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األميــن العــام فــي ختــام زيارتــه لــاردن: اســتقرار المنطقــة 
بتســوية  يســمح  سياســي  مســار  فــرص  اســتعادة  يتطلــب 

الفلســطينية القضيــة 
األمين العام يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

ــل  ــا للعم ــيق العلي ــة التنس ــال لجن ــرأس أعم ــام يت ــن الع األمي
ــاض ــي الري ــترك ف ــي المش العرب

األمين العام بمحاضرة امام كلية الدفاع الوطني بمسقط
األمين العام يلتقي وزير خارجية سلطنة عمان في مسقط

األميــن العــام يرحــب بدعــوة رئيــس جمهوريــة القمــر لجامعــة 
الــدول العربيــة بدعــم مبادرتــه للحــوار الوطنــي الشــامل

األميــن العــام يســتقبل األمينــة التنفيذيــة للجنــة االقتصاديــة 
لغربــي آســيا )االســكوا(

االحتفال بأسبوع الوئام العالمي بين األديان
ــاد  ــة واالتح ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــم بي ــرة تفاه ــع مذك توقي

ــرب ــاب الع ــاء والكت ــام لألدب الع
الدورة )41( للجنة المرأة العربية 

اجتمــاع خبــراء التعليــم الفنــي مــن الــدول العربيــة والمنظمــات 
العربيــة والدوليــة المتخصصة

األمانــة العامــة تشــارك فــي المؤتمــر العالمي رفيع المســتوى 
حــول عملية الســام الشــاملة للشــباب

اجتماع لجنة تطوير االستراتيجية العربية للسياحة
فتح باب التسجيل في المنتدى العربي لاقتصاد الرقمي

اجتمــاع فريــق الخبــراء المعنــي بإعــداد الخطــة العربيــة للتربية 
والتثقيــف فــي مجــال حقوق اإلنســان

الماليــة وســلطات  الســلطات  للجنــة ممثلــي   )12( االجتمــاع 
الطيــران المدنــي فــي الــدول العربيــة

جامعــة الــدول العربية 
تنعــي قيــس العزاوي

ــن  ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــى الس نع
العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الدكتــور 
قيــس العــزاوي، األميــن العــام المســاعد 
لشــئون اإلعــام واالتصــال، الــذي وافتــه 
المنيــة اليــوم بعــد صــراٍع مــع المــرض.

وقــدم أبــو الغيط التعــازي ألســرة الفقيد، 
ــع  ــة العامــة للجامعــة وجمي باســم األمان
الســفير  أن  مؤكــدًا  فيهــا،  العامليــن 
العــزاوي كان قيمــة كبيــرة، لبلــده العراق 
ولألمــة العربيــة، وأنــه مــزج بيــن العمــل 
وتــرك  فأجــاد  واألكاديمــي  السياســي 

ــال. ــي كل مج ــة ف بصم
عمــل  فتــرة  أن  العــام  األميــن  وقــال 
ــن  ــفت ع ــة كش ــر بالجامع ــل الكبي الراح
ــا  ــزام بالقضاي حــس عروبــي صــادق والت
المشــترك  العربــي  والعمــل  العربيــة 
صاحــب العــزاوي عبــر مســيرته المهنيــة 
ــده  ــى أن يتغم ــًا المول ــة، داعي واألكاديمي
أســرته  لهــم  ُي وأن  رحمتــه،  بواســع 

ومحبيــه الصبــر والســلوان. 
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ــس  ــفير قي ــال الس ــر انتق ــاة اث ــزاء والمواس ــص الع ــدم بخال ــى، نتق ــزن واألس ــاعر الح ــغ مش ببال
ــة اهلل . ــى ذم ــر إل ــف الكبي ــك والمثق ــي المحن ــزاوي الدبلوماس الع

وأمــام هــذا المصــاب الجلــل، نســتحضر بــكل إجــال مــروءة الفقيــد ومهنيتــه العاليــة  علــى رأس 
ــة  ــخية  وجليل ــات س ــن خدم ــداه م ــا أس ــى م ــهودة عل ــه المش ــال، وحنكت ــام واالتص ــاع اإلع قط
ــف  ــى مختل ــة عل ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــداف النبيل ــة األه ــي خدم ــه  ف ــراق وتفاني ــه الع لوطن
ــة  ــتظل منحوت ــة س ــة مخلص ــروح قومي ــومة ب ــة موس ــة والفكري ــية واإلعامي ــات السياس الواجه

ــة. ــا الجماعي ــي ذاكرتن ف
ــه   ــآبيب  رضوان ــه ش ــر علي ــه ويمط ــع رحمت ــد بواس ــد الفقي ــأل أن يتغم ــر نس ــي القدي واهلل العل

ــلوان. ــر والس ــل الصب ــه جمي ــرام ومعارف ــه الك ــم ذوي ــه ويله ــيح جنان ــكنه فس ويس
  .. وإنا هلل وإنا اليه راجعون.

