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 الفه*س
 

 ال?=ض=ع رق7 ال$45
رق7 

 الBفAة
 ال45$ األول:

 

 :تق*I* األمGH العام
  .) لل6=ل; االق/:اد9 واالج/6اعي105م/ا-عة ت)ف&% ق#ارات ال!ورة ( -

ــــــــــ; ( -  –) 106) و(105نGــــــــــاF األمانــــــــــة العامــــــــــة 6BCــــــــــا بــــــــــ&@ دورتــــــــــي ال6=ل
 ال=KانJ االج/6اBIة.
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د9 واالج/6ــــــاعي ل6=لــــــ; جامعـــــــة الــــــ!ول الع#BQــــــة علــــــى مOـــــــ/NK ال6لــــــف االق/:ــــــا ال45$ الPانـي:
 ال=KانJ االج/6اBIة. – )31الق6ة د.ع (

5 

:QالPال45$ ال   $Hف=S ةAعات جائWعامل مع تZ19ال :(ا\]ة?Zال_=ان^ االج) 
: (COVID-19)اآلثار وال/!اBIات ال:BVة واالج/6اBIة ال/)UK6ة لف&#وس KTرونا  -1

 -ع! KTرونا. الKضع الVالي، وال/:Kر ل6ا
دع` جهKد دولة فلO_&@ في مKاجهة اآلثار االج/6اBIة ال)اج6ة ع@ جائVة KTرونا على  -2

 الفaات الفق&#ة وال6هG6ة.

10 

تق!d` ال!ع` لل=6هKرUة اللe)انBة اق/:ادdًا واج/6اBIًا ل/c6&)ها م@ ال/غلJ على ت!اBIات Tارثة  ال45$ ال*ا`ع:
 انف=ار م#فأ ب&#وت.

127 

 تقارI* وق*ارات ال?_الb ال=زارIة والل_ان: :امbالaال$45 
) ل6=لـــــــــــــــــــ; وزراء ال:ـــــــــــــــــــVة العـــــــــــــــــــ#ب                      53الـــــــــــــــــــ!ورة (وBQـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــ#ارات  -

 ).27/2/2020(مق# األمانة العامة: 

ــــــ# تق)Bــــــة  وBQــــــان قــــــ#ار - eة العــــــ#ب (عVــــــ; وزراء ال:ــــــ : "ف&ــــــ!یT KــــــKنف#ان;"م=ل
10/6/2020.( 

=لـــــــ; وزراء الGـــــــnون االج/6اBIـــــــة العـــــــ#ب الـــــــ!ورة االســـــــ/l)ائBة ل6وBQـــــــان قـــــــ#ار  -
 ).28/6/2020: "ف&!یKT Kنف#ان;"(عe# تق)Bة 

) ل6=لــــــــــــــــ; وزراء الGــــــــــــــــqاب وال#Uاضــــــــــــــــة العــــــــــــــــ#ب            43قــــــــــــــــ#ارات الــــــــــــــــ!ورة ( -
 ).5/7/2020: "ف&!یKT Kنف#ان;"(عe# تق)Bة 

154 
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) لل6=لـــــــــــ; االق/:ـــــــــــاد9 105(م/ا-عـــــــــــة ت)ف&ـــــــــــ% قـــــــــــ#ارات الـــــــــــ!ورة  -1
 واالج/6اعي.

2-  FــاG6ــا بــ&@ دورتـــــي ال6=لــ; ( األمانــة العامــةنBC105( و )106( – 
 .ةانJ االج/6اKBI ال=
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 مSi*ة شارحة
 `kأن

 تق*I* األمGH العام
 ) لل?_لb االقBZادm واالجZ?اعي105مZا`عة ت4فiH ق*ارات ال$ورة ( -1

2-  oاkدو  األمانة العامةن GHا ب?[q) b106) و(105رتي ال?_ل( 
 )ةان^ االجZ?ا\]= (ال_

 ــــــــــ
 

 ع*ض ال?=ض=ع:
ـــــــة العامـــــــة  ـــــــKم األمان ـــــــ; االق/:ـــــــاد9 واالج/6ـــــــاعي، تق ـــــــ!اخلي لل6=ل ع6ـــــــًال -أحcـــــــام ال)sـــــــام ال

م/ا-عـــــة ت)ف&ـــــ% قـــــ#ارات ال6=لـــــ; ونGـــــاF األمانـــــة العامـــــة 6BCـــــا بـــــ&@ دورتـــــي حـــــKل -إعـــــ!اد تق#Uـــــ# 
 .انعقاده

 
 ل)(الZق*I* `?_ل$ مZsق

 
 

 ال?قZ*ح ال?uل=ب:
 .#اه م)اسqاً یتzاذ ما لل/فyل -االK6ق#  ال6=ل;األم# مع#وض على 
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 bــــاعي ل?_لــــ ?Zواالج mــــادBZــــف االق ــــةال?ل [x*ــــة الــــ$ول الع  z علــــى مsــــZ=  جامع
 .ال_=ان^ االجZ?ا\]ة -) 31( د.عالق?ة 
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 مSi*ة شارحة
 `kأن

 )31( د.عي ل?_لb ال_امعة على مz=Zs الق?ة ال?لف االقBZادm واالجZ?اع
 ال_=ان^ االجZ?ا\]ة

 ــــــــــ

 

 ع*ض ال?=ض=ع:
) 2006) (الz#{ـKم: 18) و(2004 (تKن;: )16ف م=ل; ال=امعة على مNK/O الق6ة فى دورتBه (كلّ  -

 ُd N%واالج/6ــاعى الــ Nة إعــ!اد ال6لــف االق/:ــادBلKaــO6- واالج/6ــاعى Nــه، ال6=لــ; االق/:ــادBعــ#ض عل
ة مـــ@ قeـــل ال6=ـــال; الKزارUـــة الع#BQـــة وال6s(6ـــات الع#BQـــة الz/6::ـــة وعـــ#ض عـــ!ّ ودراســـة ال/قـــارU# ال6ُ 

 مق/#حاته -Gأنها على الق6ة الع#BQة.
  )67د.ع ( 1406ع/6ـــ! -K6جـــJ قـــ#اره رقـــ` أن ال6=لـــ; االق/:ـــاد9 واالج/6ـــاعى ا لـــى إشـــارة ت=ـــ!ر اإل -

لK6ضKعات االق/:ادdة واالج/6اBIة على الق6ة ) ال6عای&# ال/ي ی/` في ضKئها ع#ض ا2001 :(فe#ای#
 : ، وهي 6Tا یلىالع#BQة

وت#اعـــي  يالع#Qـــ 9أن ت�ـــKن هـــ%ه الK6ضـــKعات ذات أولUKـــة نOـــBeة فـــى تVق&ـــ� ال/�امـــل االق/:ـــاد" *  
 الq6اش# وغ&# الq6اش# ف&ها. يال!ور الKcVم

ــــة -V&ــــ� Vdقــــ�  BQ#ــــ!ول الع ــــف ال ــــ&@ مz/ل ــــائج *  أن ت/قــــارب وجهــــات ال)sــــ# حKلهــــا ب ع#ضــــها ال)/
 الKG(6دة.

 *  أن Kcdن ق! ت` -lVها فى إ{ار اآللBات القائ6ة للع6ل الع#Qى الG6/#ك.

تOـــاع! فـــى اتzـــاذ القـــ#ارات ال6)اســـqة  يقـــ!م للق6ـــة م!عKمـــة -ال!راســـات واأل-Vـــاث الالزمـــة ال/ـــ*  أن تُ 
ل=ـة الK6ضـKعات -Gأنها. وق! أك! الKزراء على أهB6ـة الـ!ور الـ%c6d Nـ@ أن تقـKم -ـه الق6ـة فـى معا

ت/ــKزع مOــnولBاتها بــ&@ عــ!د مــ@ الــKزارات فــى داخــل الــ!ول وت/_لــJ معال=/هــا ال/)Oــ&� بــ&@  يال/ــ
 مz/لف ه%ه ال=هات داخل ال!ولة."

القــ#ار رقــ`  26/3/2014ب/ــارUخ ) 25أصــ!ر م=لــ; ال=امعــة علــى مOــ/NK الق6ــة فــى دورتــه العادdــة ( -
الع#BQــة بeــ!ء اإلعــ!اد  الــ!ولمانــة العامــة ل=امعــة فــي فق#تــه (ب) علــى: "ت�لBــ� األ ) الــ%9 نــّ� 605(

لل6لــف االق/:ــاد9 واالج/6ــاعي للــ!ورات العادdــة ل6=لــ; ال=امعــة ال/yVــ&#9 للق6ــة اع/qــارًا مــ@ دورات 
ال6=لـــ; االق/:ـــاد9 واالج/6ـــاعي فـــي شـــه# ســـe6/e#/ أیلـــKل مـــ@ Tـــل عـــام". وQعـــ#ض الK6ضـــKع علـــى 

، أصـــ!ر القـــ#ار رقـــ` 6/2/2020) ب/ـــارUخ 105دdـــة (ال6=لـــ; االق/:ـــاد9 واالج/6ـــاعي فـــي دورتـــه العا
عل6ًا -الK6ضKعات ال6ُق/#ح ت6y&)ها في ال6لـف االق/:ـاد9 واالج/6ـاعي ل6=لـ; أح�B ال9% ) 2262(
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 :وال/ي ت6y)� ما یلي )31ل الع#BQة على مNK/O الق6ة في دورته العادdة (و جامعة ال!

 ال/)9K6 الع#Qي الG6/#ك. تق#U# األم&@ العام ع@ الع6ل االق/:اد9 واالج/6اعي ·

 ) ل6=ل; ال=امعة على مNK/O الق6ة.30تق#U# حKل م/ا-عة ت)ف&% ق#ارات ال!ورة ( ·

تق#U# حـKل م/ا-عـة ت)ف&ـ% قـ#ارات الق6ـة الع#BQـة ال/)UK6ـة: االق/:ـادdة واالج/6اBIـة فـي دورتهـا  ·
 ).20/1/2019ال#ا-عة (

 اإل{ار االس/#اتB=ي الع#Qي ل6ه))ة الع6ل االج/6اعي. ·

· .@&_Oاالق/:اد9 واالج/6اعي ب!ولة فل @&c6/ي ل!راسات الQ#الع �T#6اء الGإن 

 .2030االس/#اتB=Bة الع#BQة لل)هKض -ع6ل ال6#أة في إ{ار أه!اف ال/)B6ة الO6/!امة  ·

الـ!ول األعyـاء لK6افـاة األمانـة العامـة -الK6ضـKعات ال/ـي تق/ـ#ح إدراجهـا ضـ6@ ال6لـف ك6ا دعا القـ#ار  -
 /6اعي ال6#فKع للق6ة، وذل� في أجل أق:اه أسKeع&@ م@ تارzUه.االق/:اد9 واالج

6)ــ!وBQات ال، إلــى 9/2/2020ب/ــارUخ ) 20/0759/5(رقـ`  ةال6ــ%T# وجهــ� األمانـة العامــة ، وت)ف&ـ%ًا لــ%ل� -
مKافاتهـا -الK6ضـKعات ال/ـي ت#غـJ فـي  ت_لJ، الع#BQة الz/6::ة وال6s(6ات ل!ول األعyاءال!ائ6ة ل

الق/:ــاد9 واالج/6ــاعي ل6=لــ; جامعــة الــ!ول الع#BQــة علــى مOــ/NK الق6ــة فــي إدراجهــا ضــ6@ ال6لــف ا
 .سا-قاً  ، وفقًا لل6عای&# الG6ار إل&هادورته العادdة القادمة

، مـ@ ال6)!وBQـة 13/2/2020) ب/ـارUخ 65/2/2020في ه%ا اإل{ار، تلق� األمانة العامـة ال6ـ%T#ة رقـ` ( -
ة Bــع)ـKان "دعــ` ال=6هKرUـة ال6B)لe)ــ! -شــارحة ومGـ#وع قـ#ار ال!ائ6ـة لل=6هKرUـة الB(6Bــة، م#فـ� بهــا مـ%T#ة 

فــي مGــ#وع ال6لــف االق/:ــاد9 واالج/6ــاعي ل/yــ6&)ه وذلــ� لK6اجهــة ال/Vــ!dات ال:ــBVة واإلنOــانBة"، 
 .ال6#فKع للق6ة

تـ` عـ#ض مKضـKع "دعـ` ال=6هKرUـة ال6B&)ـة لK6اجهـة ال/Vـ!dات فقـ! وفقًا للـ)s` الq/6عـة فـي هـ%ا الGـأن،  -
) 20) ل6=لـ; وزراء ال:ـVة العـ#ب، وأصـ!ر القـ#ار رقـ` (53نOانBة"، على أع6ـال الـ!ورة (ال:BVة واإل

"ت�لBــ� األمانــة الف)Bــة -الع6ــل علــى رفــع هــ%ا الK6ضــKع للعــ#ض علــى  :الــ%9 ن:ــ� فق#تــه الlانBــة علــى
 .)1(م#ف�  م=ل; جامعة ال!ول الع#BQة على مNK/O الق6ة الع#BQة القادمة"

أصــ!ر ، )19-كKف&ــ! (ل/ــي ت6ــ# بهــا الــ!ول الع#BQــة لK6اجهــة تــ!اBIات جائVــة نsــ#ًا للsــ#وف ال#اه)ــة او  -
 - وQـاء ف&ـ#وس KTرونـا الO6ـ/=!)، -Gـأن "21) الق#ار رق` (53م=ل; وزراء ال:Vة الع#ب في دورته (

 COVID 19" @ــان ال:ــادر عــBeــاء للyــة األعBQ#ــي الــ!ول الع(eالــ%9 ن:ــ� فق#تــه األولــى علــى "ت ،
، 6COVID-19=لــ; وزراء ال:ــVة العــ#ب -Gــأن وQــاء ف&ــ#وس KTرونــا الO6ــ/=! ل 53الــ!ورة العادdــة 

، وUع/eــ# ومzا{qــة األمانــة العامــة ل=امعــة الــ!ول الع#BQــة لعــ#ض هــ%ا الBeــان علــى الق6ــة الع#BQــة القادمــة
 .)2(م#ف�  "ج�ء م@ ه%ا الق#ار
 ال?قZ*ح ال?uل=ب:

 م)اسqًا.#اه یاتzاذ ما ل/فyل -األم# مع#وض على ال6=ل; الK6ق# ل
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 م=ل; وزراء ال:Vة الع#ب    
 )53ال!ورة العادdة (         

 2020فe#ای#  27مق# األمانة العامة: 
 ـــــ                  
              

 )20ق*ار رق7 (
 `kأن 

 دع7 ال_?ه=رIة ال]?4]ة ل?=اجهة الAZ${ات الAB]ة واإلنsان]ة 
 

 إن م=ل; وزراء ال:Vة الع#ب، 
 ه على:-ع! ا{الع

 م%T#ة األمانة الف)Bة لل6=ل; حKل الK6ضKع،  -
 .10/2/2020ب/ارUخ  58/2/2020م%T#ة ال6)!وBQة ال!ائ6ة لل=6هKرUة الB(6Bة رق`  -
 مG#وع الق#ار ال:ادر ع@ الJ/c6 ال/)ف&%9 ل6=ل; وزراء ال:Vة الع#ب في اج/6اعه  -

ق# األمانة العامة ل=امعة ال!ول ال/yV&#9 ألع6ال ه%ه ال!ورة به%ا الGأن، ال%9 انعق! -6
 ،2020فe#ای#  26الع#BQة ب/ارUخ 

 وQع! ال6)اقGة، -
 

 {ق*ر

دعKة الـ!ول الع#BQـة األعyـاء والn6سOـات ال6الBـة وال:ـ)ادی� الع#BQـة وال6s(6ـات الع#BQـة  .1
ــــة فــــي  B(6Bــــة الUرKــــ!ع` لل=6ه ــــة ال6انVــــة ل/قــــ!d` ال Bــــة وال!ولBQ#ــــة وال=هــــات الع::z/6ال

لعامــــة والKقائBــــة -اإلضــــافة إلــــى م=ــــاالت ال/ــــ!رJU وال/c6ــــ&@، وتقــــ!d` م=ــــاالت ال:ــــVة ا
 الO6اع!ات اإلنOانBة واإلغاثBة و�d:الها لV/O6ق&ها.

ت�ل�B األمانة الف)Bة -الع6ل علـى رفـع هـ%ا الK6ضـKع للعـ#ض علـى م=لـ; جامعـة الـ!ول  .2
 الع#BQة على مNK/O الق6ة الع#BQة القادمة.

  1 م*ف~ 
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 م=ل; وزراء ال:Vة الع#ب    
 )53ال!ورة العادdة (         

 2020فe#ای#  27مق# األمانة العامة: 
 ـــــ               

              
 )21ق*ار رق7 (

 `kأن 
 $_Zs?رونا ال=S وس*Hاء فxوCOVID-19 

 
 إن م=ل; وزراء ال:Vة الع#ب، 

 -ع! ا{العه على:
 م%T#ة األمانة الف)Bة لل6=ل; حKل الK6ضKع،  -
 ر ال:ادر ع@ الJ/c6 ال/)ف&%9 ل6=ل; وزراء ال:Vة الع#ب في اج/6اعهمG#وع الق#ا -

ال/yV&#9 ألع6ال ه%ه ال!ورة به%ا الGأن، ال%9 انعق! -6ق# األمانة العامة ل=امعة ال!ول 
 ،2020فe#ای#  26الع#BQة ب/ارUخ 

 وQع! ال6)اقGة، -
 

 {ق*ر

ل6=لــــ; وزراء  d53ــــة تe)ــــي الــــ!ول الع#BQــــة األعyــــاء للBeــــان ال:ــــادر عــــ@ الــــ!ورة العاد .1
، ومzا{qــة األمانــة  COVID-19ال:ــVة العــ#ب -Gــأن وQــاء ف&ــ#وس KTرونــا الO6ــ/=!

 (م#ف� الBeـان)العامة ل=امعة ال!ول الع#BQة لع#ض ه%ا الBeان على الق6ة الع#BQة القادمة. 
 وUع/e# ج�ء م@ ه%ا الق#ار.

زارات ال:ـــVة عقـــ! اج/6ـــاع {ـــار� اســـ/l)ائي علـــى مOـــ/NK الezـــ#اء الz/6::ـــ&@ لـــ!N و  .2
الع#BQة، ل6#اجعة خ_� االسـ/ع!اد وال/#صـ! وتqـادل الezـ#ات، وذلـ� خـالل األسـKeع الlـاني 

 -6ق# األمانة العامة ل=امعة ال!ول الع#BQة. 2020م@ شه# مارس 

  2 م*ف~ 
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BVة واالج/6اBIــــــة ال/)UK6ــــــة لف&ــــــ#وس KTرونــــــا اآلثــــــار وال/ــــــ!اBIات ال:ــــــ -1
(COVID-19).روناKT !ر ل6ا -عK:/الي، والVضع الKال : 

ـــــة ال)اج6ـــــة  -2 BIـــــار االج/6ا ـــــي مKاجهـــــة اآلث ـــــة فلOـــــ_&@ ف دعـــــ` جهـــــKد دول
 .على الفaات الفق&#ة وال6هG6ة ع@ جائVة KTرونا
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 مSi*ة شارحة
 `kأن

 ان^ االجZ?ا\]ة)(ال_= " 19 –ك=فH$ "الZعامل مع تWعات جائAة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ع*ض ال?=ض=ع:

: ال=ضــع الAـالي، والBZــ=ر (COVID-19)اآلثـار والZــ$ا\]ات الBـA]ة واالجZ?ا\]ــة الI=?4Zـة لفHــ*وس S=رونـا  -1
 ل?ا `ع$ S=رونا:

/ـKاء هـ%ه ال=ائVـة، ، اتz%ت ال!ول الع#BQة ع!دًا م@ اإلجـ#اءات االح/#ازUـة الح"19 –كKف&! "م)% ب!ء تفGي جائVة  -
وتا-ع� األمانة العامة -اه/6ام ش!ی! اإلج#اءات والq6ادرات الهامة ال/ي اتz%تها ال!ول األعyـاء لK6اجهـة ال=ائVـة، 
وTـــ%ل� االثـــار وال/ـــ!اBIات ال:ـــBVة واالج/6اBIـــة وال/)UK6ـــة لهـــا، وخاصـــة -ال)Oـــqة للفaـــات الyـــ�Bفة والهGـــة فـــي 

ة وqTـار الOـ@ فyـًال، عـ@ ال/ـأث&#ات علـى الGـqاب وال6ـ#أة واألسـ#ة وال_فـل. ال6=/6ع والس6Bا األشzاص ذو9 اإلعاق
وفي ضـKء مـا تقـ!م، قامـ� األمانـة العامـة مـ@ خـالل اإلدارات الz/6::ـة -ق_ـاع الGـKaن االج/6اBIـة وال/ـي تقـKم 

اBIـــة، وفـــي -6هـــام األمانـــات الف)Bـــة لل6=ـــال; الKزارUـــة والل=ـــان الع#BQـــة الz/6::ـــة العاملـــة فـــي ال6=ـــاالت االج/6
مقـ!م/ها م=ـال; وزراء ال:ــVة والGـnون االج/6اBIــة والGـqاب وال#Uاضـة والOــcان، ول=ـان ال6ــ#أة واألسـ#ة وال_فKلــة، 
ــــKق االنOــــان واله=ــــ#ة  ــــB` والVqــــ� العل6ــــي والlقافــــة وحق ــــي م=ــــاالت ال/عل ــــى اإلدارات الz/6::ــــة ف -اإلضــــافة إل

 ل/!اBIات ذات ال:لة.وال6غ/#Q&@ وال6=/6ع ال6!ني، -6/ا-عة م/z::ة ل�افة ا

، تق#Uـ#ًا حـKل االثـار 2020مـایK  6ق_اع الKaGن االج/6اBIة ب/ارUخ  –ب)اًء على ما تق!م، أص!رت األمانة العامة  -
، وجـــاء إصـــ!ار هـــ%ا ال/ق#Uـــ# فـــي إ{ـــار م/ا-عـــة الق_ـــاع "19 –كKف&ـــ! "االج/6اBIـــة وال:ـــBVة واإلنOـــانBة ل=ائVـــة 

" فــي مz/لــف ال6=ــاالت االج/6اBIــة وال:ــBVة واإلنOــانBة، 19 –"كKف&ــ!  و�داراتــه الz/6::ــة الG6ــار إل&هــا آلثــار
وتأث&#هـا علـى ال6ـKا{@ الع#Qـي، واخـ%ًا فـي االع/qـار مـا ف#ضـ/ه هـ%ه ال=ائVـة مـ@  "19كKف&ـ! "ال6/#تqة على جائVة 

إجــــ#اءات اح/#ازUــــة أدت إلــــى إغــــالق الGــــ#Tات ومz/لــــف األن6sــــة االق/:ــــادdة وتــــأث&# ذلــــ� -Gــــcل مqاشــــ# علــــى 
ال6ــKا{@، وال/غ&&ــ# الــ%9 {ــ#أ علــى األولUKــات االج/6اBIــة ال/)UK6ــة، وTــ%ل� أولUKــات ت)ف&ــ% خ_ــة ال/)B6ــة الO6ــ/!امة 

ات ال!ائ6ــة للــ!ول BQ، إلــى ال6)ــ!و 7/5/2020) ب/ــارUخ 1981/5. وقــ! وجهــ� األمانــة العامــة ال6ــ%T#ة رقــ` (2030
Bــه علــى الK6قــع االل�/#ونــي لل=امعــة، -6ــا cّ6dُــ@ مــ@ األعyــاء، إلحا{/هــا عل6ــًا -أنــه تــ` ت6V&ــل ال/ق#Uــ# الG6ــار إل

 اال{الع علBه واالس/فادة م@ تKصBاته.

