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األمين العام لقناة الغد: ندعم القضية الفلسطينية وهي األولى واألكبر
األمين العام يرحب بوقف إطالق النار في غزة

األمين العام ُيرحب بقرار إعادة افتتاح القنصلية األمريكية في القدس الشرقية
األمين العام يستقبل عزام األحمد 

الترحيب بتصويت مجلس حقوق االنسان لصالح تشكيل لجنة دولية ُمستقلة للتحقيق في الجرائم 
واالنتهاكات االسرائيلية

األمين العام يستقبل وزير الخارجية القبرصي
كلمة جامعة الدول العربية في جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة )الدورة 75( لمناقشة الوضع 

في فلسطين المحتلة 
اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تنعقد في دورة استثنائية 

الدورة )66( للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب
الدورة )55( لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي

الدورة )44( لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
بيان جامعة الدول العربية بمناسبة االحتفال بيوم أفريقيا

جامعة الدول العربية تحيي اليوم العالمي للملكية الفكرية
بيان األمانة العامة بمناسبة اليوم العالمي لالمتناع عن التدخين 2021

تنظيم احتفالية اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة الخاصة به لعامي 2020 و2021
تدشين مسابقة رواد األعمال » رالي العرب«

جامعة الدول العربية تنظم ورشة العمل اإلقليمية تحت عنوان »نحو خطة عمل إقليمية حول 
االنتماء والهوية«

اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية تعقد اجتماعها الخامس
جامعة الدول العربية تشارك في الدورة )17( للملتقى اإلعالمي العربي



للملتقــى   17 الــدورة  أمــام  كلمتــه  فــي 
ــو  ــي 29 ماي ــد ف ــذي انعق ــي ال ــي العرب اإلعالم
الماضــي بدولــة الكويــت عبــر تقنيــة التواصل 
المرئــي أكــد الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن 
العــام أهميــة العمــل اإلعالمــي بمــا فــي ذلــك 
المنصــات الرقميــة  الذي كان لــه دورا فعاال في 
كشــف قنــاع االحتــالل اإلســرائيلي وتصرفاتــه 

ــطيني . ــعب الفلس ــد الش ــة ض العدائي
   وفــي هــذا الصــدد، أوضــح األميــن العــام 
ــائل  ــاز وس ــن انحي ــوا م ــا عان ــرب طالم أن الع
اإلعــالم الغربية للروايــة اإلســرائيلية وخطابها 
ــه  ــدي أن ــرف المعت ــدم الط ــذي يق ــل ال المضل
ــدم،  ــس ويق ــن النف ــم ع ــاع دائ ــة دف ــي حال ف
بمنطــق معكــوس، الفلســطيني المدافــع عــن 

ــف. ــاب والعن ــزا لإلره ــه رم أرض

ــور  ــعرت ف ــد استش ــة ق ــة العام ــت األمان وكان
ــد  ــى قطــاع غــزة  والتصعي ــداءات عل ــدء االعت ب
المتفاقــم فــي  األراضــي الفلســطينية وخاصــة 
ــي  ــارك ، ف ــى المب ــي باحــات المســجد األقص ف
لمجلــس  األخيــر  الطــارئ  االجتمــاع  ضــوء  
أهميــة  الــوزاري  المســتوى  علــى  الجامعــة 
ــس  ــع مجال ــق م ــاون وثي ــات بتع ــه البعث توجي
إعالمــي  بتحــرك  للقيــام  العــرب   الســفراء 
ــف بتكامــل مــع المســاعي  الدبلوماســية  مكث
المناطــة بهــا  ،  فــي بلــدان االعتمــاد ، وبتعاون 
مــع منظمــة التعــاون اإلســالمي ودول عــدم  
لــدى  المعنيــة،  الدوليــة  والقــوى  االنحيــاز 
ــورك   ــي نيوي ــالل بعثت ــن خ ــدة م ــم المتح األم

وجنيــف.

مــن أجل إعالم عربي مؤثر

كلمة العدد

المســاندة   التظاهــرات  كرســت  وقــد     
ــر  ــطيني عب ــعب الفلس ــع الش ــة م والمتعاطف
والواليــات  الغــرب  فــي  فيهــا  بمــا  العالــم 
المتحــدة بصفــة خاصــة حيث تنشــط اللوبيات 
والجماعــات الداعمــة إلســرائيل جــدوى هــذا 
ــي الهــادف  لمســايرة التحــوالت  الفعــل اإلعالم
ــي  ــام الدول ــرأي الع ــزاج ال ــى م ــرأت عل ــي ط الت
بخصــوص الصراع الفلســطيني – اإلســرائيلي.

