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 أوال: تقارH+ وق+ارات الJDال' ال-زارHة:     

 

لل+ـــــ7احة لل<-لـــــ= الـــــ>زار: العA@ـــــي ال1ـــــادر عـــــ. ال-ل+ـــــة ال&ارئـــــة ال78ـــــان ال45ـــــامي  )1(

 CDك>ف) C-4+>رونا ال<I وسADة فKخ ) 19-ح>ل جائO17/6/2020ب4ار. 

ـــــــــي للUهA@ـــــــــاء )2( @Aـــــــــ>زار: الع ـــــــــ= ال ــــــــــCورة االســـــــــVW4ائ7ة لل<-ل ــــــــــAارات الــــ ــــــــــA وقـــــــــ  تقــــOAــــــ

 .27/7/2020ب4ارOخ 
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  ثان:ا: تقارH+ اللJان:    

-Vـــــــة الCائ<ـــــــة ل<4اeعـــــــة تVفDـــــــd اتفا7bـــــــة تOAKـــــــA ال4-ـــــــارة فـــــــي تقOAـــــــA وت>صـــــــ7ات االج4<ـــــــاع األول لل -

 .20/2/2020-19الC5مات بD. الCول العA@7ة، ی>مي 

ـــــــــــــــA وت>صـــــــــــــــ7ات االج4<ـــــــــــــــاع الWالـــــــــــــــj لل-Vـــــــــــــــة ت+ـــــــــــــــ>Oة ال<Vازعـــــــــــــــات، خـــــــــــــــالل الف4ـــــــــــــــAة - OAتق 

23-25/2/2020. 

ــــــــــة ( - 7@Aول العCــــــــــي الــــــــــ ــــــــــA وت>صــــــــــ7ات اج4<ــــــــــاع مــــــــــCراء عــــــــــامي ال-<ــــــــــارك ف OAیــــــــــ>مي40تق ،( 

2-3/3/2020. 

تقOAــــــــــA وت>صــــــــــ7ات االج4<ــــــــــاع االســــــــــVW4ائي لل-Vــــــــــة الف7Vــــــــــة الCائ<ــــــــــة لق>اعــــــــــC ال<mVــــــــــأ، ب4ــــــــــارOخ  -

11/5/2020. 

ل-Vـــــــة الV4+ــــــoD العل7ـــــــا للع<ــــــل العA@ـــــــي ال<mــــــA4ك بAئاســـــــة ل) 49تقOAــــــــــــA وقـــــــــــــــAارات االج4<ــــــــــــــــاع ( -

 .13/7/2020معالي األمD. العام ب4ارOخ 

ـــــــــــــ7ات اال - ـــــــــــــA وت>صــــــ ـــــــــــــاع (تقOAـــــ ـــــــــــــة 29ج4<ـــــــــــ ـــــــــــــo وال<4اeعـــــــــ ـــــــــــــات للD+V4ــــــــــ ـــــــــــــة ال<qV<ــــــــ ) لل-Vـــــــ

 .23/7/2020ال<W8Vقــــــــــة ع. ال<-لـــــــــ= االق14ـــــــــاد: واالج4<ــــــــاعـــــــي ب4ارOخ 

 .23/8/2020) لل-Vة الV4فdD وال<4اeعة ب4ارOخ 49تقAOA وت>ص7ات االج4<اع ( -

   .24/8/2020) لل-Vة الف7Vة لل<ل7Uة الفOAUة ب4ارOخ 6االج4<اع ( -
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 :
ً
   التقرير أوال
نة األمااسE;ادًا لالئXة اإلج+اءات ال#اخل:ة للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي الEPD+ك، عق#ت DOق+  -1

) للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي 49ال#ورة العاد[ة ( العامة للJامعة بEق;:ة الف5#ی- .-نف+ان'
ب+ئاسة معالي االم5` العام لJامعة ال#ول الع+R:ة   13/7/2020ی-م االث;5` الD-افT الEPD+ك 

لdPون وcXR-ر سعادة الBف5+ ال#.E-ر/ .Dال حB` على األم5` العام الBDاع# رئ:' قAاع ا
وPDRار.ة األم5` العام الBDاع# رئ:' مfEg األم5` العام ،  –، والBف5+ / حBام ز.ي االقeEاد[ة 

الBادة الD#راء العام-ن ورؤساء ومkDلي الDj;Dات الع+R:ة الeeiEDة واالتXادات الع+R:ة ال;-h:ة 
مDX# خ5+ ع<# القادر  /أعcاء لJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي الEPD+ك، وال5B# ال-زH+ الDف-ض 

م#ی+ إدارة   lارق ن<5ل ال;ابلBيوال5B# ال-زH+ الDف-ض/ م#ی+ ادارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة، 
الD;E:ة والB:اسات االجDEاh:ة والPD+ف على وح#ة الT5B;E والEDاOعة fEgDO القAاع االجDEاعي.  

 (م+فT قائDة اسDاء الPDار.5`) 

األمني العام جلامعة الدول العربية السيد/ امحد أبو الغيط رئيس افتتح االجتماع معايل  -2
OالPDار.5` في االجDEاع م` م;Djات  م+حnاً جلنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرتك ، 

تارHخ االجDEاع [ع+ض ألول م+ه في  أعcاء اللJ;ة م-ضXًا ان ومdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك 
#ی- .-نف+ان' وذلr نj+ًا للj+وف الAارئة غ5+ العاد[ة والXE#[ات الEي اجDEاعات اللJ;ة بEق;:ة الف5

[D+ بها العالu والA;Dقة الع+R:ة نJ:Eة تفPي جائXة ف5+وس .-رونا الJEBD# وما لهsه الJائXة م` 
تأث5+ نلBDه جD:عًا على .افة ج-انf الX:اة وeRفة خاصة االقeEاد[ة واالجDEاعي ، ، وأشار معالي 

ام ان ت-قz5 هsه اللJ;ة و|+وف انعقادها هsا العام ف+ضz مX-ر اعDال ال#ورة والع;-ان األم5` الع
" رؤHة مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك لD-اجهة ت#اh:ات ازمة ف5+وس .-رونا ال+ئ:Bي للJ;ة وه- 

ل للi+وج ب+ؤHة مE{املة لj;D-مة جامعة ال#ول الع+R:ة ح-"   على االقeEاد[ات والDEJDعات الع+R:ة
هsا الD-ض-ع ، ح5~ ان مX-رHة واهD:ة مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك ال تiفى على اح# لDا 

 تgPله م` ب5-ت خ<+ة ع+R:ة في جD:ع الJDاالت الEي تD' ام` وسالمة الD-اl` الع+Rي .