- :*I*قZع*اضًا أله7 ما ت�?4ه الZا یلي اس?[qو 

o   هKه م)فــ#د، ونــqل شــcــG- عاتهــاqــة وتVــل دول العــال` واجهــ� هــ%ه ال=ائlلهــا مlــة مBQ#ــ# أن الــ!ول العU#الحــ� ال/ق
وال/�U#6 وال�qالة وعلى جهKد مcافVة األم#اض غ&# ال6ع!dـة وTـ%ل� علـى  إلى االثار على األن6sة ال:BVة

 خ!مات نقل ال!م وغ&#ها م@ الz!مات ال:BVة.

o   ل� على ال/عاون بـ&@ الـ!ول%Tادلها وqة تB6اء، وأك! على أهyعلى ال/=ارب ال#ائ!ة في ال!ول األع #U#ال/ق �Tر
/#T&� علـى ال/عـاون فـي م=ـال العلـ` واالب/�ـار واللقاحـات الع#BQة فـي إ{ـار م)Ksمـة جامعـة الـ!ول الع#BQـة، -ـال

 وص)اعة أجه�ة ال/)ف; ال:)اعي ب/�لفة معقKلة وغ&#ها م@ ال:)اعات ذات ال:لة.
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o   6ــاT ،#ــفOـ#ك والV/6ا م)ــع الBــة السـUـة فــي إ{ـار اإلجــ#اءات االح/#ازBa&eة والBVعــات ال:ــq/ــ# إلـى الU#أشـار ال/ق
الyــ�Bفة والهGــة والســ6Bا األشــzاص ذو9 اإلعاقــة وqTــار الOــ@ اللــ%ی@  رTــ� علــى اثــار ال=ائVــة علــى الفaــات
 زادت ع�ل/ه` ن/B=ة إج#اءات الغل�.

o   ــاد أعــ!ادdــ#وعات األســ# ال6)/=ــة وازدGســ_ة ومK/6ــ#وعات ال:ــغ&#ة والG6ات علــى الBIــ# مــ@ ال/ــ!اU#حــ%ر ال/ق
مل&ـKن و�Bفـة وأن ی#تفـع  1.7الع#BQـة  الفق#اء، مO/#ش!ًا بـqع� ال/قـارU# األمB6ـة ال/ـي تKقعـ� أن تفقـ! ال6)_قـة

%، 6Tــا حــ%ر أydــًا مــ@ ال/ــأث&# علــى أن6sــة ال6Vاdــة االج/6اBIــة وال/#اجــع فــي ال_qقــة 1.2الفقــ# إلــى حــ!ود 
 مل&Kن ش�z إلى خ� الفق#. 8الKس_ى في ال6=/6ع، األم# ال%9 س&�U! في ح!ود 

o  ـــةB6Bـــة ال/علBـــة علـــى الع6لVء علـــى آثـــار ال=ائKـــyـــ# الU#ســل� ال/ق  `Bوال/علـــ `s/غ&ـــ# ال6)ـــ `Bال/علـــ KـــVجـــه نK/وال
االل�/#وني عe# شcqه االن/#ن�، وت_#ق إلى ما ت_لqه ذل� م@ تKف&# الB(eـة ال/B/Vـة الالزمـة واألجهـ�ة ووسـائل 
ال/�)KلKجBة الV!یlة، ال/ي ق! ال c6d@ تKف&#هـا لعـ!د eT&ـ# مـ@ الفقـ#اء ولـqع� أنـKاع االعاقـات السـ6Bا الq:ـ#Uة 

 ها، 6Tا أشار إلى تأث&# ب#امج الغ%اء ال6!رسي -ال=ائVة وتأث&# ذل� على الVالة ال:BVة لل_لqة.والB�6Oة م)

o   ـــة BCقاlـــه الBC#/ـــارح وأمـــاك@ الO6ـــ&)6ات والOـــ� ال ـــاة الlقاBCـــة جـــ#اء غل BVات علـــى الBIـــى ال/ـــ!ا عـــ#ج ال/ق#Uـــ# عل
 الz6/لفة.

o  ات الQKـــة وال:ـــعBQ#مـــات العKcVد الKل جهـــKـــ# ف:ـــًال حـــU#ـــ6@ ال/قyـــة تVاجهـــة ال=ائK6ـــي واجه/هـــا والزالـــ� ل/
وتqعاتها ال:BVة واالج/6اBIة وال/)UK6ـة، مKضـVًا الq6ـادرات الهامـة لـ!ع` الGـ#Tات والق_ـاع الzـاص لK6اجهـة 
أزمــة تKقــف وقلــة األنGــ_ة، وTــ%ل� اإلجــ#اءات لــ!ع` االق/:ــاد وتــKف&# الB6ــاه وال�ه#Qــاء وQــ#امج الــ!ع` ال)قــ!9 

 :غ&#ة وم/)ا�Bة ال:غ#، وتأث&# ذل� Tله على مKازنة ال!ولة.للفق#اء ودع` الG6#وعات ال

o   ــاءyــ&� مــع الــ!ول األعO(/م ب/)ف&ــ%ها األمانــة العامــة -الKات الهامــة ال/ــي تقــBصــK/ــ# عــ!دًا مــ@ الU#وضــع ال/ق
وال6=ال; الKزارUة والل=ان العاملة في مz/لف الق_اعات االج/6اBIة في إ{ار م)Ksمة جامعة ال!ول الع#BQـة، 

ا dعـــ�ز مـــ@ جهـــKد الـــ!ول األعyـــاء الح/ـــKاء ال=ائVـــة وتqعاتهـــا وQـــال/#T&� علـــى الفaـــات الyـــ�Bفة والهGـــة و6Qـــ
 .)1(م#ف� واألكl# اح/Bاجًا 

وفـــي إ{ـــار ت)ف&ـــ% تKصـــBات ال/ق#Uـــ# الG6ـــار إلBـــه، وضـــ6@ جهـــKد ت)ف&ـــ% الBeـــان ال:ـــادر عـــ@ ال6=لـــ; االق/:ـــاد9  -
، ن6sــ� األمانــة العامــة مــ@ (COVID -19)ت جائVـة حــKل ال/عامــل مــع تqعــا 6/5/2020واالج/6ـاعي ب/ــارUخ 

خــالل اإلدارات الz/6::ــة -ق_ــاع الGــKaن االج/6اBIــة وQال/)Oــ&� مــع الــ!ول األعyــاء، وQال/عــاون مــع الTKــاالت 
األمB6ــة الz/6::ــة وم)6sــات ال6=/6ــع ال6ــ!ني والGــ#Tاء اإلقل6B&ــ&@ والــ!ول&&@، عــ!دًا مــ@ الفعالBــات الهامــة ال/ــي 

ئ=هــا خار{ــة {#Uــ� تOــه` -Gــcل فاعــل فــي تع�Uــ� ال=هــKد الع#BQــة ال#امBــة إلــى اح/ــKاء ال=ائVــة تGــcل م=6ــل ن/ا
 .)2(م#ف� وال/�B�z م@ آثارها ال:BVة واالج/6اBIة واإلنOانBة 

ــ*ة  -2 Hــات الفق ــى الف� ــا عل ــة ال4اج?ــة عــG جائAــة S=رون ــار االجZ?ا\] ــة فلsــGHu فــي م=اجهــة اآلث دعــ7 جهــ=د دول
 وال?ه?kة:

، مــ@ ال6)!وBQـــة ال!ائ6ــة ل!ولـــة 22/7/2020) ب/ـــارUخ 2020م ف/ /1524/7العامــة ال6ـــ%T#ة رقــ` (تلقــ� األمانـــة  -
فلO_&@، ال/ي ت6y)� {لJ إدراج مKضKع دع` جهKد دولة فلO_&@ فـي مKاجهـة اآلثـار االج/6اBIـة ال)اج6ـة عـ@ 

فــي هــ%ا اإل{ــار ) لل6=لــ; االق/:ــاد9 واالج/6ــاعي، و 106جائVــة KTرونــا، علــى مGــ#وع جــ!ول أع6ــال الــ!ورة (
ــة فلOــ_&@ 28/7/2020) ب/ــارUخ 20/2959/5وجهــ� األمانــة العامــة ال6ــ%T#ة رقــ` ( ، إلــى ال6)!وBQــة ال!ائ6ــة ل!ول
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م  /1672ت_لــJ ف&هــا مKافاتهــا -6ــ%T#ة شــارحة ومGــ#وع قــ#ار فــي هــ%ا الGــأن، وتلقــ� األمانــة العامــة ال6ــ%T#ة رقــ` (
ــــارUخ 2020ف/ ــــة فلOــــ_&@ م#فــــ� بهــــا مــــ%T#ة شــــارحة فــــي هــــ%ا ، مــــ@ ال6)!وBQــــة ال!ائ6ــــ17/8/2020) ب/ ة ل!ول

 .)3(م#ف� الK:zص 

أوض�V الT%6#ة الGارحة أن ال!ع` -cGل عام یه!ف إلى مOـاع!ة العـائالت الفق&ـ#ة وال6هG6ـة وضـ6ان عـ!م تـ#د9  -
ة أوضاعها االج/6اBIـة، 6Tـا أوضـ�V األهـ!اف األنBـة وال6#حلBـة للـ!ع` وأنهـا ت/l6ـل فـي دعـ` وح6اdـة األسـ# الفق&ـ# 

" والـ%ی@ فقـ!وا أع6ـاله`، وTـ%ل� دعـ` الG6ـارUع ال:ـغ&#ة ال6/ـأث#ة 19والفaات ال6هG6ة والy/6#رة م@ جائVـة "كKف&ـ! 
األشــzاص ذو9  –-ال=ائVــة، وتــKف&# مOــ/ل/�مات ال)sافــة الzG:ــBة وال:ــBVة للفaــات الفق&ــ#ة وال6هG6ــة (مOــ)&@ 

_ــ#ود الغ%ائBــة، فyــًال عــ@ دعــ` ال6#اكــ� اإلیKائBــة -ــالK6اد اإلعاقــة)، -اإلضــافة إلــى تــKف&# القOــائ` اإلل�/#ونBــة أو ال
ــــ!  " للف/ــــ#ة مــــ@ 19ال:ــــBVة، 6Tــــا أوضــــ�V ال6ــــ%T#ة مeــــ#رات الG6ــــ#وع وت�لفــــة خ_ــــة االســــ/=ا-ة ل=ائVــــة "كKف&

 ، مع تKضBح Tافة الفaات الO6/ه!فة وB�BTة ص#ف الq6الغ الK6ضVة -الT%6#ة.31/12/2020إلى  1/7/2020
 

 ال?قZ*ح ال?uل=ب:
 .#اه م)اسqاً یتzاذ ما لل/فyل -االK6ق#  ال6=ل;ألم# مع#وض على ا
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 *I*ح=لتق 

جه=د األمانة العامة `الZعاون مع الS*kاء في م=اجهة الZ$ا\]ات الAB]ة واالجZ?ا\]ة 
  "I=?4Z– 19ة ال4اج?ة عG جائAة فH*وس S=رونا "ك=فH$ ال

 
 في م_ال الABة:

، -ادر  19ونs#ا ل/:اع! وت&#ة ان/Gار جائVة KTف&! 19في ا{ار مKاكqة الO6/=!ات وت!اBIات وQاء KTف&!  -
) ل6=ل; 53ادdة (الق_اع االج/6اعي، بKضع مKضKع ف&#وس KTرونا الO6/=! على ج!ول أع6ال ال!ورة الع

 -6ق# األمانة العامة. 27/2/2020وزراء ال:Vة الع#ب ال/ي عق!ت یKم الB6z; الK6اف� 
)"، وال%N ن:� فق#ته األولى G- (COVID-19أن "وQاء ف&#وس KTرونا الO6/=! (21اتz% ال6=ل; الق#ار رق` ( -

) ل6=ل; وزراء ال:Vة الع#ب 53لـ على:" تe)ى ال!ول الع#BQة األعyاء للBeان ال:ادر ع@ ال!ورة العادdة ا
) !=/O6رونا الKT اء ف&#وسQأن وG-COVID-19 ة لع#ض ه%اBQ#ة األمانة العامة ل=امعة ال!ول العq}اzوم ،(

 #U#اص ب/قzال !(eان ض6@ وثائ� الBeالق#ار وال) ،"ج�ء م@ ه%ا الق#ار #e/عUة القادمة وBQ#ان على الق6ة العBeال
 الKزارUة الz/6::ة).وق#ارات ال6=ال; والل=ان 

 19أك! بBان ال6=ل; الG6ار إلBه على  Tافة ال=هKد الع#BQة لل/:!9 لف&#وس KTرونا الKT !=/O6ف&!  -
)COVID-19 اء الف&#وسي، معQKار ه%ا الG/م@ ان !Vها ال!ول لل%z/ة ال/ي تBقائKواإلج#اءات وال/!اب&# ال ،(

Bة م@ إرشادات ودالئل علB6ة لل/عامل مع ه%ا الف&#وس االخ% في االع/qار ما أص!رته م)6sة ال:Vة العال6
على الNK/O6 العال6ي وعلى مNK/O ال!ول، م6l)ًا الK_zات االس/qا�Bة ال/ي اتz%تها ال:&@ لK6اجهة ه%ا 
ال6#ض، مTn!ًا على دع6ه`  له%ه ال=هKد وثق/ه` -ق!رة ال:&@ حKcمًة وش�qًا على ت=اوز ه%ه الV6)ة ون=احها 

 ج#اءات ال!اع6ة لل=هKد ال!ولBة ل6)ع ان/Gار ه%ا الف&#وس الQKائي.في اتzاذ اإل
في إ{ار تع��U ال/عاون القائ` في م=ال ال:Vة ب&@ األمانة العامة ق_اع الnGون االج/6اBIة والل=)ة الB(}Kة  -

# ،  جلOة حKارUة ع2020eأب#Uل  9لل:Vة وت)Bs` االس#ة  -=6هKرUة  ال:&@  الGعBeة، نs` الق_اع یKم  
) ت#أس� خاللها  األم&@ العام الO6اع!  رئB; ق_اع الnGون االج/6اBIة وف! video conferenceتق)Bة (

األمانة العامة، 6Tا ت#أس الKVار ع@ ال=انJ ال:&)ي، مl6ل الل=)ة الB(}Kة لل:Vة وت)Bs` األس#ة، وشارك في 
ال:&)Bة وال�T#6 ال:&)ي للKقاdة والBO_#ة أشغال ه%ه ال=لOة خe#اء ص&)&&@ م/l6d @&::zلKن أكادB6dة العلKم 

دولة ع#BQة، -اإلضافة إلى   14على األم#اض ومG/Oفى -c&@ ال=امعي وخe#اء صVة ع#ب م/l6d @&::zلKن 
سعادة سف&# ج6هKرUة ال:&@ الGعBeة في القاه#ة ومqعKث م)6sة ال:Vة العالB6ة لc6افVة ف&#وس KTرونا 

، وشه!ت ال=لOة م)اقGات 19اول حKل أخ# مO/=!ات جائVة KTف&!)، ح&� ت` ال/!19الO6/=! (كKف&! 
مyB�/Oة ت)اول� ت!اBIات ه%ا الف&#وس الQKائي وتأث&#اته ال:BVة واالق/:ادdة واالج/6اBIة على دول العال` 
وQ#وتKTKالت العالج الq/6عة، فyًال ع@ مOالة تع��U ال/عاون مع جامعة ال!ول الع#BQة وأه6&/ه -ات=اه دع` 

 2 م*ف~
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!ول الع#BQة الy/6#رة م@ آثار ه%ا الQKاء، وتق!d` الKG6رة واالس/Gارات الف)Bة و{#ق عالجه والKقاdة م)ه للV! ال
 م@ تفGي ه%ا الQKاء، ح&� أن ال6#حلة  تق/yي تعاونًا مlcفا وت)BOقا دولBًا لK6اجهة ت!اBIات ه%ه ال=ائVة. 

عe# تق)Bة الف&!یKT Kنف#ان; ب/ارUخ  الع#بنs` ق_اع الnGون االج/6اBIة اج/6اع م=ل; وزراء ال:Vة  -
ل6=ل; وزراء ال:Vة الع#ب، وذل� في إ{ار  53، ب#ئاسة م6ل�ة الU#Vq@ رئOBة ال!ورة العادdة 10/6/2020

ال/qاح� حKل ما ت6y)ه الBeان ال:ادر -ال/U#6# ع@ ال6=ل; االق/:اد9 واالج/6اعي على الNK/O6 الKزار9 
، نs#ا لل/�ای! الy6_#د لVاالت اإلصا-ة به%ا 19ل/عامل مع تqعات جائVة KTف&! ل=امعة ال!ول الع#BQة -Gأن ا

الف&#وس في ع!د م@ ال!ول الع#BQة وتع#ض الع!ی! م@ األ{ق` ال_Beة ومق!مي الz!مة ال:BVة إلى اإلصا-ة 
لع#BQة، وتع��Uا والKفاة، وال)ق� في الO6/ل�مات واألجه�ة ال_Beة واألس#ة في �ل ت�ای! األع!اد في -ع� ال!ول ا

 ) وللV! م@ ان/Gارها.19لل=هKد وال/)O&� الع#Qي في مKاجهة ال/!اBIات ال:BVة ألزمة جائVة (كKف&! 
وق! ص!ر ع@ ه%ا االج/6اع ق#ارًا في ه%ا الGأن ال%9 ت6y@ اإلشادة -q6ادرة األمانة العامة ل=امعة ال!ول  -

لف)Bة ل6=ل; وزراء ال:Vة الع#ب للع6ل -ال/)O&� مع الع#BQة حKل "مKازنة ص!dقة لل:Vة"، وت�ل�B األمانة ا
الJ/c6 اإلقل6Bي ل6s(6ة ال:Vة العالB6ة لG#ق الK/6س� والJ/c6 اإلقل6Bي ل:)!وق األم` الV/6!ة للcOان 
لل!ول الع#BQة ل/_UK#ها في شcل اس/#اتB=Bة ع#BQة اس/#شادdة وتع6B6ها على ال!ول الع#BQة األعyاء لالس/#شاد 

 بها.
الJ ال6=ل; ال6=/6ع ال!ولي وم)6sة ال:Vة العالB6ة وال:ل&J األح6# الس/6#ار ح� الGعJ الفلO_&)ي ك6ا { -

-الKصKل للz!مات ال:BVة اآلم)ة في Tافة أراض&ها وخاصة -ع! ته!ی!ات االح/الل -y` اراضى م@ دولة 
 فلO_&@ وال/ي س/ه!د الBVاة ال:BVة ألكl# م@ مل&Kن فلO_&)ي".

-قاء انعقاده -cGل دائ`، واع/6! بBانًا حKل B�BTة مKاجهة ت!اBIات جائVة KTرونا الO6/=! ك6ا ق#ر ال6=ل; إ -
) على ال6)_قة الع#BQة في ال6=ال ال:Vي (الق#ار والBeان ض6@ وثائ� الe)! الzاص ب/ق#U# وق#ارات 19(كKف&! 

 .ال6=ال; والل=ان الKزارUة الz/6::ة)
 :والs]اسات االجZ?ا\]ة ال4Z?]ةفي م_ال 

نs` الق_اع االج/6اعي -ال/عاون مع الل=)ة االق/:ادdة واالج/6اBIة لغ#Qي آسBا (االسKcا)، اج/6اع ل�qار  -
وتقل&ل اثارها  19الnO6ول&@ في ال!ول الع#BQة حKل "تع��U الq6ادرات الB(}Kة ال#امBة إلى اح/Kاء جائVة KTف&! 

ذو9 اإلعاقة، وذل� -ال/)O&� مع الO&!ة مارUا االج/6اBIة وال)فBOة وال:BVة واالق/:ادdة على األشzاص 
سKل&!اد سOB/&#ناس رBU;، الq6عKثة الzاصة لألم&@ العام لألم` الV/ّ6!ة ال6ع)Bة -اإلعاقة و�مcانBة الKصKل، یKم 

، عe# الف&!یKT Kنف#ن;، وQال/عاون مع ال6s(6ة الع#BQة لألشzاص ذو9 اإلعاقة، 2020یKن&K / ح�U#ان  24
6s(زارات وع!د م@ مKم&&@ م@ الKcVول&@ الnO6ات ال6=/6ع ال6!ني ذات ال:لة، وشارك في االج/6اع ال

، على األشzاص ذو9 اإلعاقة، ومl6لKن ع@ ال6s(6ات اإلقلB6Bة 19ال6ع)&&@ -6لف مKاجهة اثار جائVة KTف&! 
األم` الV/6!ة  لألشzاص ذو9 اإلعاقة وغ&#ها م@ م)6sات ال6=/6ع ال6!ني ذات ال:لة، ومl6ل&@ ع@ م)6sات

 الz/6::ة.



114 

م@ اثار اج/6اBIة ونفBOة على Tافة فaات  19عق! ه%ا االج/6اع في إ{ار م/ا-عة ما شcل/ه جائVة KTف&!  -
ال6=/6ع والس6Bا الفaات األكl# ضعفًا وفي مق!م/ها األشzاص ذو9 اإلعاقة، الل%ی@ تyاعف� معاناته` مع ه%ه 

Bات ال/ي ت6y)�، الع6ل على ت6y&@ األشzاص ذو9 اإلعاقة ال=ائVة، وص!ر ع@ االج/6اع ع!د م@ ال/Kص
، وعلى أن ت#اع&ه` ت!اب&# الق&Kد العامة على 19ض6@ الBOاسات واالس/#اتB=Bات العاجلة لK6اجهة جائVة KTف&!ـ

ق!م الO6اواة مع اآلخ#U@، مع ال/أك&! على أن ت�Kن جB6ع خ_� ال/أهJ واالس/=ا-ة ووسائل ال/BIKة م�6ّ)ة 
ودام=ة ل=B6ع فaات األشzاص اإلعاقة، و{الJ ب/)Bs` دورات ت!رBeUة ل6ق!مي الz!مات حKل إدماج  الKصKل

اإلعاقة في ع6لBات االس/=ا-ة في ال!ول الع#BQة، ورفع مNK/O الKعي ع)!ه` على حقKق األشzاص ذو9 
ال6Vاdة، 6Tا {لJ اإلعاقة، مع الع6ل على أن ت�Kن ال/BIKة -Gأن دع6ه` ج�ءًا ال ی/=�أ م@ جB6ع ح6الت 

، ت6ه&!ًا إلع!اد ورقة 19االج/6اع األمانة العامة واإلسKcا ب/قارU# حKل ال=هKد الB(}Kة لK6اجهة جائVة KTف&! 
حKل ه%ا الK6ضKع، -االضافة إلى دع` ال=هKد ال#امBة إلى تzO&# ال/�)KلKجBا ال#قB6ة في مKاجهة جائVة 

على الع6ل على ت6y&@ دور الn6سOات وال=B�6ات الB(}Kة  وغ&#ها م@ األوaQة واالم#اض، وأك! 19كKف&!
، ودعKة الT#Gات الe6#م=ة في ال!ول الع#BQة إلع!اد 19ض6@ سBاسات االس/=ا-ة الU#Oعة لK6اجهة KTف&! 

ب#امج ال!ع` ال/ق)ي وتق!d` الO6اع!ة ال/ق)Bة للKcVمات واأل{#اف ال6ع)Bة، -6ا c6dُ@ م@ إ{الق ب#امج (ال#عاdة 
ع@ -ع!) وخاصة الe#امج ال/ي ت/!خل -cGل مqاش# مع األشzاص ذو9 اإلعاقة وأس#ه`، و6Qا c6d@ م@  ال:BVة

تKف&# الz!مات واالح/Bاجات ال/ي تل�مه` واس/6#ارUة ال#عاdة ال:BVة االساسBة وتKف&# االجه�ة الO6اع!ة وغ&#ها 
مج ونG#ات م/z::ة لألشzاص ذو9 م@ الz!مات ذات ال:لة، 6Tا دعا االج/6اع وسائل اإلعالم ل/)ف&% ب#ا

اإلعاقة و6Qا ی/=اوب ومz/لف االعاقات، والع6ل على إd=اد اآللBات الالزمة ل/ق!d` الO6اع!ة وض6ان تأم&@ 
وصKل خ!مات ال!ع`، (الع6ل أو ال/عل` ع@ -ع!)، م�6ّ)ة الKصKل وم/احة لألشzاص ذو9 اإلعاقة وخاصة 

 لO6اواة مع اآلخ#U@ وال/!رJU عل&ها.ال�K6ف&@ وال_الب ذو9 اإلعاقة على ق!م ا

نs` الق_اع االج/6اعي ال!ورة ال_ارئة ل6=ل; وزراء الnGون االج/6اBIة الع#ب، -Gأن جائVة KTرونا (كKف&!  -
، عe# الف&!یKT Kنف#ن;، ب)اء على {لJ ال66ل�ة األردنBة الهاشB6ة 2020یKن&K / ح�U#ان  28)، یKم 19

 6=ل;، ورئاسة الJ/c6 ال/)ف&%9 ل6=ل; وزراء الnGون االج/6اBIة الع#ب.-:ف/ها رئاسة ال!ورة الVالBة لل

، ال%9 ت6y@ ال/أك&! على اهB6ة تqادل الez#ات لKضع خ_� 19ص!ر ع@ االج/6اع بBان -Gأن جائVة KTف&!  -
، وال/c6&@ االق/:اد9 للG6/غل&@ في الق_اع 19وQ#امج االدماج االج/6اعي حKل ت�B�z آثار جائVة KTف&! 

# ال#س6ي وغ&# الs(6` وللفaات الفق&#ة ومV!ودة ال!خل، الس6Bا العا{ل&@ ع@ الع6ل واألشzاص ذو9 اإلعاقة غ&
وال)Oاء واأل{فال وqTار الO@، وأك! االج/6اع على تB=Gع الq6ادرات الB(}Kة في م=ال رق6)ة الz!مة 

ج/6اBIة ال:�qة عe# االن/#ن� ل/Oه&ل االج/6اBIة للفaات الهGة / الB�yفة، الس6Bا ال/eلBغ ع@ Tل الVاالت اال
، واك! على الع6ل على تV!ی� 19-ع6لBات االس/ه!اف وال/!خل في �#وف الV=# ال:Vي وآثار جائVة KTف&!

