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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األميــن العام يشــارك في اجتماعــات الدورة )77( للجمعية العامــة لألمم المتحدة
األميــن العــام يلتقــي رئيس المجلس الرئاســي اليمني ويؤكد دعــم الجامعة العربية للحكومة الشــرعية 

وجهودها في اســتعادة فاعلية المؤسســات
األميــن العــام يلتقي رئيســة كوســوفو ويدعوها إلى إعادة النظر في وضع ســفارة بلدها بالقدس

األميــن العام يشــارك في اجتماع وزاري حول الشــراكة العربية االفريقية
األميــن العام يشــارك فــي “قمة تحويل التعليــم” و “الوقفة الخاصة بأهداف التنمية المســتدامة

األميــن العام يدعو الى وضع سياســات عربيــة للتحول الرقمي
األميــن العــام يلتقــي رئيس مفوضية االتحــاد اإلفريقي ويدعو إلى تعزيــز التعاون العربي مع 

افريقيا
األمين العام يلتقي وزير خارجية اســبانيا ويناقش االوضاع في الشــرق االوســط وأوروبا

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم الدولي للســام
اجتماعــات الــدورة )52( لمجلس وزراء اإلعام العرب

جامعــة الــدول العربية تشــارك فــي المؤتمر الوزاري “تعزيز دور المرأة فــي مجتمعات النزاع 
ومــا بعــد النزاع: أصوات محلية مــن المنطقة العربية”

توقيــع مذكــرة تفاهــم بين جامعة الــدول العربية واألمانة العامة لمنظمة شــنغهاي 
للتعاون

الــدورة األولى لفريق اســتعراض التنفيــذ األمثل لاتفاقيــة العربية لمكافحة 
الفساد

دورة تدريبية في مجال االســتعداد واالســتجابة لتفشــي األمراض واألوبئة
الصنــدوق العربــي للمعونة الفنية للــدول اإلفريقية ينظم )8( دورات 

تدريبيــة بجمهوريــة تنزانيا اإلتحادية 
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ــع  ــة، فــي أعمــال الشــق رفي ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــو الغيــط، األمي  شــارك الســيد أحمــد أب
المســتوى مــن اجتماعــات الــدورة الســابعة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. وتضمنــت 
المشــاركة عــددا مــن الفعاليــات واالجتماعــات رفيعــة المســتوى التــي ناقشــت موضوعــات وقضايــا 

ترتبــط بأولويــات عربيــة هامــة فــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.    المزيــد

األمين العام يشــارك في اجتماعات الــدورة )77( للجمعية العامة لألمم 
المتحدة

ــش مشــاركته  ــى هام ــة، عل ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــى الســيد أحم إلتق
ــيد  ــي الس ــي اليمن ــس الرئاس ــس المجل ــدة، برئي ــم المتح ــة لألم ــة العام ــدورة )77( للجمعي ــي ال ف
محمــد رشــاد العليمــي، وصــرح جمــال رشــدي، المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام، أن أبــو الغيط 
ــي لتطــورات األوضــاع فــي بــاده، مؤكــدا  اســتمع باهتمــام لرؤيــة رئيــس المجلــس الرئاســي اليمن
ــس  ــا المجل ــي يبذله ــود الت ــرعية وللجه ــة الش ــة للحكوم ــة العربي ــم الجامع ــى دع ــاء عل ــال اللق خ
ــا. ــة وفاعليته ــى اســتعادة مؤسســات الدول ــي والعمــل عل ــاة الشــعب اليمن ــف معان ــي لتخفي الرئاس

المزيد

ــم  ــد دع ــي ويؤك ــي اليمن ــس الرئاس ــس المجل ــي رئي ــام يلتق ــن الع األمي
الجامعــة العربيــة للحكومــة الشــرعية وجهودهــا فــي اســتعادة فاعليــة 

ــات المؤسس
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القــى الســيد أحمــد ابــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة كلمة فــي الجلســة االفتتاحية 
لاجتمــاع الــوزاري الثامــن للجنــة تنســيق الشــراكة العربيــة- االفريقيــة، والــذي عقــد علــى هامــش 
ــس.  ــنغال وتون ــن الس ــة كل م ــت رئاس ــدة، تح ــم المتح ــة لألم ــة العام ــدورة )77( للجمعي ــال ال أعم
وأوضــح جمــال رشــدي، المتحــدث الرســمي باســم االميــن العــام، أن ابــو الغيــط تنــاول فــي كلمتــه 
ــي المشــترك  ــل المؤسس ــف العم ــرورة تكثي ــدا ض ــي، مؤك ــي االفريق ــاون العرب ــي للتع ــع الحال الوض
بيــن الجامعــة العربيــة واالتحــاد االفريقــي فــي مواجهــة االزمــات،  واهميــة تفعيــل آليــات التنســيق 

