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إطالق التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2020
األمين العام يترأس أعمال الدورة )51( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

ــة  ــي للمعون ــدوق العرب ــس إدارة الصن ــة الـــ)55( لمجل ــدورة العادي ــام ال ــي اختت ــارك ف ــام يش ــن الع األمي
ــة ــدول اإلفريقي ــة لل الفني

ــق  ــد عم ــن وتؤك ــس األم ــا لمجل ــالة أثيوبي ــي رس ــا ورد ف ــاج لم ــن االنزع ــرب ع ــة ُتع ــدول العربي ــة ال جامع
ــي ــاد االفريق ــع االتح ــة م العالق

جامعــة الــدول العربيــة تأســف لعــدم تحقيــق الملتقــى السياســي الليبــي التوافــق وتدعــو إلــى تكثيــف 
الجهــود لعقــد االنتخابــات فــي موعدهــا

بيان جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للسكان 
بيان جامعة الدول العربية بمناسبة يوم الشباب العربي

جامعــة الــدول العربيــة والحكومــة اليابانيــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي يعقــدون مائدة مســتديرة 
حــول تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الــدول العربية

جامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة للسكان يطلقان المؤشر المركب للسكان والتنمية
جامعــة الــدول العربيــة تشــارك فــي فعاليــات الــدورة الثامنــة للمؤتمــر الــوزاري لمنظمــة التعــاون 

اإلســالمي للمــرأة
االجتماع التشاوري حول “منع االنتهاكات ضد األطفال”

الســفير خليــل الــذوادي األميــن العــام المســاعد يســتقبل الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة 
فــي الصومــال

إطــالق نتائــج تقريــر “تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الــدول المتأثــرة بالنزاعــات فــي المنطقــة 
العربية”

االجتمــاع الثانــي حــول الحــوار العربــي اآلســيوي فــي مجــال الملكيــة الفكريــة بيــن اليابــان ودول عربيــة 
مختــارة

االجتماع االستثنائي للجنة الفنية لالتحاد العربي للرياضة العسكرية
البرنامــج التدريبــي الخــاص بتنفيــذ الخطــة االسترشــادية للدليــل العربــي للعدالــة الصديقــة للطفــل فــي 

التشــريعات واألنظمــة
االجتماع التنسيقي التاسع لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية

المؤتمــر العلمــي الدولــي الرابــع عشــر لرعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن تحــت شــعار “ نحــو رؤيــة عالميــة 
لرعايــة الموهبــة واالبــداع”

الندوة الدولية للغة العربية في أفريقيا
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نظمــت جامعــة الــدول العربيــة حفــل اطــاق التقريــر االقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 2020، 
ــوء  ــا الض ــلط فيه ــة س ــام بكلم ــن الع ــي األمي ــل معال ــح الحف ــة. افتت ــة العام ــر األمان ــك بمق وذل

ــد ــي المشــترك. المزي ــز العمــل االقتصــادي العرب ــي تعزي ــه ودوره ف ــر وأهميت ــى التقري عل

تــرأس الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أعمــال الــدورة )51( للجنــة 
ــذ  ــل من ــًا بالكام ــرة حضوري ــدت ألول م ــي انعق ــترك، الت ــي المش ــل العرب ــا للعم ــيق العلي التنس
بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بفــرع األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيا 

والنقــل البحــري بمدينــة العلميــن الجديــدة. المزيــد ، نــص الكلمــة

اختتمــت الــدورة العاديــة الـــ)55( لمجلــس إدارة الصنــدوق العربــي للمعونــة الفنيــة للــدول 
اإلفريقيــة عملهــا برئاســة الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة رئيس 
مجلــس إدارة الصنــدوق، بمقــر األمانــة العامــة، حيــث تــم اســتعراض البنــود المدرجــة  فــي جدول 
ــي، والحســاب  أعمــال الــدورة والتــي تمثــل نشــاط الصنــدوق خــال العــام 2020، والموقــف المال