م)ه=Bة و�{ار إع!اد ال/ق#U# الع#Qي الlاني حKل الفق# م/ع!د األ-عاد، ال%9 دعا ال6=ل; إلى إع!اده في دورته 
، وذل� -ال/عاون مع الT#Gاء، وح� الBeان ال!ول األعyاء 19آثار جائVة KTف&! )، لBأخ% -ع&@ االع/qار 39(

على ت)ف&% اإل{ار الع#Qي االس/#اتB=ي للقyاء على الفق# م/ع!د اال-عاد، ال%9 اق#ته الق6ة الع#BQة ال/)UK6ة ال#ا-عة 
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، على نJO الفق# 19-)، -6ا J&=/Od لآلثار ال/ي خلف/ها جائVة KTف&!2019(ب&#وت ی)ای#/كانKن الlاني 
)، z6-30/لف أ-عاده، ودع` ت)ف&% االس/#اتB=Bة الع#BQة ل�qار الO@، ال/ي أق#تها الق6ة الع#BQة العادdة في دورتها (

)، -ال/)O&� مع م=ل; وزراء ال:Vة الع#ب والT#Gاء، وذل� -ال/#T&� على الe#امج 2019ب/Kن; (مارس/ آذار 
:BVة ل�qار الO@، والع6ل على أن ی/6y@ إ{ار م/ا-عة وتق&B` ال/ي ت/6y@ الVقKق االج/6اBIة وال

االس/#اتB=Bة، مnش#ات اخ/qار ال:K6د أمام تqعات األوaQة، 6Tا أك! االج/6اع على وضع خار{ة {#�U ع#BQة 
، وغ&# ذل� م@ االج#اءات ال/ي {الJ -اتzاذها في 19ل!ع` األشzاص ذو9 اإلعاقة في مKاجهة جائVة KTف&!

 .2030=االت االج/6اBIة واالنOانBة ذات ال:لة، والس6Bا في إ{ار ت)ف&% خ_ة مz/لف ال6
:Gsار الWS في م_ال 

، -ال/عاون مع ص)!وق األم` الV/6!ة للcOان (مJ/c ال!ول 2020یKن&K  18ا{ل� الق_اع االج/6اعي ب/ارUخ  -
ال6)_قة الع#BQة: ع!م ت#ك "، في 19الع#BQة) ورقة م/z::ة ت�V ع)Kان "كqار الO@ وف&#وس KTرونا "كKف&! 

.JT#أح! خلف ال 
ح&� تع#ض� ه%ه الKرقة الz/6::ة حKل وضع qTار الO@ في ال6)_قة الع#BQة، ونeه� إلى ض#ورة إیالء  -

 ،@Oار الqة ل�BQ#ة العB=Bة واس/#ش!ت -االس/#اتVع#ضه لل/ع#ض لل=ائ #lء أنه` األكKاه/6ام خاص به` في ض
B6ة ت)ف&%ها في إ{ار Vdاف� على qTار الO@ م@ ال/ع#ض لإلصا-ة -ال=ائVة، 6Tا ال/ي اق#تها الق6ة الع#BQة وأه

أوض�V الKرقة تd!Vات الBeانات ال6!ققة في ال6)_قة الع#BQة ووقKفها VTائل ل/ق!d` الz!مات وت)ف&% الBOاسات 
N الق:&# وفي -الcGل ال6_لKب على واقع األرض، وق!م� الKرقة رسائل للBOاسات ال6ق/#ح ت)ف&%ها على ال6!

مق!م/ها أهB6ة ض6ان الKصKل الGامل والعادل ل�qار الO@ لz!مات ال#عاdة ال:BVة الy#ورUة، وتق!d` ال):ح 
والKG6رة له` وغ&#ها م@ ال6ق/#حات الهامة، -6ا dع�ز م@ حقKق qTار الO@ ووقای/ه` م@ الف&#وسات وأK} 9ار� 

 صBVة مO/قeلBة.

 في م_ال الs]اسات ال�sان]ة:
، وال%9 عق! عe# تق)Bة الف&!یK 20/5/2020ال6=ل; الع#Qي للcOان وال/)B6ة في اج/6اعه ال_ار� ب/ارUخ  أص!ر -

كKنف#ان;، به!ف دراسة ت!اBIات جائVة ف&#وس KTرونا على ق_اع الcOان في ال!ول الع#BQة وال/qاح� مع 
ه%ه ال=ائVة؛ وT%ل� االج#اءات  اعyاء ال6=ل; الع#Qي بBانًا -Gأن الO&)ارKUهات الz6/لفة الzاصة -ان/Gار

والBOاسات الcOانBة ال/ي c6d@ لل!ول الع#BQة اتzاذها لK6اجهة عKاقJ اس/6#ار ه%ه ال=ائVة وخاصة على الفaات 
 الy/6#رة والفaات االكl# هGاشة.

!ول ت6y@ بBان ال6=ل; الG6ار إلBه -قاءه في حالة إنعقاد دائ` عe# الKسائل وال/ق)Bات ال6/احة؛ ودعا ال -
االعyاء ل!ع` ال6=ال; والل=ان الB(}Kة للcOان، والع6ل على إدماج القyاdا وال!ی)امBcBات الcOانBة Tعامل 
فاعل في بلKرة الBOاسات واإلس/#اتB=Bات الB(}Kة لK6اجهة ال/!اBIات ال/ي سee/ها األزمة الVالBة، -اإلضافة إلى 

زمات؛ وح� ال6s(6ات واله&aات ال!ولBة T:)!وق األم` إع!اد خ_ة اس/ع=الBه ع#BQة نK6ذجBة خاصة ب/O&&# األ
الV/6!ة للcOان  وغ&#ها ل!ع` ب)اء ق!رات ال6=ال; والل=ان الB(}Kة للcOان م@ خالل ال6=ل; الع#Qي للcOان 
وال/)B6ة في ال/عامل مع االزمات ذات الqع! الcOاني، وzQاصًة خالل ه%ه ال=ائVة؛ و{الJ -إع!اد االس/#اتB=Bة 
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Q#ًال العyات ال/ي واجه� ال!ول خالل ه%ه األزمة؛ فd!V/ار الف#ص والq/اني، مع االخ% -االعcOال �B_z/ة للB
ع@ دراسة القyاdا الcOانBة واالت=اهات وال/d!Vات وخاصة م!N تأث&# ه%ه ال=ائVة على ال/#q&Tة الcOانBة 

لVلKل على الNK/O6 الK{)ي وال)اف%ة ال!K6dغ#اBCة م@ أجل وضع مق/#حات وتKصBات ل/ع��U ت:Kرات ا
 واالقل6Bي في ه%ا ال6=ال.

 في م_ال الx*Z]ة والZعل]7 والQAW العل?ي:
شارك الق_اع االج/6اعي في االج/6اع الlال� لل=)ة ال!ائ6ة لل�Vq العل6ي واالب/�ار في ال!ول الع#BQة ال9%  -

لعلB6ة خالل زم@ KTرونا وما -ع!ها أوصى -إ{الق دورUة علB6ة -ع)Kان ال#سائل ال=ام�Bة ال6)اقGة والKVqث ا
-ال/عاون ب&@ االل�KO واتVاد ال=امعات الع#BQة، ومqادرة ل/B=Gع الqاحl&@ في الK{@ الع#Qي علي مcافVة ف&#وس 

)، فyًال ع@ ت)Bs` م)/!9 أو مnت6# علي م9K/O ال!ول الع#BQة ل�Vq جائVة KTرونا  19كKرونا ( KTف&! 
(COVID – 19). 

 ة:في م_ال ال?*أ

-نs` الق_اع االج/6اعي االج/6اع الKزار9 االس/l)ائي عe# تق)Bة الف&!یKT Kنف#ان; ل�Vq "آثار ف&#وس  KTف&! -
وذل�  -رئB; ال!ورة الVالBة لل=)ة ال6#أة الع#BQة -على ال)Oاء والف/Bات" ب#ئاسة ال66ل�ة الع#BQة الOعKدdة  19

عG# دولة ع#BQة، وص!ر ع@ االج/6اع تKصBة ت)اول� -G6ارTة تOعة  2020یKن&K  17یKم األرQعاء الK6اف� 
نق_ه تغ_ي Tافة ال=KانJ الالزمة ل/�B�z ح!ة ان/Gار جائVة KTرونا على ال)Oاء والف/Bات في ال6)_قة  15

الع#BQة، وفي مق!م/ها تع��U ال/!اب&# الالزمة ل6Vاdة ال)Oاء م@ الع)ف ال6)�لي، وتKف&# ب#امج ال6Vاdة 
، وتق!d` أشcال ال!ع` االج/6اعي والz!مات ال:BVة لألمهات وال)Oاء الKVامل، ودع` االج/6اBIة لل)Oاء

ومOان!ة ال)Oاء في ال6Bz6ات وفي وضع الل=Kء وال)�وح وال)Oاء ت�V االح/الل، T%ل� أوص� الل=)ة -:Bاغة 
لل=)ة عل6ًا -G6#وع اس/#اتB=Bات وسBاسات و{)Bه م/�املة لالس/=ا-ة ل6Vاdة ال6#أة أث)اء ال=ائVة، 6Tا أخ%ت ا

الق#ار "االس/=ا-ة الU#Oعة الح/Bاجات ال6#أة والف/اة في �ل إج#اءات مcافVة ف&#وس KTرونا الO6/=!" ال6ق!م م@ 
ع!د م@ ال!ول الع#BQة أمام ال=B�6ة العامة، وح� الqعlات ال!بلKماسBة ال!ائ6ة لل!ول الع#BQة في األم` الV/6!ة 

لع6ل وال/)O&� في إ{ار Tل م=K6عة ل:Bاغة مKقف ع#Qي مKح! ل6/ا-عة في Tل م@ ن&KUKرك وج)�B على ا
 .(COVID -19)ال/_Kرات حKل ال/عامل مع جائVة 

و6BCا ی/عل� -الBeان ال:ادر ع@ الل=)ة فق! أع#ب الG6ارT&@ م@ خالله ع@ شعKره` -القل� الqالغ م@ ت!اBIات  -
) على 19-ح!تها خالل ف/#ة ان/Gار جائVة (كKف&! وتqعات وتفاق` ف=Kة ع!م الO6اواة ب&@ ال=)O&@ وازدdاد

الUK/O6&@ اإلقل6Bي وال!ولي، وأك!وا على أهB6ة تyاف# ال=هKد ب&@ األجه�ة الKcVمBة وال#سB6ة واآللBات الB(}Kة 
ال6ع)Bة -nGون ال6#أة في ال6)_قة الع#BQة للع6ل على ت�B�z ح!ة ال=ائVة على ال6#أة ، وعلى أهB6ة وضع 

في خ_� وت!اب&# مKاجهة ال=ائVة ومعال=/ها،  Bة و�ح:ائBة تع/6! على تVل&ل بBانات م:ّ)فةدراسات عل6
الس6Bا 6BCا ی/علّ� بKضع ال6#أة وحقKقها وصV/ها، واالس/فادة م@ الq6ادرات وال/=ارب ال#ائ!ة ال/ي قام� بها 

/عاون والG#اكة وال/)O&� ب&@ -ع� ال!ول الع#BQة لK6اجهة ه%ه ال=ائVة، 6Tا أك! على أهB6ة �Bام وتع��U ال
 �B�zة للع6ل معا على تBة وال!ولB6B6ات اإلقلs(6ة والBمKcVة م)ها وغ&# الBمKcVة الB(ع ال=هات ال6عB6ج
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اآلثار الOلBeة، و�ل�ام الKcVمات -أهB6ة مGارTة ال6#أة في ع6لBات ص)ع الق#ار في �ل ال=ائVة، وح� الKزارات 
#أة على أن تأخ% -ع&@ االع/qار أولUKات الع)اdة -ال6#أة والف/اة على ق6ة األولUKات واآللBات الB(}Kة ال6ع)Bة -ال6

 .19-أث)اء وضع خ_� ال/عافي م@ ت!اBIات ف&#وس KTف&!

أ{ل� الق_اع االج/6اعي مqادرة "ق:/ي في زم@ ال�Kرونا" -ال/عاون مع ه&aة األم` الV/6!ة لل6#أة، وم)6sة  -
الV/6!ة للcOان، وال6فKضBة الOامBة لألم` الV/6!ة لnGون الالجa&@، وهي ال:Vة العالB6ة، وص)!وق األم` 

أمB6ة ل/Kث&� ق:� الO&!ات في الK{@ الع#Qي خالل ف/#ة ان/Gار ف&#وس KTرونا، وق! ت` إ{الق -مqادرة ع#BQة
دة في ، 6Tا انه م@ ال6ق#ر ت=B6ع وتKث&� الق:� الKار 2020یKل&K  30و ح/ى  2020اب#Uل  29الq6ادرة یKم 

ك/&J خاص، -اإلضافة الى الق:� الKاردة م@ ال!ول األعyاء وال6s(6ات الG6ارTة -الq6ادرة. وفي إ{ار 
تفع&ل مqادرة "ق:/ي مع ال�Kرونا"، قام� األمانة العامة ب/V!ی! هاش/اج # إحcي_ق:/� ونG#ه م@ خالل 

اعي ل�V الO&!ات على مGارTة ق::ه@ الK6قع االل�/#وني لألمانة العامة وأydًا على مKاقع ال/Kاصل االج/6
خالل ه%ه الف/#ة ع@ {#�U ملء االس/Beان الzاص -الq6ادرة، ح&� تOل� الq6ادرة الKyء على الK6اقف ال6/6&�ة 
والG=اعة لل)Oاء في Tافة ال!ول الع#BQة في مKاجهة ف&#وس KTرونا، وT%ل� تO=&ل الs#وف القاسBة ال/ي 

6اBIة واالق/:ادdة ال6/�ای!ة وT%ل� ال=KانJ اإلd=ابBة ال/ي ق! ت)/ج ع@ ه%ه 6d#ون بها في �ل الyغFK  االج/
 ال=ائVة وما ت�eeO -ه م@ ع�لة اج/6اBIة وتKاصل اس#N غ&# مKeOق.

 في م_ال الuف=لة:
# احcي ق:/� مع KTف&!  أ{ل� الق_اع االج/6اعي ح6لة تBIKة لK6اجهة ف&#وس KTرونا م@ خالل هاش/اج -

الe#ل6ان الع#Qي لل_فل، وال6فKضBة الOامBة لnGون الالجa&@ وم)6sة األم` الV/6!ة لل_فKلة، ، -ال/عاون مع 19
وUأتي إ{الق الq6ادرة به!ف تOل�B الKyء على وضع األ{فال في ال6)_قة الع#BQة ودور وQاء KTرونا في تغ&&# 

ب ال)اجVة لأل{فال في ال/غلJ على ن�6 الBVاة ل!یه` م@ ال)Kاحي ال)فBOة واالج/6اBIة وال/علB6Bة، ورص! ال/=ار 
اآلثار الOلBeة ال/ي أوج!ها تفGي الQKاء، ل&/O)ى ألق#انه` االس/فادة م)ها، فyًال ع@ تKع&/ه` م@ مzا{# وQاء 
 JاجKا{ات الB/على االل/�ام -االح �T#ة)، وتB6ة العالV:6ة الs(6ك) ةB6ات علBرونا -االع/6اد على م#ج�Kك

 خالل تق!d` ارشادات وقائBة بلغة مOq_ة لأل{فال (dق!مها األ{فال الe#ل6ان&&@). في ه%ا الGأن م@ اتqاعها

أ{ل� الق_اع االج/6اعي -ال/عاون مع الe#ل6ان الع#Qي لل_فل، وال6فKضBة الOامBة لnGون  1/7/2020ب/ارUخ  -
ج#اءات االح/#ازUة الالجa&@ وم)6sة األم` الV/6!ة لل_فKلة ف&!یK ت#وU=ي لأل{فال، حKل أهB6ة االل/�ام -اإل

ال6ع/6!ة م@ م)6sة ال:Vة العالB6ة، وال=هات الKcVمBة في ال!ول األعyاء وتق!d` ن:ائح مz/لفة -B�Bcة 
 ال/عامل مع ه%ه االزمة.

 في م_ال الWkاب:
نs` الق_اع االج/6اعي الل=)ة الف)Bة الqGابBة ال6عاونة ل6=ل; وزراء الqGاب وال#Uاضة الع#ب اج/6اعها ال9%  -

نائJ رئB; الJ/c6 ال/)ف&%9، وجاء  –، ب#ئاسة ال66ل�ة االردنBة الهاشB6ة 2020یKنBه  22ع@ -ع! ب/ارUخ  عق!
في مق!مة الK6ضKعات ال/ي ناقG/ها الل=)ة، مnت6# الqGاب ما -ع! جائVة KTرونا، والn6ت6# ال!ولي لO6/قeل 

 ). 19رUادة االع6ال للqGاب الع#Qي ما -ع! جائVة (كKف&! 
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- `sق_ا ن Kة الف&!یB(تق #eي عQ#ابي عqن شKل صالcي على شQ#اب العqGن الKة صالBIون االج/6اnGع ال
في ت6ام  2020یKن&K  3كKنف#ان; ت�V ع)Kان "رؤUة الqGاب الع#Qي ما -ع! KTرونا"، یKم األرQعاء الK6اف� 

Bة وهي تأث&# جائVة KTرونا �ه#ًا ب/Kق&� القاه#ة، وت)اول ال:الKن الqGابي الع#Qي ثالث مVاور رئ12OBالOاعة 
على الqGاب الع#Qي، ومO/قeل الqGاب ما -ع! KTرونا ومqادرته` الqGابBة، ودور الKcVمات الع#BQة ت=اه الqGاب 

 في �ل ه%ه ال=ائVة. 

وص!ر ع@ ال:الKن ع!د م@ ال/KصBات جاء في مق!م/ها إعادة ال)s# في الع6ل الqGابي الع#Qي ع@ -ع!، 
#Qي على ال6ه@ ال=!ی!ة -ع! ان/هاء ف&#وس ال�Kرونا الO6/=!، وال�Vq العل6ي ودور وا{الع الqGاب الع

الKcVمات الع#BQة في تB=Gع وت_UK# ال�Vq العل6ي، وال6Vاdة االج/6اBIة للqGاب، ورق6)ه اإلدارة والz!مات 
لع#Qي لل/غلJ على ع@ -ع! ه%ه ال=ائVة، وت_UK# ال/U#Gعات الqGابBة، وتKف&# اإلمcانBات الالزمة للqGاب ا

 تqعات جائVة KTرونا.

یKل&K  5یKم أع6اله عe# تق)Bة الف&!یKT Kنف#ان; بBانًا م=ل; وزراء الqGاب وال#Uاضة الع#ب ال%9 عق! أص!ر  -
إ{ار ت)ف&% الBeان ال:ادر ع@ ال6=ل; االق/:اد9 واالج/6اعي ل=امعة ال!ول الع#BQة على الNK/O6 في  2020

ث6@ جهKد ال!ول الع#BQة ، ح&� G- ،19ـأن ال/عامل مع تqعات جائVة KTف&! 2020آdار  مایK/ 6الKزار9 ب/ارUخ 
 �B�z/وال !=/O6رونا الKاء ال�Qار وG/ة لل/:!9 النB(}ضع خ_� وKة مال/ي -ادرت بBIأثاره على االج/6ا @

ال#Uاضة -إع!اد -ال/عاون مع خe#اء الqGاب و  لل6=ل;األمانة الف)Bة ، وTلف واالق/:ادdة خاصة على الqGاب
ت)Bs` الع!ی! م@ الفعالBات حKل ادارة ، و KT19ف&! دراسة تع)ى -اح/Bاجات وم/_لqات الqGاب ما -ع! جائVة 

االزمات ل/BIKة الqGاب لل/عامل مع أ9 ح!ث {ار� في الO6/قeل وذل� -ال/)O&� مع وزارات الqGاب وال#Uاضة 
، 19لة في م=ال تc6&@ الqGاب في �ل جائVة ف&#وس KTف&! إب#از ال=هKد الع#BQة الe6%و ، -اإلضافة إلى الع#ب

، فyًال ع@ وتع��U ال/Kاصل ب&@ ال!ول الع#BQة األعyاء وتqادل ال6علKمات وال/)O&� الO6/6# في ه%ا الGأن
اال-قاء على اج/6اعات م=ل; وزراء الqGاب وال#Uاضة الع#ب ومq/cه ال/)ف&%9 ول=انه الف)Bة ال6عاونة في حالة 

 د دائ` في الK6اع&! ال/ي س/V!د ل%ل� وت�ل�B األمانة الف)Bة ب/)ف&% ما ت/6y)ه م@ ق#ارات وتKصBات.انعقا
 في م_ال حق=ق اإلنsان:

 22/6/2020نs` الق_اع االج/6اعي ن!وة حKل "دور م)6sات ال6=/6ع ال6!ني في أوقات األزمات"، ب/ارUخ  -
ال6=/6ع ال6!ني ال6/6/عة -:فة م#اقJ ل!N الل=)ة  عe# تق)Bة ف&!یKT Kنف#ان; ت�V ع)Kان " ن!وة م)6sات

) م)6sات 7دور م)6sات ال6=/6ع ال6!ني في أوقات األزمات" -G6ارTة ( –الع#BQة ال!ائ6ة لVقKق اإلنOان 
حاصلة على صفة م#اقJ، وخل:� ال)!وة إلى ج6لة تKصBات جاء في مق!م/ها دعKة الKcVمات إلى ض` 

!ني في عUKyة ل=ان ال_Kار� وص)ادی� إدارة ال�Kارث واألزمات، و�لى تع��U مl6ل&@ ع@ م)6sات ال6=/6ع ال6
االه/6ام بe)اء ق!رات العامل&@ في م)6sات ال6=/6ع ال6!ني في م=ال مKاجهة ال�Kارث واألزمات -=B6ع أشcالها، 

BQ#ة جامعة ال!ول العKة، ودعB6B6&@ تل� األس; في ال6)اهج ال/علyة إلى وضع خاصة في م=ال اإلسعاف، وت
 �U6ات ال6=/6ع ال6!ني إلى تع�s(ة مKان، ودعOق اإلنKاد� حقqارث" ت#اعي مKة إلدارة ال�BQ#ة عB=Bاس/#ات"

 الع6ل ال/_Kعي ووضع "دل&ل ع6لي ل/)O&� جهKد مnسOات ال6=/6ع ال6!ني في إدارة ال_Kار�".
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 6/7/2020أوقات األزمات": ب/ارUخ نs` الق_اع االج/6اعي ن!وة "دور الn6سOات الB(}Kة لVقKق اإلنOان في  -
) مnسOات وم=ال; ومفKضBات وه&aات و{)Bة لVقKق اإلنOان 7عe# تق)Bة الف&!یKT Kنف#ان;، وذل� -G6ارTة (

في ال!ول األعyاء، وخل:� ال)!وة إلى ج6لة تKصBات جاءت في مق!م/ها دعKة الn6سOات الB(}Kة لVقKق 
B6ع ال=هات الفاعلة في ال6=/6ع، ال س6Bا في أوقات األزمات سKاء اإلنOان إلى تع��U ال/)O&� ب&)ها وQ&@ ج

كان� مOلVة أو غ&# مOلVة، و�ب#ام م%T#ات تفاه` مع ال=هات ال6ع)Bة -إدارة األزمات، و�یالء اه/6ام خاص 
عة -ال/!رJU وQ)اء الق!رات على B�BTة إدارة األزمات وضKا-� ومعای&# إd:ال الO6اع!ات اإلنOانBة، ودعKة جام

ال!ول الع#BQة إلى إع!اد "دل&ل اس/#شاد9 حKل دور الn6سOات الB(}Kة لVقKق اإلنOان في إدارة األزمات" 
 وت6y&@ الq6اد� ال/Kج&هBة ل/)ف&% االس/#اتB=Bة الع#BQة لVقKق اإلنOان مق/Byات ذات صلة -أوقات األزمات. 

- Q#ة لل=)ة العBائ(l/ة ال!ورة االسBIون االج/6اnGق_اع ال `sم نKان: یOق اإلنKقVة ال!ائ6ة لB12/8/2020  #eع
: جهKد ال!ول الع#BQة في تع��U وح6اdة حقKق اإلنOان 19-تق)Bة الف&!یKT Kنف#ان; حKل مKضKع "جائVة KTف&!

