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كلمة العدد

األمين العام ُيحذر من مساعي إشعال الموقف في القدس

بيان جامعة الدول العربية حيال موقف البرلمان االوروبى االخير بتحميل المملكة المغربية 

المسؤولية فى موضوع الهجرة

بيان جامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى الـ54 للنكسة

بيان جامعة الدول العربية بمناسبة يوم البيئة العالمي 

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال

الدورة العادية )51( لمجلس وزراء اإلعالم العرب 

االجتماع السابع لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء

مؤتمر “ نزع السالح وعدم االنتشار النووي في منطقة الشرق األوسط: التطورات والتحديات في ضوء 

التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية “ 

الجتماع التمهيدي للندوة الـ )25( لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية

جلسة إحاطة حول: خطة عمل االتحاد األوروبي بشأن حقوق اإلنسان والديمقراطية 2024-2020

إطالق فعاليات المنتدى العربي الهندي األول في مجال الطاقة

االجتماع التحضيري األول إلطالق التدريب على منهجية »المرأة والحياة المخصص لالجئات والنازحات 
في الدول العربية« 



الــدورة   العربيــة   الــدول  بجامعــة  تنعقــد   
العاديــة 51 لمجلــس وزراء االعــام العــرب فــي 
16 يونيــو الجــاري  علــى ان يتــم التمهيــد لهــا 
باجتماعــات تحضيريــة  علــى مســتوى اللجنــة 
الدائمــة لاعــام العربــي والمكتــب التنفيــذي 

ــور . ــس المذك للمجل

 والثابــت ، ان انعقــاد هــذه الــدورة وبشــكل 
واالجــراءات  القواعــد  مراعــاة  مــع  حضــوري 
االحترازيــة المعمــول بهــا اشــارة واضحــة علــى 
االرادة القويــة للــدول االعضــاء واالمانــة العامة 
المجلــس  لهــذا  جديــدة  انطاقــة  العطــاء 
ــر  ــة لتطوي ــات فعال ــراف  آلي ــه  واستش وهياكل
ــراكة  ــى ش ــه ال ــاء ب ــي ، واالرتق ــاون العرب التع
اعاميــة عربيــة اكثــر طموحــا وعمقــا وتأثيــرا 

ــي . ــي والدول ــهدين االقليم ــي المش ف

تلكــم الشــراكة التــي تظــل مامحهــا مرتبطًة 
المقــام االول بالتفاعــل االيجابــي مــع   فــي 
العربيــة  منطقتنــا  وتحديــات  انشــغاالت 
والســعي الجماعــي لتحقيــق االمــن واالســتقرار 
مســارات  وانجــاح  المســتدامة،  والتنميــة 
االنتقــال الرصيــن والبناء المؤسســاتي  ، مثلما 
الواعــدة مســاءلة  الشــراكة   تقتضــي هــذه 
العربــي علــى  جــادة لمــدى قــدرة  االعــام 
ــهدها  ــي يش ــة الت ــورات المذهل ــايرة التط مس

االعــام واالتصــال فــي الزمــن الرقمــي .

الــدورة 51 لمجلس وزراء االعالم 

العرب:  شــراكة اعالمية واعدة  

كلمة العدد

ــمة  ــة الحاس ــة المرحل ــا ، وادراكا لدق ــن هن وم
الفلســطينية  القضيــة  بهــا  تمــر  التــي 
االجتماعــات  اجنــدة  ســتتصدر  المشــروعة 
االســتراتيجية  لتفعيــل  الملحــة  الحاجــة 
ــرك  ــة التح ــث خط ــة ، وتحدي ــة العربي االعامي
االعتــداءات  ســياق  فــي  بالخــارج  االعامــي 
التــي تعــرض لهــا قطــاع غــزة والممارســات 
الشــريف  بالقــدس  المســتفزة  االســرائيلية 
ــجد  ــات المس ــوص باح ــى الخص ــا عل ــا فيه بم

. المبــارك  االقصــى 

ســبل   االجتماعــات  هــذه  ســتبحث  كمــا   
ــة  ــة للتنمي ــة العربي ــذ الخريطــة االعامي تنفي
المســتدامة 2030، والتصــدي لظاهــرة االرهاب 
والتطــرف ، واعتمــاد مــادة االعــام التربــوي 
ــن   ــة لتحصي ــة العربي ــج التعليمي ــي المناه ف
المتلقــي وال ســيما الشــباب مــن  الجمهــور 
المجتمعيــة  لقيمنــا  المســيئة  الحمــات 
الســيادية، واســتراتجية  وســامة مقوماتنــا 
ــذا  ــي، وك ــام الدول ــركات االع ــع ش ــل م التعام
مــع  للتعامــل  اســتباقية  مقاربــة  صياغــة 
االزمــات ، باقتــراح مــن االمانــة العامــة ) قطــاع 
التجــارب  ضــوء  فــي  واالتصــال(،  االعــام 
واالجتماعيــة  الوقائيــة  للتوعيــة  الوطنيــة 
ضــد تفشــي جائحــة كورونــا  ، فضــا عــن 
اســتعراض فعاليــات بعثــات ومكاتــب الجامعــة 
العربيــة بالخــارج ، والمنظمــات واالتحــادات 
التــي تعمــل تحــت مظلتهــا والممارســة لمهام 

اعاميــة .  