بيــن الجانبيــن لمواجهــة التهديــدات والمشــكات المشــترك.     المزيــد

األمين العام يشــارك في اجتماع وزاري حول الشــراكة العربية االفريقية

ــال  ــش أعم ــى هام ــة، عل ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس إس
العامــة لألمــم المتحــدة. الســيدة “فيــوزا عثمانــي” رئيســة جمهوريــة  الــدورة )77( للجمعيــة 
ــه  ــذي قدمت ــرح ال ــتمع للش ــورك. واس ــة بنيوي ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــر بعث ــك بمق ــوفو، وذل كوس
ــا  ــي وعاقاته ــراف الدول ــن االعت ــد م ــى مزي ــول عل ــا للحص ــاعي باده ــول مس ــوفو ح ــة كوس رئيس
ــدس  ــي الق ــا ف ــفارة بلده ــع س ــي وض ــر ف ــادة النظ ــرورة إع ــا بض ــدا إياه ــة. مناش ــة واالقليمي الدولي
الــذي ال يخــدم هــدف تحقيــق الســام الشــامل فــي المنطقــة، كمــا ال يعكــس عمــق العاقــات التــي 

ــد ــوفو.  المزي ــعب كوس ــة بش ــدول العربي ــن ال ــددا م ــع ع تجم

األمين العام يلتقي رئيســة كوســوفو ويدعوها إلى إعادة النظر في وضع 
بالقدس بلدها  سفارة 

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، فــي افتتــاح “قمــة تحويــل 
ــي  ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــدورة )77( للجمعي ــال ال ــش أعم ــى هام ــدت عل ــي انعق ــم” الت التعلي
ــارك  ــط ش ــو الغي ــام أن أب ــن الع ــم األمي ــمي باس ــدث الرس ــدي المتح ــال رش ــرح جم ــورك. وص نيوي
بكلمــة أثنــى فــي مســتهلها علــى مبــادرة الســيد غوتيريــش بعقــد قمــة تتنــاول موضــوع التعليــم 
ــة للتشــاور  ــاء مســتقبل أفضــل للمجتمعــات، واعتبرهــا فرصــة حقيقي ــزة أساســية لبن ــه ركي بصفت

ــد ــر.   المزي ــم متغي ــي عال ــم ف حــول ســبل إدارة التعلي

األمين العام يشــارك في “قمة تحويــل التعليم” و “الوقفة الخاصة بأهداف 
المستدامة التنمية 

عقــدت فــي القاهــرة فعاليــات الــدورة )48( لمؤتمــر العمــل العربــي، الــذي نظمتــه منظمــة العمــل 
ــاح  ــد الفت ــة عب ــر العربي ــة مص ــس جمهوري ــة رئي ــة برعاي ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة التابع العربي
ــيد  ــور الس ــحاتة، وبحض ــن ش ــيد حس ــري الس ــة المص ــوى العامل ــر الق ــه وزي ــذي مثل ــي ال السيس
يونــس ســكوري وزيــر االدمــاج االقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والشــغل والكفــاءات المغربــي، رئيس 
ــة  ــام لمنظم ــر الع ــدر المدي ــاي راي ــة، وج ــام للمنظم ــر الع ــري المدي ــي المطي ــز عل ــر، وفاي المؤتم

ــد ــة.     المزي ــل الدولي العم

األميــن العام يدعو الى وضع سياســات عربية للتحول الرقمي
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التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بالســيد خوســيه مانويــل 
ألباريــس وزيــر خارجيــة اســبانيا، وذلــك فــي إطــار زيــارة يقــوم بهــا الــى مدريــد تلبيــة للدعــوة التــي 
تلقاهــا مــن الحكومــة االســبانية فــي إطــار تعميــق التعــاون مــع الحكومــة االســبانية. وصــرح جمــال 
رشــدي، المتحــدث الرســمي باســم األميــن العــام، بــأن اللقــاء تنــاول عــددا مــن القضايــا ذات االهتمام 
المشــترك وســبل االرتقــاء بالعاقــات بيــن جامعــة الــدول العربيــة واســبانيا فــي المجاالت السياســية 