 في زم@ األزمة وما -ع!ها".
 في م_ال ش�ون الالج�GH وال?غGHx*Z واله_*ة:

ال%9 ن6sه الق_اع  (ARCP) اإلقلB6Bة حKل اله=#ة والل=Kءص!ر ع@ االج/6اع الOادس لع6لBة ال/Gاور الع#BQة  -
على ال6هاج#U@ والالجa&@ وال!ول  19-بBان -Gأن "تأث&# جائVة KTف&! 13/7/2020االج/6اعي، یKم 

الBy/O6فة له` في ال6)_قة الع#BQة" ح&� أشار الBeان إلى أن ال/!اBIات االق/:ادdة واالج/6اBIة والBOاسBة 
T ار ف&#وسG/اشة أوضاعه`، وأك! النGم@ ه !U�&وس @U#على ال6هاج #&eT #&ن لها تأثKcBس !=/O6رونا الK

الBeان على أهB6ة اس/6#ار ال/عاون وال/)O&� مع ال6s(6ات األمB6ة وال!ولBة واإلقلB6Bة وال!ول األعyاء ل6yان 
هnالء ال%ی@ KGB�dن في  تKف&# سeل ال#عاdة وال6Vاdة لل6هاج#U@ وال6غ/#Q&@ والالجa&@ وال)ازح&@ وخاصةً 

م6Bzات الل=Kء، وم@ ب&)ه` الالجa&@ الفلO_&)&&@، وعلى أهB6ة تقل&ل اثار االزمة على هnالء االف#اد وعلى 
ال6=/6عات الBy6فة له`. T%ل� أك! الBeان على أهB6ة تKف&# ال6):ات اإلقلB6Bة ل/qادل الez#ات وال6علKمات 

By/O6اء األزمة وال66ارسات ال=&!ة ب&@ ال!ول الK/ل {#ق احKح @&aوالالج @U#ة م@ ال6هاج#&eT فة ألع!اد
واالس/=ا-ة الح/Bاجاته` و�لى أهB6ة أال یnث# ما تقKم -ه الKcVمات وال6s(6ات ال!ولBة وغ&# الKcVمBة م@ إعادة 

وال)�وح على االس/=ا-ات اإلنOانBة ألزمات الل=Kء  19-تKجBه لK6اردها ال6الBة م@ أجل مcافVة جائVة KTف&!
واح/Bاجات ال6هاج#U@ العائ!ی@ لeل!انه` والالجa&@ وال)ازح&@. -اإلضافة إلى ذل�، ت` ال/أك&! على مe!أ ال/yام@ 
ال!ولي مع ال!ول الBy/O6فة لالجa&@ والKaO6لBة الT#/G6ة وتقاس` األqIاء م@ جانJ مz/لف األ{#اف الفاعلة 

   .في ال6=/6ع ال!ولي

یKنBه/ ح�U#ان م@ Tل عام، اص!رت االمانة العامة ل=امعة ال!ول  20لالجa&@ الK6اف�  و6Q)اسqة ال&Kم العال6ي 
الع#BQة بBان دع� م@ خالله إلى أهB6ة ت��Bl ال/عاون ب&@ Tافة اال{#اف ال6ع)Bة على مz/لف الUK/O6ات 

!d` ال!ع` االق/:اد9 الB(}Kة واالقلB6Bة وال!ولBة، ل6yان تKف&# سeل ال#عاdة الالزمة لالجa&@ وال)ازح&@ وتق
. واع/e#ت االمانة العامة ال&Kم 19-واالج/6اعي له` في �ل الs#وف االس/l)ائBة -JeO تفGى وQاء KTف&!

العال6ي لالجa&@ ه%ا العام، لsVة مه6ة ل�ي sdه# العال` -أك6له ال!ع` له%ه الفaة الهGة واالل/�ام -e6!أ ال/yام@ 
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الqIاء م@ جانJ مz/لف األ{#اف الفاعلة في ال6=/6ع ال!ولي، وذل� م@ ال!ولي والnO6ولBة الT#/G6ة وتقاس` ا
خالل مKاجهة ت!اBIات الف&#وس على الالجa&@ وت�B�z العJء ع@ ال!ول وال6=/6عات الBy/O6فة له`. م@ 
ناحBة أخ#N، أك! الBeان على أهB6ة أن ت�Kن حقKق الالجa&@ مKVرًا أساسBًا ض6@ ال=هKد الe6%ولة لK6اجهة 

 .#وس KTرونا وعلى ض#ورة االم/)اع ع@ اتzاذ أdة ت!اب&# ق! Kcdن لها آثار سلBeة عل&ه`ف&

 -الG#اكة  "Video Conference"خالل ورشة الع6ل ال/!رqUة ال/ي ن6sها ق_اع الnGون االج/6اBIة عe# الـ  -

، وQال/عــاون مــع (IOM) مــع الل=)ــة االق/:ــادdة واالج/6اBIــة لغ#Qــي آســBا (اإلســKcا)، وال6s(6ــة ال!ولBــة لله=ــ#ة  -
وTــاالت األمــ` الV/6ــ!ة األعyــاء فــي االئــ/الف القــائ` علــى قyــاdا اله=ــ#ة فــي ال6)_قــة الع#BQــة حــKل "ال6#اجعــة 

یKنBـــه/ح�U#ان  25  اإلقلB6Bـــة لالتفـــاق العـــال6ي لله=ـــ#ة اآلم)ـــة وال6s(6ـــة وال)sامBـــة فـــي ال6)_قـــة الع#BQـــة" ب/ـــارUخ
/Vـ!dات ال/ـي واجهـ� الـ!ول الع#BQـة فـي وضـع سBاسـ/ها الB(}Kـة ل/)ف&ـ% ، ت` ال/_ـ#ق إلـى أهB6ـة تKضـBح ال2020

االتفــاق العــال6ي لله=ــ#ة اآلم)ــة وال6s(6ــة وال)sامBــة واذا مــا قــ! قامــ� الــ!ول -اع/6ــاد سBاســات مVــ!دة تOــ/ه!ف 
   .19ال6هاج#U@ في �ل جائVة KTف&! 

&# ال#عاdة الالزمة لالجa&@ وال)ازح&@ في dقKم الق_اع االج/6اعي ب/=B6ع جهKد ال!ول األعyاء ال6/علقة ب/Kف -
�ل جائVة KTرونا، ت6ه&!ًا إلع!اد تق#U# ُم=6ع في ه%ا الGأن ی/` تع6B6ه على ال!ول األعyاء وال6s(6ات 

 .ال!ولBة واإلقلB6Bة الcU#Gة لالس/فادة م@ ت=ارب ال!ول
 في م_ال الPقافة:

وQإش#اف الO&! األم&@ العام لل=امعة، انعق! االج/6اع ب!عKة م@ ال6s(6ة الع#BQة لل/#BQة والlقافة والعلKم  -
عe# تق)Bة  11/5/2020االس/l)ائي للOادة الKزراء الnO6ول&@ ع@ الnGون الlقاBCة في الK{@ الع#Qي ب/ارUخ 

 ;Bة، رئBQ#ة م:# العUرKقافة في ج6هlة ال#Uوز `dال!ا !eرة/ إی)اس عK/T!نف#ان;"، وت#أس� االج/6اع الKT Kالف&!ی"
 ) لn6ت6# الKزراء الnO6ول&@ ع@ الnGون الlقاBCة في الK{@ الع#Qي.21ل!ورة (ا

 ناق¥ االج/6اع تأث&#ات أزمة KTرونا على الق_اع الlقافي في الeل!ان الع#BQة. §

َصَ!َر ع@ االج/6اع ع!د م@ ال/KصBات الهامة ال/ي ت6y)� أه` اإلج#اءات ال/ي اتz%تها ال!ول الع#BQة  §
على الق_اع الlقافي وخ__ها الO6/قeلBّة ل6#حلة  19-الq6اش#ة ألزمة تفGي ف&#وس KTف&! لK6اجهة ال/أث&#ات

ما -ع! KTرونا، وآلBات وضع اس/#اتB=Bة ع#BQة ُمKح!ة ل6=ابهة صعQKات م#حلة ما -ع! الف&#وس، ل/�Kن 
 الlقافة ج�ءًا رئBOBًا م@ الVل، -اإلضافة إلى العKاص` الع#BQة الlقاBCة.
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̂^^^ب  ̂^^^اً لتمكینھ̂^^^ا م̂^^^ن التغل ̂^^^ة اقتص̂^^^ادیاً واجتماعی ̂^^^ة اللبنانی ̂^^^دعم للجمھوری ̂^^^دیم ال تق

 .على تداعیات كارثة انفجار مرفأ بیروت
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 مذكرة شارحة

 بشأن

 تقدیم الدعم للجمھوریة اللبنانیة 

 اقتصادیاً واجتماعیاً 

 رفأ بیروتلتمكینھا من التغلب على تداعیات كارثة انفجار م

 ــــــــــــــــــــــ

 ع*ض ال?=ض=ع:
Tارثة م#ّوعة إث# انف=ارU@ وقعا في مK/Oدع 9K/Vd على ، 4/8/2020شه!ت ال=6هKرUة اللe)انBة، ب/ارUخ  -

كB6ات ض6zة م@ "ن/#ات األمKن&Kم"، ما ن/ج ع)ه ت!م&# Tامل في م#فأ ب&#وت، -اإلضافة إلى ال!مار الهائل 
 لBV6_ة -ال6#فأ و{ال ع!ة أحBاء سB(cة -العاص6ة اللe)انBة.ال%9 ل�V -األماك@ ا

ت�eeO ه%ه ال�ارثة في وقKع مaات الق/لى وآالف ال=#حى، -اإلضافة إلى ع!د م@ ال6فقKدی@ والG6ُّ#دی@. 6Tا  -
ت�eeO في خOائ# مادdة ض6zة لVق� -ال66/ل�ات العامة والzاصة، وت:ّ!ع الع!ی! م@ الq6اني في أرجاء 

، وفقًا ل6ا أعل)ه الnO6ولKن اللe)ان&Kن. ذل� -اإلضافة ملBار دوالر 15و 10ب&@ وت#اوح� الOzائ# ما ال6!ی)ة، 
 إلى األض#ار االق/:ادdة واالج/6اBIة الهائلة ال/ي ن/=� ع@ ه%ه ال�ارثة.

- O6اني، لل(eالل JعGة إلى الBانOة و�نBe} اع!اتOة -إرسال مBe(ة وأجBQ#اع!ة على إث# ذل�، قام� ع!ة دول ع
 JعGال!ع` العاجل لل `d!اه6ة في تقO6ًال ع@ الyف ،@Uر#y/6اع!ات العاجلة للO6ال `d!في عالج ال=#حى وتق

 اللe)اني. 

، م)اش!ة لل!ول الع#BQة وال6=/6ع ال!ولي وال6s(6ات اإلغاثBة 5/8/2020أ{ل� الO&! األم&@ العام، ب/ارUخ  -
اإلنOانBة العاجلة إلى لe)ان، داBIًا ل/V#ك دولي فKر9 لO6اع!ته الع#BQة والعالB6ة لإلس#اع في تق!d` الO6اع!ات 

في مKاجهة ه%ه ال�ارثة ال6#وعة ال/ي 6d# بها، وجاء ذل� في ضKء إعالن ال6=ل; األعلى لل!فاع في 
 �(6yاسع ال%9 خلف/ه االنف=ارات. وق! تKة ال!مار الBة"، وعلى خل�QK�(ة "ب&#وت م!ی)ة مBان(eة اللUرKال=6ه

ة الO&! األم&@ العام اإلفادة ب/Kج&هه للق_اع&@ االق/:اد9 واالج/6اعي -األمانة العامة التzاذ الالزم م)اش!
-ال/)O&� مع Tافة ال6s(6ات الع#BQة وال!ولBة ذات ال:لة، واإلع#اب ع@ ال!ع` ال�امل لل6)اش!ة ال/ي أ{لقها 

نBة واالج/6اBIة واالق/:ادdة لل/ف=&#ات لe)ان به!ف تأم&@ الO6اع!ات الالزمة لK6اجهة ال/!اBIات اإلنOا
ال6zyة ال/ي تع#ض� لها العاص6ة ب&#وت، وال/أك&! على االس/ع!اد ال!ائ` ل!ع` لe)ان -6ا Odه` في االس/ق#ار 

 والVفا¦ على أم)ه وسل6ه األهلي.

ى فzامة رئB; وفي ذات اإل{ار، وجه الO&! األم&@ العام رسالة مKاساة وتأی&! وتyام@ م@ ال=امعة الع#BQة إل -
ال=6هKرUة اللe)انBة، أك! خاللها وقKف جامعة ال!ول الع#BQة مع لe)ان، مع#Qًا ع@ االس/ع!اد ال�امل ل/e)ي 

 م_الeها واح/Bاجاتها العاجلة للO6اع!ة -6ا Odه` في ت=اوز ه%ه الV6)ة.

)Bة إلى ال=6هKرUة اللe)انBة، واس/�6اًال ل=هKد الO&! األم&@ العام في ه%ا الGأن، فق! قام سBادته ب�Uارة تyام -
، تفق! خاللها م#فأ ب&#وت ال6!م# وQع� األحBاء ال6=اورة الy/6#رة م@ االنف=ارات، وال/قى 8/8/2020ب/ارUخ 

مع فzامة رئB; ال=6هKرUة اللe)انBة وTل م@ دولة رئB; م=ل; ال)Kاب ودولة رئB; م=ل; الKزراء. 6Tا اس/قeل 
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للe)ان&&@ لالس/6اع إلى مz/لف ال/ق&6Bات حKل الKضع في الeالد في أعقاب وتKاصل مع ع!د م@ الBOاس&&@ ا
ال�ارثة ال/ي ض#�Q العاص6ة ب&#وت. 6Tا تKاصل سBادته مع رئB; ال:ل&J األح6# اللe)اني وع!د م@ 

ه ال)اش_&@ في ال6=/6ع ال6!ني. وقام سBادته في أعقاب ال�Uارة -إرسال تق#U# تف:&لي لل!ول األعyاء -G6اه!ات
وتق&6Bه لألوضاع في لe)ان في أعقاب ال�ارثة، مK6Gًال -ال6علKمات الKاردة م@ الKcVمة اللe)انBة حKل األض#ار 

 الهائلة ال/ي لVق� -ال6!ی)ة.

عe#ت ه%ه ال�Uارة ع@ تyام@ جامعة ال!ول الع#BQة مع لe)ان وش�qه الK�(6ب في ه%ه ال�ارثة ال�N#e، -اإلضافة  -
Bع ال�B6=مة الع6ل إلى ال/أك&! لKs(ال!ع` م@ خالل م !GVة لBQ#ة على اس/ع!اد جامعة ال!ول العBان(eادات الل

 .: تق#U# األم&@ العام)1(م#ف� الع#Qي الG6/#ك لOBه` في مKاجهة لe)ان ل�افة تqاعات ه%ه ال�ارثة 

 ت` ما یلي:وت)ف&%ًا ل/Kج&هات الO&! األم&@ العام للق_اع&@ االق/:اد9 واالج/6اعي في ه%ا الGأن، فق!  -

o mادBZة في ال?_ال االقBQ#ادات العVك واالت#/G6ي الQ#ات الع6ل العOسn6ات ومs(ُعق! اج/6اع م :
ب#ئاسة  13/8/2020ال)BIKة الz/6::ة ل!ع` ال=6هKرUة اللe)انBة ب/ق)Bة "ف&!یKT Kنف#ان;" ب/ارUخ 

الق/:ادdة وG6QارTة الOف&# ال!K/Tر 6Tال حO@ علي األم&@ العام الO6اع! رئB; ق_اع الnGون ا
ال6s(6ات الع#BQة الz/6::ة ومnسOات الع6ل الع#Qي الG6/#ك واالتVادات الع#BQة ال)BIKة 
الz/6::ة، وت` خالل االج/6اع م)اقGة ال6ق/#حات واآللBات الc66)ة ل/ق!d` ال!ع` والO6ان!ة للe)ان م@ 

 `Bة وال/علV:اإلغاثة العاجلة في م=االت الغ%اء وال `d!ة خالل تقB�BT ة وال/ف�&# فيU#اني االثq6ال `Bوت#م
 .                                 )2(م#ف� الO6اع!ة في إعادة اإلع6ار. وق! ت` ال/Kصل إلى م=K6عة م@ ال/KصBات 

o اعي?Zاذ اإلج#اءات الالزمة إلص!ار ق#ار عاجل : في ال?_ال االجzة الع#ب -اتV:م م=ل; وزراء الKقd
�ة {Beة وتOل6Bها إلى ال=6هKرUة اللe)انBة، -6ا ی!ع` ال=هKد اللe)انBة لK6اجهة اآلثار ل/أم&@ أدوUة وأجه

 ال:BVة ال)اج6ة ع@ ه%ه ال�ارثة.

، م@ ال6)!وBQة ال!ائ6ة لل=6هKرUة اللe)انBة، 6/8/2020) ب/ارUخ 4ج//631تلق� األمانة العامة الT%6#ة رق` ( -
UرKال!ع` لل=6ه `d!ف&ها إدراج ب)! "تق Jات ت_لBIعلى ت!ا Jها م@ ال/غل(&c6/ًا لBIًا واج/6اdة اق/:ادBان(eة الل

 .   )3م#ف� ) لل6=ل; االق/:اد9 واالج/6اعي. (106كارثة انف=ار م#فأ ب&#وت"، على ج!ول أع6ل ال!ورة (

، ت/6y@ قائ6ة 17/8/2020و 8/8/2020ب/ارUخ  ك6ا تلق� األمانة العامة م%T#ت&@ م@ ال=6هKرUة اللe)انBة -
 ). 4م#ف� لO6اع!ات ال#ئBOBة ال6_لQKة واح/Bاجاتها في ه%ه ال6#حلة ال:�qة ال/ي 6d# بها لe)ان. (-ا

                               

 ال?قZ*ح ال?uل=ب:
 األم# مع#وض على ال6=ل; الK6ق# لل/فyل -اتzاذ ما ی#اه م)اسqًا.
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 تق*I* ح=ل ال�Iارة ال�Zام4]ة الZي قام بها 
 الHs$ أح?$ اب= ال�]� أمGH عام جامعة ال$ول الع*x]ة الي بH*وتمعالي 

 )2020أغbus  8(في 
___ 

ان_القا م@ ح#ص جامعة ال!ول الع#BQة على مOان!ة لe)ان ودع6ه في ت=اوز الV6)ة ال/ي  .1
، قام الO&! 2020اغ6d4  ;_O# بها إث# ال/ف=&#ات ال6#وعة ال/ي وقع� في ب&#وت في 

&@ العام ل=امعة ال!ول الع#BQة ب�Uارة تyام)Bة الى لe)ان في أح6! أبK ال§�B األم
، ال/قى خاللها -ال#ئاسات اللe)انBة الlالثة: فzامة ال#ئB; الع6اد مGBال عKن 8/8/2020

رئB; ال=6هKرUة، ودولة ال#ئB; نBeه ب#9 رئB; م=ل; ال)Kاب، ودولة رئB; الKزراء 
ع!دًا م@ ال�Bادات الBOاسBة ومl6لي ال6=/6ع د.حOان دdاب، 6Tا ال/قى ال#ئاسات الOا-قة و 

ال6!ني. وقام سBادته ب�Uارة تفق!dة الى م#فأ ب&#وت وع!د م@ ال6)ا{� الy/6#رة، وق!م 
 ال/عاز9 والK6اساة للe)ان وش�qه في ضVاdا ال/ف=&#ات وتB(6اته -الGفاء العاجل لل6:اب&@.

6ُ!م# ولqع� األحBاء ال/ي شه!ت وق! اس/Gع# الO&! األم&@ العام خالل تفق!ه لل6#فأ ال .2
خ#ا-ًا واسعًا ج#اء االنف=ار، هKل الVادث وش!ة و{أته على الGعJ اللe)اني، مادdًا ونفBOًا. 
 !O=ها م@ ح#ب، ون�أ االنف=ار ج#احًا غائ#ة في الK/أنها خارجة لTفق! ب!ت ب&#وت و

Vd/` على  الBOاسي واالج/6اعي للe)ان، -6ا d:عJ معال=/ه في وقٍ� ق:&#، و6Qا
تفه` و�دراك ح=` ه%ا الV!ث وع�6 تأث&#ه على Tافة  -في لe)ان وخارجه-ال=B6ع 

 الUK/O6ات واألوجه.

وخالل اللقاءات مع ال#ئاسات الlالثة اس/6ع الO&! األم&@ ل/ق&B` أولي حKل ال6أساة  .3
ن/B=ة  االنOانBة ال)اج6ة ع@ ه%ه ال�ارثة ال�N#e، وال/ي فاق�6 م@ معاناة الGعJ اللe)اني

لألزمات ال6/#اك6ة ال/ي 6d# بها م@ أزمة اق/:ادdة ومالBة، وأزمة مcافVة ف&#وس KTرونا، 
 #QK/ي م)% اكeعGاك ال#Vة في أعقاِب الBاسBة 2019وأزمة سqاء ال6/#تqIًال ع@ األyف ،

على أزمة ال)ازح&@ الKOرU&@. وأع#�Q ال#ئاسات الlالث ع@ ت_لعها ل!ع` ال!ول الع#BQة، 
#ها الqالغ لالس/=ا-ة الفKرUة لع!د eT&# م@ ال!ول الع#BQة ال/ي -ادرت -إرسال وتق!ی

مOاع!ات اغاثBة وانOانBة عاجلة، {Beة وغ%ائBة، إلى لe)ان. 6Tا أع#�Q ال#ئاسات اللe)انBة 
اغO_; ال=ار9  5ع@ ال/ق!ی# لK6قف ال=امعة ولل)!اء ال%9 أ{لقه الO&! األم&@ العام في 

 لGV! ال!ع` والO6ان!ة للe)ان وش�qه.

 

 1م*ف~ 
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4.  %Vها في ات=اه شT#Vاصل تK/ة سBQ#األم&@ العام أن ال=امعة الع !&Oه، أك! الqوم@ جان
اله6` م@ أجل تKف&# ال!ع` االنOاني وال6اد9 وال6ع)9K للe)ان، مTn!ًا أن ال=امعة "-إم#ة 

م@ والqV6ة الع#BQة ال:ادقة للe)ان، ح&� لe)ان" وأن ه%ه األزمة GTف� ع@ ق!ر ال/yا
شه!نا تOا-قًا اd=ابBًا م@ قeل ال!ول الع#BQة للKقKف مع لe)ان وش�qه. ودعا سBادته 
الKcVمة اللe)انBة ل/V!ی! اح/Bاجات لe)ان ووضع تق#U# -ال6/_لqات االغاثBة العاجلة خالل 

قKم ب/KزUعه على ال!ول الع#BQة ه%ه ال6#حلة، وت�وU! ال=امعة الع#BQة به%ا ال/ق#U# ل�ي ت
وال6s(6ات ال!ولBة والع#BQة ال6ع)Bة، وVQ&� ال تق/:# الO6اع!ات على ال=انJ اإلغاثي 
(ال%9 ر6Qا س!َّ االح/Bاج العاجل القائ` حالBًا)، و�ن6ا ت6/! إلى إصالح وت#مB` الq6اني ال/ي 

 ` في أق#ب وق� مc6@. ته!م� TلBًا أو ج�ئBًا ح/ى ی/O)ى إعادة ال6ُه=#U@ إلى ب&Kته

ك6ا أوضح سBادته أنه س&/` اضافة ب)! خاص -O6اع!ة لe)ان على ج!ول أع6ال ال6=ل;  .5
االق/:اد9 واالج/6اعي ال%9 سB=/6ع خالل االسابBع القل&لة القادمة، وأنه سBقKم ب)قل 

&Oاٍب أرسله ال/T الفعل في- N#ما ج Kدته (وهKر عKة فBQ#اته لل!ول العBصKاه!اته وتGم !
األم&@ العام لKزراء الzارجBة الع#ب)، وسB_#ح ذل� في Tل6/ه خالل الn6ت6# ال%9 دع� 

 أغO_; ال=ار9 به!ف دع` لe)ان. 9الBه ف#نOا في 

وم@ ال)احBة الBOاسBة، أوضح الO&! األم&@ العام أنه ی)qغي على لe)ان اydا أن d_ل�  .6
الVالBة -cGل فاعل، مع#Qًا ع@ رسالة تعc; وح!ته وق!رته على مKاجهة ت!اBIات ال�ارثة 

ثق/ه في ع�6Uة اللe)ان&&@ وق!رته` على ت=اوز ه%ه األزمة، وصال-ة الGعJ اللe)اني في 
 JUK:ادته على ض#ورة تB6ا أك! سT .وب ال/ي م# بها#Vافة ال6آسي والT ال/عامل مع

ف#قاء حKل ال6)اخ الBOاسي في الeل! -:فة عامة، وتVق&� الV! األدنى م@ ال/Kاف� ب&@ األ
ض#ورة ا-عاد لe)ان ع@ ال/=اذ-ات واالس/ق_ا-ات الVادة وتV&&!ه ع@ ال:#اعات ال=ارUة 
في ال6)_قة، واب!اء ال)Kاdا ال_&qة للe)ان ت=اه مBV_ه الع#Qي -cGل خاص وال%9 -ادر 
-O6اع!ته في ه%ه الV6)ة، واالس/فادة م@ ه%ا ال�خ` في اعادة ت:JUK عالقة لe)ان 

وال/عامل مع األسqاب ال/ي أث#ت على -ع� جKانJ ه%ه العالقة، خاصة  -BV6_ه الع#Qي
 وأن ذل� cGdل م:لVة لe)انBة في ال6قام األول.

