لتطوير املناطق الشرقية نقابة 

   م٢٤/٥/٢٠٠٣ :تاريخ التأسيس
  .مأرب -جوار شركة النفط -مكتب الزراعة القديم :العنوان
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  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  محمد عزي علي كايع

  أمين عام  ناجي علي قايد األمير
  مسئول مالي  الب حسين الصالحيفواز غ

    
    نقابة األطباء اليمنيني

  م١/١/٢٠٠٤:تاريخ التأسيس
  .صنعاء –ة دار الحكم -حدة: العنوان

  ٢٥٤٦٤١ :التليفون 
  ٣٨٢٢ : ب. ص   -        ٤١٤٨٩٧ :تلفاكس 

  ٢٥٤٦٣٧ :فاكس 
  : اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
  رئيساً  محمد ثامر معبد الكري

  أمين عام  الحمادي ند الرحمعب
  

    النقابة العامة للكهرباء والطاقة
  : هليئة التنفيذيةا 

  الصفة النقابية  االسم
 رئيس النقابة العامة  بسام محمد قايد الصلوي

  نائب رئيس النقابة العامة  احمد احمد سعيد
  عام أمين  مساوي حجري
  الشئون المالية أمين  فوزي الشيباني
  واإلعالمدائرة الثقافة  أمين  اعسمحمد مجاهد مد

  العالقات الخارجية أمين  احمد سيف الشرجبي
  دائرة شئون الفروع ومنازعات العمل أمين  فضل البكولي
  الدائرة االقتصادية أمين  يسلم باحريش
  المهنيةدائرة الصحة والسالمة  أمين  فضل الدمرجاء
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  دائرة الشئون القانونية أمين  النحيف زعبد العزي
  مسئولة دائرة المرأة العاملة  نجاه البعداني
  احتياط أول  صالح محمد

  احتياط ثاني  فاروق محمد عزيز
  

    النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات
  : هليئة التنفيذيةا 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة    حسن ابراهيم هندي 

   العامة نائب رئيس النقابة     محمد نعمان  
   عام  أمين   مبارك المصري 
   مسئول مالي    ناصر المقرحي  

   العالقات الخارجية  أمين    سيف غوير
     المهنيةالصحة والسالمة  أمين   شيخ عبدالقادر  
   دائرة المرأة  أمين   نورية راجح  

   دائرة عالقات العمل  أمين    عبدالوهاب الوشلي  
   ائرة االقتصادية الد أمين   احمد الحاج 

    واإلعالمدائرة الثقافة  أمين    عبداهللا بن ضبيع  
   احتياط     صالح حسن بجاش 

  احتياط     طالب عوض
  
   

    النقابة العامة للمياه والبيئة
  : هليئة التنفيذيةا 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة     فواد الصباري  

   رئيس النقابة العامة  نائب   احمد ناصر العيوي  
   عام  أمين   محمد صالح القراتلي  
   وإعالميمسئول ثقافي    صالح علي الجرافي  

   مسئول مالي    محمد احمد طلحة  
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  الصفة النقابية  االسم
    المهنيةمسئول الصحة والسالمة    عبداهللا العرشي  

    مسئولة دائرة المرأة   احالم اليافعي 
   ات الخارجية مسئول العالق    عبدالعزيز عبدالهادي  

   المسئول االجتماعي    عبده قاسم الرفاعي  
   المسئول االقتصادي     مختار محمد الصباري 

   مسئولة الفروع     حربي مفتاح  إقبال
    احتياط أول    طه الغرباني  

   احتياط ثاني    يسلم مرزوق
  

    واإلسكانالنقابة العامة للبلديات 
  : هليئة التنفيذيةا 

  صفة النقابيةال  االسم
  رئيس النقابة العامة      محمد علي المرزوقي 

   نائب رئيس النقابة العامة    ثابت يحيى محمد 
   أمين عاماً    أحمد علي الجندي
    عام مساعد  أمين علي احمد فارع 

   مسئول مالي    انيس علي االديمي  
   ة مسئول العالقات الخارجي   محمد سعيد الكمراني   عبد اهللا

   مسئول التدريب والتأهيل   مصلح احمد االدريسي 
    مسئول منازعات العمل والشئون القانونية    خلوفة إسماعيلمحمد  

   مسئول الفروع والصحة والسالمة المهنية    المغربي معبد الحكي  
    واإلعالممسئول الثقافة    سليم باجيدة 
   مسئولة دائرة المرأة    صباح الخليدي

   احتياط   ر سالم الحكمي مني 
   احتياط   محمد احمد عبداهللا  

   احتياط   الشاوش رعبد الجبا
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    النقابة العامة للمصارف واألعمال املالية
  : هليئة التنفيذيةا 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة     احمد العطنة  معبد الكري 