السفير/ أحمد رشيد خطابي
األمين العام المساعد

الســفير قيس العزاوي .. على روحك الســام



3

ــوب،  ــل الرج ــة، جبري ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
أميــن ســر اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، بمقــر األمانــة العامــة، حيــث ناقــش معــه مســتجدات 
القضيــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك سُــبل الحفــاظ علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني فــي 

ــة.  المزيــد ــة الحالي ــي يواجههــا فــي المرحل ظــل التحديــات الكبيــرة الت

ــو  ــد أب ــيد أحم ــمية الس ــة الهاش ــة األردني ــك المملك ــي، مل ــد اهلل الثان ــك عب ــة المل ــتقبل جال اس
ــث  ــى األردن، حي ــا إل ــام به ــي ق ــارة الت ــال الزي ــة خ ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي الغي
ــا،  ــة وســبل التعامــل معه ــات اإلقليمي ــا يخــص التحدي ــك األردن فيم ــة مل ــي رؤى جال اســتمع ال

ــد ــة.   المزي ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــع ف ــيما الوض الس

تــرأس الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعة الــدول العربيــة، أعمــال الــدورة  )52( للجنة 
التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك، وذلــك بمقــر جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة 
فــي الريــاض، تحــت عنــوان “التحــول الرقمــي وبنــاء القــدرات فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي فــي 

المنطقــة العربيــة”.   المزيــد

األمين العام يســتقبل أمين ســر اللجنة المركزيــة لحركة فتح ويناقش 

معه مســتجدات القضية الفلسطينية

األميــن العــام في ختام زيارته لاردن: اســتقرار المنطقة يتطلب 

اســتعادة فرص مسار سياســي يسمح بتســوية القضية الفلسطينية

األميــن العام يترأس أعمال لجنة التنســيق العليــا للعمل العربي 

الرياض المشترك في 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3295
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3299
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3291
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 التقــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة معالــي الســيد بــدر بــن 
حمــد البوســعيدي، وزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان، تنــاول اللقــاء مجمــل الوضــع العربــي وعــددًا 
ــة،  ــاع الدولي ــول األوض ــر ح ــات النظ ــاداًل لوجه ــهد تب ــا ش ــة، كم ــة الملح ــا اإلقليمي ــن القضاي م

ــد ــا.    المزي ــل معه ــبل التعام ــة وس ــات العربي واألزم

رحــب الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بمبــادرة الوفــاق الوطنــي 
الشــامل التــي أطلقهــا رئيــس جمهوريــة القمــر عثمــان غزالــي، مؤكــدا علــى دعــم ومــؤازرة كل 
ــا  ــالة وجهه ــي رس ــك ف ــر، و ذل ــة القم ــي جمهوري ــلم ف ــز الس ــت ركائ ــد وتثبي ــأنه توطي ــن ش مام

ــى الرئيــس القمــري هــذا االســبوع.    المزيــد األميــن العــام ال

األمين العام يلتقي وزير خارجية ســلطنة عمان في مســقط

األميــن العــام يرحب بدعوة رئيس جمهوريــة القمر لجامعة الدول 

العربيــة بدعم مبادرته للحوار الوطني الشــامل

اختتــم الســيد احمــد ابوالغيــط اميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة زيارتــه الــي ســلطنة عمــان، بإلقاء 
محاضــرة أمــام كليــة الدفــاع الوطنــي بعنــوان “ المتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة وأثرهــا علــى العمــل 
العربــي المشــترك”، والتــي حضرهــا كبــار الضبــاط فــي القــوات المســلحة العمانيــة وكبــار موظفــي 

الدولــة.   نــص الكلمــة ،  المزيــد

األميــن العــام في محاضرة امام كلية الدفاع الوطني بمســقط: 