وق! أع#ب ال=انJ اللe)اني ع@ ام/)انه ل6ا تلقاه م@ مOاع!ات {Beة وانOانBة مق!رة م@  .7
في م=ال ال!ول الع#BQة وال6=/6ع ال!ولي، مG!دًا على أن ه)اك حاجة ماسة لO6اع!ات 

 `Bاد ال/ي ت!خل في اعادة ت#مK6ة للBل خاص ه)اك حاجة آنcGQاء، و(eاعادة االع6ار وال
الq6اني والO6اك@ الy/6#رة م@ ال�جاج وااللKم)&Kم وغ&#ها م@ مKاد الe)اء، خاصة وان 
ه)اك ع!دا eT&#ا dقارب الlالث6ائة ألف مKا{@ م6@ ته!م� م)ازله` -cGل Tلي أو ج�ئي. 

 انJ اللe)اني في ه%ا ال:!د -K6افاة ال=امعة الع#BQة ب/ق#U# حKل االح/Bاجات وتعه! ال=
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العاجلة (وهK ما ج#N -الفعل، ح&� وجه الO&! األم&@ العام T/ا-ًا للOادة أصVاب ال6عالي 
وزراء الzارجBة الع#ب ی/6y@ تق&B` سBادته لالح/Bاجات اللe)انBة في ال6#حلة الVالBة 

 ق!ی#ات اللe)انBة وما خُل� إلBه م@ لقاءاته خالل ال�Uارة).اس/)ادًا إلى ال/

ك6ا أوضح الnO6ولKن في الKcVمة اللe)انBة أنه` ی!رKTن ت6اما أزمة الlقة القائ6ة مع  .8
ال6=/6ع ال!ولي خاصة 6BCا �zd ال6)ح والO6اع!ات، وأك!وا انه` ل%ل� ال ی#غKeن في 

` ی#حKeن -cافة اشcال ال!ع` الع&)ي، -6ا تلقي م)ح ومOاع!ات مالBه -cGل مqاش#، بل انه
في ذل� الO6اه6ة ال!ولBة الq6اش#ة في جهKد اعادة االع6ار والe)اء م@ خالل ال/)ف&% 
الq6اش# للG6#وعات -V&� ت/عه! ال=هات ال!ولBة ال6انVة ب/)ف&% مG#وعات مV!دة سKاء 

وفقًا ل/ق&B` تع!ه الKcVمة  6BCا ی/عل� -إعادة ب)اء ال6#فأ او تع6&# ال6)ا{� ال6!م#ة، وذل�
اللe)انBة 6Gdل تق6BOًا جغ#اBCًا لل6)ا{� االكl# تy#رًا، مع االشارة الى أن الe)� ال!ولي 
dعcف على وضع تق#U# آخ# حKل تق&B` ح=` االض#ار ال)اج6ة ع@ ال/ف=&# وتق!ی# 

 م/_لqات اعادة االع6ار. 

 ـــــــــــ
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 إدارة المنظمات واالتحادات العربیة
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 اجZ?اع م�4?ات وم�سsات الع?ل الع*xي ال?Zk*ك
 واالتAادات الع*x]ة ال4=\]ة ال?BBaZة

 ل$ع7 ال_?ه=رIة الل45ان]ة 

 13/8/2020بZق4]ة الفH$ی= S=نف*انb: الb[?a ال?=اف~ 

 م�A* االجZ?اع

 :
ً
   -أوال

ع Vd/ــNK علــى B6Tــات Tارثــه م#وعــة اثــ# انف=ــارU@ وقعــا فــي مOــ/Kد 4/8/2020شــه!ت ال=6هKرUــة اللe)انBــة یــKم  -
ض6zة م@ "ن/#ات االمKن&Kم" ما نـ/ج ع)ـه تـ!م&# Tامـل فـي م#فـأ ب&ـ#وت ، -االضـافة الـى الـ!مار الهائـل الـ%9 لVـ� 
-االمــاك@ الBV6_ــة -ال6#فــأ و{ــال احBــاء ســB(cة lT&ــ#ة -العاصــ6ة اللe)انBــة، وتOــ�ee هــ%ه ال�ارثــة فــي تــ!م&# ماdقــارب 

ق/لــي وآالالف مــ@ ال=#حــى وعــ!د مـ@ ال6فقــKدی@ والG6ــ#دی@ ، 6Tــا ســ�ee ن:ـف م!ی)ــة ب&ــ#وت ووقــKع الa6ــات مـ@ ال
في خOائ# مادdة ض6zة لVقـ� -ال66/ل�ـات العامـة والzاصـة وت:ـ!ع الع!یـ! مـ@ الq6ـاني ، 6Tـا سـ�ee فـي خOـائ# 

 اق/:ادdة واج/6اBIة ج6BOة.
@ العــام م)اشــ!ة للــ!ول الع#BQــة فــي ا{ــار ال/=ــاوب الOــ#Uع ل=امعــة الــ!ول الع#BQــة مــع ال�ارثــة ، ا{لــ� معــالي االمــ& -

وال6=/6ع ال!ولي وال6s(6ات االغاثBة الع#BQة والعالB6ة لإلسـ#اع فـي تقـ!d` الO6ـاع!ات االنOـانBة العاجلـة فـي لe)ـان ، 
داBIًا الى ال/V#ك ال!ولي الفKر9 لO6اع!ة لe)ان في مKاجهة ه%ه ال�ارثـة ال6#وعـة ال/ـي 6dـ# بهـا وال/ـي هـ�ت وجـ!ان 

6ا ت6y)� م)اش!ة االم&@ العام تKجBه الق_ـاع االق/:ـاد9 واالج/6ـاعي -األمانـة العامـة ل=امعـة الـ!ول العال` Tله ،ك
الع#BQة التzاذ الالزم لل/)O&� مع Tافة ال6s(6ات الع#BQة وال!ولBة ، مTn!ًا على دع6ه ال�امـل لـ!ع` لe)ـان -6ـا Odـه` 

اBIات اإلنOــانBة واالج/6اBIــة واالق/:ــادdة لل/ف=&ــ#ات فـي االســ/ق#ار والVفــا¦ علــى ام)ــه وســل6ه األهلـي لK6اجهــة ال/ــ!
 ال6zyة ال/ي تع#ض� لها العاص6ة اللe)انBة    " ب&#وت ". 

، أكـ! 8/8/2020-ع! ال�Uارة ال/yام)Bة ال)اجVة ل6عالي االم&@ العام ل=امعة ال!ول الع#BQة لل=6هKرUـة اللe)انBـة یـKم  -
الل م)Ksمــة الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك للOــاه6ة فــي مKاجهــة لe)ــان معالBــه علــى اســ/ع!اد ال=امعــة لGVــ! الــ!ع` مــ@ خــ

ل�افــة مyــاعفات وتqعــات هــ%ه ال�ارثــة ال�eــ#N، و فــي هــ%ا اال{ــار و ت)ف&ــ%ا ل/�لBفــات معــالي االمــ&@ العــام ومqادرتــه 
 ال_&qة ب�Uارته لK6قع الV!ث واب!اء ال#qªة الG!ی!ة ل!ع` لe)ان وش�qه في ه% الs#وف ال:�qة.

لـ!ع` ال=6هKرUـة  واالتVـادات الع#BQـة ال)BIKـة الz/6::ـة م)6sات ومnسOات الع6ل الع#Qـي الG6ـ/#ك عق! اج/6اع -
ب#ئاسـة سـعادة الOـف&# الـ!K/Tر / 6Tـال حOـ@   13/8/2020ب/ق)Bة الف&!یKT Kنف#ان; یـKم ال6zـB; الK6افـ�  اللe)انBة

6sـات الع#BQـة الz/6::ـة  ومnسOـات على االمـ&@ العـام الO6ـاع! رئـB; ق_ـاع الGـnون االق/:ـادdة -G6ـارTة ال6)
الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك واالتVــادات الع#BQــة ال)BIKــة الz/6::ــة بهــ!ف ال/فــاك# وتقــ!d` الــ#ؤN وال6ق/#حــات ل/Gــc&ل 
رؤUة مKح!ة ل6s(6ات ومnسOات الع6ل الع#Qي الG6/#ك للKقKف مع لe)ان وش�qه في ه%ه الV6)ه ،وت` BCـه م)اقGـة 

حة والc66)ة ل/ق!d` ال!ع` والO6ان!ة للe)ان والKقKف مع ش�qه فـي ال/B�zـ� مـ@ مyـاعفات ال6ق/#حات وااللBات ال6/ا
وت!اBIات ه%ه ال�ارثة ال�N#e م@ خالل تق!d` اإلغاثة العاجلـة فـي م=ـاالت الغـ%اء وال:ـVة وال/علـB` وتـ#مB` الq6ـاني 

 االث#Uة وال/ف�&# في B�BTة الO6اع!ة في إعادة االع6ار .
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 -ثانBًا: 
-  Zــ Zــىاف ــ$ZS=ر / S?ــال حsــG عل ــام ال?sــاع$ رئــ]b قuــاع الkــ�ون  -ح االجZ?ــاع ســعادة الsــفH* ال األمــGH الع

م#حqـــًا -الG6ـــارT&@ فـــي هـــ%ه االج/6ـــاع الهـــام والـــd 9%ع/eـــ# ف#صـــة لل/فـــاك# مـــع األذرع الف)Bـــة لل=امعـــة االقBZـــاد{ة، 
، وأوضـح الsـفH* الـ$ZS=ر / S?ـال لع#BQـةوK&Qت الez#ة الع#BQة في القyاdا والK6اضBع ال/ي تl6ل تd!Vات لل6)_قـة ا

ان الهــ!ف ال#ئOBــي لالج/6ــاع والــ%9 جــاء تyــام)ا مــع شــعJ لe)ــان ، هــK ا�هــار ال/عــاون وال/عاضــ!  حsــG علــي
والKقفة الع#BQة ل6s(6ات ومnسOات الع6ل الع#Qي الG6/#ك مع لe)ان، ح/ى نOـ/_Bع ت�ـUK@ رؤUـة ع#BQـة مKحـ!ة ل6ـا 

ة وهـي جامعـة الـ!ول الع#BQـة ل/�ـKن ابلـغ رسـالة لل=6هKرUـة اللe)انBـة -:ـفة خاصــة c6dـ@ ان dقـ!م وتVـ� مsلـة واحـ!
والــ!ول الع#BQــة -:ــفة عامــة وذلــ� ل/قــ!d` الــ!ع` والعــKن ل�ــل الــ!ول الع#BQــة ال/ــي فــي اح/Bــاج لــ%ل� ، وت!شــ&@ ع6ــل 

لGـعJ لe)ـان ال=ـ#Uح Kcdن ب!اdة لع6ل ج6اعي Kcdن إلغاثـة ا9 دولـة ع#BQـة تV/ـاج الـى إغاثـة، 6Tـا ارسـل ال/عـاز9 
واســ# الyــVاdا وال6)�ــQK&@ ، واوضــح ان الVــ!ث eT&ــ# ومVــ�ن وVU/ــاج الــى تyــام@ ع#Qــي ودعــ` -:ــKرة مqاشــ#ة 
وفKرUة م@ خالل االت:االت ال/ي اج#اها معالي االم&@ العـام ومقابلـة الO6ـKaل&@ الBOاسـ&&@ ال�qـار فـي لe)ـان وأعلـ@ 

د -االســ/=ا-ة ال�e&ــ#ة والقUKــة ال/ــي ابــ!تها وQــ!أتها الــ!ول الع#BQــة لــ!ع` عــ@ تyــام@ ال=امعــة الع#BQــة مــع لe)ــان . واشــا
، `Bــادث األلــVف معهــ` فــي هــ%ا الKقــKــان وال(eــاع$  لs?العــام ال GHعلــى االمــ Gــsــال ح?S / ر=ZS$الــ *Hــفsوقــ$م ال

ات عـ!د مـ@ ال6ق/#حـات واالف�ـار لالسـ/فادة مـ@ جهـKد -عـ� ال6s(6ـات ومnسOـ رئ]b قuـاع الkـ�ون االقBZـاد{ة
الع6ـــل الع#Qـــي الG6ـــ/#ك واالتVـــادات الع#BQـــة الz/6::ـــة ل/قـــ!d` الـــ!ع` الف)ـــي وال6ـــاد9 للGـــعJ اللe)ـــاني فـــي هـــ%ه 
ال6#حلــة ال:ــ�qة، ومــ@ اجــل تGــc&ل رؤUــة مKحــ!ة لn6سOــات الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك ، علــى ان ت#فــع الــى معــالي 

BQ#د جامعة ال!ول العKة ض6@ جهBQ#ـة االم&@ العام ل=امعة ال!ول العBالVـه االوضـاع الqاالسـ/=ا-ة ل6ـا ی/_ل !GVة ل
، ان معـالي االمـ&@ العـام سـT #zـل آلBـات  ك?ـا أكـ$ سـعادة الsـفS / *H?ـال حsـG علـىفي ال=6هKرUـة اللe)انBـة .  

الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك للKقــKف الــى جانــJ الGــعJ اللe)ــاني وQال/ــالي جــاء هــ%ا االج/6ــاع ل&/ــ#ج` االجــ#اءات ال/ــي 
ل اعـــادة اع6ـــار لe)ـــان والKقـــKف -=انeهــا ، وم)هـــا تقـــ!d` اإلغاثـــة العاجلـــة فـــي ال6=ـــاالت الغ%ائBـــة ســKف تـــ/` مـــ@ اجـــ

وال!وائBة وال:BVة للGعJ اللe)اني وتق!d` ال=KOر الع#BQـة واالغاثـات العاجلـة ل/قـ!d` العـKن العاجـل ، وتقـ!d` ب)ـ! فـي 
ل6)اقGــة B�BTــة مGــارTة الــ!ول الع#BQــة  اج/6ــاع ال6=لــ; االق/:ــاد9 واالج/6ــاعي القــادم آخــ# هــ%ا الGــه# مz:ــ�

واسهاماتها واعادة اع6ار ب&#وت ومVاولة ب)اء ما دم#ته ه%ه الVادثة األل6Bة ، ودعKة ال=6هKرUة اللe)انBـة الـى تV!یـ! 
ــهاح/Bاجاتهــا وال6&�انBــات ال6_لQKــة إلعــادة االع6ــار،  Z?لS ــام Zــي خ ت6)ــي ان zdــ#ج االج/6ــاع -6ق/#حــات ع6لBــة  وف

Vـــة واضـــUـــ!ًا ورؤyنـــا وعKن عKـــة و ت�ـــQKاجـــات ال6_لB/ضـــح االحKة تVـــ� واضـــU#} ـــاه6ات فعالـــة وخ_ـــةOة وم
 لل=6هKرUة اللe)انBة. 

 -ثالPًا: 
ــادر  - ــ$ الق ــ* ع5 Hــ$ خ?Aال?فــ=ض / م *Iــ=ز ــة:-تAــ$ث ال [x*ــادات العAعــ@ ان هــ!ف  مــ$ی* ادارة ال?�4?ــات واالت

الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك ل/قــ!d` الــ!ع` لل=هKرUــة االج/6ــاع الzــ#وج -6ق/#حــات مVــ!دة تقــ!م رؤUــة مKحــ!ة لn6سOــات 
اللe)انBـــة اق/:ـــادdًا واج/6اBIـــًا ، ل/c6&)هـــا مـــ@ ال/غلـــJ علـــى تـــ!اBIات Tارثـــة انف=ـــار م#فـــأ ب&ـــ#وت ،مTnـــ!ًا ان جهـــKد 
معــالي االمــ&@ العــام لل=امعــة فــي اعــادة اع6ــار لe)ــان لــB; -ــاالم# الهــ&@ وانــه مــ@ الTn6ــ! ان ه)ــاك م=K6عــة مــ@ 

ع ال!ول الع#BQة وال!ولBة ومق/#حات ورؤN واف�ار مع ال=هات ال6ع)Bة ، وان)ـا -:ـ!د وضـع آلBـة مc6)ـة االت:االت م
للKقKف مع الGعJ اللe)اني ، واوضح ان االج/6ـاع یهـ!ف الـي ال)sـ# فـي اق/ـ#اح آلBـات لـ!ع` ومOـان!ة شـعJ لe)ـان 

وتــ!اBIات هــ%ه ال�ارثــة ال�eــ#6T ، Nــا وتقــ!d` مqــادرات ع6لBــة للKقــKف مــع الGــعJ اللe)ــاني لل/B�zــ� مــ@ مyــاعفات 
أشــار الــى ان هــ%ا االج/6ــاع dــأتي فــي إ{ــار جهــKد األمانــة العامــة -Gــأن ال6)اشــ!ة ال/ــي أ{لقهــا معــالي األمــ&@ العــام 
ل/قــ!d` الO6ــاع!ة العاجلــة للe)ــان وشــ�qه مــ@ خــالل م)Ksمــة الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك ، واكــ! ان ه)ــاك خOــائ# مادdــة 
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ة ال/B/Vــة والzــ!مات األساســBة فــي ب&ــ#وت العاصــ6ة وأن ه)ــاك حاجــة لل6ــKاد الغ%ائBــة واألدوUــة وGQــ#Uة وتــ!م&# للB(eــ
والO6ــ/ل�مات ال_Beــة وت6)ــى ان cdــKن لهــ%ا اإلج/6ــاع ن/ــائج ُتOــه` فــي الKقــKف ال=ــاد مــع الGــعJ اللe)ــاني وال/B�zــ� 

ع6لBــة ل/قــ!d` دعــ` ع&)ــي أو  مــ@ مyــاعفات ومKاجهــة تqعــات هــ%ه ال�ارثــة ال�eــ#N وت6)ــى ان ت�ــKن ه)ــاك مــ!اخالت
 ماد9 ح�Bقي إلى لe)ان و�ق/#اح مqادررات ع6لBة ت/6y@ تT#Vات على أرض الKاقع ل!ع` لe)ان.

 -را`عًا: 
رئــB;  اعuــي الsــفH* الــ$ZS=ر / S?ــال حsــG علــى االمــGH العــام ال?sــاع$ رئــ]b قuــاع الkــ�ون االقBZــاد{ة -

الع#BQـــة الz/6::ـــة ومnسOـــات الع6ـــل الع#Qـــي الG6ـــ/#ك  الف#صـــة لل6ـــ!راء العـــام&@ ورؤســـاء ال6s(6ـــاتاالج/6ـــاع 
واالتVــادات الع#BQــة ال)BIKــة الz/6::ــة لالســ/6اع الــى م#ئBــاته` ومق/#حــاته` فــي ال/عامــل مــع االزمــة، فــي ضــKء 

 الO6/=!ات األمKر ال)ات=ة ع@ ه%ه ال�ارثة ال/ي أل�6 -ال=6هKرUة اللe)انBة.
ــ$ZS=ر / `sــام ف*شــ=خ  - ــة رئــ]b االتAــا –تAــ$ث ال ــة الBــادرات والBــ4اعات ال_ل${ [?4Zــي لx*ــادرة د العq6- ــًا qم#ح

 Jــ/cن ه)ــاك مKــcd ان Jــاني ، و{الــ(eالل JــعG9 للKالــ!ع` ال6ــاد9 وال6عــ `d!ــان وتقــ(eارتــه لUمعــالي األمــ&@ العــام ل�
ى الGـعJ تl6&لي ل=امعة ال!ول الع#BQة في لe)ان وان تأتي الO6اع!ات الي ه%ا الJ/c6 ل/قKم ب/KزUع الO6ـاع!ات علـ

اللe)ــــاني الy/6ــــ#ر، واكــــ! ان الGــــعJ لe)ــــاني لــــB; وحــــ!ه الy/6ــــ#ر ان6ــــا یKجــــ! االالف مــــ@ الOــــKرU&@ والالجaــــ&@ 
الفلOــ_&)&@ م/yــ#رU@ اydــًا ، وعــ@ االمcانBــات ال6_لQKــه وال/ــي فــي اشــ! االح/Bــاج لهــا الGــعJ اللe)ــاني أوضــح ان 

=&@ واآلسـ#ة واجهـ�ة رســ` القلـJ ومعـ!ات الG/O6ــ�Bات لe)ـان فـي حاجــة  ماسـة الـى ال6عــ!ات ال_Beـة واناب&ـJ االوOTــ
 -:فة عامة والB�G/O6ات ال6&!انBة. 

، رئ]b االكاد{?]ـة الع*x]ـة للعلـ=م والZ 4=ل=ج]ـا وال4قـل الAWـ*m   –تA$ث االسZاذ ال$ZS=ر / اس?اعHل ع5$ الغفار  -
UرKفة لل=6ه#G6ارته الUادرة معالي األم&@ العام وزq6- ف&ها Jل6ة رحT ة في �ـل هـ%ه االزمـة ال/ـي ت6ـ# القىBان(eة الل

 JــعGــ#وت ،وقــ!م ال/عــاز9 لل&eــق&� والفاجعــة ال/ــي حــ!ث� لGــان ال(eل JــعGــ# عــ@ اســفه وح�نــه ل6ــا حــ!ث لeبهــا ، وع
اللe)اني، وت6)ي ان تB_/Oع لe)ان ت=اوز ه%ه ال6#حلة ، واوضح مـا قامـ� -ـه االكادB6dـة الع#BQـة للعلـKم وال/�)KلKجBـا 

خــالل الف/ــ#ة الOــا-قة -انGــ_ة فــي م&)ــاء {ــ#ابل; وذلــ� -ال/)Oــ&� مــع مــ!ی# ال6ــKانئ فــي ال=6هKرUــة   وال)قــل الVqــ9# 
اللe)انBــة، 6Tــا اوضــح ان االكادB6dــة لــ!یها جهــKد لKجOــ/Bة وف)Bــة eT&ــ#ة م)ــ% ســ)Kات فــي م&)ــاء {ــ#ابل; وصــ&!ا  فــي 

قامــ� -ــه االكادB6dــة مــ@ جهــKد فــي  مــاك?ــا اوضــح رئــ]b االكاد{?]ــة م=ــال القــل الVqــ#9 واللKجOــ/Bات وال6ــKانئ ، 
ت)ف&ــ% م)Ksمــة ت�)KلKجBــات ال6علKمــات  وال/ــي نفــ%تها شــ#Tة الVلــKل ال6/�املــة ال/ا-عــة لألكادB6dــة فــي م&)ــاء {ــ#ابل; 
وقامـ� ب/_UK#هــا وتVـ!یlها وال/ــي سـKف ت�ــKن بــ!یل ل6&)ـاء ب&ــ#وت  ال6ـُ!م# فــي الKقــ� الVـالي وانــه تـ` ع6ــل دراســة 

الBـــة وتـــ` ت�لBـــ� شـــ#Tة الVلـــKل ال6/�املـــة لل6ـــKانئ بهـــا ،وQـــ!أت فـــي احـــ!اث الB(eـــة ال/�)KلKجBـــة وتق&6Bهـــا -القB6ـــة ال6
ال6_لQKة ح/ى B_/Odع م&)اء {#ابل; م@ اسـ/�qال الVاوUـات والyqـائع العامـة ال/ـي بـ!أت ُتKجـه الـى م&)ـاء {ـ#ابل; 

 N!الفعـل تـ` الع6ـل فـي م&)ـاء {ـ#ابل; ، وابـQـ� ع6ـل م/�امـل ب!ًال م@ م&)ـاء ب&ـ#وت ال6ُـ!م# وU#ـه فBجK/االسـ/ع!اد ل
مــ@ الezــ#اء فــي م=ــال االمــ@ الVqــ#9 ال/ــا-ع لألكادB6dــة ووضــع الz_ــ� االم)Bــة مــ@ معهــ! دراســات االمــ@ الVqــ9# 

ان لe)ـان فـي حاجـة ماسـة الـى  ك?ا اوضح رئـ]b االكاد{?]ـةلKضع الz_� االم)Bة  ل6&)اء ب&#وت والK6انئ الع#BQة 
#N ال6الحــي، وهـ%ه ال6اك&)ـات مKجـKد فـي -عــ� الـ!ول الع#BQـة ، ح/ـى تOـ6ح للOــف@ ماك&)ـات ت_ه&ـ# وتع6&ـ� ال6=ـ

ذات الغــا{; ال�e&ــ# للــ!خKل ل6&)ــاء صــ&!ا و{ــ#ابل; وخاصــة ان لe)ــان فــي حاجــة ماســة لــ!خKل االق6ــاح والyqــاع 
انئ خ_ــة م/�املــة لــ#T �Qــل مــmaster plane   Kل6ــKاني صــ&!ا و{ــ#ابل; ، وابــ!N اســ/ع!اد االكادB6dــة إلعــ!اد 

ب&#وت بqعyها ح/ى ت�Kن ه)اك رؤUة م/�املة، وتق!d` م)ح TلBة او ج�ئBة  لل!ارس&@ م@ أب)اء شـعJ لe)ـان الGـق&� 
 في جB6ع ال�لBات واالقOام في Tل الف#وع داخل دولة ال6ق# او في الzارج . 

