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جامعة الدول العربية تعقد األسبوع العربي الرابع للتنمية المستدامة 2022
المجالــس  العربــي ورؤســاء  للبرلمــان  الرابــع  المؤتمــر  أمــام  يلقــي كلمــة  العــام  األميــن 

العربيــة والبرلمانــات 
األمين العام يشارك فــي افتتاح المؤتمر )32( لالتحاد البرلماني العربي

األمين العام يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري
ــة  ــة الحقيقي ــاره الضمان ــق السياســي الليبــي باعتب ــة التواف ــى أهمي ــدد عل ــام يش ــن الع األمي

للحفــاظ علــى االســتقرار فــي البــالد
األمين العام يعرب عن قلقه ازاء بعض التطورات االخيرة التي شهدتها ليبيا

الجامعــة العربيــة تؤكــد علــى أهميــة الحــوار الوطنــي الشــامل فــي الســودان لنجــاح المرحلــة 
االنتقاليــة

االمين العام يرحب بقرار قمة االتحاد االفريقي تجميد قرار منح اسرائيل صفة مراقب
االجتماع الوزاري للدورة )109( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

السفير حسام زكي يفتتح أعمال المنتدى العربي لالقتصاد الرقمي في إكسبو 2020 دبي
اجتماع اللجنة االجتماعية للدورة )109( للمجلس االقتصادي واالجتماعي

“وظائــف ومعاييــر اإلعــالم التنمــوي” جلســة قطــاع اإلعــالم واالتصــال ضمــن فعاليــات األســبوع 
العربــي الرابــع للتنميــة المســتدامة”

لجنة حقوق اإلنسان العربية تعقد دورتها )19( 
اجتماع لجنة جائزة الطبيب العربي لعام 2022

االجتماع )9( للجنة الفنية للملكية الفكرية
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ــة  ــة بجمهوري ــة االقتصادي ــط والتنمي ــع وزارة التخطي ــراكة م ــة بالش ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
مصــر العربيــة واألمــم المتحــدة والبنــك الدولــي واإلتحــاد األوروبــي، النســخة الرابعــة مــن االســبوع 
ــاح السيســي رئيــس  ــد الفت ــة المســتدامة، برعايــة كريمــة مــن فخامــة الرئيــس عب العربــي للتنمي
ــار  ــات واآلث ــن التداعي ــف م ــتدام” للتخفي ــافٍ مس ــا لتع ــوان “مًع ــت عن ــة تح ــر العربي ــة مص جمهوري
ــة. وافتتــح  ــدول العربي ــة المســتدامة فــي ال ــى تحقيــق أهــداف التنمي ــا عل الســلبية لجائحــة كورون
ــار  ــة أش ــبوع بكلم ــات األس ــة، فعالي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط االمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم الس
فيهــا إلــى تداعيــات جائحــة كوفيــد 19 االقتصاديــة واالجتماعيــة والتــي أثــرت بشــكل ســلبي علــى 
ــرات  ــور مؤش ــات وتده ــرة بالنزاع ــدول المتأث ــي ال ــاع ف ــأزم األوض ــن ت ــا ع ــة، فض ــة العربي المنطق

ــة. ــادة الفجــوة الغذائي ــاد وزي ــر متعــدد األبع ــاع الفق ــة وارتف التنمي
المزيد عن الموضوع  ،  المزيد عن االسبوع 

نــص كلمـــــة األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــــي افتتــاح أعمــال النســخة الرابعــة لألســبوع 
العربــي للتنميــة المســتدامة

ــر  ــاق )تقري ــة إط ــي جلس ــة فــ ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــة لألمي ــة االفتتاحي ــص الكلمـــ ن
تمويــل التنميــة المســتدامة فــي مصــر( ضمــن أعمــال النســخة الرابعــة لألســبوع العربــي للتنميــة 

ــتدامة المس

جامعــة الدول العربية تعقد األســبوع العربــي الرابع للتنمية 

2022 المستدامة 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/InFocus/Pages/InfocusDetails.aspx?RID=96
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3306
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3308
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3308
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3311
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3311
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3311
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ــة  ــي الجلس ــة ف ــة، بكلم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــارك الس ش
االفتتاحيــة للمؤتمــر )32( لاتحــاد البرلمانــي العربــي، أكــد فيهــا علــى أن القضيــة الفلســطينية 
تظــل همــا عربيــا نحملــه جميعــا ونضطلــع بمســؤوليته، وأن للبرلمانــات العربيــة، ومــا تمارســه 
ــات  ــى الحكوم ــل إل ــي أن تص ــالة ال ينبغ ــيا، فالرس ــة، دورا أساس ــية مختلف ــام دبلوماس ــن مه م
ــع  ــل م ــة العم ــرورة مواصل ــى ض ــددا عل ــعوب، مش ــي الش ــعوب وممثل ــى الش ــا إل ــا، وانم وحده
ــد ــي.    المزي ــر والقــرار الدول ــم، وبخاصــة فــي عواصــم التأثي ــف دول العال ــات فــي مختل البرلمان