الختامــي للعــام 2020، ومشــروع موازنــة الصنــدوق عــن العــام 2022. المزيــد

إطــالق التقرير االقتصــادي العربي الموحد لعام 2020

األميــن العــام يترأس أعمال الدورة )51( للجنة التنســيق العليا 

للعمل العربي المشــترك

األمين العام يشــارك في اختتام الــدورة العادية الـ)55( لمجلس 

إدارة الصنــدوق العربي للمعونــة الفنية للدول اإلفريقية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2994
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2988
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2987
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2980
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 أعــرب مصــدر مســئول باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة عــن االنزعــاج لمــا ورد فــي رســالة 
إثيوبيــا األخيــرة إلــى مجلــس األمــن، والتــي ترفــض فيهــا تدخــل الجامعــة العربيــة فــي قضيــة ســد 
النهضــة بزعــم أن ذلــك قــد يقــوض العاقــات الوديــة والتعاونيــة بيــن الجامعــة العربيــة واالتحــاد 

االفريقــي. المزيــد

أعــرب مصــدر مســئول باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة عــن األســف لعــدم تمكــن ملتقــى 
ــرض أن  ــي ُيفت ــتورية الت ــدة الدس ــأن القاع ــاق بش ــى اتف ــل إل ــن التوص ــي م ــي الليب ــوار السياس الح

ــد ــادم. المزي قــررة فــي ديســمبر الق ــات الُم ــى أساســها االنتخاب تُعقــد عل

ــي  ــام الثان ــام- للع ــن كل ع ــو م ــوم 11 يولي ــه ي ــل ب ــذي يحتف ــكان -وال ــي للس ــوم العالم ــي الي يأت
ــة  ــي أنظمــة الرعاي ــاط ضعــف ف ــي كشــفت عــن نق ــد19- الت ــي ظــل جائحــة كوفي ــي ف ــى التوال عل
الصحيــة علــى مســتوى العالــم وتســببت فــي ثغــرات وتحديــات خطيــرة تتعلــق بتوفيــر المعلومــات 
ــا أدى  ــات، مم ــاء والفتي ــة النس ــى صح ــلبية عل ــا الس ــت بتداعياته ــة، والق ــة اإلنجابي ــات الصح وخدم
إلــى تفاقــم فجــوة عــدم المســاواة بيــن الجنســين والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وعليــه 
تقــرر ان يكــون شــعار اليــوم العالمــي للســكان لهــذا العــام “الحقــوق والخيــارات هــي الحــل” . المزيــد

ــوم  ــااًل بي ــة احتف ــباب والرياض ــع وزارات الش ــيق م ــاون والتنس ــة بالتع ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
الشــباب العربــي الــذي يصــادف يــوم 5 يوليــو مــن كل عــام، ويأتــي هــذا العــام فــي ظــل اســتمرار 

ــد ــة الشــباب. المزي ــم وحماي ــف مســتويات االقتصــاد والتعلي ــى مختل ــا عل ــر جائحــة كورون تأثي

جامعــة الــدول العربية ُتعرب عن االنزعاج لما ورد في رســالة أثيوبيا 

لمجلــس األمن وتؤكد عمــق العالقة مع االتحاد االفريقي

جامعــة الدول العربية تأســف لعدم تحقيق الملتقى السياســي الليبي 

التوافــق وتدعــو إلى تكثيف الجهود لعقــد االنتخابات في موعدها

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم العالمي للســكان 

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة يوم الشــباب العربي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2981
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2977
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2991
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2979
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ــدة  ــي المائ ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــة وبرنام ــة الياباني ــة، والحكوم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
ــات  ــة أولوي ــك لمناقش ــي، وذل ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــتوى عب ــة المس ــة رفيع ــتديرة الخامس المس
تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة فــي الــدول العربيــة فــي ظــل ســعي المنطقــة للتعافــي مــن 

ــد ــد-19(.  المزي ــا المســتجد )كوفي ــروس كورون ــات في تداعي

جامعــة الــدول العربية والحكومة اليابانيــة وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائــي يعقدون مائدة مســتديرة حــول تنفيذ أهداف التنمية 

المســتدامة في الدول العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2993
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أطلقــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لصندوق 
 ،PDCI األمــم المتحــدة للســكان اليــوم المؤشــر المركــب للســكان والتنميــة والمعــروف باســم
المؤشــر المركــب للســكان والتنميــة هــو أداة ذات رؤيــة تهــدف إلــى تعزيــز الوعــي بأجنــدة التنميــة 
ــي  ــع اإلنجــازات الت ــث يســمح بتتب ــة حي ــى األفــراد فــي المنطقــة العربي ــي تركــز عل المســتدامة الت
ــي للســكان والتنميــة وأهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة وذلــك  تحققــت نحــو المؤتمــر الدول

