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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األميــن العام يجري مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روســيا
األمين العام يســتقبل وزير شــئون القدس ويؤكد: البد من تعزيز صمود الفلسطينيين 

األمين العام: االنســداد السياســي في ليبيا قد تكون تبعاته وخيمة
األميــن العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون العربي االفريقي وعدم ترك الســاحة ألطراف 

أخرى
الســفير حسام زكي يشــارك في أعمال المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي، ويدعو 

المســتثمرين البرازيليين إلى االســتثمار في المنطقة العربية
جامعة الدول العربية تشــارك في القمة العالمية الســابعة للسياحة العالجية 

واالستشفائية
الــدورة غير العادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المســتوى الوزاري

جامعة الدول العربية تشــارك في مالحظة االســتفتاء الوطني حول الدستور 
التونسية للجمهورية  الجديد 

جامعــة الدول العربية تنظم اجتماعات حــول تطوير العمل اإلعالمي العربي 
المشــترك بالمملكة األردنية الهاشمية

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة يوم الشــباب العربي 2022
توقيــع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربيــة واتحاد الجامعات العربية 

وجامعــة األمير محمد بن فهد
جامعــة الدول العربية تطلق التقرير الســادس لتوقعات البيئة 

العالمية
الصنــدوق العربي للمعونــة الفنية للدول األفريقية ينظم دورة 

تدريبية لصالــح 14 مهندس إفريقي في مجال الري
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد ســيرجي الفروف 
وزيــر خارجيــة روســيا االتحاديــة، وأجــرى أبــو الغيــط مباحثات موســعة مــع الوزير الروســي والوفد 
ــث تمــت مناقشــة مســتجدات  ــا ذات االهتمــام المشــترك، حي ــت كافــة القضاي ــه تناول المرافــق ل
ــاون  ــرة التع ــذا مذك ــن، وك ــن الجانبي ــة بي ــم الموقع ــرة التفاه ــار مذك ــي إط ــي ف ــاون الثنائ التع
إلنشــاء منتــدى التعــاون العربــي الروســي، كمــا ألقــى الفــروف بيانــا مســهبا أمــام مجلــس 

ــد ــة.     المزي ــن، حــول األزمــة االوكراني ــن الدائمي ــى مســتوى المندوبي الجامعــة عل

األميــن العام يجري مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روســيا

ــه إزاء  ــة، مجــددا عــن قلق ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب أعــرب الســيد أحم
ــا العالقــة  ــك عقــب اإلخفــاق فــي التوافــق حــول بعــض القضاي ــا، وذل تطــورات الوضــع فــي ليبي
بمســودة الدســتور، والتــي ســبق لمجلســي النــواب واألعلــى للدولــة أن حققــا توافقــا مشــجعا فــي 
معظمهــا خــال اجتماعــات القاهــرة وجنيــف؛ معتبــرا ان االنســداد السياســي قــد تكــون لــه تبعــات 

وخيمــة علــى اســتقرار ليبيــا.   المزيــد 

األمين العام: االنســداد السياســي في ليبيا قد تكون تبعاته وخيمة

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الدكتور فــادي الهدمي 
وزيــر شــئون القــدس فــي الحكومــة الفلســطينية. وصــرح جمــال رشــدي المتحــدث باســم األميــن 
ــا  ــرض له ــي تتع ــة الشرســة الت ــي ظــل الهجم ــة القــدس ف ــاول أوضــاع مدين ــاء تن ــام أن اللق الع

المقدســات اإلســامية والمســيحية علــى يــد قــوات االحتــال.    المزيــد 

األمين العام يســتقبل وزير شــئون القدس ويؤكد: البد من تعزيز صمود 
لفلسطينيين  ا
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اختتمــت الــدورة العاديــة الـــ)56( لمجلــس إدارة الصنــدوق العربــي للمعونــة الفنيــة للــدول 
اإلفريقيــة عملهــا بمقــر األمانــة العامــة، برئاســة الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة 
ــود المدرجــة بجــدول  ــدوق، حيــث تــم اســتعراض البن ــة رئيــس مجلــس إدارة الصن ــدول العربي ال

ــد ــدورة.     المزي ــال ال أعم

األميــن العام يؤكد أهمية تعزيــز التعاون العربي االفريقي وعدم ترك 
الساحة ألطراف أخرى

