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ــد  ــاد محم ــور رش ــة الدكت ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
العليمــي رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي بالجمهوريــة اليمنيــة وعــددا مــن نــواب الرئيــس والوفــد 
ــا وسياســيًا خاصــة  ــة ميداني ــى الســاحة اليمني ــه. وبحــث الطرفــان مجمــل التطــورات عل المرافــق ل
ــه مــن اختراقــات مســتمرة  ــن، وكــذا مــا يقومــون ب ــة للحوثيي فــي ضــوء اســتمرار المواقــف المتعنت

ــر مــن شــهرين.    المزيــد  ــذ أكث ــة القائمــة فــي البــاد من للهدن

األمين العام يســتقبل فخامة الدكتور رشــاد محمد العليمي رئيس مجلس 
القيادة الرئاســي بالجمهورية اليمنية

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيط األميــن العــام لجامعة الــدول العربية، الســيد إدجــرز رينكيفيك 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة التفيــا، وقــد تباحــث الطرفــان حــول ســبل تعزيــز التعــاون الثنائــي بيــن 
ــراكة  ــذه الش ــة ه ــى أهمي ــدا عل ــة مؤك ــة األوروبي ــراكة العربي ــار الش ــي إط ــك ف ــن، وكذل الجانبي
وضــرورة االهتمــام بتعزيزهــا باعتبارهــا مصلحــة مشــتركة تقتضــي حــرص الجانبيــن معــا علــى 

المضــي بهــا قدمــا مهمــا كانــت العقبــات التــي تواجههــا.     المزيــد 

األمين العام يســتقبل وزير خارجية التفيا

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3490
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3492


3

ــي المشــترك فــي مقــر اتحــاد  ــا للعمــل العرب ــة التنســيق العلي ــدورة )53( للجن عقــدت أعمــال ال
ــة  ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــى الس ــس، وألق ــي تون ــة ف ــدول العربي ــات ال إذاع

ــة ــص الكلم ــد.   ن ــدورة عــن بع ــال ال ــاح أعم ــي افتت ــة ف ــة، كلم ــدول العربي ال

ــديدة  ــه الش ــن إدانت ــة، ع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرب الس أع
ــن  ــرة م ــداد كبي ــة أع ــي حماي ــى، ف ــام األقص ــرائيليين باقتح ــن اإلس ــن المتطرفي ــدد م ــام ع لقي
ــل  ــا يمث ــم كم ــع القائ ــدًا للوض ــاكا جدي ــكل انته ــرك يش ــذا التح ــدا أن ه ــال، مؤك ــوات االحت ق
ــي  ــه إشــعال األوضــاع ف ــب علي ــة واإلســامية، ويمكــن ان يترت ــرا للمشــاعر العربي اســتفزازا كبي

ــد  ــرى.     المزي ــق أخ ــدس ومناط ــة الق مدين

األميــن العام يلقي لكمة في افتتاح أعمال الدورة )53( للجنة التنســيق 
العليا للعمل العربي المشــترك

األميــن العام يدين اقتحام األقصى ويناشــد قوي العالم للضغط على 
إسرائيل

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي افتتــاح أعمــال المنتــدى 
الثالــث للمنافســة فــي المنطقــة العربيــة الذي نظم بمســقط بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والصناعة 
وترويــج االســتثمار بســلطنة عمــان ولجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا 
)اإلســكوا( وبرعايــة مــن الهيئــة العامــة للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة بالســلطنة. 
وأشــار األميــن العــام فــي مســتهل كلمتــه إلــى األوضــاع العصيبــة التــي نتجــت عــن تقاطــع أزمــات 
مختلفــة صحيــة وأمنيــة واقتصاديــة ومناخيــة، والتــي تســببت فــي اختال ساســل اإلنتــاج واإلمداد، 

ممــا يحتــم إعــادة النظــر فــي آليــات عمــل أجهــزة حمايــة المنافســة ومنــع االحتــكار.    المزيــد

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد “فافيــو روشــا”، 
وزيــر الشــئون االســتراتيجية بجمهوريــة البرازيــل االتحاديــة، وتنــاول اللقــاء عــددا مــن الموضوعــات 
ذات االهتمــام المشــترك. وأعــرب أبــو الغيــط خــال اللقــاء عــن تطلعــه الســتمرار البرازيل فــي دعمها 
للقضيــة الفلســطينية، فــي مختلــف المحافــل الدوليــة، خاصــة خــال المرحلــة الحاليــة التــي تشــهد 
ــى الفلســطينيين، ومحاولــة تغييــر  تصعيــدا مســتمرا مــن الجانــب اإلســرائيلي لتضيــق الخنــاق عل