ــة الســكانية. المزيــد مــن منظــور التنمي

جامعــة الــدول العربية وصندوق األمم المتحدة للســكان يطلقان 

المؤشــر المركب للسكان والتنمية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2989
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ــاعد  ــام المس ــن الع ــة- األمي ــو غزال ــاء أب ــفيرة د. هيف ــة الس ــة برئاس ــة العام ــد األمان ــارك وف ش
رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، باإلنابــة عــن معالــي األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
ــوان  ــوزاري لمنظمــة التعــاون اإلســامي للمــرأة” بعن ــة للمؤتمــر ال ــدورة الثامن ــات ال فــي “”فعالي
“المحافظــة علــى مكتســبات المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي ظــل جائحــة كورونــا 
ومــا بعدهــا” والتــي اســتضافتها جمهوريــة مصــر العربيــة تحــت رعاية وبحضــور فخامــة الرئيس 

المصــري عبــد الفتــاح السيســي بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة بالقاهــرة. المزيــد

جامعة الدول العربية تشــارك فــي فعاليات الدورة الثامنة 
للمؤتمــر الوزاري لمنظمة التعاون اإلســالمي للمرأة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2982
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اســتقبل الســفير خليــل إبراهيــم الــذوادي األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون 
العربيــة واألمــن القومــي بمقــر األمانــة العامــة الســيد جيمــس ســوان الممثــل الخــاص لألميــن 
العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي الصومــال، وتنــاول اللقــاء التطــورات 
ما فيمــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة والتأكيــد علــى  التــي تشــهدها الســاحة الصوماليــة ال ســّي
ــعب  ــات الش ــق تطلع ــا يحق ــال وبم ــم للصوم ــبل الدع ــة س ــم كاف ــة لتقدي ــود الرامي ــذل الجه ب

ــد  ــي. المزي الصومال

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع التشــاوري حــول “منــع االنتهــاكات ضــد األطفــال” 
بالتعــاون والتنســيق مــع مكتــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة بشــأن االطفــال 
فــي النزاعــات المســلحة، ومكتــب الممثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة لوقــف العنــف 
ــي  ــال ف ــد األطف ــف ض ــف العن ــة وق ــن لجن ــادرة ع ــات الص ــذًا للتوصي ــك تنفي ــال، وذل ــد االطف ض
ــم  ــرة التفاه ــار مذك ــي إط ــة(، وف ــة الرقمي ــر المنص ــبتمبر 2020 عب ــر )س ــة عش ــا السادس دورته
المبرمــة بيــن جامعــة الــدول العربيــة وبيــن الممثــل الخــاص لألميــن العــام فــي ســبتمبر 2014. 

ــد  المزي

الســفير خليل الذوادي األمين العام المســاعد يســتقبل الممثل 

الخــاص لألمين العام لألمــم المتحدة في الصومال

االجتماع التشــاوري حول “منــع االنتهاكات ضد األطفال”

التنميــة  أهــداف  “تحقيــق  تقريــر  نتائــج  إطــاق  جلســة  العربيــة  الــدول  جامعــة  عقــدت 
ــة  ــة العام ــر االمان ــة”، بمق ــة العربي ــي المنطق ــات ف ــرة بالنزاع ــدول المتأث ــي ال ــتدامة ف المس
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي. وشــارك فــي هــذه الجلســة ممثلــون عــن 13 دولــة عربيــة، 
باإلضافــة إلــى    عــدد مــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي                                                                                                                                          
ــة.  ــة افتتاحي ــر كلم ــة التقري ــس لجن ــاعد ورئي ــام المس ــن الع ــي األمي ــام زك ــفير حس ــى الس وألق

المزيــد

إطــالق نتائــج تقرير “تحقيق أهداف التنمية المســتدامة في 
الــدول المتأثرة بالنزاعات فــي المنطقة العربية”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2974
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2986
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2975