      المالية واألعمال التأميناتس لشئون نائب الرئي    صالح  عبد اهللا يعبد البار
   نائب الرئيس لشئون المصارف    عمار على العدلة 

  عام  أمين  محمد عبداهللا الضالعي  

   الشئون المالية  أمين    ضبعان  نعبد الرحم
    واإلعالمالثقافة  أمين    طه الشميري 

     المهنيةالصحة والسالمة  أمين   منذر العلفي  
   الشئون القانونية  أمين   حسن برازرفعت 

   شئون الفروع  أمين   جياش  نعبد الرحمعلي  
  العالقات الخارجية  أمين   محمد يحيى قيس 

    اإلداريةالشئون  أمين   محمد شرف الدين  
  العالقات العامة  أمين     سالم عوض 

   مسئول الضمان االجتماعي والتدريب   عبود نعمان عبده 
    شئون المشاريع واالستثمار أمين    بيريعلي الز

   شئون المرأة  أمين   ذكرى عبده يحيى   
    احتياط أول     بكر بكري  بوأمحمد           

   احتياط ثاني   عبدالروف الشجني
    احتياط ثالث    علي حسن شعفل

   احتياط رابع    بكر المحضار أبوعنان  
  

    تدريب املهنيالنقابة العامة للتعليم الفني وال
  : هليئة التنفيذيةا 

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة     احمد العطنة  معبد الكري 

      المالية واألعمال التأميناتنائب الرئيس لشئون     صالح  عبد اهللا يعبد البار
   نائب الرئيس لشئون المصارف    عمار على العدلة 
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  الصفة النقابية  االسم
  عام  مينأ  محمد عبداهللا الضالعي  

   الشئون المالية  أمين    ضبعان  نعبد الرحم
    واإلعالمالثقافة  أمين    طه الشميري 

     المهنيةالصحة والسالمة  أمين   منذر العلفي  
   الشئون القانونية  أمين   رفعت حسن براز

   شئون الفروع  أمين   جياش  نعبد الرحمعلي  
  رجية العالقات الخا أمين   محمد يحيى قيس 

    اإلداريةالشئون  أمين   محمد شرف الدين  
  العالقات العامة  أمين     سالم عوض 

   مسئول الضمان االجتماعي والتدريب   عبود نعمان عبده 
    شئون المشاريع واالستثمار أمين    علي الزبيري

   شئون المرأة  أمين   ذكرى عبده يحيى   
    حتياط أول ا    بكر بكري  بوأمحمد           

   احتياط ثاني   ف الشجنيؤعبدالرو
    احتياط ثالث    علي حسن شعفل

   احتياط رابع    بكر المحضار أبوعنان  
  
     

    النقابة العامة للمهن الطبية والصحية
  

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة  حكيمة احمد الرخمي
  نائب الرئيس  ناصر صالح شيخ
  عام أمين  درائد احمد سعي

  وإداريمسئول مالي   بكر أبومبارك سالم 
  مسئول العالقات الخارجية  محمد احمد الحمال
  واإلعالممسئول الثقافة   مسعد محمد قاسم
  مسئول الفروع  محمد يحيى العنسي

  مسئول منازعات العمل  محمد علي نعمان النعماني
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  يةمسئول الصحة والسالمة المهن  صادق ناصر حمود البغومي
  والضمان االجتماعي التأميناتمسئول   فؤاد محمد قايد
  مسئول عالقات العمل والمتابعة  خالد سيف هرهرة
  احتياط  بركة حسين القعيطي
 احتياط  صادق محمد سالم
 احتياط  عامر سالم باوزير

  
    النقابة العامة للزراعة والصناعات الغذائية واألمساك

  
  الصفة النقابية  االسم

   رئيس النقابة العامة     الح المنتصر محمد ص 
   نائب الرئيس    محمد  بعبد الحبيجمال 

   عام  أمين   مقبل البركي  عبد اهللا
   مسئول مالي    حسين صالح النجار  

   مسئول الصحة والسالمة المهنية        الحبشي عبد اهللاعلي 
   مسئول الشئون االقتصادية    يسلم عبدون بايعشوت

   واإلعالممسئول الثقافة    لح ناجي محمد صا 
   مسئول العالقات الخارجية    خالد احمد حزام 

   مسئول منازعات العمل   محمد سالم الحاج  
   مسئول الضمان االجتماعي   مبارك بافتاح

   العاملة   مسئولة دائرة المرأة   ابتسام احمد قالله  
   احتياط    محمد الطعامي  

  ياطاحت   محمد الكحالني

  احتياط   سعيد محمد  عبد اهللا

  احتياط   فواز الصالحي
  احتياط    عبد اهللا قعبد الخالنصر  

  
  