الوضــع القائــم بالقــدس، بمــا فــي ذلــك النيــل مــن المقدســات اإلســامية والمســيحية..    المزيــد

األميــن العام يفتتح المنتدى الثالث للمنافســة في المنطقة العربية

األمين العام يســتقبل وزير الشئون االســتراتيجية بجمهورية البرازيل 
االتحادية
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ــوم  ــبة ي ــي بمناس ــاد االفريق ــقيقة واالتح ــة الش ــعوب االفريقي ــة الش ــدول العربي ــة ال ــأت جامع هن
ــة  ــة العربي ــق الصداق ــن عم ــا م ــك انطاق ــام، وذل ــن كل ع ــو م ــوم 25 ماي ــل ي ــذي يح ــا ال افريقي
االفريقيــة، وااليمــان بــذات المبــادئ والمفاهيــم المنبثقــة مــن ميثــاق االمــم المتحــدة وحركــة عــدم 
ــن.      ــن الجانبي ــة بي ــح متبادل ــة ومصال ــة وجغرافي ــس تاريخي ــى أس ــة عل ــراكة القائم ــاز والش االنحي

ــد المزي

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة حفــل إطــاق التقريــر االقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 2021 بمقــر 
األمانــة العامــة، للعــام الثانــي علــى التوالــي وذلــك فــي ضــوء االهتمــام الــذي توليــه لهــذه الوثيقــة 
االقتصاديــة المهمــة. افتتــح مراســم الحفــل ســعادة الســفير/ مبــارك الهاجــرى، االميــن العــام 
المســاعد للشــئون االقتصاديــة. بكلمــة افتتاحيــة حــول التقريــر وأهميتــه ودوره فــي تعزيــز العمــل 

االقتصــادي العربــي المشــترك.     المزيــد

ــدول العربيــة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة عمــل األطفــال والــذي يصــادف  جــددت جامعــة ال
12 يونيــو مــن كل عــام، التزامهــا الكامــل مــن أجــل العمــل علــى وقــف أســوأ أشــكال عمــل األطفــال 
بمــا يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، نظــرا لمــا تمثلــه هــذه القضيــة مــن انتهــاكات 

لحقوقهــم، ولمــا تســببه مــن تأثيــرات جســدية ونفســية وتربويــة عليهــم.    المزيــد

جامعة الدول العربية تهنــئ االتحاد االفريقي بيوم أفريقيا

إطالق التقريــر االقتصادي العربي الموحد لعام 2021

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة اليــوم العالمي لماكفحة عمل األطفال

ــا، وفــي  ــوزاري بشــأن األزمــة فــي أوكراني ــى المســتوى ال ــة عل عقــدت مجموعــة االتصــال العربي
ــا  ــة، اجتماع ــة العربي ــس الجامع ــل مجل ــن قب ــا م ــة له ــة الموكل ــذ المهم ــة تنفي ــار مواصل إط
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد، لبحــث تطــورات األزمــة فــي أوكرانيــا وتداعياتهــا علــى 

ــد ــويتها.     المزي ــود تس ــي جه ــاهمة ف ــة المس ــبل مواصل ــة س ــة ومناقش ــة العربي المنطق

مجموعة االتصال الوزارية العربية بشــأن األزمة في أوكرانيا تســتأنف 
التنسيقية اجتماعاتها 
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عقــد الســادة المندوبــون الدائمــون لــدى جامعــة الــدول العربيــة وســفراء اللجنــة السياســية واألمنية 
ــفراء  ــادة الس ــد الس ــا عق ــة. كم ــة العام ــر األمان ــع بمق ــم التاس ــي اجتماعه ــاد األوروب ــس االتح لمجل
ــدت  ــي”. وعق ــن الغذائ ــة لألم ــات الراهن ــوع “التحدي ــت موض ــي تناول ــتركة الت ــة المش ــوة الثاني الخل
ــة  ــة لجامع ــة العام ــن األمان ــاون بي ــز التع ــة بتعزي ــل الخاص ــات العم ــات مجموع ــن اجتماع بالتزام

ــد ــي.    المزي ــي األوروب ــل الخارج ــة العم ــة وهيئ ــدول العربي ال

ــؤون  ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــك - األمي ــد اكي ــن ول ــد األمي ــفير د. محم ــى الس التق
ــب  ــدة لإلرهــاب ومكت ــر مركــز األمــم المتح ــز خــان مدي ــه، بالســيد/ د. جهانجي ــي مكتب ــة ف القانوني
ــاء  ــاول اللق ــرة، وتن ــال بالقاه ــة االتص ــؤولة نقط ــات مس ــارا الزي ــيدة/ تم ــاب، والس ــة اإلره مكافح
مناقشــة آخــر التطــورات الخاصــة بمكافحــة اإلرهــاب علــى الصعيديــن العربــي والعالمــي.    المزيــد