تضامــن الــدول العربية هو المنجاة الوحيدة فــي مواجهة التهديدات

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3288
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3285
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3289
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3290
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ــتي  ــورة روال دش ــة الدكت ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
األمينــة التنفيذيــة للجنــة االقتصاديــة لغربــي آســيا )االســكوا( فــي مقــر األمانــة العامــة، وأشــاد فــي 
مســتهل اللقــاء بقــوة الشــراكة التــي تربــط جامعــة الــدول العربيــة باالســكوا، معبــرًا عــن امتنانــه 
ــى رأس المنظمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة فــي  لــكل الجهــود التــي تبذلهــا المديــرة التنفيذيــة عل
المنطقــة العربيــة، وأكــد رغبتــه فــي توســيع التعــاون عبــر إطــاق أنشــطة مشــتركة جديــدة. المزيد

األميــن العام يســتقبل األمينة التنفيذية للجنــة االقتصادية لغربي 

)االسكوا( آسيا 

ــن  ــي بي ــام العالم ــبوع الوئ ــنة بأس ــن كل س ــر م ــن فبراي ــبوع األول م ــال األس ــم خ ــل العال يحتف
األديان،والــذى أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، مشــيرة إلــى أن التفاهــم المتبــادل والحــوار 
ــا  ــان، مم ــن األدي ــام بي ــة للســام والوئ ــن مــن الثقافــة العالمي ــن هامي ــان يشــكان بعدي ــن األدي بي
يجعــل األســبوع العالمــي وســيلة لتعزيــز الوئــام بيــن جميــع النــاس بغــض النظــر عــن ديانتهــم.  

ــد المزي

االحتفال بأســبوع الوئــام العالمي بين األديان

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3283
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3300
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ــاء والكتــاب العــرب   قامــت جامعــة الــدول العربيــة بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع االتحــاد العــام لألدب
ــة  ــؤون االجتماعي ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــة األمي ــاء أو غزال ــفيرة د. هيف ــت الس وصرح
بــأن األمانــة العامــة تســعى فــي ذلــك إلــى دعــم أنشــطة نشــر األعمــال األدبيــة العربيــة المشــتركة، 

واإلســهام الفكــري واإلبداعــي فــي بنــاء المشــروع الثقافــي النهضــوي العربــي. المزيــد

تزامنــًا مــع يــوم المــرأة العربيــة فــي األول مــن فبرايــر مــن كل عــام، عقــدت جامعــة الــدول العربيــة  
ــة  ــر التنمي ــت- وزي ــد آدم بخي ــر أحم ــاركة الوزي ــة ومش ــة، برئاس ــرأة العربي ــة الم ــدورة )41( للجن ال
ــث  ــوزاري حي ــتوى ال ــى المس ــة عل ــرأة العربي ــة الم ــدت لجن ــودان ، وعق ــة الس ــة بجمهوري االجتماعي
ــرأة  ــؤون الم ــة بش ــة المعني ــان الوطني ــاء اللج ــوزراء ورؤس ــادة ال ــيدات والس ــا الس ــي أعماله ــارك ف ش

ــد ــة. المزي ــة ذات الصل ــة والدولي ــات اإلقليمي ــاء والمنظم ــدول األعض ــي ال ف

توقيــع مذكــرة تفاهم بين جامعة الــدول العربية واالتحاد العام 

لألدباء والكتاب العرب

الــدورة )41( للجنــة المرأة العربية تواكبًا مــع يوم المرأة العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3297
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3292
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فــي ضــوء تنفيــذ قــرار القــادة العــرب خــال القمــة العربيــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعيــة رقــم 
ــم  ــاملة للتعلي ــر ش ــة تطوي ــار خط ــع إط ــأن وض ــة، بش ــة اللبناني ــي الجمهوري ــدت ف ــي عق )64( الت
ــي  ــم الفن ــراء التعلي ــي تتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل، عقــد االجتمــاع )2( لخب ــي والمهن الفن
ــي  ــكو اإلقليم ــب اليونس ــة ومكت تخصص ــة الُم ــات العربي ــة والمنظم ــدول العربي ــن ال ــي م والمهن
ــروع  ــة لمش ــودة الثاني ــة المس ــرض ومناقش ــدف ع ــة ، به ــة العام ــر األمان ــروت بمق ــي بي ــة ف للتربي
خطــة التطويــر الشــاملة لمنظومــة التعليــم الفنــي والمهنــي وآليــات تنفيذهــا فــي الــدول العربيــة، 