ــ$یG عH5ــ$   - ــ$ZS=ر / نBــ* ال و فــة واالراضــي القاحلــة  ال?ــ$ی* العــام لل?*Sــ� الع*xــي ل$راســات ال?4ــا¡~ ال_ا –تAــ$ث ال
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رحــq6- Jــادرة معــالي األمــ&@ العــام والKفــ! ال6#افــ� لــه ل�Uارتــه للe)ــان فــي هــ%ه الsــ#وف ال:ــ�qة ، وأكــ! علــى دور جامعــة 
ك?ـا ال!ول الع#BQة في دع` الع6ل الع#Qي الG6ـ/#ك وخاصـة فـي اdـام الV6ـ@ وال:ـعاب ، وقـ!م ال/عـاز9 للGـعJ اللe)ـاني ، 

ان الT#6ـــ� الع#Qــي اكOـــاد قــ!م الـــ!ع` والO6ــان!ة لل6ـــ�ارع&&@ وم#Qــي الlـــ#وة *Sـــ� الع*xــي اكsـــاد  أوضــح ال?ـــ$ی* العـــام لل?
الK&VانBــة  فــي لe)ــان الGــق&� ، 6Tــا اتzــ% عــ!د مــ@ االجــ#اءات ل/Vق&ــ� ذلــ� وUــأتي ذلــ� اســ/6#ارًا للG6ــارUع واألنGــ_ة ال/ــي 

لى سe&ل الl6ال ولـB; الV:ـ# مGـ#وع اسـ/)qاF أصـ)اف نف%ها أكOاد في ال=6هKرUة اللe)انBة خالل الف/#ة الOا-قة وم)ها ع
مــ@ الق6ــح والGــع&# عالBــة ال/6Vــل لإلجهــادات الالإحBائBــة واإلحBائBــة وذات Tفــاءة إن/اجBــة عالBــة ، ومGــ#وع اكlــار بــ%ار 

&@ األصــ)اف والOــالالت الKاعــ!ة (الGq6ــ#ة) مــ@ الق6ــح والGــع&#، والG6ــ#وع الlVqــي (ت_e&ــ� نsــام ال�راعــة الVافsــة ل/OVــ
الق6ـــح والGـــع&# وخ:ـــائ� ال/#Qـــة فـــي الـــ!ول الع#BQـــة) ، 6Tـــا نفـــ% أكOـــاد مGـــ/ل  –إن/اجBـــة مVاصـــ&ل الeVـــKب ال:ـــغ&#ة 

م/�امل (كام! اللKز) -6ا BCه م@ شcqات ر9 ح!یlة وQ&ـ� بالسـ/cBي إلن/ـاج غـ#اس ال�U/ـKن واألشـ=ار ال6l6ـ#ة ، ومGـ#وع 
ت ال!ول الع#BQة ، ومG#وع رفع Tفاءة الـ#9 فـي الـ!ول الع#BQـة ، وانـه ال/Kسع في ان/اج غ#اس األش=ار ال6l6#ة ل/لBeة {لqا

) -V&ـ#ات جeلBـة فـي Tافـة أنVـاء لe)ـان، آخ#هـا فـي 10ض6@ إ{ار ت)ف&% مG#وع ح:اد مBـاه األم_ـار نفـ% أكOـاد دراسـة (
واكــ$ اله#مــل ، اله#مــل، 6Tــا ع6ــل علــى تV!یــ! مKاقــع مالئ6ــة لVq&ــ#ات جeلBــة فــي -علqــ� و  –بلــ!ة مق)ــة، مVافsــة -علqــ� 

انــه ضــ6@ هــ%ا اال{ــار فــإن أكOــاد dقــ!م  مOــاع!ات ع&)Bــة وف)Bــة وخeــ#ات ودورات ت!رBeUــة  الــ$ZS=ر / نBــ* الــ$یG العH5ــ$
وأشــ=ار م6lــ#ة وأغ)ــام ومــاع� وغ&ــ# ذلــ�، للO6ــاه6ة فــي ال/B�zــ� مــ@ أqIــاء ت)ف&ــ% الG6ــارUع والeــ#امج والz_ــ� الB(}Kــة 

 KـV(ـان ب(eـ! لUـل ت�وlـة، مBان(e100الل  `d!ـي ، وتقــcU#ن دوالر أمKـ# مـ@ مل&ـl6/هـا أكB� (علـى دفعـات) نKـ/Uألـف غ#سـة ز
ألــف دوالر أم#cUــي، إلــى ال=هــة ال/ــي تVــ!دها األمانــة العامــة ل=امعــة الــ!ول الع#BQــة فــي ال=6هKرUــة  50دعــ` مــالي -�6Bــة 

Oـ/)�q وال6ع/6ـ! لـ!N أكOـاد مـ@ أجـل بـ%ار أصـ)اف م/فKقـة ان/اجBـًا مـ@ الق6ـح ال6  ت�وU! لe)ان -B6cة {@ م@، و اللe)انBة
الــف دوالر أم#cUــي ، وت�وUــ! لe)ــان -غــ#اس الy6VــBات والفOــ/� الVلeــي واللــKز  25اكlارهــا و زراع/هــا �6B/هــا اكlــ# مــ@ 

-B6cـات مـ@ بـ%ار انـKاع مz/لفـة مـ@ الyzـار مـ@ أجـل زراع/هـا -�6Bـة   وال/فاح واالش=ار الV#اجBة وغ&#ها ، وت�وU! لe)ـان
راسًا مOV)ًا ل!N أكOاد عـالي االن/اجBـة مـ@ ق_عـان ال)qzـة مـ@ الغـ)` العـKاس  20ر أم#cUي وت�وU! لe)ان بـ الف دوال 10

ألــف  20لــ!9 ال6ــ#Q&@ فــي لe)ــان، -�6Bــة   وال6ــاع� الGــامي مــ@ اجــل اســ/z!امها ل/OVــ&@ ان/اجBــة ق_عــان الغــ)` وال6ــاع�
العـــKاس  6ـــ%T#ة (ن_ـــاف) مـــأخKذة مـــ@ أفyـــل رؤوس الغـــ)`دوالر أم#cUـــي ، وت�وUـــ! لe)ـــان -قGـــات مـــ@ الzالdـــا ال=)OـــBة ال

الغــ)` فــي لe)ـان عــ@ {#Uــ� ال/ل�ـBح االصــ_)اعي، وتقــ!ر -عGــ#ات  وأعالهـا ان/اجBــة تOــ/z!م ل/OVـ@ ان/اجBــة ق_عــان م#Qـي
ه آالف الــ!والرات ، و�جــ#اء دراســات الف)Bــة ل/)ف&ــ% -V&ــ#ات جeلBــة فــي ال6)ــا{� ال�راBIــة ال/ــي الت/ــKف# ف&هــا م:ــادر الB6ــا

ال/قل&!dـة ،وت)ف&ـ% تقانــات ح:ـاد مBـاه األم_ــار علـى األشـ=ار ال6l6ــ#ة فـي ال6)ـا{� ال=eلBــة، مـ@ خـالل تقــ!d` الـ!ع` الف)ــي 
الــالزم ، وتقــ!d` ال/ــ!رJU للqــاحl&@ الــ�راع&&@ والف)&ــ&@ الــ�راع&&@ فــي مz/لــف ال6=ــاالت ال�راBIــة ال/ــي تV/اجهــا الn6سOــات 

 .ال�راBIة في لe)ان

- Zام م$اخلZعقـ! ال6=لـ; االق/:ـاد9  هوفي خd لألمانة العامة لل=امعـة وللق_ـاع االق/:ـاد9، وت6)ـى ان #cGتق!م -ال
 واالج/6اعي القادم في ال=6هKرUة اللe)انBة ل/ق!d` ال!ع` والO6ان!ة له%ا الeل! الGق&� .

لـى هـ%ه الq6ـادرة وقـ!م الGـc# ل=امعـة الـ!ول الع#BQـة عتA$ث ال$ZS=ر /وسام فZ=ح رئ]b اتAاد ال?Bـارف الع*x]ـة،  -
وقـ!م ال/عــاز9 ألرواح الGـه!اء ، وأوضــح ان ال/عــاون بـ&@ جامعــة الـ!ول الع#BQــة واتVــاد ال6:ـارف الع#BQــة مOــ/#6 ، 
وأوضح ان التVـاد ال6:ـارف الع#BQـة عGـ#ون فـ#ع هـ` األذرع الف)Bـة لالتVـاد فـي مz/لـف الـ!ول الع#BQـة وقـ!م اق/ـ#ح 

ل/yام@ مع الGعJ اللe)ـاني ، ور6Qـا ی/_ـKر هـ%ا الOVـاب لـ!ع` دول أخـ#N -إنGاء الOVاب الع#Qي لل!ع` واإلغاثة ل
في م:#ف&@ فـي دول/ـ&@  الOVابوق!م ت:Kر لف�#ته في ف/ح  ق! ت/y#ر م@ أ9 حKادث او فKاجع أخ#N مO/قeًال ،

مz/لف/ـــ&@ خـــارج لe)ـــان( مlـــل م:ـــ# او االردن ) والهـــ!ف م)ـــه هـــK ال/UK6ـــل وال:ـــ#ف وUـــ/` تUK6لـــه مـــ@ ال6:ـــارف 
ع#BQة األعyاء في اتVاد ال6:ارف الع#BQة ت�V ب)! الKaO6لBة االج/6اBIة التVاد ال6:ارف وcUـKن تVـ� مsلـة ال
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جامعــة الــ!ول الع#BQــة، علــى ان یKجــه اتVــاد ال6:ــارف الع#BQــة خ_ــاب الــى جB6ــع  ال6:ــارف ال/ا-عــة لــه ل/UKVــل 
ــه أydــا مــ@ الn6سOــات ال!ول Bــة مlــل الe)ــ� الــ!ولي ومnسOــات ال/UK6ــل  األمــKال الــى هــ%ا الOVــاب ، 6Tــا یــ/` تUK6ل

ال6انVة ، وال6:!ر الlال� ل/UK6ل الOVاب Kcdن م@ ال:)ادی� الع#BQة ح&� ان -ع� هـ%ه ال:ـ)ادی� لهـا مGـارUع 
داخل لe)ان مlل ال:)!وق ال�UK/ي لل/)B6ة االق/:ادdة الع#BQة وال:)!وق الع#Qي لإلن6ـاء االق/:ـاد9 واالج/6ـاعي ، 

9 لل/)B6ة والe)� اإلسالمي لل/)B6ة وص)!وق ال)ق! الع#Qي ، ومـ@ وزراء ال6ـال فـي العـال` الع#Qـي ، وال:)!وق الOعKد
انـه البـ! مـ@ ح:ـ# الBeانـات للy/6ـ#رU@ مـ@ م:ـادرها الK6ثKقـة واكـ! ان ال:ـل&J  ك?ا أك$ الـ$ZS=ر / وسـام فZـ=ح

ـــاني هـــي مnسOـــات ذات ثقـــة وعلBـــه c6dـــ (eـــاني والهـــالل األح6ـــ# الل (eعهـــا فـــي األح6ـــ# اللUزK/ال لKإع_ائهـــا األمـــ @
م:ــادرها ذات األولUKــة ، واشــار الــى ان مOــاع!ة لe)ــان لــB; فقــ� إلصــالح مــا ســqeه هــ%ا االنف=ــار ول�ــ@ قــ! ت�ــKن 
ف#صـــة الســـ/6#ار واســـ/!امة دعـــ` لe)ـــان فـــي جB6ـــع الق_اعـــات وخاصـــة الق_ـــاع ال6:ـــ#في وذلـــ� ل/عـــافي االق/:ـــاد 

 لOVاب س/�Kن م@ ثالث م:ادر :اللe)اني ، واوضح ان م:ادر تUK6ل ه% ا
: ال6:ارف الع#BQـة اعyـاء اتVـاد ال6:ـارف الع#BQـة وهـ%ا سـBأتي -=ـJ خ_ـاب مGـ/#ك ال6:!ر االول -

 مKقع م@ جامعة ال!ول الع#BQة واتVاد ال6:ارف الع#BQة.

 ال=هات ال!ولBة ال6انVة على سe&ل الl6ال الe)� ال!ولي ومnسOات ال/UK6ل. ال6:!ر الlاني: -

 م@ وزارات ال6ال الع#BQة، وال:)ادی� الع#BQة ومnسOات ال/UK6ل الع#BQة.   لlال�:ال6:!ر ا -

ــ$ZS=ر / وســام فZــ=ح علــى ضــ#وة تــKاف# الBeانــات وال6علKمــات مــ@ م:ــادر مKثKقــة مlــل بل!dــة لe)ــان او  واكــ$ ال
 ة العامة لل=امعة . ال=B¥ اللe)اني او اله&aة العلBا لإلغاثة ، وان ت�Kن ال6علKمات مKثقة -ال:Kر ل!N االمان

وتقـ!م -الGـc# لألمـ&@ العـام واالمـ&@ العـام رئ]b االتAاد الع*xي لل4Bاعات الغiائ]ة  -تA$ث ال$ZS=ر / ه7PH جفان -
ال_&qـة لـ!ع` ال=6هKرUـة اللe)انBـة ، واكـ!  الq6ـادرةالO6اع! والO!/ م!ی# ادارة ال6s(6ات واالتVادات الع#BQة على ه%ه 

{@ فـي لe)ـان وTــان ل=OـKر ال6عKنـة مـ@ الــ!ول الع#BQـة وال!ولBـة الــ!ور ال�e&ـ# الـ%9 بلOــ` ان ال�ارثـة لO6ـ� Tـل مــKا
ه%ا ال=#ح الع6&� والVd 9%/اج لKقـ� eT&ـ# لGـفائه ، وان ال�ـل dعلـ` ان لe)ـان 6dـ# -6#حلـة صـ�qة قeـل هـ%ه ال�ارثـة 

e/ـ%ل الـ%9 اوصـل الeلـ! الـى حافـة وUعاني م@ اق/:اد م/ـ!اعي نsـ#ا لOـKء اإلدارة ، وان الق_ـاع ال6:ـ#في وادائـه ال6
االنهBار م6ا أدN الى ثKرة الGعJ ال6)هـKب، وقـ! جـاءت جائVـة KTرونـا وTارثـة ال6#فـأ ل/�Uـ! مـ@ ح=ـ` ال�ـKارث فـي 
لe)ــان ، وان الق_ـــاع االج/6ـــاعي وال/=ـــارT 9ـــان Vdـــاول االســـ/6#ار رغـــ` Tافـــة ال:ـــعQKات ول�ـــ@ وصـــل الـــى {#Uـــ� 

n6سOــات ال/=ارUــة -ــاإلغالق وتOــ#Uح ال6ــ�Kف&@ النعــ!ام الــ!خل ، وأوضــح ان مOــ!ود ، qCــادرت اغلــJ ال6:ــانع وال
% م6ا عc; فق!ان االمل ألالف مـ@ الGـqاب الـى ال/ف�&ـ# فـي اله=ـ#ة م6ـا قـ! یـnد9 الـى 70نqOة العا{ل&@ ت=اوز 

d=ـاد صـBغة فق!ان القKة العاملة لل)هKض بلe)ان . وأك! ان مOاع!ة لe)ان Kcdن -الKقKف مـع شـ�qه ومOـاع!ته علـى ا
ج!یــ!ة لل/عــاd¥ الG6ــ/#ك 6Tــnت6# ق6ــة ع#BQــة عاجــل ، ح/ــى تقــNK الق_اعــات ال:ــ)اBIة وال/=ارUــة وان ت/ــاح امامهــا 
األســKاق الع#BQــة والعالB6ــة ح/ــى تــ!ور ع=لــة الBVــاة فــي لe)ــان وتقــ!T `dافــة ال/Oــه&الت لــ%ل� ، وعeــ# عــ@ قلقــه الــي 

وناشـ! األمـ&@ العـام الO6ـاع! الOـف&# الـ!K/Tر / 6Tـال حOـ@ علـى  االن�الق الى ح#ب أهلBة اذا اس/6# الVال هcـ%ا ،
إd=اد حل في اق#ب اآلجال واالس/6#ار في دع` لe)ان ، واكـ! ان االتVـاد قـ!م ومـازال dقـ!م م)ـ% ب!اdـة جائVـة KTرونـا 

 سالت غ%ائBة وان c6d)ه ال/عاون مع جامعة ال!ول الع#BQة في ه%ا الK:zص . 

ووجهـ� الGـc# لألمـ&@ العـام ل=امعـة رئ]b االتAاد الع*xي لل4Z?]ـة ال?sـZ$امة  –لعاصي تA$ث£ ال$ZS=رة/ رIهام ا -
ـــى ومـــ!ی# إدارة ال6s(6ـــات  ـــ!K/Tر /ك6ـــال حOـــ@ عل ـــه ال_&qـــة وقـــ!م� الGـــc# للOـــف&# ال ـــى مqادرت ـــة عل BQ#الـــ!ول الع

UKــادرة ل/�ــqانهــا قــ!م� م �Vوأوضــ،Jقــ� ال:عKــ#ك فــي هــ%ا الV/ــة علــى ســ#عة الBQ#ــادات العVعــات واالتK6=م @
ع6ل م@ االتVادات الع#BQة الفاعلة ل/ق!d` الO6اع!ات الc66)ة( ف)Bًا ومع)UKًا ومالBـًا ) مlـل مOـاع!ات غ%ائBـة و{Beـة 
وغ&#ها ، واق/#ح� تcG&ل ل=)ة م@ االتVـادات الع#BQـة األعyـاء فـي مل/قـى االتVـادات الع#BQـة ل6/ا-عـة هـ%ه ال=هـKد 
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ارة م&!انBــة الــى مOــ#ح الVــ!ث فــي لe)ــان للKقــKف علــى ارض الKاقــع ومع#فــة ال6ق/#حــة وال)sــ# فــي �Bــام الل=)ــة ب�Uــ
االح/Bاجات الB�B�Vة ، وان zd:� اج/6اع مل/قى االتVادات الع#BQة القادم الـى مVـKر اع6ـال وح&ـ! ی/yـ6@ دعـ` 

لع#BQـة لe)ان ، وأوضـ�V ان Tـل هـ%ه األف�ـار وال6ق/#حـات جـ�ء م#حلـي فـي ا{ـار ال=هـKد األساسـBة ل=امعـة الـ!ول ا
T#تKنــة مــKاد غ%ائBــة ل/قــ!6dها Tــ!ع` للe)ــان الGــق&�  1000لــ!ع` لe)ــان وشــ�qه ، وأوضــ�V ان االتVــاد قــام -اعــ!اد 

وTان� الع�qة هي B�BTة خ#وج ه%ه الK6اد الغ%ئBة و{ل�e مـ@ األمانـة العامـة لل=امعـة تOـه&ل خـ#وج هـ%ه ال6عKنـات 
 ل!ع` لe)ان الGق&�.

-  m$ر / سـال7 حامـ=ZS$ث الـ$Aـة    –تIرiاقـة الuـة لل[x*ـة الع�Hـادرة معـالي األمـ&@  -ال?ـ$ی* العـام للهq6- Jو رحـ
العــام ال_&qــة وأوضــح ان الKضــع فــي لe)ــان Vd/ــاج لل/ــ!خل العاجــل لــ!ع` لe)ــان الGــق&� واق/ــ#ح ت)sــB` تsــاه#ة ت=6ــع 

لهــا مــ@ قeــل  وال/ــ#وUجتe#عــات تVــ� اشــ#اف األمانــة العامــة لل=امعــة تz:ــ� لGــعJ لe)ــان وUــ/` اإلعــالن ع)هــا 
األمانـــة العامـــة لل=امعـــة لGVـــ! Tـــل القـــNK مـــ@ مnسOـــات وم)6sـــات للع6ـــل الع#Qـــي الG6ـــ/#ك ومnسOـــات ال/UK6ـــل 
ومnسOــات ال6=/6ــع ال6ــ!ني -6ــا cdفــل ت=B6ــع اكeــ# قــ!ر مc6ــ@ مــ@ الO6ــاه6ات لــ!ع` ال=6هKرUــة اللe)انBــة ،وUقــ!مها 

والlقافـــة اللe)انBـــة و عـــ#ض لل6)ـــا{� الOـــBاحBة بلe)ـــان ،  مGـــاه&# الeـــ#امج ال/لBف�KUنBـــة الع#BQـــة ح&ـــ� یـــ/` تقـــ!d` الفـــ@
وانGــاء حOــاب مKحــ! تVــ� اشــ#اف جامعــة الــ!ول الع#BQــة ت/ــKلى Tــل الn6سOــات الع#BQــة الO6ــاه6ة BCــه لــ!ع` لe)ــان 
و�عــادة ب)ــاؤه ل/z_ــي هــ%ه االزمــة ، و�Bــام جB6ــع ال6s(6ــات الع#BQــة الz/6::ــة ومnسOــات الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك 

 yة اشهارUة لل�V على مOاع!ة لe)ان م@ خالل ت)ف&% أنG_/ها ومKاقعها االل�/#ونBة. ب/�B:z وم

وتقــ!م� -الGــc# األمــGH العــام ال?sــاع$ `اتAــاد ال?ه4$ســGH الــ�راعGHH العــ*ب –تAــ$ث£ الــ$ZS=رة /م]kــHلGH و¥Wــه -
 Jـام)ه مـع شـعyـان ، وت(eـة لـ!ع` لq&_ادرتـه الqة علـى مBQ#ـان ، وقـ!م� ال/عـاز9 لألم&@ العام ل=امعة ال!ول الع(eل

لألب#Uــاء وال:ــاله لل=#حــي ، وعeــ#ت ان هــ%ا اللقــاء هــK أبلــغ دل&ــل علــى ال/yــام@ مــع الGــعJ اللe)ــاني ، واع_ــ� 
صKرة مz/:#ة ع@ الKاقع في ب&#وت االن ، و{الeـ� ب/ـأم&@ الغـ%اء والـ!واء و�نقـاذ ال=#حـى وTـ%ل� تـKف&# الVاجـات 

خاصـة ان ح=ـ` الـ!مار فـاق ال/Kقعـات واصـاب� الفاجعـة اآلالف  ل):ف مل&Kن ش�z م/yـ#ر فـي ب&ـ#وت ال6لVة
م@ الGq# ، وان ال/!م&# ل�V -ال/#اث والq6اني الق!6dـة االث#Uـة والVـ!ائ� ، وانـه مـ@ واقـع ع6لهـا 6Tه)!سـة فـي نقا-ـة 

ئ� و�عـــادة ال6ه)!ســـ&@ بلe)ـــان تع6ـــل علـــى إعـــادة االع6ـــار -قـــ!ر اإلمcـــان ل/ـــ#مB` األب)Bـــة االث#Uـــة و�عـــادة تأه&ـــل الVـــ!ا
ال)�q لn6سOات ب&#وت الlقاBCة واإلعالمBة واالج/6اBIة ، وأكـ!ت ان الO6ـnول األول واألخ&ـ# عـ@ إعـادة االع6ـار 

الcB6ـــانcBي ،واث)ـــ� علـــى   -ال�راعـــي  –ال�ه#Qـــائي  –ال6ع6ـــار9  –هــK ال6ه)ـــ!س -cافـــة تz::ـــاته ســـKاء ال6ـــ!ني 
ـــى ضـــ#ورة ال/أكـــ! مـــ@  ح=ـــ` االضـــ#ار -الBeانـــات وال6علKمـــات الTn6ـــ!ة ومـــ@ جB6ـــع ال6ق/#حـــات ال6ق!مـــة وأكـــ!ت عل

ال6:ادر الK6ثKق ف&ها ،خاصة ان ه%ه ال�ارثة فاق� ق!رات ال!ولـة وقـ!رات ال6=/6ـع ال6ـ!ني ، وأشـارت الـى ضـ#ورة 
وجــKد اح:ــائBات د�Bقــة لV=ــ` االضــ#ار ال6ادdــة ال/ــي صــارت فــي ب&ــ#وت ، 6Tــا تOــاءل� عــ@ B�BTــة إd:ــال هــ%ه 

الــى مOــ/Vق&ها؟ وانــه البــ! ان ت�ــKن عــ@ {#Uــ� " ل=)ــة اشــ#اف " ل/KزUــع ال/e#عــات مــ@ خــالل  اإلعانــات واالغاثــات
م)6sــات ال6=/6ــع ال6ــ!ني الK6ثــKق ف&هــا ، ح/ــى نyــ6@ وصــKل اإلعانــات لO6ــ/Vق&ها ، وتVــ� اشــ#اف مnسOــات 

مG/Oـ�Bات م&!انBـة ال=ـB¥ اللe)ـاني ، وأوضـ�V ان لe)ـان -Vاجـة الـى  –مKثKق ف&ها مlـل نقا-ـة ال6ه)!سـ&@ اللe)انBـة 
ومOــــاع!ات {Beــــة ، ودعــــ� الــــى االســــ/6#ار واالســــ/!امة فــــي دعــــ` الق_ــــاع ال6:ــــ#في اللe)ــــاني والق_ــــاع ال�راعــــي  

 اللe)اني. 