االجتماع )9( للمندوبين الدائمين وســفراء اللجنة السياســية واألمنية 
لمجلس االتحاد األوروبي  

األمين العام المســاعد رئيس قطاع الشــؤون القانونية يلتقي مدير مركز 
المتحدة لإلرهاب  األمم 
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شــاركت الســفيرة د. هيفــاء ابــو غزالــة االميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، 
فــي انطــاق فعاليــات مؤتمــر “إطــاق المؤشــر اإلقليمــي حــول العنــف ضــد النســاء والفتيــات لعــام 
″2021، الــذي نظمتــه المبــادرة النســوية األورو-متوســطية EFI بالتعــاون مــع اللجنــة الوزاريــة 
لتمكيــن المــرأة بعمــان. شــارك في المؤتمــر الــوزراء / الوزيــرات وممثلي الــوزارات المعنيــة، وممثلون 
ــة،  ــات الوطني ــاء البرلمان ــفارات، وأعض ــط، والس ــل المتوس ــن أج ــاد م ــي، واالتح ــاد األوروب ــن االتح م
ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بحقــوق اإلنســان وتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع.    المزيــد

جامعة الدول العربية تشــارك في مؤتمر “إطالق المؤشــر اإلقليمي حول 
النساء والفتيات العنف ضد 

ــال  ــام واالتص ــاع اإلع ــس قط ــاعد - رئي ــام المس ــن الع ــي االمي ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم ــام الس ق
ــن  ــادس م ــي بالس ــاج االعام ــة االنت ــة لمدين ــركة المصري ــارة للش ــة، بزي ــدول العربي ــة ال بجامع
أكتوبــر بمحافظــة الجيــزة. وقــد أكــد لــه الســيد عبــد الفتــاح الجبالــي رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو 
ــة  ــع الجامع ــاون م ــدة للتع ــاق جدي ــح آف ــي لفت ــاج اإلعام ــة اإلنت ــع مدين ــركة، تطل ــدب للش المنت
ــه  ــع خبرت ــذي يض ــر ال ــي الكبي ــرح االعام ــذا الص ــة له ــدرات المتكامل ــن الق ــتفادة م ــة واالس العربي

ــد ــركاء.    المزي ــي الش ــة وباق ــدول العربي ــي ال ــقاء ف ــن االش ره

لقاء األمين العام المســاعد رئيــس قطاع االعالم واالتصال برئيس مجلس 
إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
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الكاتــب  العــرب، اســتقبل  )52( لمجلــس وزراء االعــام  الــدورة  التحضيــر ألشــغال  فــي نطــاق 
ــه، الســيد الســفير/ أحمــد  ــم اإلعــام بمكتب ــى لتنظي ــس األعل ــر - رئيــس المجل ــي كــرم جب الصحف
رشــيد خطابــي - االميــن العــام المســاعد - رئيــس قطــاع االعــام واالتصــال. وبهــذه المناســبة، قــدم 
ــاق  ــي نط ــام ف ــس وزراء االع ــات مجل ــة لتوصي ــة الفني ــة االمان ــن متابع ــزا ع ــفير موج ــيد الس الس

ــد ــداد.   المزي ــي ببغ ــارس الماض ــي م ــد ف ــذي المنعق ــب التنفي ــرة للمكت ــدورة األخي ال

رئيس المجلس االعلى لتنظيم االعالم يســتقبل االمين العام المســاعد 
رئيس قطاع االعالم واالتصال

افتتــح الســفير خليــل إبراهيــم الــذوادي – األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون العربيــة 
واألمــن القومــي أعمــال النــدوة )60( للجنــة توحيــد المصطلحــات والمفاهيــم العســكرية، برئاســة 
العقيــد بوزينــة نورالديــن رئيــس وفــد الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية. وحضــر 
أعمــال النــدوة نخبــة مــن الضبــاط فــي القــوات المســلحة العربيــة ممثليــن عــن )16( دولــة عربيــة، 