شــارك الســفير حســام زكــي األميــن العــام المســاعد للجامعــة العربيــة، فــي افتتــاح أعمــال المنتــدى 
ــو البرازيليــة تحــت شــعار “تــراث وابتــكار”،  ــي )4( فــي مدينــة ســاو باول االقتصــادي العربــي البرازيل
ــو روشــا وعــدد مــن  ــة برئاســة الجمهوريــة للشــؤون االســتراتيجية فافي ــى جانــب ســكرتير الدول إل
ــا  ــي تبذله ــى كلمــة اســتهلها باإلشــادة بالجهــود الت ــة الهامــة. وألق ــة والبرازيلي الشــخصيات العربي
الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة لتوطيــد العاقــات بيــن البرازيــل والعالــم العربــي.    المزيــد

الســفير حسام زكي يشــارك في أعمال المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي، 
ويدعو المســتثمرين البرازيليين إلى االســتثمار في المنطقة العربية
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ــوزاري  ــتوى ال ــى المس ــي عل ــادي واالجتماع ــس االقتص ــة للمجل ــر العادي ــدورة غي ــاع ال ــد اجتم عق
برئاســة جمهوريــة مصــر العربيــة، بمقــر األمانــة العامــة، لمناقشــة الملــف االقتصــادي واالجتماعــي 
ــي  ــده ف ــرر عق ــة، والمق ــتوى القم ــى مس ــة عل ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــى مجل ــيعرض عل ــذي س ال
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية فــي نوفمبــر القــادم، هــذا وقــد ســبقه عقــد اجتمــاع 

ــد ــار المســئولين.     المزي ــى مســتوى كب عل

الــدورة غير العادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المســتوى 
الوزاري

شــاركت الســفيرة د. هيفــاء أبــو غزالــة األميــن العــام المســاعد ــــ رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة 
فــي أعمــال القمــة العالميــة الســابعة للســياحة العاجيــة واالستشــفائية التــي انعقــدت بالمملكــة 
ــار  ــي إط ــة ف ــذه القم ــاد ه ــي انعق ــي. ويأت ــد اهلل الثان ــك عب ــة المل ــت رعاي ــمية، تح ــة الهاش األردني
مواصلــة الجهــود للنهــوض بالســياحة العاجيــة واالستشــفائية خاصــة فــي ظــل مــا يواجــه العالــم 

ــا المســتجدة .      المزيــد مــن أعبــاء صحيــة فرضتهــا جائحــة كورون

جامعة الدول العربية تشــارك في القمة العالمية الســابعة للسياحة 
واالستشفائية العالجية 
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ــترك  ــي المش ــل العرب ــات العم ــة ومؤسس ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــم بي ــاون القائ ــار التع ــي إط ف
والمؤسســات العربيــة العاملــة فــي مختلــف المجــاالت، وقعــت جامعــة الــدول العربيــة مذكــرة تفاهم 
مــع كل مــن اتحــاد الجامعــات العربيــة، وجامعــة األميــر محمــد بــن نايــف. وتهــدف هــذه المذكــرة إلــى 
ــن  ــد ب ــر محم ــة األمي ــي جامع ــرب ف ــاب الع ــية للط ــح دراس ــر من ــى توفي ــل عل ــج يعم ــاء برنام إنش

ــدول العربيــة.    المزيــد ــي والبحــث العلمــي فــي ال فهــد، ودعــم التعليــم العال

توقيــع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربيــة واتحاد الجامعات العربية 
وجامعــة األمير محمد بن فهد

وجــه الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بإيفــاد بعثة مــن جامعــة الدول 
ــة  ــام المســاعد، وعضوي ــن الع ــداوي – األمي ــد الحســين الهن ــة برئاســة الســيد الســفير د. عب العربي
ماحظيــن مــن األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة ينتمــون إلــى 5 جنســيات عربيــة لماحظــة 

ــد ــة التونســية .    المزي ــد للجمهوري ــي حــول الدســتور الجدي االســتفتاء الوطن

جامعة الدول العربية تشــارك في مالحظة االســتفتاء الوطني حول 
الدســتور الجديد للجمهورية التونسية

ــه : “أن  ــا بمناســبة يــوم الشــباب العربــي لعــام 2022، جــاء في ــة بيان ــدول العربي أصــدرت جامعــة ال
ــم  ــق احامه ــة لتحقي ــا العربي ــباب امتن ــم ش ــى دع ــدا عل ــا واب ــة دائم ــة عازم ــدول العربي ــة ال جامع
ــذي  ــي ال ــا العرب ــه وطنن ــا يملك ــى م ــم أغل ــباب ه ــأن الش ــا ب ــارا، وإيمان ــر ازده ــتقبل أكث ــو مس نح
ــا  ــع عليه ــي تق ــررة الت ــة المتح ــوة الحقيقي ــة والق ــا العربي ــي مجتمعاتن ــر ف ــريحة األكب ــل الش يمث
ــي بطــرح  ــة لتحقيــق امالهــا فــي التقــدم والرخــاء، توص ــادة االمــة العربي فــي المســتقبل مهمــة قي
ــرا  ــدأ باك ــي يب ــتقبل العرب ــان المس ــا ب ــن ايمانه ــا م ــباب انطاق ــة بالش ــج الخاص ــادرات والبرام المب