واالقتصاديــة والثقافيــة خــال المرحلــة المقبلــة.   المزيــد

األمين العام يلتقي وزير خارجية اســبانيا ويناقش االوضاع في الشــرق 
االوسط وأوروبا

التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، علــى هامــش مشــاركته فــي الــدورة )77( للجمعيــة العامــة لألمــم 
ــي،  ــاد االفريق ــة االتح ــس مفوضي ــي”، رئي ــى فك ــيد “موس ــورك، بالس ــي نيوي ــدة ف ــدة المنعق المتح
حيــث ناقــش الطرفــان ســبل تعزيــز التعــاون العربي-االفريقــي، وعــددا مــن القضايــا ذات االهتمــام 

المشــترك.   المزيــد

األميــن العام يلتقي رئيس مفوضيــة االتحاد اإلفريقي ويدعو إلى تعزيز 
افريقيا العربي مع  التعاون 

ــة  ــت الجمعي ــد أعلن ــام، وق ــن كل ع ــبتمبر م ــي 21 س ــام ف ــي للس ــوم الدول ــم بالي ــل العال يحتف
ــادئ  ثــل ومب ــاره يومــا مكرســا لتعزيــز ُم العامــة لألمــم المتحــدة هــذا اليــوم منــذ عــام 1981 باعتب
الســام، وكذلــك لالتــزام بوقــف إطــاق النــار وكافــة أعمــال العنــف فــي جميــع انحــاء العالــم خــال 

ــد ــوم.     المزي هــذا الي

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم الدولي للسالم
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ــي  ــدت ف ــة، انعق ــر العربي ــة مص ــس جمهوري ــي رئي ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــة الرئي ــة فخام برعاي
ــى  ــس األعل ــال( والمجل ــام واالتص ــاع اإلع ــة )قط ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــاون بي ــرة، بالتع القاه
ــام  ــس وزراء اإلع ــة )52( لمجل ــدورة العادي ــال ال ــة، أعم ــر العربي ــة مصل ــام بجمهوري ــم اإلع لتنظي
ــة  ــة الدائم ــة )97( للجن ــدورة العادي ــذي، وال ــب التنفي ــة )15( للمكت ــدورة العادي ــا ال ــا فيه ــرب، بم الع
ــاع  ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــي األمي ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم ــاركة الس ــي. بمش ــام العرب لإلع
اإلعــام واالتصــال، ووزراء اإلعــام بالــدول العربيــة ومــن يقــوم مقامهــم، ورؤســاء وأمنــاء المنظمــات 

ــد ــرب.     المزي ــام الع ــس وزراء اإلع ــب بمجل ــة مراق ــة ذات صف ــادات اإلعامي واالتح
وبهــذه المناســبة ألقــى الســفير كلمــة فــي الجلســة االفتتاحيــة الجتماعــي اللجنــة الدائمــة لإلعــام 

والمكتــب التنفيــذي، كمــا ألقــى كلمــة الســيد األميــن العــام فــي افتتــاح المجلــس الــوزاري. 
نص كلمة السفير أحمد رشيد خطابي في الدورة 97 للجنة الدائمة لإلعام العربي. 

ــس  ــذي لمجل ــب التنفي ــدورة )15( للمكت ــاع ال ــي اجتم ــي ف ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم ــة الس ــص كلم ن
ــرب. ــام الع وزراء االع

ــام  ــس وزراء اإلع ــدورة )52( لمجل ــاع ال ــي اجتم ــط فـــ ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــي الس ــة معال ــص كلم ن
ــي. ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم ــعادة الس ــه س ــة عن ــا نياب ــرب ألقاه الع