ــد ــكرية.   المزي ــم العس ــات والمفاهي ــث المصطلح ــوع “تحدي ــة موض لمناقش

النــدوة )60( للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العســكرية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3481
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نظمــت جامعــة الــدول العربيــة اجتمــاع “فريــق تطويــر جائــزة التميــز اإلعامــي العربــي”، بمشــاركة 
ممثلــي الــدول األعضــاء مــن الخبــراء اإلعامييــن. وقــد صــرح الســفير أحمــد رشــيد خطابــي- األميــن 
العــام المســاعد، رئيــس قطــاع اإلعــام واالتصــال أن انعقــاد هــذا االجتمــاع يأتــي تنفيــذا للقــرارات 
ــرح  ــس مقت ــد المجل ــث اعتم ــرب، حي ــام الع ــس وزراء اإلع ــة )51( لمجل ــدورة العادي ــن ال ــادرة ع الص
ــي فــي  ــي العرب ــز اإلعام ــزة التمي ــر جائ ــراء لتطوي ــة بتشــكيل فريــق عمــل مــن الخب ــة الفني األمان

ضــوء أولويــات العمــل اإلعامــي العربــي المشــترك.     المزيــد

ــة عــن  ــة نياب ــدول العربي ــن المســاعد لجامعــة ال ــداوي - األمي ــور حســين الهن شــارك الســفير الدكت
ــا والشــرق  ــي اوروب ــاح منتــدى حــوار  الطاقــة المســتقبلية لمنطقت الســيد األميــن العــام،  فــي افتت
ــن  ــة األمي ــى كلم ــمية ، وألق ــة الهاش ــة األردني ــي المملك ــد ف ــذي انعق ــا ال ــمال افريقي ــط وش األوس
العــام للجامعــة التــي أكــد فيهــا علــى اهميــة تعزيــز التوجــه العربــي بــكل مســتوياته نحــو التكامل 
ــى تنفيــذ مشــروعات مشــتركة فــي المنطقــة العربيــة  ــاء، مشــددا عل ــي الطاقــة والكهرب فــي مجال

ــد ــى مصــادر الطاقــات المتجــددة المســتدامة.     المزي باالعتمــاد التدريجــي عل

ــة  ــف برئاس ــدة بجني ــم المتح ــر األم ــرب بمق ــة الع ــس وزراء الصح ــة )57( لمجل ــدورة العادي ــدت ال عق
ــه  ــس اجتماع ــذي للمجل ــب التنفي ــد المكت ــا عق ــعبية. كم ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري الجمهوري
بمقــر بعثــة جامعــة الــدول العربيــة فــي جنيــف، برئاســة الدكتــور خالــد عبــد الغفــار وزيــر 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي القائــم بأعمــال وزيــر الصحــة والســكان بجمهوريــة مصــر 
العربيــة، وبحضــور الــدول العربيــة األعضــاء: الجمهوريــة التونســية والمملكــة العربيــة الســعودية 
والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، وجمهوريــة جيبوتــي، وبمشــاركة دولــة فلســطين 

ــد ــب.     المزي ــة مراق بصف

اجتماع فريق تطويــر جائزة التميز اإلعالمي العربي

جامعة الدول العربية تشــارك في منتدى حوار الطاقة المســتقبلية

مجلــس وزراء الصحة العرب يعقد اجتماعه علــى هامش اجتماعات الجمعية 
العامة لمنظمــة الصحة العالمية بجنيف

ــد  ــفير أحم ــام الس ــر، ق ــد المق ــي بل ــة ف ــات االعامي ــع المؤسس ــل م ــاح والتواص ــار االنفت ــي إط ف
ــة  ــارة لمؤسس ــال، بزي ــام واالتص ــاع االع ــس قط ــاعد- رئي ــام المس ــن الع ــي، األمي ــيد خطاب رش
ــفير  ــدم للس ــرام، وق ــر األه ــس تحري ــت، رئي ــاء ثاب ــيد ع ــعادته الس ــتقبل س ــث اس ــرام، حي األه
ــاء فــرص التعــاون مــع  ــاول اللق ــا تن ــات حــول المجــاالت المتنوعــة ألنشــطة المؤسســة، كم بيان
قطــاع االعــام واالتصــال فــي مختلــف المجــاالت بمــا فيهــا التدريــب وصقــل المهــارات المهنيــة 
ــا االســتراتيجية العربيــة.    المزيــد واالســتفادة مــن خبــرة هــذه المؤسســة فــي معالجــة القضاي

زيارة األمين العام المســاعد رئيس قطاع االعالم واالتصال إلى 
االهرام مؤسسة 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3489
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3497
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3455
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3478


leagueofarabstates.net

youtube.com/leagueofarabstates

twitter.com/arableague_gs

facebook.com/arab.league 

flickr.com/leagueofarabstates/sets 

linkedin.com/company/league-of-arab-states

األمانة العامة
قطاع اإلعالم واالتصال

http://leagueofarabstates.net 
http://youtube.com/leagueofarabstates
http://twitter.com/arableague_gs
http://facebook.com/arab.league
http://flickr.com/leagueofarabstates/sets
http://linkedin.com/company/league-of-arab-states