 - ويف هذا اإلطار أكد السيد األمني العام على النقاط التالية:

- R+ل العDات العBسdاف+ مcة ت:Dي أهEات ال]#XEات والR-عeك في ض-ء ال+EPDي ال
 +D]ك+EPDي الR+ل العDات العH-EBل<:ة على .افة مBاسات الgال5-م واالنع uبها العال 

dDسBات العDل الع+Rي الEPD+ك لD-اجهة ت#اh:ات ازمة ف5+وس ل رؤHةواهD:ة وج-د 
لj;D-مة جامعة للi+وج ب+ؤHة مE{املة  االقeEاد[ات والDEJDعات الع+R:ة ك-رونا على

 ال#ول الع+R:ة ح-ل هsا الD-ض-ع.

للJه# الs>Dول م` ق<ل مdسBات العDل  أع+ب ال5B# األم5` العام ع` شg+ه وتق#ی+ه -
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والقAاع5` االقeEاد� واالجDEاعي Oاألمانة العامة لJامعة ال#ول  الEPD+ك Rيالع+ 
ات والBDاهDات الع+R:ة خالل الفE+ة الDاض:ة والEي نEج ع;ها الع#ی# م` الnDادر 

 واألف{ار.

اشار معالي األم5` العام الى ال<:ان الeادر ع` الJDل' االقeEاد� واالجDEاعي   -
في إlار جه-د األمانة العامة  ي، وال�s [أت6/5/2020على الEBD-� ال-زار� ی-م 

 #5�) ومXاولة ال�iE:� م` ت#اh:اتها االقeEاد[ة 19لD-اجهة هsه االزمة ( .-
 واالجDEاh:ة.

.ان اص#ار هsا ال<:ان على مEB-� القادة أوضح معال:ه ان الBDعى في ال<#ا[ة  -
الع+ب اال ان هsا الBDعى واجه Oع� الDع-قات نj+ًا لع#م وض-ح ال+ؤHة في .:�:ة 

 يالEعامل مع هsه االزمة في ب#ایEها ، وق# شDل ب:ان الJDل' االقeEاد� واالجDEاع
Eاب5+ و�ج+اءات االس#Eع#دًا م` الDJة الOاJه االزمة ، م` ب5`اsعامل مع هEة لل:h 

والE#اب5+ الAلf م` مJل' وزراء الXeة الع+ب االنعقاد gPOل دائu اإلج+اءات  هsه
لEع��H الT5B;E الع+Rي وتJP:ع اص#ار اإلم#ادات األساس:ة والJEه�5ات الA<:ة حال 

Dj;مع م uال#ائ T5B;Eاإلضافة الى الO ة:R+ة ت-ف+ها ب5` ال#ول الع:Dة العالXeة ال
في األم-ر الEDعلقة DO-اجهة انPEار الف5+وس والPDار.ة في الفعال:ات والJه-د 

 ال#ول:ة للE-صل الى عالج لهsا الف5+وس .

أوضح ال5B# األم5` العام انه في ض-ء االنعقاد ال#ائu والعDل الDEBD+ لJDل' وزراء  -
ل .:�:ة م-اجهة ت#اh:ات ح- 10/6/2020الXeة الع+ب اص#ر الJDل' ب:انًا ی-م 

ازمة .-رونا في الJDال الXeي ح5~ تDc` ب:ان الBادة ال-زراء ع#د م` اإلج+اءات 
 ضالEي اعE<+ت ب#ا[ة للTH+A مkل م-ض-ع انPاء م+ص# ع+Rي لD+ا�nة وت+ص# االم+ا

ال-Rائ:ة الJEBD#ة والعاب+ة للX#ود او ال;اتJة ع` ال{-ارث الA<:�:ة واألزمات 
Dا ح~ الJDل' االقeEاد� واالجDEاعي على ت{k:� الJه-د لDcان اإلنBان:ة، .

اسDE+ارHة ت#فT الJEارة ال<5;:ة الع+R:ة دون مع-قات ، و.sلr الJDال' ال-زارHة 
الeeiEDة لD-اجهة ت#اh:ات االزمة م` خالل ح�مة م` اإلج+اءات الEي شDلها 

cEال:ة تقXوف ال+j5# األم5` العام ان الBآخ+ ال<:ان ، وأك# ال zم` أ� وق +kي اك
م�H#ا م` الEعاون والT5B;E الJاد والiDل� خاصة في ض-ء صع-Rة الO d>;EالفE+ة 

االlار اقE+ح معالي األم5` العام ان تعق# اجDEاعات الEي تEBغ+قها االزمة ، وفي هsا 
، وع#م االكEفاء Oعق#ها م+ة واح#ة  لJ;ة الT5B;E العل:ا gPOل عاد� م+ت5` في العام

H-;احة الالزمة سBDك ت-ف+ ال+EPDي الR+ل العDالعل:ا للع T5B;Eة ال;Jًا خاصة ان ل
للقاء والT5B;E والEعاون ومعالJة وتفاد� الBل<:ات الEي ق# ت;Eج في حالة ع#م 
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اlالع اللJ;ة gOامل واجnاتها وم�B-ل:اتها، وأشار الى انه اlلع OاهDEام على اوراق 
Bسdات ومDj;Dي أع#تها الEل الDالع f5Aه# الJك ،والح� ال+EPDي الR+ل العDات الع

والnDادرات اإل[Jاب:ة الEي تzD خالل الD+حلة الDاض:ة ، ومkاًال لsلr ما قامO zه 
الDj;Dة الع+R:ة للD;E:ة الe;اh:ة والEع#ی` م` اlالق الe;Dة الع+R:ة لAلnات 

B:احة وع+ض الJE;Dات الe;اh:ة والJه# الEPD+ك ل{ل م` الDj;Dة الع+R:ة لل
 TH+5ل فgPEب �-Jي لل;قل الR+اد العXني واالت#D5+ان الAة لل:R+ة العDj;Dوال
اسE+ات:Jي لل;j+ في سلBلة م` الE#اب5+ وال�Ai العDل:ة ، .Dا الح� ع#دا م` 
الDقE+حات ال5J#ة الEي تTXEB ال#راسة واع#اد تe-ر شامل POأنها مkل مقE+ح اتXاد 

ة االزمة م` ق<ل أعcاء لJ;ة الT5B;E العل:ا ، الغ+ف الع+R:ة ب5gPEل خل:ة إلدار 
وأشار معالي األم5` العام الى ق+ار ال#ورة الBاOقة للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي 