اإلعــالم  مكونــات  مختلــف  فــإن  وإجمــاال،    
العربــي تجــد نفســها اليــوم فــي صلــب الدفــع 
ــعيا وراء  ــة س ــه المنطق ــذي تعرف ــراك  ال بالح
تثبيــت التهدئــة ووقــف إطالق النــار، والنهوض 
باألوضــاع الصحية والمعيشــية والعمرانية في 
قطــاع غــزة، تمهيــدا إلطــالق عمليــة سياســية 
تعالــج جوهــر المشــكل الفلســطيني المتمثل 
ــر  ــن التأخي ــد م ــالل دون مزي ــاء االحت ــي إنه ف
علــى  فلســطين  دولــة  اســتقالل  لتجســيد 
الشــرقية  القــدس  وعاصمتهــا   1967 حــدود 
علــى أســاس قــرارات الشــرعية الدوليــة، ورؤية 
حــل الدولتيــن، فــي انســجام كامــل مــع ثوابت 

ــة. ــة العادل ــذه القضي ــي إزاء ه ــف العرب الموق

السفري/ أحمد رشيد خطايب

األمني العام املساعد املرشف عىل قطاع اإلعالم واالتصال
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ــيد  ــع الس ــة م ــي مقابل ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــد الس أك
ــد، أن  ــاة الغ ــى قن ــث عل ــذي يب ــري” ال ــج “بالمص ــالل برنام ــن خ ــب الصحفيي ــوان نقي ــاء رش ضي

ــد ــر. المزي ــى واألكب ــي األول ــطينية ه ــة الفلس القضي

األميــن العــام لقناة الغد: ندعم القضية الفلســطينية وهي 

األولى واألكبر

رحــب الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بوقــف إطــالق النــار فــي 
ــاء  ــى إنه ــن عل ــاق الجانبي ــاس التف ــكلت األس ــي ش ــة الت ــادرة المصري ــيدًا بالمب ــزة، ُمش ــاع غ قط

ــة. المزيــد ــة اإلســرائيلية والدخــول فــي هدن األعمــال العدائي

األميــن العام يرحــب بوقف إطالق النار في غزة

ــدة   ــات المتح ــرار الوالي ــة، بق ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــب الس رح
األمريكيــة بإعــادة فتــح القنصليــة األمريكيــة فــي القــدس الشــرقية، واعتبــره خطــوًة هامــة لتعزيــز 

ــد ــب الفلســطيني.   المزي ــن واشــنطن والجان العالقــات بي

األميــن العــام ُيرحب بقرار إعادة افتتــاح القنصلية األمريكية في 

الشرقية القدس 

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد عــزام األحمــد 
ــة  ــة لجامع ــة العام ــر األمان ــح، بمق ــة فت ــة لحرك ــة المركزي ــو اللجن ــطيني وعض ــادي الفلس القي
ــي  ــطينية ف ــي الفلس ــي األراض ــاع ف ــتجدات األوض ــر ُمس ــاء آخ ــاول اللق ــث تن ــة، حي ــدول العربي ال

ــد ــزة. المزي ــاع غ ــى قط ــوائية عل ــرائيلية العش ــداءات اإلس ــتمرار االعت ــوء اس ض

األمين العام يســتقبل عزام األحمد

تحــدة لصالــح   رحّبــت جامعــة الــدول العربيــة بتصويــت مجلــس حقــوق االنســان التابــع لألمــم الُم
قــرار تشــكيل لجنــة دوليــة ُمســتقلة للتحقيــق فــي الجرائــم واالنتهــاكات االســرائيلية للقانــون 

الدولــي والقانــون الدولــي االنســاني بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني. المزيــد

الترحيب بتصويت مجلس حقوق االنســان لصالح تشــكيل لجنة 
دوليــة ُمســتقلة للتحقيق في الجرائم واالنتهاكات االســرائيلية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2925
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2902
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2917
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2898
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2921
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ألقــى الســفير حســام ز كــي األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة نيابــة عــن األميــن 
ــي  ــع ف ــة الوض ــدورة 75( لمناقش ــدة )ال ــم المتح ــة لألم ــة العام ــة الجمعي ــي جلس ــة ف ــام كلم الع