وتق!م -ـالع�اء الVـار للGـعJ األمGH العام لالتAاد الع*xي لألس?4£ وم=اد ال45اء  –تA$ث ال$ZS=ر / اح?$ ال*وسان  -
اللe)ـاني  الGـqاب-ال#ح6ـة للGـه!اء والGـفاء العاجـل لل=#حـى وال6:ـاب&@، 6Tـا قـام ب/BVـة اللe)اني االمة الع#BQـة وتقـ!م 

 #cــGــاني ، وقــ!م ال(eــة بــ&@ ال6=/6ــع اللB(}Kــ! الــ#وح الOعــة والــ%9 جK(/6الها الcــاع!ات -أشــO6ال `d!الــ%9 -ــادر ب/قــ
6Tــال حOــ@ علــى ومــ!ی# إدارة  /وال/قــ!ی# ل6عــالي األمــ&@ العــام علــى مqادرتــه ال_&qــة لــ!ع` لe)ــان وللOــف&# الــ!K/Tر
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ال6s(6ــات واالتVــادات الع#BQــة ل/)sــB` هــ%ا االج/6ــاع الهــام ، وأوضــح ان االتVــاد الع#Qــي لألســ6)� ومــKاد الe)ــاء قــام 
ب/Gــc&ل م=6ــKع/&@ للO6ــاع!ة ، الK6=6عــة األولــى تقــ!م الO6ــاع!ات الغ%ائBــة والK6=6عــة الlانBــة م=K6عــة ه)!ســBة 

BانcBــاء ومGــ` مه)!ســ&@ انyــ#اب والــ!مار الــ%9 اح!ثــه االنف=ــار تzــاء ، وأشــار ان ال(eاد الKــاء مــyــاء واعQ#هTــا وc
هائل وان االتVاد بـ!أ -ـال/#T&� علـى ال/ـ#مB`، وتـ` ع6ـل مOـح لل6)ـازل ومـا امcـ@ مـ@ ال6)ـا{� ال/ـي تyـ#رت -Gـcل 

Qــاء واالت:ــاالت اقــل ح/ــى c6dــ@ ت#م6Bهــا ، وأوضــح ان القyــBة لOBــ� م/علقــة -الq6ــاني فقــ� ول�ــ@ -Gــcqات ال�ه# 
والB6ــاه وال:ــ#ف ال:ــVي ، وان االتVــاد -ال/)Oــ&� مــع ه&aــة االع6ــار بلe)ــان dقــKم بKضــع خار{ــة مف:ــلة ل/KضــBح 
األماك@ والO6اك@ واالحBاء ال/ي تy#رت ن/B=ة االنف=ار ، وع6ل مOح لهـ%ه ال6)ـا{� ، وانـه البـ! مـ@ ال/)Oـ&� مـع 

ارة االشــغال ، وانــه البــ! مــ@ تKح&ــ! ال=هــKد الq6عlــ#ة واق/ــ#ح ان كــل ال=هــات فــي هــ%ا ال6=ــال مــع ه&aــة االع6ــار ووز 
Kcdن ذل� ع@ {#�U مJ/c ال=امعة الع#BQة في ب&#وت ،واق/#ح ان ی/` ال/V#ك ع@ {#Uـ� فـ#وع االتVـادات الع#BQـة 
ال/ــي مقارهــا فــي لe)ــان ، واث)ــي علــى مKضــKع فــ/ح الOVــاب ال66ــKل مــ@ ال6:ــارف الع#BQــة لــ!ع` لe)ــان ســKاء فــي 

# او األردن، وان Kcdن مKجه الى االف#اد والn6سOات والT#Gات الع#BQـة لل/eـ#ع BCـه ، وفـي خ/ـام م!اخل/ـه ت6)ـي م:
 ان Vdق� االج/6اع ما ن:Ke الBه ل!ع` الGعJ اللe)اني الGق&� . 

الGـc#  مقـ!ماً األمGH العام لالتAاد الع*xـي لل�AZـ]7 الZ_ـارm وتsـ=Iة ال?4ازعـات -تA$ث ال?kZsار / أش*ف ال4?*  -
ال/ــي  ال6ق/#حـاتال=�Uـل لألمـ&@ العـام والق_ـاع االق/:ــاد9 و�دارة ال6s(6ـات واالتVـادات الع#BQـة، واث)ــي علـى جB6ـع 

قــ!م� فــي االج/6ــاع، وتقــ!م -6ق/ــ#ح عقــ! مــnت6# مل/قــي االتVــادات الع#BQــة ومnسOــات الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك فــي 
هـــام¥ ال6ـــnت6# اج/6ـــاع الc6/ـــJ ال/)ف&ـــ%9 الـــ!ائ` ل6ل/قـــى  اســـ#ع وقـــ� الح/ـــKاء االزمـــة اللe)انBـــة ، وان dعقـــ! علـــى

 االتVادات الع#BQة وU/` ان/zاب رئB; الJ/c6 ال/)ف&%9 لل�Bام -ع6له الFK(6 -ه. 

- GHsرة / هالة ع$لي ح=ZS$ث£ ال$Aـة  -ت[x*ـاد §]ـادات ال?ـ*أة العAالعـام الت GHل=امعـة الـ!ول االم #cـGوتقـ!م� -ال
عـــة علـــى مqادرتـــه ال_&qـــه ، 6Tـــا تقـــ!م� -الGـــc# لألمـــ&@ العـــام الO6ـــاع! رئـــB; ق_ـــاع الع#BQـــة ولألمـــ&@ العـــام لل=ام

، واوض�V ما قـام -ـه  الnGون االق/:ادdة وم!ی# ادارة ال6s(6ات واالتVادات الع#BQة وق!م� الع�اء للGعJ اللe)اني
 Kـات ال6_ل=B/یـ! االح!V/اقـع لKـان علـى ارض ال(eـارة لUله وفـ! ل�&cG/د بKاد م@ جهVل االتKها حـlر حـ!یKـV6ـة ، وتQ

ال!ع` ال:Vي م@ خالل ش#Tات االدوUه الU#:6ة وتKف&# جB6ع الO6/ل�مات ال_Beـة للe)ـان ، واوضـ�V ان االتVـاد 
B_/Odع تKف&# الO6/ل�مات ال_Beة ع@ {#�U اتVاد ال:)اعات ال!وائBـة ، ومـ@ جB6ـع شـ#Tات االدوUـه فـي ج6هKرUـة 

نقلها خارج م:ـ# وتKصـ&لها الـى لe)ـان وت6)ـ� ان cdـKن ذلـ�  تVـ� مsلـة م:# الع#BQة ، وان الcG6لة هي B�BTة 
 جامعة ال!ول الع#BQة .

ـــ=ر  - ـــ$ZS=ر / اح?ـــ$ ن ـــ$عGH العـــ*ب  –تAـــ$ث ال ـــ]b اتAـــاد ال?5 ـــ!م -الGـــc# ال=�Uـــل لألمـــ&@ العـــام والق_ـــاع رئ وتق
� فـي االج/6ـاع، واوضـح االق/:اد9 و�دارة ال6s(6ات واالتVـادات الع#BQـة، واث)ـي علـى جB6ـع ال6ق/#حـات ال/ـي قـ!م

ان االتVــاد قــام -اعـــ!اد دراســة ع6لBــة النGـــاء اول ح6لــة اعالمBــة ت_لـــ� مــ@ خــالل جامعـــة الــ!ول الع#BQــة ووســـائل 
االعالم الB(}Kة، وال/لBف�KUن واإلذاعة، وسKف ی/` ع#ض رق` حOاب دع` ال!ول الع#BQـة الQK�(6ـة ح/ـى cdـKن ل�افـة 

6ة BCــه، وQالفعــل تــ` اعــ!اد الGــcل العــام لل6Vلــة وســKف ت)فــ% لــ!ع` لe)ــان فــي االفــ#اد والn6سOــات و الGــ#Tات للO6ــاه
 الق#JU العاجل .

الGـc# للq6ـادرة ال/ـي تقـ!م بهـا ال?�4?ة الع*x]ة للx*Z]ة والPقافة والعلـ=م مقـ$مًا  –تA$ث ال$ZS=ر / مA?$ ول$ أع?*  -
V6)ـه م)Vـة لn6سOـات الع6ـل الع#Qـي الG6ـ/#ك معالي االمـ&@ العـام ، وتقـ!م -ال/عـاز9 للGـعJ اللe)ـاني واع/eـ# تلـ� ال

ل!ع` لe)ان وال�Bام ب!ورها في �ل االزمات ، واوضـح ان االل�OـK -ـادر -الـ!ع` ال6ع)ـ9K مـ@ خـالل الBeـان والO6ـان!ة 
 KـــOـــل فـــي م=ـــال اخ/:اصـــه ، وقامـــ� االل�T `فـــي العـــال @U#ـــ&&zـــان ، ونـــ!اء االســـ/غاثة ل�ـــل ال(eل JـــعGـــة لUوال/ع�

وتKصـل)ا فـي ال#صـ! االولـي  وقع�مع الل=)ة الB(}Kة اللe)انBة لل#ص! االولي أله` االض#ار ال/ي -االت:ال الq6اش# 
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مل&ـKن دوالر 300مe)ى ت#اثي تy#ر -cGل Tامل ، وتق!ر ال�6Bة األولBة -VـKالي  640وتق!ر ال�6Bة االولBة الى ان 
لق_ـاع الzـاص والعـام ، -االضـافة الـى م!رسـة -ا 140، وفي الق_اع ال/#Qـ9K أوضـح ان ال6)_قـة تـأث# م)هـا حـKالي 

اض#ار ال6/احف والO6ـارح الe)انBـة ال/ـي لـ` یـ/` ت�6Bهـا -Gـcل نهـائي ح/ـى االن ، هـ%ه االضـ#ار االولBـة ال/ـي عeـ#ت 
ع)هــا الل=)ــة الB(}Kــة فــي لe)ــان وهــي تفــKق قــ!رات ال6s(6ــات ومnسOــات الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك ، لــ%ل� d=ــJ ان 

U#&&zل ل=)ـة مـ@ ال=امعـة نع6ل اس/غاثة م@ ال&cـG/ـة بBQ#ـاب مـ@ ال=امعـة العOد ،واق/ـ#ح فـ/ح حKل!ع` ه%ه ال=ه  @
الع#BQـة وال6s(6ــات واالتVــادات ال/ا-عــة لل=امعــة -االضــافة الـى ال=انــJ اللe)ــاني ل#صــ! االضــ#ار وتOــ&&# الOVــاب ، 

KــOد االل�Kــة ، وعــ@ جهــdــة و ال6ادUK(ــاع!ات ال6عO6عــ!ی@ ه6ــا الqــه` بOعلــى  وهــ%ه الل=)ــة ت KــOــ� االل�T#ف یKــOف
مOــاع!ة الل=)ــة الB(}Kــة اللe)انBــة -ال)Oــqة للq6ــاني واالنGــاءات الy/6ــ#رة ، ح&ــ� قــام االل�OــK بــ!ع` الل=)ــة الB(}Kــة 
اللe)انBــة -الO6ــاع!ات الف)Bــة واللKجOــ/Bة وال/=ه&ــ�ات واالنyــ6ام لف#Uــ� رصــ! اح/Bاجــات لe)ــان الف)Bــة ، وQ)ــاء القــ!رات 

ال/#UKQــة ، ومOــاع!ة لe)ــان -ــاج#اء مOــVة علــى االضــ#ار ال/ــي أل6ــ� -ال6/ــاحف والK6اقــع االث#Uــة الlقاBCــة والعلB6ــة و 
وال/#اثBة في لe)ـان ، وال/ـ!رJU فـي م=ـال الO6ـح وال/ـ#اث ، والO6ـاع!ة فـي اعـادة ال6/ـاحف 6Tـا Tانـ� قeـل االنف=ـار، 

_z6ــة ومعهــ! الBQ#ث وال!راســات العKــVqف#ها معهــ! الK&ة ســBف&# مــ)ح دراســKع� وتــqــان بــ(eــات -القــاه#ة ، ومــ! ل}K
ال�/ـــJ وال6ق/)Bـــات ال/ـــي تـــ!خل فـــي ا{ـــار اخ/:ـــاص ال6s(6ـــة ، وتقـــ!d` دورات ت!رBeUـــة حـــKل تـــ#مB` الK_z6{ـــات 
وB�BTــة الVفــا¦ عل&هــا وصــBانة الq6ــاني االث#Uــة ال/ــي اتلفهــا االنف=ــار ، وت)sــB` دورات ت!رBeUــة لل6!رســ&@ علــى ان/ــاج 

لe)ــاني ، وال6ــ!ارس االن  300000لــB` عــ@ -عــ! )  خاصــة ان عــ!د الG6ــ#دی@ وصــل مــKاد تعلB6Bــة مف/Kحــة ( ال/ع
مz::ــة للG6ــ#دی@ ومــع ب!اdــة العــام ال!راســي ال=ــ!د9 ســ/sه# مGــcلة اخــالء ال6ــ!ارس ح&ــ� انــه البــ! مــ@ عــKدة 

!رBeUـــة ال_فـــل اللe)ـــاني الـــى ال6ـــ!ارس ، لـــ%ل� ســـVB/اج لe)ـــان الـــى "ال/علـــB` عـــ@ -عـــ!"  وال6):ـــات ال#قB6ـــة ودورات ت
لل6عل6ــ&@ مــ@ اجــل صــBاغة الUK/V6ــات ال/#UKQــة عــ@ -عــ! ، ، واوضــح ان االل�OــK مOــ/ع! لــ!ع` لe)ــان فــي م=ــال 
ال6):ات ال#قB6ة االل�/#ونBة والUK/V6ـات ال/#UKQـة وت)sـB` دورات فـي م=ـال ال/علـB` االل�/#ونـي واق/ـ#ح ال6ـ!ی# العـام 

 Kم ان تقــKقافــة والعلــlــة والBQ#/ــة للBQ#6ــة العs(6ــة للBIK(ــة الBQ#ــادات العVــ/#ك واالتG6ــي الQ#ــات الع6ــل العOOسnم م
-z6ا{qـــة ادراة الs(6ـــات واالتVـــادات الع#BQـــة لعـــ#ض مق/#حـــات للO6ـــاع!ات ال6ادdـــة والع&)Bـــة ، علـــى ان تقـــKم ادارة 

 Kان ی Jــاع!ات ،ك6ــا {الــO6ــ&&# هــ%ه الO/ــاء ل=)ــة لGــع هــ%ه ال6ق/#حــات وانB6=/ــة بBQ#ــادات العV6ــات واالتs(6جــه ال
الOVــاب للB(eــة ال/BVــة وzU:ــ� جــ�ء م)ــه ل/ــ#مB` مــا اتلفــه االنف=ــار لل6/ــاحف وال6ــ!ارس اللe)انBــة والq6ــاني االث#Uــة 
والO6ــارح اللe)انBــة، للVفــا¦ علــى الهUKــة اللe)انBــة ، واكــ! ان ال6s(6ــة ســ/sل عــ&@ ســاه#ة ل/)ف&ــ% هــ%ه ال6=ــاالت فــي 

 6ا ت6ل� م@ وسائل مادdة وخe#ات .م=ال تz::ها eT&� خe#ة ع#BQة تOعى ل!ع` لe)ان -

-  m*Hu?ر / فای� ال=ZS$ث ال$Aـة   -ت[x*ارتـه ال?ـ$ی* العـام ل?�4?ـة الع?ـل العUـادرة معـالي األمـ&@ العـام وزq6- ـًاqم#ح
الq6ارTة للe)ان في ه%ا الKق� الVـ#ج ، وتقـ!م -الGـc# الـى معـالي االمـ&@ العـام ل=امعـة الـ!ول الع#BQـة واالمـ&@ العـام 

Oــف&# الــ!K/Tر / 6Tــال حOــ@ علــى ومــ!ی# ادارة ال6s(6ــات واالتVــادات الع#BQــة ل/Vــ#Tه` الOــ#Uع لK6اجهــة الO6ــاع! ال
وت6)ـي ان وقـ!م ال/عـاز9 ألسـ# الGـه!اء و ت6)ـى الGـفاء العاجـل لل6:ـاب&@ وال=#حـى، االزمة ولـ!ع` لe)ـان الGـق&� ، 

تVــادات الع#BQــة ال)BIKــة ، وتV6ــKر ح!یlــه ال یــ/` تGــ/&� لل=هــKد ال/ــي تeــ%لها مnسOــات الع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك واال
واكــ$ حــKل شــق&@ الGــ� االول الO6ــاه6ات ال6ق!مــة لGــعJ لe)ــان ، والGــ� الlــاني هــK مــا -عــ! Tارثــة م#فــأ ب&ــ#وت ، 

ان الGـعJ اللe)ـاني Vd/ـاج االن الـى مOـاه6ات مادdـة  وع&)Bـة ، وتقـ!م -6ق/ـ#ح  ال?$ی* العام ل?�4?ـة الع?ـل الع*x]ـة
eم �B:zافقـة مـ@ ال6=لـ; االق/:ـاد9 ان ی/` تKـ/#ك و -قـ#ار مG6ـي الQ#ـات الع6ـل العOسnزع علـى مKلغ ثاب� یـ

واالج/6اعي  یل�م جB6ع مnسOـات الع6ـل الع#Qـي الG6ـ/#ك ان تOـاه` -q6ـغ مVـ!د لـ!ع` لe)ـان ،  ومـ@ ی#Uـ! ان ی�Uـ! 
6ــع مــ@ مnسOــات الع6ــل عــ@ هــ%ا الe6لــغ Odــ/_Bع ان ی�Uــ! ، وQال/ــالي نOــ/_ع ال/Vــ#ك مــ@ خــالل هــ%ا الe6لــغ ال6=

ــای� ال?Huــ*m الع#Qــي الG6ــ/#ك ،  ان ت:ــل الO6ــاع!ات اوًال الــى ال:ــل&J االح6ــ# اللe)ــاني  ك?ــا اقZــ*ح الــ$ZS=ر / ف
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والهالل االح6# اللe)اني ، ح&� انه` ال=هة الKح&!ة ال/ي على دراdة -cل ما Vd/اجه شـعJ لe)ـان ال6)�ـKب، واوضـح 
ال -ــا{#اف االن/ــاج لــ!یها الK6جــKدة فــي لe)ــان ، والl6/6لــة فــي وزارة الع6ــل ان م)6sــة الع6ــل الع#BQــة تقــKم -االت:ــ

اللe)ــاني واتVــاد الع6ــال اللe)ــاني واصــVاب الع6ــل ، 6Tــا اق/ــ#ح تGــc&ل وفــ! م:ــغ# ل�Uــارة لe)ــان للKقــKف علــى ارض 
Kد الq6عlـ#ة أوضـح ان هـ!ف االج/6ـاع هـK تKح&ـ! ال=هـوفـي خZـام م$اخلZـه الKاقع ومع#فة االح/Bاجـات الyـ#ورUة ، 

فـي ا{ـار م)Ksمـة جامعـة الـ!ول الع#BQـة وأكـ! علـى دعـ` م)6sـة الع6ـل الع#BQـة لل=6هKرUـة اللe)انBـة وشـعeها الGــق&� 
 وت6)ي ان Vdق� االج/6اع ما ن:Ke الBه ل!ع` الGعJ اللe)اني الGق&� . 

ــ$ZS=ر / مA?ــ$ بــG علــى S=مــان   - وقــ!م الGــc# ل6عــالي االمــGH العــام ل?_لــb وزراء ال$اخل]ــة العــ*ب  –تAــ$ث ال
األم&@ العام ل=امعة ال!ول الع#BQة على مqادرتـه الOـ#Uعة ال_&qـة ، وتقـ!م -الGـc# الـى االمـ&@ العـام الO6ـاع! الOـف&# 
الــــ!K/Tر/ 6Tــــال حOــــ@ علــــى االمــــ&@ العــــام الO6ــــاع! رئــــB; ق_ــــاع الGــــnون االق/:ــــادdة ومــــ!ی# ادارة ال6s(6ــــات 

االج/6اع الهام ،وق!م ال/عاز9 الس# الGه!اء والGـفاء العاجـل لل6:ـاب&@،  واالتVادات الع#BQة على جهKده` لعق! ه%ا
ال6Vاdــة  م=ـالواوضـح الـ!ع` ال6قـ!م مــ@ م=لـ; وزراء ال!اخلBـة العـ#ب والــ%9 ی/l6ـل فـي جـانe&@ ال=انــJ االول فـي 

; -ـادرت فـي تقـ!d` ال6!نBة وال=انJ الlاني ال6=ال االم)ي ، فالqO(eة لل6Vاdة ال6!نBة Tل ال!ول االعyاء في ال6=لـ
مOـــاع!ات �6Bـــة فـــي هـــ%ا ال6=ـــال ســـKاء عـــ@ {#Uـــ� ارســـال ال6ـــKاد االغاثBـــة واراســـال فـــ#ق االنقـــاذ وال/ـــ!خل الOـــ#Uع 
لK6اجهــة االزمــة والKقــKف -=انــJ شــعJ لe)ــان ، واالمانــة العامــة ل6=لــ; وزراء ال!اخلBــة العــ#ب -:ــ!د ال/)Oــ&� مــع 

 ، S?ــا أشـار األمـGH العــام ل?_لـb وزراء ال$اخل]ـة العــ*با ال6=ـال ، الـ!ول الع#BQـة ل/قـ!d` م�Uـ!ًا مــ@ الـ!ع` فـي هـ%
الى انه في ن_اق  م=ل; وزراء ال!اخلBة الع#ب یـ/` انGـاء مOـ/Kدع ع#Qـي لل_ـKار� یـ/` BCـه تzـ�U@ ال6ـKاد االغاثBـة 

اBCـًا علـى مK/Oدعات ع#BQة تKزع جغ#  4ل/�Kن جاه�ة لالرسال في مlل ه%ه الVاالت ، وه)اك ات=اه ان Kcdن ه)اك 
ال6)_قة الع#BQة -V&ـ� Odـهل تقـ!d` الO6ـاع!ات للـ!ول الع#BQـة وقـ� الVاجـة ال&هـا ، عل6ـًا ان مKضـKع تzـ�U@ ال6ـKاد 
ال6/ف=ـــ#ة والz_ـــ#ة ســـ�e لالمانـــة العامـــة لل6=لـــ; دراســـ/ه فـــي اج/6اعـــات ال6Vاdـــة االم)Bـــة ولـــ!N ال6=لـــ; دراســـات 

ان االمانـة العامـة ل6=لـ; وزراء ال!اخلBـة العـ#ب ت/Kاصـل مـع وتKصات في ه%ا الGـأن ، وQال)Oـqة لل6=ـال االم)ـي فـ
ال=هــات الz6/:ــة فــي لe)ــان ل/)Oــ&� االح/Bاجــات مــع الــ!ول االعyــاء ، وهــ%ا ســKف cdــKن مVــKر ال6ــnت6# ال6قeــل 

 #e6فKعق! فــي نــBانئ الــ%9 ســKــ!ود وال6_ــارات وال6ــVر  2020ل#ؤســاء اجهــ�ة االمــ@ والKــVن هــ%ه ال�ارثــة مK�/وســ ،
ك?ـا اوضـح االمـGH العـام ل?_لـb وزراء ع!ة اج/6اعات هامة مlل اج/6ـاع قـادة الGـ#{ة واالمـ@ الع#Qـي ، اع6ال  ل

ان ه)ــاك الع!یــ! مـ@ االج/6اعــات ســ/�Kن Tارثــة م#فــأ ب&ـ#وت مVــKرًا للــ!روس والعeــ# لالســ/فادة مــ@  ال$اخل]ــة العــ*ب
 ، N#هال)/ائج ل/الفي ت�#ار ه%ه ال�ارثة م#ة اخZام م$اخلZـة تق! وفي خBQ#ل6عالي االم&@ العـ` ولل=امعـة الع #cGم -ال

 والق_اع االق/:اد9 على ال/V#ك الU#Oع للKقKف -=انJ الGعJ اللe)اني الGق&� . 