مقE+ح إنPاء جائ�ة س;-Hة Oاسu جامعة ال#ول الع+R:ة لل�:ادات  الEPD+ك POأن "
قE+ح معالي األم5` العام الD-افقة على موال�s ی;� على " " العل:ا م` ال#ول الع+R:ة 

لJامعة ال#ول الع+R:ة �O:ام لJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي الEPD+ك بE<;ي م;ح 
جائ�ة س;-Hة في العDل الD;E-� الع+Rي ب;اء على ت+ش:ح األم5` العام وnDRار.ة م` 

Dاز العJ�5 في إنDEة الnة صاح:R+ح لل�:ادات العل:ا في ال#ول الع;Dة على أن ت;Jل الل
واقE+ح معالي األم5` العــام على اللJ;ة م;ــح الJائــ�ة  الEiDO �-D;Eلف ج-انnه"، ،

هsا العــام لفiــــــامة ال+ئ:' / ع<# الفEاح الB:Bي رئ:' جDه-رHة مe+ الع+R:ة 
تق#ی+ًا لJه-ده واإلنJازات الH-D;Eة ال{<5+ة الEي [ق-دها فiامة ال+ئ:' والEي [عE+ف 

 u .بها .ل زائ+ وم�:

السفري الدكتور / كمال حسن علي األمني العام املساعد رئيس قطاع الشؤون  أوضح -3
للEفاك+ مع األذرع الف;:ة هي ف+صة  هsه اللJ;ة الهامة ب+ئاسة معالي األم5` العام ان االقتصادية

ح ، واوضللJامعة و5R-ت الi<+ة الع+R:ة في القcا[ا والD-اض:ع الEي تkDل تX#[ات للA;Dقة الع+R:ة
ه- الT5B;E والEعاون وتnادل الi<+ات ب5` األمانة العامة لJامعة و اله#ف ال+ئ:Bي لهsه اللJ;ة 

ال#ول الع+R:ة وم;Djات ومdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك وذلr ل�Hادة .فاءة وفعال:ة العDل 
Jابي الع+Rي الEPD+ك، وتالفي االزدواج:ة في العDل ب5` الJامعة وم;Djاتها وذلO rالEعاون اإل[

 T5B;Eالفعال.وال 

ع` الnDادرات والDقE+حات الEي تk+� ج#ول أعDال هsه الBفD. / +5ال حB` علي  تCKث ·
 م;Djات ومdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك أعcاء اللJ;ة OاعnEارها اللJ;ة وتع�ز دور

ب5-ت خ<+ة في مJال اخeEاصها تJاه .افة القcا[ا والXE#[ات واألول-Hات للA;Dقة 
ان ما أشار ال:ه معالي األم5` العام [أتي في إlار ، وأوضح  وأهD:ة هsه ال#ورة الع+R:ة.
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l<:عة هsه الAE-رات والJEBD#ات الEي [D+ بها العالu والA;Dقة الع+R:ة نJ:Eة تفPي هsا 
#JEBD5#       الف5+وس ال� انو وتأث5+اته وت#اh:اته على القAاعات العامة )19( .-

' اللJ;ة م-فT ج#ًا في أن [g-ن مX-ر أعDال هsه ال#ورة ع` معالي األم5` العام رئ:
رؤu}EH ومقE+حات{u ع` م-اجهة ت#اh:ات هsا ال-Rاء وتأث5+اته على االقeEادات 

ف+ضz واقع ج#ی# وتX#[ات .<5+ة على اقeEاد[ات الEي األزمة  تلr،  والDEJDعات الع+R:ة
Oع أ:Dة في جXائJه الsفي |ل م-اجهة ه uة كل دول العال:hاDEاد[ة واالجeEعادها االق

م` األدوات ال+ئ:B:ة  OاعnEارها أداةوالdDسBات الع+R:ة وان على الDj;Dات والXe:ة، 
 rلsة، ول:R+قة العA;Dوال `lا-Dا[ا الcات وقH-عامل مع أولEك أن ت+EPDي الR+ل العDللع

لعالDي، و.ان الحj;ا نPاlًا مkgفًا لهsه الDj;Dات م;s اإلعالن ع` تفPي هsا ال-Rاء ا
ه;اك مJهـــــــــــــ-د مق#ر لDj;Dات ومdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك .ل في مJال 

 اخeEاصه لD-اجهة ت#اع5ـــات وتأث5+ات هsه الJائXة على الA;Dقة الع+R:ة.

ع` Oع� جه-د األمانة العامة للJامعة لXDة حB` علي  الBفD. / +5ال اعAي  ·
معuj ال;#وات وورش العDل الEي  واوضح انلJEBD#، لD-اجهة هsا الف5+وس ا اونPاlه

نDjها القAاع االقeEاد� .انPDO zار.ة ملX-|ة م` م;Djات ومdسBات العDل الع+Rي 
قامz األمانة العامة ع<+ إداراتها و الEPD+ك والDj;Dات ال#ول:ة واإلقل:D:ة األخ+� 

القeEاد� واالجDEاعي الJDل' ا م;ها االجDEاعات ع#د م` الEiDلفة .أمانات ف;:ة Oعق#
ب:انًا دعى �:ه مJل' وزراء الXeة الع+ب لالنعقاد eO-رة دائDة لEDاOعة وال�s أص#ر 

الnEعات الXe:ة، .Dا أك# �:ه اسDE+ار انعقاد الJDل' االقeEاد� واالجDEاعي لEDاOعة .ل 
ة مJل' وزراء الB:احأشار الى اجDEاع الE#اh:ات االقeEاد[ة واالجDEاh:ة للJائXة، و 

الع+ب ب+ئاسة الDDل{ة الع+R:ة الBع-د[ة ،وال�s أص#ر ب:انًا أك# على أهD:ة الT5B;E ب5` 
ال#ول الع+R:ة لE-ح5# اإلج+اءات لع-دة العDل لقAاع الB:احة، واللJ;ة الف;:ة العلD:ة 

م-ضXا ان  االسPEارHة للJDل' ال-زار� الع+Rي للD:اه على مn. �-EBار الdBDول5`
رًا ل+ؤHة ع+R:ة م-ح#ة ل{:�:ة الEعامل مع األو�Rة في قAاع الD:اه، تe- االجDEاع وضع 

تق+H+ًا مفeًال ح-ل الE#اh:ات االقeEاد[ة وأوضح ان األمانة العامة للJامعة أص#رت 
على ال#ول الع+R:ة والP+.اء ووسائل هsا الEق+H+  واالجDEاh:ة لJائXة .-رونا وق# وزع 