ــن  37 و 38.  نــص الكلمــة ــه تحــت بندي فلســطين المحتل

كلمــة جامعــة الدول العربية في جلســة الجمعية العامة لألمم 
المتحدة )الدورة 75( لمناقشــة الوضع في فلســطين المحتلة

عقــدت اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان دورة اســتثنائية عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي 
ــت  ــاء، تح ــدول األعض ــي ال ــة ف ــة المعني ــات الحكومي ــاركة الجه ــت وبمش ــة الكوي ــة دول برئاس
عنــوان “حمايــة حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس”. المزيــد

اللجنــة العربية الدائمة لحقوق اإلنســان تنعقد في دورة اســتثنائية

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد نيكــوس 
كريســتودوليدس وزيــر خارجيــة جمهوريــة قبــرص، أثنــاء زيارتــه للقاهــرة. المزيــد

األمين العام يســتقبل وزيــر الخارجية القبرصي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2900
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2911
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2907
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عقــدت فعاليــات الــدورة )66( للمكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء النقــل العــرب، بفــرع األكاديميــة 
العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري بالقاهــرة عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، وناقــش 
ــترك وذات  ــي المش ــل العرب ــل العم ــي تفعي ــاهم ف ــي تس ــات الت ــن الموضوع ــددًا م ــاع ع االجتم

العالقــة بقطــاع النقــل العربــي بأنماطــه المختلفــة. المزيــد

الــدورة )66( للمكتب التنفيــذي لمجلس وزراء النقل العرب

عقــد مجلــس وزراء الصحــة العــرب دورتــه )55( ومكتبــه التنفيــذي عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، 
ــا  ــة منه ــات الهام ــن الموضوع ــد م ــس العدي ــش المجل ــة، وناق ــر العربي ــة مص ــة جمهوري برئاس
مشــروع اســتراتيجية عربيــة وآليــة تنفيذهــا للحصــول علــى لقاحات كوفيــد 19، وتوحيــد الجهود 
المبذولــة لضمــان التوفيــر التوزيــع العــادل للقاحــات علــى الــدول العربية،كمــا خصــص المجلس 
500.000 دوالر أمريكــي لتوفيــر االحتياجــات الصحيــة العاجلــة لــوزارة الصحــة الفلســطينية 

بالتنســيق مــع وزارة الصحــة والســكان المصريــة. المزيــد

الــدورة )55( لمجلس وزراء الصحة العــرب ومكتبه التنفيذي

ــابقًا،  ــة س ــدة األفريقي ــة الوح ــازات منظم ــراز انج ــبة إلب ــا كمناس ــوم أفريقي ــال بي ــي االحتف يأت
واالتحــاد األفريقــي حاليــًا، فــي ســبيل القضــاء علــى الفقــر والتمييــز العنصــري واالســتعمار فــي 
الماضــي والســعي حاليــًا نحــو النهــوض بالقــارة، ولتأكيــد مواصلــة العمــل نحــو مســتقبل مزدهر 

ألفريقيــا الموحــدة ولــكل أبنــاء القــارة االفريقيــة. المزيــد

بيــان جامعــة الدول العربية بمناســبة االحتفال بيوم أفريقيا

ــي  ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــرب عب ــة الع ــباب والرياض ــس وزراء الش ــدورة )44( لمجل ــدت ال عق
ــدم  ــي تخ ــة الت ــات الهام ــن الموضوع ــد م ــة العدي ــت مناقش ــة، وتم ــة اليمني ــة الجمهوري برئاس

ــد ــة.  المزي ــات حواري ــطة وجلس ــج وانش ــن برام ــي م ــباب العرب الش

الــدورة )44( لمجلس وزراء الشــباب والرياضة العرب
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ــث  ــن، حي ــن التدخي ــاع ع ــي لالمتن ــوم العالم ــام بالي ــن كل ع ــو م ــوم 31 ماي ــم ي ــل العال يحتف
أطلقــت منظمــة الصحــة العالميــة فــى ديســمبر 2020، حملــة عالميــة مدتهــا عــام كامــل وذلــك 
ــن  ــالع ع ــزام باإلق ــعار “االلت ــت ش ــن 2021 تح ــن التدخي ــاع ع ــي لالمتن ــوم العالم ــتعدادا للي اس
ــم  ــي محاولته ــم ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــخص ف ــون ش ــم 100 ملي ــى دع ــدف إل ــن”، وته التدخي