8

تنفيــذًا لقــرار الجمعيــة العموميــة “ 35 “ لاتحــاد العربــي للرياضــة العســكرية، عقــدت اللجنــة 
ــرة،  ــة بالقاه ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــر األمان ــتثنائيًا بمق ــا اس ــاد اجتماع ــة لاتح الفني
ــيد  ــور الس ــاد وحض ــة لاتح ــة الفني ــس اللجن ــم رئي ــداد الغان ــق ش ــي( عتي ــد )فن ــة العمي برئاس
طــارق عبــد الســام األميــن العــام لاتحــاد مديــر اإلدارة العســكرية بالجامعــة العربيــة. المزيــد

ــال  ــي مج ــيوي ف ــي اآلس ــوار العرب ــول الح ــي ح ــاع الثان ــة االجتم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
الملكيــة الفكريــة بيــن اليابــان ودول عربيــة مختــارة، بالتعــاون مــع قســم الــدول العربيــة بقطاع 

ــد ــة. المزي ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــة بالمنظم التنمي

االجتماع االســتثنائي للجنــة الفنية لالتحاد العربي للرياضة العســكرية

االجتمــاع الثاني حول الحوار العربي اآلســيوي فــي مجال الملكية 

الفكريــة بيــن اليابان ودول عربية مختارة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2984
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2983
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عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع التنســيقي التاســع لرؤســاء مكاتــب الملكيــة الفكريــة 
بالــدول العربيــة )مكاتــب الملكيــة الصناعيــة( بالتعــاون مــع المكتــب العربــي بالمنظمــة 
ــد  ــترك، ويع ــم مش ــة بتنظي ــة دوري ــاع بصف ــذا االجتم ــد ه ــة. ويعق ــة الفكري ــة للملكي العالمي
ــيق  ــة للتنس ــدول العربي ــة بال ــة الفكري ــب الملكي ــن مكات ــن ع ــئولين الحكوميي ــة للمس فرص

ــد ــرات. المزي ــادل الخب وتب

االجتماع التنســيقي التاســع لرؤســاء مكاتب الملكية الفكرية 

العربية بالدول 

اختتمــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون والتنســيق مــع الحركــة العالميــة للدفــاع عــن األطفــال 
فــي مجــال عدالــة األطفــال- فــرع فلســطين، برنامجــا تدريبيــا لتنفيــذ الخطــة التنفيذيــة 
االسترشــادية للدليــل العربــي للعدالــة الصديقــة للطفــل فــي التشــريعات واألنظمــة لــدي الــدول 

ــة. المزيــد األعضــاء فــي الجامعــة العربي

البرنامــج التدريبــي الخاص بتنفيذ الخطة االسترشــادية للدليل 
العربــي للعدالة الصديقة للطفل في التشــريعات واألنظمة

تحــت رعايــة جامعــة الــدول العربيــة، نظــم المجلــس العربــي للموهوبيــن والمتفوقيــن المؤتمــر 
العلمــي الدولــي الرابــع عشــر لرعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن تحــت شــعار “نحــو رؤيــة عالميــة 
لرعايــة الموهبــة واالبــداع”، ويهــدف المؤتمــر إلــى زيــادة الوعــي العــام الحتياجــات أبنائنــا 
الموهوبيــن والمتفوقيــن وأهميــة رعايتهــم وحصولهــم علــى فــرص تربويــة متكافئــة. المزيــد

المؤتمــر العلمي الدولي الرابع عشــر لرعايــة الموهوبين والمتفوقين 

تحت شــعار “ نحو رؤية عالميــة لرعاية الموهبة واالبداع”

ــة  ــر تقني ــا، عب ــة فــي أفريقي ــة للغــة العربي ــدوة الدولي ــة، فــي الن ــدول العربي شــاركت جامعــة ال
االتصــال المرئــي، والتــي ينظمهــا المجلــس الدولــي للغــة العربيــة والــذي تتــرأس جامعــة الــدول 

العربيــة مجلــس إدارتــه، بالتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة ألقســام اللغــة العربيــة. المزيــد

النــدوة الدولية للغــة العربية في أفريقيا

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2976
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2978
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2973
http://www.leagueofarabstates.net/ar/sectors/sectorhome/Pages/SectorActivitiesDetails.aspx?RID=1802&SID=6
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