على قAاع  19-نة العامة تق+H+ ح-ل ت#اh:ات .-ف5#اإلعالم الEiDلفة. وق# أص#رت األما
الAاقة الع+Rي والعالDي وزع على ال#ول الع+R:ة، وأص#رت األمانة العامة ع<+ قAاعاتها 
 +HقارEع الHز-Eب zا قامD. ،ة:R+على ال#ول الع zة وزعeeiEة مHدور +Hلفة تقارEiDال

ت إدارة الDل{:ة الف{+Hة الEي تeل إل5ها م` الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة، وأع#
 ~Xnة االتفاق على ال:Dة وأهH+}ل{:ة الفDع;-ان "أزمة .-رونا والO ة مقاًال:Bاف;Eوال
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.Dا قامz اإلدارة Oإع#اد ت5JBل ف5#ی- ح-ل  ه العلDي" نP+ في ع#د م` الXeف الB:ار 
 uض-ع. وت-Dة إعالم:ة واسعةنف' ال:Aاد� في وسائل  تغeEاع االقAلفعال:ات الق

عالم الEiDلفة م` صXف و�ذاعات وم-اقع إعالم:ة ،وعق#ت األمانة العامة وع<+ اإل
O اد�eEاع االقAاء ع#د م` الفعال:ات ح-ل  إداراتهالق.+Pعاون مع الEالRلفة وEiDال

ت;اولz ورشة عDل ح-ل ت#اh:ات  19-الE#اh:ات االقeEاد[ة لJائXة .-رونا .-ف#5
R:ة ال{<+� وم` ثu على الJEارة ال<5;:ة الع+R:ة، الJائXة على م;Aقة الJEارة الX+ة الع+ 

وورشة عDل ح-ل ت#اh:ات الJائXة على تJارة الi#مات في ال#ول الع+R:ة وف+ص 
االسEفادة م` اتفا�:ة تH+X+ الJEارة في الi#مات ب5` ال#ول الع+R:ة وورشة عDل ح-ل 

هD:ة اتفاق تBه5ل دور تBه5ل الJEارة في ت#فT الBلع والi#مات ب5` ال#ول الع+R:ة وأ
،  19-الJEارة في إlار م;Aقة الJEارة الX+ة الع+R:ة ال{<+� في م-اجهة أزمة ف5+وس .-ف#5

كDا تu ت;u:j ن#وة ح-ل ت#اh:ات أزمة .-رونا على األم` الغsائي في الA;Dقة الع+R:ة، و 
ث5+اتها ن#وة ح-ل الH-DEل ودور الDj;Dات والdDسBات الDال:ة في م-اجهة أزمة .-رونا وتأ

على القAاعات االقeEاد[ة واالجDEاh:ة في الA;Dقة الع+R:ة ،ون#وة ح-ل تأث5+ات 
وت#اh:ات أزمة .-رونا على س-ق العDل وارتفاع مع#الت الAnالة والفق+ في الA;Dقة 
الع+R:ة ، وق# حz5j هsه ال;#وات PDOار.ة واسعة م` ال#ول الع+R:ة وم;Djات ومdسBات 

اللJ;ة االقeEاد[ة واالجDEاh:ة  والDj;Dات ال#ول:ة واإلقل:D:ة مkل العDل الع+Rي الEPD+ك
و  UNDPو" الفاو " و م;Djة األمu الXED#ة لألغs[ة وال�راعة " االسg-ا "لغ+Rي آس:ا 

وال<;r ال#ولي ، وال<;r اإلسالمي  "،ی-ن5#و"م;Djة األمu الXED#ة للD;E:ة الe;اh:ة 
Dل ال#ول:ة، والDة العDj;ة وم:D;Eف5+ / للBارة  وأوضح الJEل الH-DEة اإلسالم:ة لBسd

كDال حB` على أن .ل ت-ص:ات ال;#وات وورش العDل الEي قامz بها األمانة العامة 
وم;Djات ومdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك سEق#م Oع# تe;:فها للJDال' ال-زارHة 

دة م` .ل الeeiEDة وم` ثu للJDل' االقeEاد� واالجDEاعي ، واوضح انه ولالسEفا
هsا الJه#، وRع# الPEاور مع معالي األم5` العام ن�Ai ونع# لعق# مdتD+ اقeEاد� .<5+ 
تع+ض عل:ه .ل هsه الJه-د للi+وج ب+ؤHة شاملة تBاع# على تH-A+ وتع��H العDل 

تق#م للقادة الع+ب في قDة  19-االقeEاد� الع+Rي الEPD+ك ما Oع# جائXة .-رونا .-ف#5
 +ارات والB:اسات الD;اسnة.ع+R:ة التiاذ الق

كما أوضح سعادة السفري الدكتور / كمال حسن على رؤية القطاع االجتماعي  ·
ح5~ نuj القAاع االجDEاعي وتاOع م` وجمهوداته حول تداعيات ازمة كورونا، 

 Tلlة ع;ها، وأDان:ة ال;اجBة واإلن:hاDEة واالج:Xeة األثار الeeiEDخالل إداراته ال
، ل:ق-م بXEل5ل لألوضاع 2020مای-  5مeeiEًا في هsا الJDال بEارHخ القAاع تق+H+ًا 



79 

الXe:ة واالجDEاh:ة واإلنBان:ة ال;اتJة ع` هsه الJائXة، واث+ها على .افة ف�ات 
الDEJDع، والس:Dا الف�ات ال�c:فة واألكk+ احE:اجا ، وسل� هsا الEق+H+ الc-ء على ما 

وما شgله ذلr م` ضغ-lات على اإلمgان:ات  قامO zه ال#ول الع+R:ة لD-اجهة الJائXة،
الXe:ة ونuj الDXا[ة االجDEاh:ة في ال#ول الع+R:ة، و.sلr على الi#مات االجDEاh:ة، 
 �-EBDتها ال#ول على الsiي اتEاب5+ ال#Eاد[ة ال;اش�ة ع` الeEات االق]#XEوج+اء ال

ءات احE+ازHة ال-l;ي ، خاصة أن غال<:ة ال#ول الع+R:ة واجهz هsه الJائXة Oإج+ا
مPابهة وgPRل شnه م;ف+د إال ع#د قل5ل م` ال#ول الع+R:ة اتsiت Oع� م` إج+اءاتها 

الع+Rي،  –بT5B;E وتعاون ث;ائي، وR;اء عل:ه أك# الEق+H+ على أهD:ة الEعاون الع+Rي 
 uاكات ال-اسعة ل#یها س-اء مع األم+Pفادة م` الEاالسRة و:R+لة جامعة ال#ول العjم zXت