ورحـq6- Jــادرة االمــGH العــام ال?sــاع$ `االتAـاد الع*xــي للالنZ*نــ£ واالتBــاالت   –تAـ$ث الــ$ZS=ر / H?Sــل م�ـ*زل  -
ع االق/:ــاد9 ولOــعادة االمــ&@ العــام الO6ــاع! رئــB; الق_ــاع االق/:ــاد9 معــالي األمــ&@ العــام وتقــ!م -الGــc# للق_ــا

ومــ!ی# ادارة ال6s(6ــات واالتVــادات الع#BQــة لهــ%ه الq6ــادرة ال66&ــ�ة وال_&qــة مــ@ اجــل دعــ` لe)ــان ، واث)ــي علــى جB6ــع 
% مــــ@ شــــ#Tات 75ال6ق/#حـــات ال6ق!مــــة مــــ@ مnسOــــات الع6ــــل الع#Qــــي الG6ــــ/#ك ، واوضــــح ان االنف=ــــار اصــــاب 

)KلKجBـا ال6علKمــات وهـ` فــي ب&ـ#وت وضــKاح&ها ، وانـه -O6ــVة صـغ&#ة اســ/_اع االتVـاد تV!یــ! مائـة شــ#Tة ُدمــ#ت ت�
-Gــcل Tلــي او ج�ئــي ، وتVــ!ث عــ@ اح/Bاجــ� ق_اعــات ال6علKماتBــة االت:ــاالت فــي لe)ــان ، واكــ! ان هــ%ا الق_ــاع 

ال/ي لVق� -6#فأ ب&ـ#وت ، واكـ! ان لe)ـان هام ج!ًا لل)هKض -االق/:اد والT 9%ان عاني م)ه مGاكل قeل النف=ارات 
االن -Vاجــة ماســة الــى الــ!ع` ال6ــاد9 واللKجOــ/ي ح/ــى تOــ/_Bع ان تع6ــل وتفعــل هــ%ا الق_ــاع لل)هــKض -االق/:ــاد 

وابـ!9 اســ/ع!اد   Hardwar – Internet Connectionاللe)ـاني ، وح:ـ# عــ!د مـ@ االح/Bــادات الl6l6لـة فـي 
 nسOة/ اتVاد  تOاع! ه%ا الق_اع الهام . االتVاد لل/عاون مع ا9 م)6sة / م
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-  z*Sر / اب*ا¥]7 اب= ذ=ZS$ث ال$Aالعـ*ب   –ت GHـ_Z4?ـاد  العـام للAالعـام لالت GHـادرة معـالي األمـ&@ االمq6- Jورحـ
العـــام وتقـــ!م -الGـــc# للق_ـــاع االق/:ـــاد9 ولOـــعادة االمـــ&@ العـــام الO6ـــاع! رئـــB; الق_ـــاع االق/:ـــاد9 ومـــ!ی# ادارة 

 االعــــ!ادVــــادات الع#BQــــة ، وقــــ!م ال/عــــاز9 الســــ# ضــــVاdا االنف=ــــارات ، واشــــار ان االتVــــاد -:ــــ!د ال6s(6ــــات واالت
، واس/6#ارًا للq6ادرات ال/ي d_لقها االتVـاد العـام  21/8/2020لل/sاه#ة االعالمBة الB�6/=6ة تyام)ًا مع لe)ان یKم 

ـــال6=/6ع ال6ـــ ـــة وال6/علقـــة - BQ#ا العdـــاyـــ&@ العـــ#ب لل/فاعـــل مـــع القV/(6ـــة لل=B/ـــة ن BIـــاكل االج/6اG6ـــي والQ#ني الع!
األزمــات الع#BQــة ، وت6اشــBا و�حOاًســا م)ــه وتفــاعًال مــع ال6ــKا{@ اللe)ــاني علــي اخــ/الف م%ا�qــة وعقائــ!ه وان/6اءاتــه ، 

قــ#ر االتVــاد أن dقــ!م Tــل مال!dــه مــ@ إمcانBــات للO6ــاه6ه فــي ال/B�zــ� عــ@ الGــعJ اللe)ــاني م)اشــ!ًا ال6=/6ــع  فقــ!
Q#قـ!م مـع ال6=/6ـع ال6ـ!ني ال6!ني العd وأن @Uـ#رy/6اآلالم ع@ ال �B�z/ف ل#sان في ه%ا ال(eام@ مع لy/ي ان ی

خ!مـة اإلنOـانBة وال�ـO- ¥Bـالم وح#Uـة وT#امـة وهـي الq6ــاد� الOـامBة ال/ـي d=ـJ أن تقـKد الع6ـل الع#Qـي الG6ــ/#ك ، 
ـــه ـــ!م اإلتVـــاد العـــام لل6)/=ـــ&@ -cـــل اتVادات ـــة  وتق BQ#ـــة -الـــ!ول العB6Bـــة االقلBـــة إعالم B�6/=مـــًا  -ـــإ{الق ح6لـــة مKUو

أغOـــ_; القـــادم تGـــارك -ـــه عـــ!د مـــ@ الق)ـــKات  21لل/yـــام@ مـــع الGـــعJ اللe)ـــاني d_لـــ� مـــ@ ع6ـــان یـــKم ال=6عـــة 
والGــ�qة العامــة لالذاعــ&@ العــ#ب  الفyــائBة الع#BQــة ال#ســB6ة والzاصــة وشــcqة الeــ� الG6ــ/#ك وه&aــة الeــ� الفyــائي 

وال6!ی)ة االعالمBة جاسKc -ع6ان وQعـ� الn6سOـات واالتVـادات الع#BQـة ال6ه/6ـة  ب والq�Gة العامة للe6!ع&@ الع# 
-القyــBة اللe)انBــة والGــأن اإلعالمــي والع6ــل الع#Qــي الG6ــ/#ك لل/yــام@ ال�امــل مــع ال6ــKا{@ اللe)ــاني فــي مKاجهــه 

B�6ات الهـالل االح6ـ# Tـل تqعات االنف=ار ال�ارثي في م#فأ ب&#وت والع6ل علي الO6اه6ة اإلعالمBة واإلعالنBة ل=
في بل!ه وQأرقام حOا-اته` ل=6ع ال/e#عات ل6عاونة الGعJ اللe)اني تz_ي ه%ه االزمة والGdع# الK6ا{@ اللe)ـاني -ـأن 
أشقاءه الع#ب في Tل مcان معه وGU!ون م@ أزره ، و{الJ الG6ارTة  في ه%ا ال&ـKم واخ_ـاره -6ـا تق!مKنـه فـي هـ%ا 

ل االح6ـ# فـي Tـل الـeالد الع#BQـة ، واوضـح ان االتVـاد dقـKم بeـ� االخqـار واالعـالن ال&Kم م@ خـالل جB�6ـات الهـال
عـــ@ ال/e#عـــات وح:ـــ#ها {ـــKال ال&ـــKم علـــي الهـــKاء اوال -ـــاول ، ح&ـــ� إن الG6ـــارTة فـــي هـــ%ا ال&ـــKم تlـــ#9 الG6ـــارTة 

االتVـاد ی/Kجـه الـي ال6=/6ــع  وان .الB�6/=6ـة الK6ازUـة للe)ـان -ــال/Kاز9 مـع مـا تقـKم -ــه الـ!ول ال6انVـة لل!ولـة اللe)انBــة
ال6ــ!ني اللe)ــاني -6ــ! یــ! الO6ــاع!ه معــه ل/z_ــي هــ%ه االزمــة -أقــل الOzــائ# وفــي خ/ــام م!اخل/ــه تقــ!م -الGــc# ال=�Uــل 
وال/قــ!ی# مOــqقا للG6ــارTة فــي هــ%ا ال&ــKم ال6ف/ــKح والeــ� الG6ــ/#ك الــ%9 خ:ــ� لل/yــام@ مــع الGــعJ اللe)ــاني مــ@ 

 6ل الع#Qي الG6/#ك.خالل ال6ه/z- @&6!مة و�ث#اء الع

-  m*Hر / اب*ا¥]7 ال$خ=ZS$ث ال$A4?]ـة ال�را\]ـة  -تZـة لل[x*ـادرة معـالي األمـ&@ ال?ـ$ی* العـام لل?�4?ـة العq6- Jورحـ
العام ال_&qة واالس/=ا-ة الU#Oعة ل�Uارته لe)ان ، وتق!م -ال/عاز9 للGعJ اللe)اني ج#اء االنف=ـار وت6)ـي عاجـل الGـفاء 

الcG# لألمانة العامة لل=امعة ولOعادة االم&@ العـام الO6ـاع! رئـB; الق_ـاع االق/:ـاد9  لل6:اب&@ وال=#حى ، وق!م
ومــ!ی# ادارة ال6s(6ــات واالتVــادات الع#BQــة لل/#ت&ــJ لعقــ! هــ%ا االج/6ــاع الهــام ،واوضــح ان ال6s(6ــة الع#BQــة لل/)B6ــة 

مـ@ الغـ%ائي وال/)B6ـة ال�رBIـة ، ال�راBIة س/e%ل اق:ـى جهـ!ها للKقـKف -=انـJ اشـعJ اللe)ـاني خاصـة فـي ق_ـاع اال
وقــ! تKاصــل� ال6s(6ــة مــع وزUــ# ال�راعــة اللe)ــاني للKقــKف علــى ح=ــ` الــ!مار الــ%9 اصــاب الKحــ!ات العاجلــة فــي 
ال/)B6ة ال�راعة واالم@ الغ%ائي والV=# ال�راعي في م#فأ ب&#وت وال%9 ُدم# -ال�امـل ، وهـ%ه الKحـ!ات هـي الO6ـKaلة 

واعلـG الـ$ZS=ر الفOایل والV6اص&ل وق! ب!N جلBًا الVاجة ال6اسة الى اعادة ب)ائهـا ، ع@ اج#اء الفKVصات وادخال 
 m*Hب  ال$خK6ار ال6_لـl/یـ! ح=ـ` االسـ!Vال�راعي وت` -الفعـل ت #=Vة ال/!خل العاجل في اعادة ب)اء وح!ة الdع@ ب!ا

واوضــح ان ال6s(6ــة قــ!م�  العــادة تأه&ــل هــ%ه الKحــ!ة -:ــKرة فاعلــة الســ/�6ال الع6ــل ال�راعــي فــي م#فــأ ب&ــ#وت ،
لل6=لـــ; االق/:ـــاد9 واالج/6ـــاعي مqـــادرة "تVق&ـــ� االمـــ@ الغـــ%ائي "وال)ات=ـــة عـــ@ مKاكqـــه اهـــ!اف ال/)B6ـــة الO6ـــ/!امة 
وتKاكJ اydًا ما اصاب العال` م@ جائVة KTرونا ، وه%ه الq6ادرة ته!ف لGV! ه6` ال!ول الع#BQـة فـي قyـاdا االمـ@ 

O6ــــ/!امة ، وت6)ــــى ان cdــــKن ال6=لــــ; االق:ــــاد9 واالج/6ــــاعي -l6ا-ــــة رافعــــة لهــــ%ه الغــــ%ائي ، وال/)B6ــــة ال�راBIــــة ال
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الq6ادرة، وال/#T&� في ا{ار الq6ادرة ال6ق/#حة ل!فع اج)!ة االم@ الغ%ائي فـي الـeالد ال/ـي لـ!یها �ـ#وف خاصـة وم)هـا 
تــألKا جهــ!ًا ان تقــ!م للe)ــان لe)ــان ،واكــ! ان لــ!N ال6s(6ــة ال�l&ــ# الــc6d 9%ــ@ تق!6dــه ل=B6ــع الــ!ول الع#BQــة وانهــا لــ@ 

والــ!ول الع#BQــة ذات الsــ#وف الzاصــة مــا تOــ/_Bع تق!6dــه وان الع6ــل ســKcBن م#Tــ�ًا علــى االمــ@ الغــ%ائي وال/)B6ــة 
 ال�راBIة ح/ى نB_/Oع تأسB; االم@ الغ%ائي الO6/!ام فى ال6)_قة الع#BQة .

-  �Iر / اش*ف ع5$ الع�=ZS$ي-تق$م الx*اد العAالعام لالت GHـة  االم�H5امة وال$Zs?4?]ة الZـه عـ@ للBC #ـeـاب ع_z-
األمــ&@ العــام الO6ــاع!  -كامــل ال/قــ!ی# ل6عــالي األمــ&@ العــام لل=امعــة ومعــالي الOــف&# الــ!K/Tر/ 6Tــال حOــ@ علــي

مـ!ی# ال6s(6ـات واإلتVـادات علـى مـا یـ/` مـ@ جهـKد حl&lـة لO6ـاع!ة الGـعJ  -وسعادة الKزU# مفKض/ م6V! خ&ـ# 
/=اوز األزمة والفاجعة ال/ي 6d# بها وGUع# بها Tل مKا{@ ع#Qي ،وعe# ع@ ع6&ـ� تyـام)ه مـع اللe)اني الGق&� ل&

الGعJ اللe)اني الGق&� واع#ب ع@ -الغ اسفه للVادث األلB` ال%9 أل` -الGعJ اللe)اني ،وافاد انه فـي إ{ـار تKجهـات 
مGـارTة اإلتVـاد {qقـا لإلمcانBـات ال6/احـة ومqادرة جامعة ال!ول الع#BQة الK6ق#ة ل/z_ـي األزمـة وماخلف/ـه مـ@ آثـار و 

كe&ــ� مــ@ ب&ــKت الezــ#ة الع#BQــة وال/ــي c6dــ@ لإلتVــاد الع#Qــي لل/)B6ــة الO6ــ/!امة والa&eــة أن dقــ!مها للGــعJ الGــق&� 
ك!ع` لKجO/ي هB� Kام خe#اء م@ األسات%ة والعل6اء م@ أعyاء اإلتVاد ب/ق&B` األث# الa&eي ال)ـاج` عـ@ اإلنف=ـار فـي 

والKVqث الBa&eة -=امعة ع&@ شq} ;6قا إلتفا�Bـة الG6ـ/#Tة ب&)ه6ـا -اإلسـ`  ال!راساتوت -ال/عاون مع معه! م#فأ ب&# 
، إلعــ!اد ال!راســات الBa&eــة الالزمــة إلعــادة ال/ــKازن لل6)_قــة، 6Tــا c6dــ@ �Bــام خeــ#اء وأســات%ة ( IEUS ) الG6ــ/#ك

ل_اقـة الO6ـ/!امة ال/ـا-ع لإلتVـاد والـyd 9%ـ` م/z::&@ في م=ال ال�ه#Qـاء وال_اقـة مـ@ أعyـاء ال6=لـ; الع#Qـي ل
الع!ی! م@ الez#اء والعل6اء م@ الK{@ الع#Qي فـي هـ%ا ال6=ـال بVqـ� اآلثـار ال/ـي ن/=ـ� عـ@ تـ!م&# الB(eـة ال�ه#BQـة 

  .وتق!d` ال!راسات الف)Bة الzاصة -eOل إعادتها

- aمل mادBZاع االقuالق b[اع$ رئs?العام ال GHـ£ `ع$ ذل¨ ق$م سعادة االم_Zـي نZص]ات ال=Zاه7 ال Gا عB
 عG ال?4اقkات اث4اء االجZ?اع ووضع خ*uIة ¡*I~ ل?a*جات هiا االجZ?اع، 

ب/6lـ&@ الـ!ور ال=ـKه#9 ل=B6ـع ال6s(6ـات الع#BQـة الz/6::ـة ومnسOـات الع6ـل الع#Qـي الG6ـ/#ك واخ//` االج/6ـاع  -
TــارG6فــي االج/6ــاع، وقــ!م ال @&TــارG6ــة الBIK(ــة الBQ#ــادات العVوالع#فــان واالت #cــGــات الdن فــي االج/6ــاع أوفــي آK

العـام الO6ـاع!  االمـ&@ل�ل م@ معالي االم&@ العام ل=امعة ال!ول الع#BQة وسعادة الOـف&# الـ!K/Tر 6Tـال حOـ@ علـى 
، والKزU# ال6فـKض / م6Vـ! خ&ـ# عeـ! القـادر مـ!ی# ادارة ال6s(6ـات واالتVـادات الع#BQـة ،  االق/:اد9رئB; الق_اع 
ة ال6s(6ـــات واالتVـــادات الع#BQـــة الـــ%ی@ ســـاهK6ا فـــي االعـــ!اد وال/yVـــ&# لهـــ%ا االج/6ـــاع ،ول6/ـــا-ع/ه` ومـــ�Kفي إدار 

 الl&lVة في ه%ا الK6ضKع و�دارته` ال6BcVة.

ك6ــا تـــ` تقــ!d` الGـــc# والع#فـــان الــى االكادB6dـــة الع#BQـــة للعلــKم وال/�)KلKجBـــا وال)قــل الVqـــ#9 علـــي جهــKده` فـــي نقـــل  -
-ـه  والzـ#وج، وتKف&# Tافة االح/Bاجـات الف)Bـة ال6_لQKـة لعقـ! االج/6ـاع، Video Conferenceاالج/6اع عe# ال 

  على ال)KV ال6#ضي.

  -في ضKء ال6)اقGات ال/ي ج#ت اث)اء االج/6اع ت` االتفاق على ال/KصBات ال/الBة: 

ل45ـاني ُ{?ـ=ل فZح حsاب مB*في `االمانة العامة ل_امعة ال$ول الع*x]ة لـ$ع7 واغائـة وال�ZـامG مـع الkـع^ ال .1
 مG ال?Bارف وم�سsات الI=?Zل الع*x]ة وم�سsات الع?ل الع*xي ال?Zk*ك.

ألف دوالر أم#cUي dقـ!م إلـى  50ق!م ال�T#6 الع#Qي ل!راسات ال6)ا{� ال=افة واالراضي القاحلة دع` مالي -�6Bة  .2
 .ال=هة ال/ي تV!دها األمانة العامة ل=امعة ال!ول الع#BQة في ال=6هKرUة اللe)انBة

تcG&ل ل=)ة م@ ال6s(6ات الع#BQة ومnسOات الع6ل الع#Qي الG6/#ك واالتVادات الع#BQة الG6ـ/#ك ل�Uـارة م)ـا{�  .3
 ال/ف=&# في م#فأ ب&#وت وتق!d` ال!ع` الى لe)ان للKقKف على ارض الKاقع ومع#فة االح/Bاجات الB�B�Vة.
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4. G6ي الQ#ات الع6ل العOسnة ومBQ#ادات العVت6# مل/قي االتnـة، عق! مBان(eاء االزمـة اللKك فـي اسـ#ع وقـ� الح/ـ#/
على ان تz:� ال!ورة القادمة لل6ل/قي ل/ق!d` ال!ع` لل=6هKرUـة اللe)انBـة وان dعقـ! علـى هـام¥ ال6ـnت6# اج/6ـاع 

 الJ/c6 ال/)ف&%9 ال!ائ` ل6ل/قى االتVادات الع#BQة وU/` ان/zاب رئB; الJ/c6 ال/)ف&%9 لل�Bام -ع6له الFK(6 -ه. 

إدارة  –@ مnسOـات الع6ــل الع#Qـي الG6ـ/#ك واالتVــادات الع#BQـة ال)BIKـة مKافــاة األمانـة العامـة لل=امعــة ال_لـJ مـ .5
-6ق/#حاتها وم#ئBاتها ل!ع` ومOان!ة ال=6هKرUة اللe)انBة، (ال6ادdـة والع&)Bـة والف)Bـة)، -ال6s(6ات واالتVادات الع#BQة

 Bع ه%ه ال6ق/#حات.على ان تقKم ادارة ال6s(6ات واالتVادات الع#BQة ب/=6

ت�B:z مeلغ ثاب� یـKزع علـى مnسOـات الع6ـل الع#Qـي الG6ـ/#ك وQقـ#ار مـ@ ال6=لـ; االق/:ـاد9 واالج/6ـاعي  .6
 یل�م جB6ع مnسOات الع6ل الع#Qي الG6/#ك ان تOاه` -e6لغ مV!د ل!ع` ال=6هKرUة اللe)انBة.

االت:ــال -n6سOـات الع6ــل الع#Qــي  –#BQــة ادارة ال6s(6ــات واالتVـادات الع-ال_لـJ مــ@ االمانــة العامـة لل=امعــة   .7
مGــ/#ك واالتVــادات الع#BQــة الz/6::ــة ومnسOــات ال/UK6ــل الع#BQــة ال/ــي تغ&eــ� عــ@ الG6ــارTة فــي االج/6ــاع، 

 لlVها على تق!d` الO6اع!ات وال/e#عات ال6ادdة والع&)Bة لل=6هKرUة اللe)انBة. 

ل=امعــة الــ!ول الع#BQــة تz:ــ� لGــعJ لe)ــان وUــ/` ت)sــB` تsــاه#ة ت=B6ــع تe#عــات تVــ� اشــ#اف األمانــة العامــة  .8
اإلعــالن ع)هــا وال/ــ#وUج لهــا مــ@ قeــل األمانــة العامــة لل=امعــة لGVــ! Tــل القــNK مــ@ مnسOــات وم)6sــات الع6ــل 
الع#Qــــي الG6ــــ/#ك ومnسOــــات ال/UK6ــــل ومnسOــــات ال6=/6ــــع ال6ــــ!ني -6ــــا cdفــــل ت=B6ــــع أكeــــ# قــــ!ر مc6ــــ@ مــــ@ 

 .الO6اه6ات ل!ع` ال=6هKرUة اللe)انBة

�Bام جB6ع ال6s(6ات الع#BQة الz/6::ة ومnسOـات الع6ـل الع#Qـي الG6ـ/#ك ب/z:ـ�B ومyـة اشـهارUة للVـ�  .9
 على مOاع!ة لe)ان م@ خالل ت)ف&% أنG_/ها ومKاقعها االل�/#ونBة. 

ـــة تV!یـــ! ح=ـــ` االضـــ#ار -الBeانـــات وال6علKمـــات الTn6ـــ!ة ومـــ@  .10 Bان(eـــة الل UرKـــة -ال=6هB(مـــ@ ال=هـــات ال6ع Jـــ ال_ل
 ر الK6ثKق ف&ها ومKافاة األمانة العامة لل=امعة بها في أق#ب اآلجال.ال6:اد

تقــ!م� Tــل مــ@ االكادB6dــة الع#BQــة للعلــKم وال/�)KلKجBــا وال)قــل الVqــ#9، وال6s(6ــة الع#BQــة لل/#BQــة والlقافــة والعلــKم  .11
 ال=6هKرUة اللe)انBة.(معه! الKVqث وال!راسات الع#BQة ومعه! الK_z6{ات الع#BQة) ب/ق!d` م)ح دراسBة لQKO(6ي 

 تق!م� االكادB6dة الع#BQة للعلKم وال/�)KلKجBا وال)قل الVq#9 -ال6ق/#حات ال/الBة: .12
ü  مــاتKــات ال6علBجKلK(مــة ت�Ks(ــة فــي م&)ــاء ت)ف&ــ% مB6dل ال6/�املــة ال/ا-عــة لألكادKلــVة الT#وال/ــي نفــ%تها شــ

 .     م# في الKق� الVالي{#ابل; وقام� ب/_UK#ها وتV!یlها ل/�Kن ب!یل ل6&)اء ب&#وت ال6!ُ 

ü 6هــــاB&ــــة  اعـــ!اد دراســـة وتقBجKلK(�/ـــة الB(eانئ بهـــا إلحــــ!اث الKل ال6/�املـــة لل6ــــKلــــVة الT#ــــ� شـــBـــًا وت�لBمال
ال6_لQKة ح/ى B_/Odع م&)اء {#ابل; م@ اسـ/�qال الVاوUـات والyqـائع العامـة ال/ـي بـ!أت ُتKجـه الـى م&)ـاء 

 {#ابل; ب!ًال م@ م&)اء ب&#وت ال6ُ!م#.

ü جKــة تB(ــ� االم_zــة ووضـع الB6dـ#9 ال/ــا-ع لألكادVqــ#اء فـي م=ــال االمــ@ الezــ� ع6ــل م/�امـل مــ@ الU#ـه فB
 م@ معه! دراسات االم@ الVq#9 لKضع الz_� االم)Bة ل6&)اء ب&#وت والK6انئ الع#BQة.

ü  اع!ادmaster plane  .ة م/�املةUن ه)اك رؤKها ح/ى ت�yعqانئ ب&#وت بKل مT �Q#خ_ة م/�املة ل 

م� ال6s(6ــة الع#BQــة لل/)B6ــة ال�راBIــة -6ق/ــ#ح إلعــادة ب)ــاء وحــ!ة الV=ــ# ال�راعــي الــ%9 ُدمــ# ال�امــل فــي م#فــأ تقــ! .13
 ب&#وت ن/B=ة االنف=ار ال6!م#.

تقــ!م� ال6s(6ــة الع#BQــة لل/#BQــة والlقافــة والعلــKم -6ق/ــ#ح مOــاع!ة لe)ــان -ــإج#اء مOــVة علــى االضــ#ار ال/ــي أل6ــ�  .14
ال/#اثBة في لe)ان، وال/!رJU في م=ال الO6ـح وال/ـ#اث، والO6ـاع!ة فـي اعـادة ال6/ـاحف -ال6/احف والK6اقع االث#Uة و 

 ك6ا Tان� قeل االنف=ار.
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العامــــــــة:  (مقــــــــ# األمانــــــــة ) ل6=لــــــــ; وزراء ال:ــــــــVة العــــــــ#ب53الــــــــ!ورة (وBQــــــــان قــــــــ#ارات  -
27/2/2020.( 

ـــــــــــ#ار - ـــــــــــان ق BQـــــــــــة  و B(ـــــــــــ# تق eة العـــــــــــ#ب (عVـــــــــــ; وزراء ال:ـــــــــــ ـــــــــــ!یT KـــــــــــKنف#ان;"م=ل : "ف&
10/6/2020.( 

الـــــ!ورة االســـــ/l)ائBة ل6=لـــــ; وزراء الGـــــnون االج/6اBIـــــة العـــــ#ب (عeـــــ# تق)Bـــــة وBQـــــان قـــــ#ار  -
 ).28/6/2020: "ف&!یKT Kنف#ان;"

ــــــــــــ!ورة ( - ــــــــــــ#ارات ال ــــــــــــ; وزراء الGــــــــــــqاب وال#Uاضــــــــــــة العــــــــــــ#ب43ق ــــــــــــة  ) ل6=ل B(ــــــــــــ# تق eع) 
 ).5/7/2020: "ف&!یKT Kنف#ان;"

 

 (م_ل$ مZsقل)
 

 