ــد ــة. المزي ــول الرقمي ــادرات والحل ــف المب ــالل مختل ــن خ ــغ م ــن التب ــي ع للتخل

بيــان األمانة العامة بمناســبة اليــوم العالمي لالمتناع عن 

2021 التدخين 

احتفلــت جامعــة الــدول العربيــة باليــوم العالمــي للملكية الفكرية تحت شــعار “الملكيــة الفكرية 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة: نقــل افــكارك الــى الســوق”، بقــر األمانــة العامــة بالتعــاون مــع 
ــة  ــال الملكي ــذا المج ــي ه ــدة ف ــركات الرائ ــدي الش ــي إح ــة” وه ــة الفكري ــات للملكي ــركة “بيان ش

بمنطقــة الشــرق األوســط. المزيــد

جامعــة الدول العربيــة تحيي اليوم العالمــي للملكية الفكرية

 عقــد المؤتمــر الصحفــي الخــاص بتدشــين مســابقة رواد األعمــال “ رالــي العــرب “ بمقــر جامعــة 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــابقة برعاي ــذه المس ــم ه ــرر تنظي ــن المق ــث م ــة، حي ــدول العربي ال
بالتعــاون مــع األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، واتحــاد الغــرف 
ــة  ــن(، وغرف ــدو – البحري ــة )يوني ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة األم ــب منظم ــة، ومكت العربي
 Dubai Expo 2020 ــش ــى هام ــك عل ــر 2022؛ وذل ــهر يناي ــالل ش ــن خ ــة البحري ــارة وصناع تج

ــد ــدة. المزي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــه بدول ــرر اقامت والمق

تدشــين مســابقة رواد األعمال » رالي العرب«

نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة االحتفاليتيــن الثامنــة والتاســعة لليــوم العربــي 
لكفــاءة الطاقــة عبــر االتصــال المرئــي. المزيــد

تنظيــم احتفاليــة اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمســابقة 

الخاصــة به لعامي 2020 و2021
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شــاركت جامعــة الــدول العربيــة فــي الملتقــى اإلعالمــي العربــي بدولــة الكويــت، فــي دورتــه )17( 
عــن طريــق تقنيــة االتصــال المرئــي تحــت رعايــة الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام.  المزيــد

وألقى األمين العام كلمة مصورة في الجلسة االفتتاحية. نص الكلمة
وأســهم الســفير أحمــد رشــيد خطابــي، األميــن العــام المســاعد ــــ المشــرف علــى قطــاع اإلعــالم 

ــد  ــى. المزي ــة فــي الجلســة األول واالتصــال بمداخل

جامعــة الدول العربية تشــارك في الــدورة )17( للملتقى اإلعالمي 

العربي

ــة  ــل إقليمي ــة عم ــو خط ــوان “ نح ــة بعن ــل اإلقليمي ــة العم ــة ورش ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
حــول االنتمــاء والهويــة القانونيــة” بالتعــاون مــع األمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب 
والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. وبمشــاركة وزيــرة العــدل بالجمهوريــة 
التونســية ومســاعد المفــوض الســامي لشــؤون الحمايــة وممثــل مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن ممثلــي المنظمــات والهيئــات األمميــة، والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة 

المعنيــة بقضايــا المســاواة بيــن الجنســين والطفولــة، والخبــراء واألكاديمييــن. المزيــد

عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع الخامــس للجنــة الفنيــة لقواعد المنشــأ 
العربيــة عبــر خاصيــة االتصــال المرئــي، بمشــاركة 16 دولــة عربيــة األعضاء فــي منطقــة التجارة 
ــة  ــة العام ــرص األمان ــي ح ــادي العرب ــل االقتص ــر إدارة التكام ــد مدي ــرى. وأك ــة الكب ــرة العربي الح
علــى ســرعة االنتهــاء مــن دليــل المســتخدم فيمــا يتعلــق بقواعــد المنشــأ العربيــة والــذي أعدتــه 
بالتعــاون والتنســيق مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي UNDP لعرضــه خــالل هــذا االجتمــاع. 

يد لمز ا

جامعــة الدول العربية تنظم ورشــة العمــل اإلقليمية تحت عنوان 
»نحــو خطة عمل إقليميــة حول االنتماء والهوية«

اللجنــة الفنية لقواعد المنشــأ العربية تعقــد اجتماعها الخامس
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