أو في إlار الEعاون القائu مع الDJEعات اإلقل:D:ة والJه-Hة، وفي ض-ء ذلr  الXED#ة
وضع الEق+H+ ع#د م` الE-ص:ات الهامة الEي ب#أت األمانة العامة Oالفعل في ت;فs5ها ، 
كDا عق# القAاع االجDEاعي دورات lارئة لJDال' وزراء الXeة والdPون االجDEاh:ة 

ع` اجDEاعات لJ;ة الD+أة على الEBD-� ال-زار�، والnPاب وال+Hاضة الع+ب، فcًال 
 rفة م` ال-زراء ورؤساء ال-ف-د، ح5~ ص#ر ع` تلkgار.ة مPاعات مDEاالج rوشه#ت تل
الJDال' ب:انات وق+ارات، شgلz في مDJلها خارlة TH+l لEع��H جه-د ال#ول األعcاء 

Dاh:ة الEiDلفة لها ، ، وال�iE:� م` اآلثار االج19Eال+ام:ة إلى احE-اء جائXة .-ف#5 
كDا نuj القAاع االجDEاعي OالEعاون مع الP+.اء م` األمu الXED#ة، وRع� م;Djات 
العDل الع+Rي الEPD+ك، ع#دًا م` الفعال:ات الeeiEDة، الEي ر.�ت على األثار الXe:ة 

، على .افة ف�ات الDEJDع، وDRا في ذلn. rار 19واالجDEاh:ة واإلنBان:ة لJائXة .-ف#5 
لB` واألشiاص ذو� اإلعاقة والD+أة واألس+ة والAف-لة، وشgلz هsه الفعال:ات ف+صة ا

للEع+ف على الJEارب ال+ائ#ة في ال#ول األعcاء في مEiلف الJDاالت ذات الeلة، 
وخاصة في الEعامل مع الف�ات ال�c:فة واألكk+ ع+ضه وتأث+ًا بهsه الJائXة، وجاء 

cة على جه-د القXائJة م-ض-ع اثار ال:D;Eة الAخ s5عاده وت;فOلف اEiDO +اء على الفق
واآلث+ على العDل:ة الEعل:D:ة، في الA;Dقة الع+R:ة .XDاور هامة [عDل  2030الEBD#امة 

 rلs.ة على الالج�5` / ال;ازح5`، وXائJًال ع` تأث5+ الcف rاعي، ذلDEاع االجAعل5ها الق
الEي نDjها أو شارك ف5ها القAاع في الD;اTl الEي ت-اجه ص+اعات  وأوضح ان األنAPة 

االجDEاعي م;s ب#ء الJائXة وحEى األن، بل-رت ل#ی;ا األول-Hات الJ#ی#ة للA;Dقة في إlار 
، وHعDل القAاع االجDEاعي اآلن 2030ت;فs5 االل�Eام ال#ولي AiOة الD;E:ة الEBD#امة 

السEفادة م;ها، على إع#اد .f5E یل�i �:ه نEائج .افة هsه الفعال:ات، DOا ی�H# م` ا
وgDH` م` الE-اصل مع الDع;55` في ال#ول األعcاء في إlار مEاOعة ت;فs5ها على واقع 

 األرض وDRا ی;عg' إ[JاOًا على الD-اl` الع+Rي.



80 

املشرتك  يناقش السيد األمني العام والسادة أعضاء جلنة التنسيق العليا للعمل العرب -4
 -وهما: البندين املدرجني على جدول اعمال اللجنة 

) للJ;ة 48تق+PO +Hأن مEاOعـة ت;فs5 تق+H+ وق+ارات االجDEــاع ( ال<;ـ# األول
الDJه-رHة الل<;ان:ة  –ب5+وت “الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي الEPD+ك 

– 19-20/6/2019” 
رؤHة مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك لD-اجهة ت#اh:ات ازمة ف5+وس  ال<;# الkاني

 [ات والDEJDعات الع+R:ةك-رونا على االقeEاد
) للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي 50م-ع# ومgان عق# ال#ورة ( الkال~ال<;# 

 الEPD+ك      
 

!- حيث خلصت اللجنة اىل اعتماد القرارات يف صورتها املرفقة:
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 ) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرتك49قرارات الدورة (

 13/7/2020س بتقنية الفيديو كونفران
 

) للجنة التنسيق 48تقرير بشأن متابعـة تنفيذ تقرير وقرارات االجتمــاع (البنــد األول: 
 ”20/6/2019-19 –اجلمهورية اللبنانية  –بريوت “العليا للعمل العربي املشرتك 

 -على: اطلعت اللجنة 

 مs.+ة األمانة العامة لJامعة ال#ول الع+R:ة، -

ت العDل الع+Rي الEPD+ك POأن مEاOعة ت;فs5 ق+ارات االجDEاع الBابT للJ;ة ال+دود ال-اردة م` مdسBا -
 كل في مJال اخeEاصها،

 واستمعت اللجنة إىل:                                                                 

 رئ:' قAاع الdPون االقeEاد[ة. –م#اخالت األم5` العام الBDاع#  -

لDj;Dات واالتXادات الع+R:ةت-ض:Xات م#ی+ ادارة ا -  

م#اخالت الD#راء العام55` ومkDلي مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك POأن مEاOعة ت;فs5 ق+ارات االجDEاع   -
-19 –الDJه-رHة الل<;ان:ة  –ب5+وت )، للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي 48 الBابT للJ;ة (د.

20/6/2019” 

 وبعد املناقشة،،،

ــررـــــــــــــــــتق  

الD-افقة على عق# اجDEاع لJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rـي الPDـE+ك مـ+ت5` نeـف سـ;-Hًا، فـي  .1
 شه+� ی;ای+ وH-ن5- م` .ل عام.