اجتماعــات الدورة )52( لمجلس وزراء اإلعالم العرب

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3603
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3611
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3620
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3624
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ــة  ــام ووزارة الخارجي ــائي الع ــاد النس ــع االتح ــاون م ــراكة والتع ــة بالش ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
والتعــاون الدولــي ووزارة الدفــاع بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم 
ــوزاري حــول “  ــة، المؤتمــر ال ــدول العربي ــن المــرأة فــي ال ــن الجنســين وتمكي المتحــدة للمســاواة بي
تعزيــز دور المــرأة فــي مجتمعــات النــزاع ومــا بعــد النــزاع: أصــوات محليــة مــن المنطقــة العربيــة”، 
ــدول  ــة ال ــَبل جامع ــة مــن قِـ ــود المبذول ــي إطــار الجه ــر ف ــاد المؤتم ــي انعق ــي. ويأت ــو ظب ــارة أب بإم
العربيــة بشــأن دعــم وتمكيــن المــرأة العربيــة وخاصــة فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن فــي ظــل 
مــا تعانيــه المنطقــة العربيــة مــن أزمــات متفاقمــة أثــرت علــى أوضــاع النســاء والفتيــات.     المزيــد

جامعة الدول العربية تشــارك فــي المؤتمر الوزاري “تعزيز دور المرأة في 
مجتمعــات النزاع وما بعد النزاع: أصوات محليــة من المنطقة العربية”

بتكليــف مــن الســيد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، وتلبيــة لدعــوة كريمــة مــن جمهوريــة 
ــذوادي  ــم ال ــل إبراهي ــفير خلي ــعادة الس ــة س ــة برئاس ــة العام ــن األمان ــد م ــارك وف ــتان، ش أوزبكس
ــاع  ــى قط ــرف عل ــي والمش ــن القوم ــة واألم ــؤون العربي ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع األمي

ــد ــمرقند.   المزي ــي س ــاون ف ــنغهاي للتع ــة ش ــة منظم ــي قم ــة، ف ــية الدولي ــؤون السياس الش

توقيــع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربيــة واألمانة العامة لمنظمة 
للتعاون شنغهاي 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــاد بالمملك ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــة وهيئ ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
ــاد،  ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــل لاتفاقي ــذ األمث ــتعراض التنفي ــق اس ــى لفري ــدورة األول ــة( ال )نزاه

ــد ــة.   المزي ــي االتفاقي ــراف ف ــة االط ــدول العربي ــي ال ــور ممثل ــة، وبحض ــة العام ــر األمان بمق

الدورة األولى لفريق اســتعراض التنفيذ األمثــل لالتفاقية العربية لماكفحة 
الفساد

ــام  ــى االهتم ــرب عل ــة الع ــس وزراء الصح ــن خــال مجل ــة م ــدول العربي ــة ال ــار حــرص جامع ــي إط ف
بتعزيــز وبنــاء قــدرات العامليــن فــي القطاعــات الصحيــة بالــدول العربيــة األعضــاء مــن أجــل 
التصــدي لمواجهــة تداعيــات أزمــة كوفيــد 19، نظمــت دورة تدريبيــة لمــدة 3 أيــام فــي مجــال 
ــف إدارات  ــن مختل ــة م ــي وزارات الصح ــة، لموظف ــراض واألوبئ ــي األم ــتجابة لتفش ــتعداد واالس االس
الرعايــة األوليــة، بهــدف بنــاء قــدرات فــرق عمــل الصحــة العامــة مــن خــال تعزيــز الكشــف المبكــر 

ــد ــا.        المزي ــة منه ــا والوقاي ــتجابة له ــة واالس ــي دول المنطق ــراض ف ــي األم ــن تفش ع

دورة تدريبية في مجال االســتعداد واالســتجابة لتفشي األمراض واألوبئة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3595
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نفــذ الصنــدوق العربــي للمعونــة الفنيــة للــدول اإلفريقيــة )8( دورات تدريبيــة بجمهوريــة تنزانيــا 
اإلتحاديــة فــي مجالــي االكتشــاف المبكــر لســرطان القولــون والمســتقيم، واالكتشــاف المبكــر 
ــة الشــرق أوســطية  ــاء الجمعي ــاد )6( أســاتذة مــن أعض ــدوق بإيف ــث قــام الصن ــد، حي لســرطان الكب
للجهــاز الهضمــي  AMAGE مــن جامعتــي القاهــرة وعيــن شــمس باإلضافــة إلــى أســتاذ مــن جامعــة 
كازلــك اللبنانيــة لتنفيــذ هــذه الــدورات، وإجــراء عــدة عمليــات بالمناظيــر لصالــح مرضــى تنزانييــن 

ــد مــن ذوي الحــاالت الحرجــة.        المزي

الصنــدوق العربي للمعونــة الفنية للدول اإلفريقية ينظم )8( دورات 
تدريبيــة بجمهورية تنزانيا اإلتحادية 
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