ــي أعدهــا فريــق عمــل مــن الخبــراء.  المزيــد والت

اجتمــاع خبــراء التعليم الفني من الدول العربيــة والمنظمات العربية 

المتخصصة والدولية 

شــاركت جامعــة الــدول العربيــة فــي المؤتمــر العالمــي رفيع المســتوى حول عملية الســام الشــاملة 
ــدا  ــة قطــر وفنلن ــات دول ــن حكوم ــاون بي ــي، بالتع ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــد عب ــذي عق للشــباب ال
وكولومبيــا، وبدعــم مــن هيئــات األمــم المتحــدة، يهــدف المؤتمــر إلــى تأميــن االلتزامــات الوطنيــة 
مــن قبــل رؤســاء الــدول وغيرهــم مــن ممثلــي الحكومــات لتفعيــل اجنــدة الشــباب والســام واألمــن 

وتعزيــز اإلرادة السياســية وااللتــزام تجــاه إشــراك الشــباب فــي عمليــات الســام.   المزيــد

األمانة العامة تشــارك في المؤتمر العالمي رفيع المســتوى حول 

عملية الســام الشاملة للشباب

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3287
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ــة  ــة للتربي ــة العربي ــداد الخط ــي بإع ــرب المعن ــن الع ــراء الحكوميي ــق الخب ــاع )3( لفري ــد االجتم عق
ــل وزارة  ــري وكي ــاد المطي ــدر بج ــتاذ الدكتور/ب ــة األس ــان، برئاس ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــف ف والتثقي
ــدول  ــان بال ــوق اإلنس ــة وحق ــراء التربي ــاركة خب ــت، ومش ــة الكوي ــة بدول ــؤون القانوني ــة للش التربي
األعضــاء، وخلــص االجتمــاع إلــى مســودة نهائيــة مــن “مشــروع الخطــة العربيــة للتربيــة والتثقيــف 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان 2022-2026” تــم رفعهــا إلــى اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان 

ــد ــة )49(.   المزي ــا العادي ــي دورته ف

ــدول  ــي ال ــي ف ــران المدن ــلطات الطي ــة وس ــلطات المالي ــي الس ــة ممثل ــاع )12( للجن ــد االجتم عق
العربيــة وذلــك حضوريــًا فــي مقــر األمانــة العامــة، لبحــث ومناقشــة التعديــات المحدثــة واإلضافيــة 
علــى اتفاقيــة تبــادل اإلعفــاء مــن الضرائــب والرســوم )الضرائــب( الجمركيــة علــى نشــاطات ومعــدات 
ــن  ــة م ــران العربي ــركات الطي ــاء ش ــى إعف ــة إل ــدف االتفاقي ــة(،  ته ــي )المعدل ــوي العرب ــل الج الناق
الرســوم والضرائــب علــى نشــاطاتها ومعداتهــا، وذلــك علــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل.   المزيد

اجتمــاع فريــق الخبراء المعني بإعداد الخطــة العربية للتربية 

والتثقيف في مجال حقوق اإلنســان

االجتماع )12( للجنة ممثلي الســلطات المالية وســلطات الطيران 

المدنــي في الدول العربية

تحــت رعايــة الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام  لجامعة الــدول العربيــة، وبالشــراكة مــع االتحاد 
العربــي االقتصــاد الرقمــي، يعقــد منتــدى االقتصــاد الرقمــي العربــي فــي دبــي، علــى هامــش أعمال 

إكســبو دبــي 2020 وضمــن فعاليــات جامعــة الــدول العربيــة خالــه.   المزيد

ــر  ــة مص ــة جمهوري ــياحة برئاس ــة للس ــتراتيجية العربي ــث االس ــر وتحدي ــة تطوي ــاع لجن ــد اجتم عق
العربيــة بمقــر األمانــة العامــة، هــدف االجتمــاع إلــى تحديــث االســتراتيجية العربيــة للســياحة التــي 
ــى الســاحة  ســبق أن أقرتهــا القمــة العربيــة فــي بغــداد عــام 2012، بمــا يتواكــب مــع التطــورات عل
ــن  ــدة ضم ــاور جدي ــة مح ــة إضاف ــة إمكاني ــال دراس ــن خ ــك م ــياحة، وذل ــال الس ــي مج ــة ف العالمي

ــد ــة.   المزي ــتراتيجية الحالي ــة االس ــي وثيق ــمولة ف ــعة المش ــاور التس المح

فتــح باب التســجيل في المنتدى العربــي لاقتصاد الرقمي

اجتماع لجنة تطوير االســتراتيجية العربية للســياحة
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