لu ت;O ucع# الى ب-اOة الgnPة الع+R:ة الـى االنcـDام  الEيدع-ة مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك  .2
Dاها ال-EXفاعل:ة في اث+اء مO ار.ةPDها والEH-cعل-ماتيع 

الAلــf مــ` م;Djــات ومdسBــات العDــل الع+Rــي الPDــE+ك اعcــاء اللJ;ــة الEفاعــل والJEــاوب مــع  .3
الJDلــة االل{E+ون:ــة الEــي [eــ#رها اتXــاد اذاعــات الــ#ول الع+R:ــة، والBDــاهDة فــي مــ#ها Oال<:انــات 

ال{املـــة لقeـــ� ال;Jـــاح وأبـــ+ز الPDـــارHع والJEـــارب  ضوالDعل-مـــات الADل-Rـــة وiRاصـــة العـــ+و 
 Jازات لDj;Dات العDل الع+Rي الEPD+ك واإلن

 )13/7/2020–49د/ -ع  ت. ل. 1(ق 



82 

كورونا  رؤية مؤسسات العمل العربي املشرتك ملواجهة تداعيات ازمة فريوسالبند الثاني: 
 على االقتصاديات واfiتمعات العربية

 اطلعت اللجنة على:
الع+Rي الEPD+ك لD-اجهة ت#اh:ات ازمة رؤHة مdسBات العDل مs.+ة األمانة العامة للJامعة POأن  - -

  ف5+وس .-رونا على االقeEاد[ات والDEJDعات الع+R:ة

ال+ؤ� ح-ل ت#اh:ات ازمة ف5+وس sD.+ات ال-اردة م` مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك والEي تDcE` ال-
 ك-رونا على االقeEاد[ات والDEJDعات الع+R:ة

  -إىل: واستمعت اللجنة 
 رئ:' اللJ;ة  –م5` العام األم#اخالت معالي  -

 رئ:' قAاع الdPون االقeEاد[ة  –م#اخالت األم5` العام الBDاع#  -

 إ[cاحات سعادة م#ی+ ادارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة، -

رؤEHهu مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك POأن الD#راء العام55` ورؤساء الDj;Dات و الBادة م#اخالت  -
 ف5+وس .-رونا على االقeEاد[ات والDEJDعات الع+R:ة.ومقE+حاتهu لD-اجهة ت#اh:ات 

 وبعد املناقشة،،،

 تقــرر

DO;ح الJائ�ة الH-;Bة في على مقE+ح معالي األم5` العام لJامعة ال#ول الع+R:ة OاإلجDاع الD-افقة  )1
B:Bاح الE5# ال+ئ:' /ع<# الفBامة الiي لفR+الع �-D;Eل الDة. يالع:R+الع +eة مHه-رDرئ:' ج 

م+ص# ع+Rي Oإش+اف األمانة العامة لJامعة ال#ول الع+R:ة OالEعاون والT5B;E مع م;Djات  انPاء )2
ومdسBات العDل الع+Rي الPEDارك ی-ثT هsا الD+ص# االسJEاOات ال-l;:ة والJه-د االسkE;ائ:ة 
للgX-مات الع+R:ة وأl+اف اإلنEاج في م-اجهة جائXة .-رونا، g] ~5XO-ن م;<+ًا لnEادل الi<+ات 

 ال#روس الEBDفادة ب5` ال#ول الع+R:ة وnHقى م+جعا ع+R:ًا في حاالت الA-ارئ واألزمات. و 

أهD:ة وضع خAة عاجلة ع+R:ة لD-اجهة ازمة .-رونا على االم` الغsائي في الA;Dقة الع+R:ة،  )3
واح#اث نافsة او مXفjة تH-Dل:ة ع+R:ة لH-DEل الD;E:ة ال�راh:ة في ال-l` الع+Rي وخاصة 

االم` الغsائي وgDH` اح#اث هsه الXDفjة بEعاون مEP+ك م` مdسBات الH-DEل مP+وعات 
 الع+R:ة.

انPاء م;eات ال{E+ون:ة ع+R:ة مE{املة لEق#[u أفcل خ#مات الEعل:u والE#رfH مEع#د الق;-ات  )4
لل-l` الع+Rي، وتJP:ع الE+ا�O ب5` الJامعات وم+اك� الXn~ الع+R:ة والقAاع الiاص في ال#ول 

 . الع+R:ة
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ت5gPل خل:ة م` م;Djات ومdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك لEق#[u مقE+حات عDل:ة لD-اجهة  )5
تX#[ات وت#اh:ات ازمة ف5+وس .-رونا على االقeEاد[ات والDEJDعات الع+R:ة للi+وج ب+ؤHة 

 ع+R:ة مE{املة لj;D-مة العDل الع+Rي الEPD+ك.

ة في األنAPة الEي تأتي ضD` أهD:ة الT5B;E مع م;Djات العDل الع+Rي الEPD+ك خاص )6
اخeEاصات الJDال' ال-زارHة واللJان الEي تق-م األمانة العامة DOهام امانEها الف;:ة، DOا 
[cا�h االسEفادة م` نEائJها وH#عu ت;فs5ها OالgPل والEXD-� الADل-5R`، وDRا [D;ع االزدواج:ة 

 في العDل.

مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك ونقا� اجDEاع ت;B:قي ب5` الdBDول5` في الDj;Dات و  عق# )7
االتeال OالقAاع5` االقeEاد� واالجDEاعي ل-ضع تe-ر لألنAPة الEي [gD` ت;فs5ها gPOل 

 .2021مEP+ك مع الDj;Dات الع+R:ة الeeiEDة خالل عام 

8( Dj;Dه الEان ق#م T>س �sاء والsي للغR+اء ال<+نامج العPان uة  ةدع:hة ال�را:D;Eة لل:R+الع
االقeEاد� واالجDEاعي لJامعة ال#ول الع+R:ة، وال�s یه#ف الى مBاع#ة ضXا[ا ال{-ارث للJDل' 

 الA<:�:ة واألزمات الغsائ:ة الAارئة وiRاصة ال#ول الع+R:ة األكk+ تc+رًا. 

 

 
 )13/7/2020– 49د/ -ع  ت. ل.  2(ق                                     
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.   ك) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرت50دورة (: موعد ومكان عقد الالثالثالبند   

 -على: اطلعت اللجنة 

 مs.+ة األمانة العامة للJامعة،  -

  -اىل: واستمعت اللجنة 
             رئ:' قAاع الdPون االقeEاد[ة –م#اخالت األم5` العام الBDاع#   -

 م#اخالت سعادة م#ی+ ادارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة -

 #اخالت الBادة مkDلي مdسBات العDل الع+Rي الEPD+ك،م -

 وبعد املناقشة،  

 تقــرر

) للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي الEPD+ك ب+ئاسة معالي 50عق# ال#ورة العاد[ة القادمة ( -1
، مع الEأك5# على ت-ج:ه 2021 ;ای+األم5` العام لJامعة ال#ول الع+R:ة في م;eEف شه+ ی

 لJ;ة OفE+ة .ا�:ة وم;اسnة.ال#ع-ة ألعcاء ال

الE+حO f5ال#ع-ة ال{+DHة الDق#مة م` اتXاد رجال األعDال الع+ب السcEافة اعDال ال#ورة  -2
الDDل{ة  -) للJ;ة الT5B;E العل:ا للعDل الع+Rي الEPD+ك في م#ی;ة عDان 50العاد[ة (