السفري/ أحمد رشيد خطايب

األمني العام املساعد املرشف عىل قطاع اإلعالم واالتصال
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حــذر الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، مــن مغبــة اإلقــدام علــى 
ــح  إجــراءات اســرائيلية مــن شــأنها إشــعال الموقــف فــي القــدس ألســباب داخليــة تتعلــق بمصال
أحــزاٍب أو أشــخاص، منبهــًا إلــى خطــورة الحشــد الجــاري فــي أوســاط اليميــن المتطــرف وجماعــات 
االســتيطان اإلســرائيلية، والــذي يهــدف بوضــوح إلــى اســتفزاز الفلســطينيين وافتعــال مواجهــات 
ــتوى  ــع مس ــاعر ورف ــج المش ــى تأجي ــًا إل ــتؤدي حتم ــرات س ــيرات ومظاه ــم مس ــال تنظي ــن خ م

التوتــر. المزيــد

األمين العام ُيحذر من مســاعي إشــعال الموقف في القدس

اء العــدوان اإلســرائيلي فــي مثــل هــذا اليــوم مــن  يوافــق اليــوم 5 يونيــو ، الذكــرى )54( للنكســة جــّر
عــام 1967 والــذي أســفر عــن اســتكمال احتــال بقيــة األراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة 
بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة، والجــوالن العربــي الســوري ومــا لحقــه مــن احتــال ألجــزاء 
تحــدة والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة. المزيد مــن جنــوب لبنــان، فــي انتهــاك صــارخ لميثاق األمــم الُم

ــي  ــان األوروب ــف البرلم ــال موق ــتغراب حي ــن االس ــة ع ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت األمان  أعرب
األخيــر بتحميــل المملكــة المغربيــة المســئولية فــي موضــوع الهجــرة. وذكــر مصــدر مســئول 
ــة تؤكــد أنهــا  ــة أن المتابعــة المنصفــة للسياســات المغربي ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال باألمان
تتبنــي  مواقــف مســئولة إزاء قضيــة الهجــرة فــي منطقــة غــرب المتوســط، تنبــع مــن إرادة سياســية 

ــد بتعليمــات ســامية، للتعامــل مــع أزمــة الهجــرة. المزي

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة الذكرى الـ54 للنكســة

بيــان جامعــة الدول العربية حيال موقــف البرلمان االوروبى االخير 

بتحميــل المملكــة المغربية المســؤولية فى موضوع الهجرة

ــة  ــوم البيئ ــو هــذا العــام بي ــوم 5 يوني ــم ي ــي” احتفــل العال تحــت شــعار “اســتعادة النظــام البيئ
ــة  ــة العام ــه الجمعي ــا أعلنت ــام 1972 عندم ــي ع ــرة ف ــه ألول م ــال ب ــدأ االحتف ــذي ب ــي، وال العالم
ــًا للبيئــة. كمــا صدقــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي هــذا  لألمــم المتحــدة يومــًا عالمي

ــد ــة. المزي ــدة للبيئ ــم المتح ــج األم ــيس برنام ــرار تأس ــى ق ــه عل ــوم ذات الي

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة يــوم البيئة العالمي 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2931
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2928
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2938
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2929
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ــول  ــة ح ــة اإلقليمي ــاور العربي ــة التش ــابع لعملي ــاع الس ــة االجتم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
الهجــرة واللجــوء عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، بمشــاركة نقــاط اتصــال الــدول العربيــة األعضــاء 
فــي عمليــة التشــاور العربيــة، وممثلــي المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن. 

المزيــد

   عقــدت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع “المعهــد العربــي لدراســات األمــن” مؤتمــرًا دوليــًا 
ــورات  ــط: التط ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــووي ف ــار الن ــدم االنتش ــاح وع ــزع الس ــوان “ ن ــت عن تح
والتحديــات فــي ضــوء التحضيــر للــدورة العاشــرة لمؤتمــر مراجعــة معاهدة عدم انتشــار األســلحة 
النوويــة “، وذلــك بمقــر األمانــة العامــة، بمشــاركة ممثلــي 17 دولــة عربيــة، و59 خبيــرًا مــن عــدة 

دول أجنبيــة، وممثلــي عــدد مــن المنظمــات الدوليــة. المزيــد

االجتماع الســابع لعملية التشــاور العربيــة اإلقليمية حول الهجرة 
واللجوء

مؤتمر “ نزع الســالح وعدم االنتشــار النووي في منطقة الشــرق 
األوســط: التطورات والتحديات في ضوء التحضير للدورة العاشــرة 

لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية “

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــر األمان ــه )51( بمق ــرب دورت ــام الع ــس وزراء اإلع ــد مجل يعق
برئاســة جمهوريــة الســودان، وحضــور وزراء اإلعــام والمســؤولين عــن اإلعــام فــي الــدول 
األعضــاء، ومشــاركة رؤســاء االتحــادات والمنظمــات المعنيــة، علــى أن يســبق أعمــال هــذه الــدورة 
ــاع  ــاري واجتم ــو الج ــي 14-13 يوني ــدورة 95( يوم ــي )ال ــام العرب ــة لإلع ــة الدائم ــاع للجن اجتم

ــد ــه. المزي ــوم 15 من ــدورة 13( ي ــرب )ال ــام الع ــس وزراء اإلع ــذي لمجل ــب التنفي المكت

ــي  ــس العرب ــة والمجل ــل العربي ــة العم ــة ومنظم ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــدرت األمان أص
ــذي  ــال ال ــل األطف ــة عم ــي لمكافح ــوم العالم ــبة الي ــتركًا  بمناس ــًا مش ــة بيان ــة والتنمي للطفول
يصــادف 12 يونيــو مــن كل عــام، ويأتــي االحتفــال هــذا العــام فــى ظــل إعــان األمــم المتحــدة 
ــا مــن دول  ــر اعتراف ــذى يعتب ــر ال ــال، األم ــل األطف ــى عم ــاء عل ــة للقض عــام 2021 الســنة الدولي

ــد ــة. المزي ــا تشــكله هــذه الظاهــرة مــن خطــورة بالغ ــم أجمــع بم العال

الدورة العاديــة )51( لمجلس وزراء اإلعالم العرب 

بيان مشــترك بمناســبة اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2935
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2940
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2936
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ــات  ــاء هيئ ــي رؤس ــدوة الـــ )25( لممثل ــدي للن ــاع التمهي ــة االجتم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
ــب  ــة التدري ــة “منظوم ــة لدراس ــة العام ــر األمان ــة بمق ــلحة العربي ــوات المس ــي الق ــب ف التدري
الطبــي الميدانــي لمواكبــة متطلبــات اإلســناد الطبــي للعمليــات المشــتركة”، بمشــاركة ممثلــي 

ــاع ــج االجتم ــى نتائ ــاع عل ــن االط ــد، ويمك ــة. المزي ــة عربي 15 دول

االجتمــاع التمهيدي للندوة الـ )25( لممثلي رؤســاء هيئات 

التدريب في القوات المســلحة العربية

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع هيئــة العمــل الخارجــي األوروبــي )EEAS( جلســة 
إحاطــة عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي حــول “خطــة عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن حقــوق اإلنســان 
والديمقراطيــة 2020-2024” والتــي تنــدرج ضمــن برنامــج التعــاون “الحــوار 2” الــذي تــم إطاقــه 
ــل  ــة العم ــة وهيئ ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــن األمان ــن كل م ــو 2018 بي ــخ 4 يولي بتاري

الخارجــي األوروبــي وكليــة أوروبــا. المزيــد

جلســة إحاطة حول: خطة عمل االتحاد األوروبي بشــأن حقوق 

2024-2020 اإلنسان والديمقراطية 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2939
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2932
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6

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون ورعايــة وزيــر الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة 
بالمملكــة المغربيــة، ووزيــر الطاقــة بجمهوريــة الهنــد، فعاليــات المنتــدى العربــي الهنــدي األول 

ــد ــي. المزي ــال المرئ ــة االتص ــق تقني ــن طري ــو 2021ع ــي 8 و 9 يوني ــة يوم ــال الطاق ــي مج ف

إطــالق فعاليــات المنتدى العربــي الهندي األول في مجال الطاقة

ــي  ــة ف ــتوى القم ــى مس ــم )636( عل ــة رق ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــرار مجل ــذ ق ــار تنفي ــي إط ف
ــي  ــد العرب ــاد “العق ــأن اعتم ــارس 2015(، بش ــيخ: 29 م ــرم الش ــرين )ش ــة والعش ــه السادس دورت
ــن  ــاء الوط ــع انح ــي جمي ــة ف ــى االمي ــاء عل ــار)2024-2015(” للقض ــم الكب ــة وتعلي ــو االمي لمح
العربــي بجميــع اشــكالها )االبجديــة، الرقميــة، الثقافيــة(، عقــد االجتمــاع التحضيــري األول إلطاق 
ــى منهجيــة »المــرأة والحيــاة المخصــص لاجئــات والنازحــات فــي الــدول العربيــة«.  التدريــب عل

ــد المزي

االجتمــاع التحضيري األول إلطالق التدريب علــى منهجية »المرأة 

والحيــاة المخصص لالجئــات والنازحات في الدول العربية« 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2930
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2933
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