  



 
 

63 
 

  النقابة العامة للغزل والنسيج واملالبس واجللود وحلج وكبس القطن 
  

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة  حسين ناشر علي

  نائب الرئيس  بكر أبو أنيس
  عام أمين  ينبيل السالم

  وإداريمسئول مالي   صالح الحكمي
  مسئول العالقات الخارجية  الحوري إسماعيل

  واإلعالممسئول الثقافة   محمد حنكل
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  خديجة الخوداني
  الصناعي األمنمسئول   علي عباس
  مسئول منازعات العمل  عبده العنيس
  لضمان االجتماعيوا التأميناتمسئول   احمد البكاري
  مسئولة دائرة المرأة  سامية العنسي
  إحتياط  أحمد سميع

 إحتياط  محمد يحيى الديلمي
  
  واالجتماعية اإلداريةالنقابة العامة للخدمات  
  

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة  محمد الجبري عبد اهللا

  نائب رئيس النقابة العامة  نبيل هاشم الشامي
  عام أمين  د قرحشرضا احم

  مسئول عالقات خارجية  محمد عويض سالمين
  مسئول مالي  حربه أبومحمد احمد 

  وإعالممسئول ثقافة   عمر محمد محيسور
  مسئول منازعات العمل  احمد حسين اليهري
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  هالل على رعنا
  مسئول الضمان االجتماعي  لؤي عبدالحكيم
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  الصفة النقابية  االسم
  مسئول الفروع  احمد صالح محمد

  مسئولة دائرة المرأة  الرباحي أزال
  احتياط أول  عبده الثعلي

 احتياط ثاني  المسعودي عبد اهللا
 احتياط ثالث  جعبل عبد اهللا

  
  
  

  للبناء واإلنشاءاتالنقابة العامة 
  

  الصفة النقابية  االسم
  رئيس النقابة العامة  يحيى محمد الطبيب
  قابة العامةنائب رئيس الن  عادل عبدالمنان
  امين عام  عبداهللا بن عبداهللا
  مسئول مالي  خالد أحمد غيالن
  مسئول عالقات خارجية  هزاع علي محمد
  مسئول منازعات العمل  علي سنان الصعر
  مسئول الصحة والسالمة المهنية  احمد عقيل باعباد
  مسئول الثقافة واالعالم  محمد الحاج علي

  ضمان االجتماعيمسئول ال  محمد عبدالرب السروري
  مسئولة دائرة المرأة  ذكري صالح الحضرمي
  عضواً  امين أحمد الرخمي
  احتياط أول  ناصر ظويفر سالم
 احتياط ثاني  مسعد عيسي محفوظ
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  مجعية املنشدين اليمنيني
  م٢٢/٩/١٩٧٩ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – شرق وزارة األوقاف/ خلف فندق سام/ شارع القيادة: العنوان 

  ٢٧٠١٨١: التليفون

chanters@maktoob.com : الربيد االلكرتوني   

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  األكوع علي محسن عبد اهللا

  أمين عام  جميل صالح علي قاضي
  مسئول مالي  الحليلي علي عبد اهللا

  
  املقاولني اليمنينيمجعية 

  م١٢/١/١٩٨٧ :تاريخ التأسيس
  .صنعاء – الخط الدائري –جولة الجامعة الجديدة : نوان الع

  ٢٣٠٨٢٦ -  ٢٢٤٩٩٢: التليفون
  : اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  احمد محمد االصبحي

  أمين عام  عبد الكريم عبد الرحمن الهمداني/ م
  مسئول مالي  مجاهد احمد األبيض

  
  

   اجلغرافية اليمنيةاجلمعية 
  م١٩٨٨ :تأسيستاريخ ال

  .صنعاء – شارع الزراعة –خلف مستشفى الكويت : العنوان 

  ١١١٨٣: ب. ص  -        ٢١٥٦٤٥:  تلفاكس
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  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  احمد شجاع الدين/د.أ

  نائب الرئيس  قادري عبد الباقي احمد/ د.أ
  أمين عام  شكيب محمد الخامري/د
  مسئول البحوث والدراسات  قيب سعيد ثابتعبد الر/ د.أ

  المسئول الثقافي  عبد الحكيم العشاوي/ د
  مسئول الفروع  عبد اهللا سعيد باحاج/ د

  مسئول مالي  صادق الزيادي
  احتياط  فؤاد بامعرف/ د

  :فروع اجلمعية
  ).األمانة  –حضرموت  –حجة  –تعز  –عدن (للجمعية فروع في ست محافظات هي 