 .2021في ی-ن5-  -األردن:ة الهاشD:ة 

 

 )13/7/2020– 49د/ -ع  ت. ل. 3(ق                                       
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 قائمة بأمساء السادة املشاركني

 يف اجتماع جلنة التنسيق العليا للعمل العربي املشرتك
 )49(الدورة العادية 

 ºo�Çu*Ç 5M��Ç åu� ºf�ÇdH�u� u�bOH�Ç WOMI��13 ¯Òu9 ¯uO�u�2020 
  

 االميــــــــــــل االسم املنظمة / املؤسسة م

 م;Djة العDل الع+R:ة  .1

 Dewan@alolabor.org الD#یــ+ العــام  -/ فای� علي ال5AD+�  األسEاذسعادة 

 �-5E5#/ بهل-ل اشBاد� –الeEار االقPEBDال 
 shtewi@alolabor.org 01006979788م-5Rل: 

الPEBDار  - ال5B#/ إسالم س;اء ع<# الBالم
 القان-ني

 Islam@alolabor.org 01001764008ت: 

2.  
الDj;Dة الع+R:ة للD;E:ة 

 اإلدارHة

 ال#.E-ر ناص+ الهEالن القAXاني، الD#ی+ العام للDj;Dة، 
 u00201000855486ج-ال رق  

nalqahtani@arado.org 

 ال#.E-ر ع�ام ح5B` إرم5لي، مPEBار الDj;Dة، 
 u00201068895030ج-ال رق ، 

 
  

airmeili@arado.org 

3.  

الDj;Dة الع+Rة للD;E:ة 
 ال�راh:ة

 -معالي د.E-ر ال<+و�:B-ر إب+ا�:u ادم احD#ال#خ5+� 
  الD#ی+ العام

WhatsApp : 00249912331200  

Ibrahim.dukheri@aoad.o

rg 

Ibrahim.dukheri@gmail.

com 

 +Eاذ رائ# حE00249913860606االس Raedhattar@hotmail.co

m 

 0012 704 92 249+ل#.E-ر احD# الDBاو� ا
 

Samawiahd@gmail.com 

4.  
الDj;Dة الع+R:ة للR+E:ة 

 والkقافة والعل-م
 الD#ی+ العام للDj;Dة – ول# أعD+ #مDX /د.سعادة أ. 

 0022220212121م-5Rل: 
r_amarm@hotmail.com 
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 م#ی+ إدارة الdPون اإلدارHة والDال:ة –د. سامي ال�H-د 
 +962778144160م-5Rل : 

daf@alecso.org.tn 

 

 م#ی+ مfEg الD#ی+ العام –أ.ع<# الTX حا[� 
 +21623678826م-5Rل: 

a.haif@alecso.org.tn 

5.  

الD+.� الع+Rي ل#راسات 
الD;اTl الJافة واألراضي 

 القاحلة

 سعادة ال#.E-ر / نe+ ال#ی` الع<#5
 +963951335529ال5R-Dل: 

nasredinobeid@gmail.co

m 

 ال#.E-ر/ أیهu أحD# الeDXي
 +963949119680ال5R-Dل: 

ayhamalh@hotmil.com 

 ال5B#/ سل:Dان سف+
 -D5ل: الR963933502696+ 

Sulimansafar000@gmail

.com 

6.  

اله�5ة الع+R:ة لالسDkEار 
 واإلنDاء االقeEاد�

رئ:'  -سعادة األسEاذ/ مDX# ب` ع<5# ال�Dروعي 
 مJل' اإلدارة/ رئ:' اله�5ة 

971506546333+ 

almazrooei.aaaid@hotm

ail.com 

 -الPEBDار االقeEاد�  -األسEاذ/ الع+Rي مDX# حام#� 
  00971504594525م-Rایل: 

arabihamdi@gmail.com 

م#ی+ إدارة االتeال  -األسEاذة/ ح;ان على حD-د القاعي 
م-Rایل:  ل:ةال#و  الdDسBي والعالقات

00971502430921 

hanan.algaai@gmail.co

m 

7.  
األكاد[D:ة الع+R:ة للعل-م 
 �+Xnل-ج:ا وال;قل ال-;}Eوال 

رئ:' االكاد[D:ة  -ار ا د اسDاع5ل ع<# الغف سعادة 
 �+Xnل-ج:ا وال;قل ال-;}Eة للعل-م وال:R+الع 

 :2222 022 120 20+  ال5R-Dل

ismail.ghafar@egypt.aas

t.edu 

 
مBاع# رئ:'  -ال#.E-ر / مAeفى ع<# القادر رش#5 

 �+Xnل-ج:ا وال;قل ال-;}Eة للعل-م وال:R+ة الع:D]االكاد 

 01001744771ال5R-Dل : 

mostafa.rashid111@gm

ail.com 

8.  
الDj;Dة الع+R:ة للD;E:ة 

 الe;اh:ة والEع#ی`

 الD#یــ+ العــام سعادة الDه;#س / عادل الeق+
 aidmo@aidmo.org +  96599055114:  م-5Rل

 �H+Pعلي ال #DX5# / مBال إدارة  -الD55+ أعBEلف بgم
 الdPون اإلدارHة والDال:ة

 +  2126398812341:  م-5Rل
m.sherif@aidmo.org 
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 u:hنا u:اذ/ ع<# ال+حEاألس-  fEgال مD55+ أعBEلف بgDال
 الAiE:� والEDاOعة

             +212669593994:  م-5Rل
nabderrahim1962@gmai

l.com 

9.  
ــــــــــــــــة  :R+ــــــــــــــــة الع Dj;Dال
لE{;-ل-ج:ـــــــــات االتeـــــــــال 

 والDعل-مات

+Dب` ع #DXه;#س/ مDة -ال:R+ة العDj;Dم#ی+ عام ال   mohamed.benamor@aic

to.org 

 
�DH+5#/ سامي تBي  -الJ:ات+Eاالس �:AiEم#ی+ إدارة ال  s.trimech@aicto.org 

 
 رئ:' قuB الdPون اإلدارHة والDال:ة -ال5B#/ ف+اس جابلي

f.Jaballi@aicto.org 

10.  