ــد ــل.    المزي ــوق العم ــي س ــة ف ــات وخاص ــك الطاق ــتثمار تل باس

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة يوم الشــباب العربي 2022

تنظــم جامعــة الــدول العربيــة، سلســلة مــن االجتماعــات حــول تطويــر العمــل اإلعامــي العربــي 
المشــترك، بالعاصمــة االردنيــة عمــان. ويتــرأس وفــد االمانــة العامــة فــي هــذه االجتماعــات التــي 
تعقــد برعايــة الســيد فيصــل الشــبول وزير الدولة لشــؤون االعــام بالمملكــة االردنية الهاشــمية 
ــام  ــن الع ــي األمي ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم ــي، الس ــث الفضائ ــة للب ــة العربي ــع الهيئ ــاون م وبالتع
ــذه  ــي ان ه ــفير خطاب ــد الس ــبة، أك ــذه المناس ــال. وبه ــام واالتص ــاع االع ــس قط ــاعد، رئي المس
ــة لمجلــس وزراء االعــام العــرب،  ــدورة المقبل ــر لل ــدرج فــي نطــاق التحضي ــي تن االجتماعــات الت
ــال  ــدور الفع ــز ال ــا تعزي ــا فيه ــة بم ــا المطروح ــة القضاي ــم طبيع ــة بحك ــة خاص ــي أهمي تكتس
ــواء هــذه  ــة الحت ــرف، ونشــر ثقافــة تربوي ــة االرهــاب والتط ــي محارب ــه، ف ــكل مكونات ــام ب لإلع
الظاهــرة العابــرة للحــدود بشــراكة مــع األجهــزة والجهــات المعنيــة فــي الــدول العربيــة.     المزيــد

جامعــة الدول العربية تنظــم اجتماعات حول تطوير العمل اإلعالمي 
العربي المشــترك بالمملكة األردنية الهاشمية
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ــز  ــة ومرك ــدة للبيئ ــم المتح ــج األم ــع برنام ــيق م ــاون والتنس ــة بالتع ــدول العربي ــة ال ــت جامع أطلق
ــادس  ــر الس ــن التقري ــة م ــخة العربي ــيداري(، النس ــا )س ــي وأوروب ــم العرب ــة لإلقلي ــة والتنمي البيئ
ــى  ــة عل ــطة وقائم ــة مبس ــام، بطريق ــى القي ــدث إل ــذا الح ــدف ه ــة. ويه ــة العالمي ــات البيئ لتوقع
ــاء حــول  ــوح وبن ــة الرئيســية فــي المنطقــة، وتشــجيع نقــاش مفت ــات البيئي ــة، بعــرض التحدي األدل
ــة.     ــات العام ــع السياس ــرار ووض ــع الق ــة صن ــه عملي ــي توجي ــاهمة ف ــى المس ــه عل ــم وقدرت دور العل

ــد المزي

ــب  ــع مكت ــاون م ــة بالتع ــة، دورة تدريبي ــدول األفريقي ــة لل ــة الفني ــي للمعون ــدوق العرب ــم الصن نظ
االتحــاد االفريقــي للحبــوب والمناطــق القاحلــة، والمركــز اإلقليمــي للتدريــب والــري والمــوارد 
المائيــة، لصالــح 14 مهنــدس ري مــن الــدول اإلفريقيــة، وذلــك بحضــور وزيــر الــري والمــوارد المائيــة 
ــر  ــح لعجــوزي مدي ــد صال ــة الســفير محن ــدول العربي ــة ال ــام المســاعد لجامع ــن الع المصــري واألمي
ــن  ــدد م ــي وع ــاد اإلفريق ــل اإلتح ــة وممث ــدول اإلفريقي ــة لل ــة الفني ــي للمعون ــدوق العرب ــام الصن ع

ــد ــاركة.    المزي ــة المش ــدول اإلفريقي ــفراء ال س

جامعــة الدول العربية تطلق التقرير الســادس لتوقعات البيئة العالمية

الصنــدوق العربي للمعونة الفنية للــدول األفريقية ينظم دورة تدريبية 
لصالــح 14 مهندس إفريقي في مجال الري
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