  :األهداف 
 .الهتمام بالمعارف الجغرافية بمختلف فروعها والعمل على نشرها بالوسائل المختلفةا -
 .تبني األبحاث وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات محليا وعالميا في مختلف المجاالت الجغرافية -
 .العمل على تطوير الفكر الجغرافي ونشره بالوسائل المتاحة بغرض خلق وعي جغرافي عام -
 .عن حقوق الجغرافيين المادية والمعنوية وتوفير الضمانات االجتماعية لهمالدفاع  -
المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير االقتصاد الوطني وذلك بتقديم الخدمات االستشارية والدراسات  -

 .التطبيقية لمختلف المشاريع التنموية
  
  

  مجعية اجليولوجيني اليمنيني
  م١/١/١٩٩١ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – جوار الصندوق االجتماعي للتنمية –الهيئة العامة لالستكشافات النفطية : العنوان 

  ٢٦٣٥١٥: التليفون
  : اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  نبيل صالح القوسي/م

  أمين عام  خالد احمد السياغي/ د
  مسئول مالي  احمد عبد الجليل الشميري/ م
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  م السياسيةاليمنية للعلومعية اجل
  م٨/٧/١٩٩٢ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – مقابل محطة وهاس –شارع الستين : العنوان 

  ٢٠٥٤٢١: التليفون
  : اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  احمد الكبسي/د.أ

  أمين عام  منصور الزنداني/د
  مسئول مالي  عبد الوهاب طواف

  

    نيمجعية احملاسبني القانونيني اليمني
    م٢٨/١/١٩٩٣:التأسيستاريخ 

  .جوار مركز الكميم: العنوان 

  ٢٤٨٩٣٦: التليفون

١١٧٢٠ :ب.ص  

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  رمزي شايف العريقي

  أمين عام  إبراهيم يحيى الكبسي
  مسئول مالي  يحيى علي زهرة

  
  

  مجعية الصرافني اليمنيني
  م١٥/٤/١٩٩٣ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – البنك المركزي: العنوان 

  ٢١٤١٠٢ - ٢٢١٠٥٠: التليفون
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  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  احمد حسين الحضاء

  أمين عام  صغير حسين جعوان
  مسئول مالي  احمد عبد اهللا الكبوس

  
  

    البنوك اليمنية مجعية
  م٣١/١٠/١٩٩٥ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء  - يشارع علي عبد المغن  -المتحف الحربي أمام : العنوان 

  ٢٧١٥٣٥ -  ٢٧١٦٢٥: التليفون

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  أحمد محمد علي الخاوي

 نائب للرئيس  المخالفي دعبد المجي/ د

 نائب للرئيس  نعمان رعبد الناص
 

    مجعية الصناعيني اليمنيني
  م١/٣/١٩٩٦ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – شارع الزبيري - عمارة مأرب للتأمين: العنوان 

  ٤٠٢٣١٥: التليفون

٤٠٢٣١٥: اكسفال  

٤٤٥٣ : ب.ص  

 yiayemen@yahoo.com: الربيد االلكرتوني

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  هائل سعيد ععبد الواس

  أمين عام  سعيد دعبد الودويوسف 
  مسئول مالي  ئلشوقي أحمد ها     
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  االقتصاديني اليمنينيمجعية 

  م١٩/٩/١٩٩٩ :تاريخ التأسيس
  : اهليئة التنفيذية

  الصفة النقابية  االسم
 رئيساً  العولقي ناصر عبد اهللا

  أمين عام  عبد العزيز ياسين السقاف
  مسئول مالي  على سيف حسن

  
 

   اجلمعية اليمنية ملقاويل الطرق واجلسور
  م٩/٩/٢٠٠٢ :تاريخ التأسيس

  .صنعاء – شارع الستين الشمالي: العنوان 

  ٣٢٦٢٤٤: التليفون

٣٢٦٢٤٣: الفاكس  

  : اهليئة التنفيذية
  الصفة النقابية  االسم

 رئيساً  كهالن مجاهد أبو شوارب

  أمين عام  صالح إسماعيل الحديقي
  مسئول مالي  صالح سعيد عبده الجابري
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  :املصادر
− http://www.yewriters.org/memberslist.html  
− http://www.gfytu.org/showiteam.php    
− www.yemeniwomenunion.org 
− http://www.fcuyemen.org/index.asp  
− http://www.shababalyemen.com/index.php 
− www.yhfed.com 
− http://www.sanaalawyers.org/modules 
− http://www.yejs.org/reports.html 
− www.adenengineers.org 
وزارة الشئون  –األهلية  منظماتالجمعيات واالتحادات التعاونية والنقابات وال كشف بأسماء وبيانات −

 .االجتماعية والعمل 
 .مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان –دليل المنظمات الغير حكومية في اليمن  −
 .٢العدد  –يمنية المجلة الجمعية الجغرافية  −