اتXاد إذاعات ال#ول 
 الع+R:ة

 الD#ی+ العام –سعادة الDه;#س/ ع<# ال+ح:u سل:Dان 
 +21698556655م-5Rل: 

a.suleiman@asbu.net 

 م#ی+ إدارة الdPون الDال:ة –ال5B#/ سامي الBعای#ة 
 +21694770269م-5Rل: 

sami.alsaaideh@asbu.n

et 

11.  
اله�5ة الع+R:ة للAاقة 

 الsرHة

hamdisalemaziz@yahoo.c الD#ی+ العام -الu حام#� سسعادة ال#.E-ر / 

om 

 hichemaaea@yahoo.fr م#ی+ الdPون اإلدارHة والDال:ة -ال5B#/ هPام ال�:اد�

12.  
الDj;Dة الع+R:ة لل5A+ان 

 الD#ني

م#ی+ عام الDj;Dة  -ع<# ال;<ي م;ار سعادة الDه;#س / 
 لع+R:ة لل5A+ان الD#نيا

abdoudoukkali@gmail.c

om 

 
 / #5Bان الD:ل ب` سلe:�-  ال:ةDون الdPال uBرئ:' ق
 واإلدارHة 

faisalacac@gmail.com 

 

13.  
الD+.� الع+Rي لل-قا[ة م` 

أخAار ال�الزل وال{-ارث 
 الA<:�:ة األخ+� 

الD#ی+ العام  –سعادة الDه;#س/ أعD+ بلXاج B:hى 
�.+Dلل Acpend.onh@gmail.com 

14.  
األمانة العامة لJDل' 
 وزراء ال#اخل:ة الع+ب

-gsecretary@aim معالي ال#.E-ر/ مDX# ب` علي .-مان

council.org 

 �+DعDخ/ خال# ب` هالل ال:Pسعادة ال 
 0021655998899م-5Rل:  

Mamari70@yahoo.com 

 ال#.E-ر/ مDX# اسالمه
 mhamedbaba@yahoo.fr 0021620378100م-5Rل: 

15.  
 م;Djة الD+أة الع+R:ة 

 
 سعادة األسEاذة ال#.E-رة فاد[ا .5-ان الD#ی+ة العامة 

 009613232988  رقu الJ-ال:
 

fadiakiwan@gmail.com 
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 الDj;Dة الع+R:ة للB:احة  .16

 رئ:' الDj;Dة -معالي ال#.E-ر ب;#ر آل فه#5 

 u00966505455756ج-ال رق 
bandaralfehaid@yahoo.c

om 

 

 االم5` العام للDj;Dة -معالي االسEاذ ش+�H فXEي عA:ة 

 u00201111114455ج-ال رق 
secgen@atoorg.org 

 

 االم5` العام الBDاع#  -ول5# علي الX;او�  /ال#.E-ر

 u00966505610570ج-ال رق 
Dr.welhennawy@atoorg.

org 

 

اب- عام+ مPEBار ال+ئ:' لD;E:ة وتH-A+  أحD# /ال#.E-ر 
 الPDارHع 

 u00966568721766ج-ال رق 

draabouamer@gmail.co

m 

 

17.  
اتXاد الDه;#س5` 
 ال�راع55` الع+ب

 ybakour@hotmail.com سعادة د. [5Xى gO-ر

uH+ل شe:� /ه;#سDال fshraim@najah.edu 

18.  
Xات ~Xnال' الJاد م

 العلDي
 سعادة  د./ مnارك مDX# على مsJوب

 األم5` العام
fasrcorg@hotmail.com 

 اتXاد رجال األعDال الع+ب  .19

 رئ:' االتXاد  - معالي حD#� الnAاع

 :962795562211+  الR-Dایل
hamdi@al-tewfik.com.jo 

 

 األم5` العام -معالي ثابz الAاه+

 00 962795575900الR-Dایل: 
mtaltaher@gmail.com 

 األم5` العام الBDاع# - lارق زHاد حJاز� 

 00 962799091010الR-Dایل: 
tzhijazi@gmail.com 

 اتXاد الeDارف الع+R:ة  .20

 wissam@uabonline.org األم5` العام -سعادة األسEاذ/ وسام فE-ح 

 uab@uabonline.org ال#.E-ر/ ز.+Hا حD-د

  ع<#هللا األسEاذ/ هاني على

 01015232666ال5R-Dل: 
Hany@uabonline.org 

21.  
االتXاد ال#ولي ل;قاOات 

 العDال الع+ب
 `eان غBاذ/ غEاد -سعادة األسXاألم5` العام االت 

 +9613883300ال5R-Dل: 
icatu-cisa@hotmail.com 

 اتXاد الغ+ف الع+R:ة  .22

 �P:ة مPEBارة اقeEاد[ةال5B#ة/ مي دم
 +96170793253ال5R-Dل: 

maydserhal@yahoo.com 

 ال5B# / مDX# م�ه+
 +9613621443 :ال5R-Dل

media@uac.org.lb 

23.  
األكاد[D:ة الع+R:ة للعل-م 

اإلدارHة والDال:ة 
�+eDةوال: 

 Mhodieb@aambfs.org سعادة ال#.E-ر/ مAeفى ه#یf، رئ:'
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  -األمانة العامة لJامعة ال#ول الع+R:ة:
 رئ:' قAاع الdPون االقeEاد[ة – األم5` العام الBDاع# .Dال حB` علي /سعادة الBف5+ ال#.E-ر

 رئ:' مfEg األم5` العام –# األم5` العام الBDاع سعادة الBف5+/ حBام ز.ي
 م#ی+ إدارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة مDX# خ5+ ع<# القادر /ال-زH+ الDف-ض
الD;E:ــة والB:اســات االجDEاh:ــة والPDــ+ف علــى وحــ#ة الB;EــT5 مــ#ی+ إدارة  lارق ن<5ل ال;ابلBي /ال-زH+ الDف-ض

 والEDاOعة fEgDO القAاع االجDEاعي 
 إدارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة وفان5+م5`  /ال-زH+ الDف-ض

 �+Dاذ/ اسالم العEت5+ ثان  األس+gاألم5` العام –س fEgم 
 Oإدارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة. الPD+فة على قuB الDj;Dات الع+R:ة عال ال<#ر�  /ال#.E-رة

 Tفای +D5#ة / سBة وال<+امج  الAPولة األنdBادات  –مXات     واالتDj;Dإدارة ال
 الع+R:ة 

 األسEاذ / مDX# مAeفي                           إدارة الDj;Dات واالتXادات الع+R:ة
 

 

 

24.  
:R+للعل-م  ةجامعة نا[� الع

 األم;:ة

رئ:'  -معالي  ال#.E-ر ع<#ال5JD# ب` ع<#هللا ال<;:ان 
 Jامعة ال

President@nauss.edu.sa 

 

 President@nauss.edu.sa الJامعة fE ال+ئ:'مg  -ال5B# / سلAان الR+Xي 
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