األمين العام يشــارك فــــي افتتاح المؤتمر )32( لالتحاد البرلماني 

العربي

    شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي الجلســة االفتتاحيــة 
للمؤتمــر الرابــع للبرلمــان العربــي ورؤســاء المجالــس والبرلمانــات العربيــة، الــذي عقــد بمقــر 
األمانــة العامــة، بكلمــة أكــد فيهــا  أن جامعــة الــدول العربيــة تعلــق علــى البرلمــان العربــي أهميــة 
ــاما  ــارا ش ــترك، وإط ــي المش ــل العرب ــة العم ــي منظوم ــن جوهــري ف ــيدا لرك ــاره تجس ــرة باعتب كبي
لعــدد متشــعب مــن الروابــط والعاقــات التــي تجمــع الــدول العربيــة، والشــعوب العربيــة. منبهــا أن 
التحديــات التــي تواجــه الــدول الوطنيــة العربيــة تفــرض علينــا جميعــًا التيقــظ واالنتبــاه لمخططات 

تســتهدف تقســيم المجتمعــات.    نــص الكلمــة

األميــن العــام يلقي كلمة أمام المؤتمر الرابــع للبرلمان العربي 

ورؤســاء المجالس والبرلمانات العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3320
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3320
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ــع  ــام جمي ــة قي ــى أهمي ــة عل ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط ، األمي ــو الغي ــد أب ــد الســيد أحم  أك
ــة  ــي المرحل ــي ف ــق سياس ــى تواف ــل إل ــل التوص ــن أج ــل م ــة بالعم ــاحة الليبي ــى الس ــراف عل األط
المقبلــة باعتبــار ذلــك الضمانــة الحقيقيــة للحفــاظ علــى اســتقرار البــاد وتغليــب المصلحــة العليــا 
لليبيــا فــي هــذه المرحلــة الحرجــة، مشــددا علــى ضــرورة دعــم المجتمــع الدولــي لــكل مــا مــن شــأنه 

ــى االســتقرار فيهــا.  المزيــد ــة الليبيــة والحفــاظ عل تعزيــز وحــدة الدول

األميــن العام يشــدد على أهمية التوافق السياســي الليبي باعتباره 

الضمانــة الحقيقية للحفاظ على االســتقرار في البالد

ــم  ــيد إبراهي ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
ــعبية.  ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــي للجمهوري ــعبي الوطن ــس الش ــس المجل ــي رئي بوغال
وأعــرب األميــن العــام خــال اللقــاء عــن تقديــره للــدور العربــي الهــام الــذي تلعبــه الجزائــر تحــت 
قيــادة فخامــة الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، مشــيدا بدبلوماســيتها النشــطة، الســيما فــي ضــوء 

ــد ــر.    المزي ــي الجزائ ــع عقدهــا ف ــة المزم ــة العربي ــة للقم ــتها المرتقب رئاس

األمين العام يســتقبل رئيس المجلس الشــعبي الوطني الجزائري

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3312
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3321
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ــض  ــه ازاء بع ــن قلق ــة، ع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرب الس أع
التطــورات االخيــرة التــي شــهدتها ليبيــا، مشــيرا إلــى وجــود قيــادات ليبيــة علــى الســاحة السياســية 
تعــي جيــدا المصلحــة العليــا لليبيــا وتضعهــا فــوق أيــة اعتبــارات ضيقــة أخــرى، وتعمــل علــى توافق 
الليبييــن لعمليــة سياســية شــاملة تفضــي إلــى إجــراء انتخابــات وطنيــة تجــدد شــرعية المؤسســات، 

ــا.  المزيــد باعتبارهــا الســبيل األمثــل والوحيــد للحــل فــي ليبي

األميــن العــام يعرب عن قلقه ازاء بعــض التطورات االخيرة التي 

ليبيا شهدتها 

رحــب الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بالقــرار الــذي اتخذتــه القمــة 
ــب  ــي، عق ــاد االفريق ــدى االتح ــب ل ــرائيل كمراق ــة اس ــد عضوي ــا بتجمي ــس اباب ــي أدي ــة ف االفريقي
ــة.   ــى قــرار مــن رئيــس المفوضي ــاء عل ــة مراقــب بن ــي اغســطس 2021 لاتحــاد بصف ــا ف انضمامه

ــد المزي

االميــن العــام يرحب بقرار قمة االتحاد االفريقــي تجميد قرار منح 

اسرائيل صفة مراقب

أكــدت جامعــة الــدول العربيــة علــى دعــم الجهــود المبذولــة لتســهيل عمليــة حــوار وطنــي ســوداني 
ــرة  ــد فت ــة بع ــرة ونزيه ــات ح ــد انتخاب ــتقلة، وعق ــة مس ــاءات وطني ــة كف ــكيل حكوم ــامل لتش ش
انتقاليــة متفــق عليهــا، وتعديــات مقبولــة للجميــع علــى الوثيقــة الدســتورية، كمــا تؤيــد الجامعــة 
ــذا  ــهيل ه ــودان لتس ــدة بالس ــم المتح ــة األم ــا بعث ــا حالي ــي تبذله ــدة الت ــاعي الحمي ــة المس العربي

ــد ــامل.  المزي ــي الش ــوار الوطن الح

الجامعــة العربيــة تؤكد على أهمية الحوار الوطني الشــامل في 

الســودان لنجاح المرحلة االنتقالية

عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي اجتماعــه الــوزاري فــي دورتــه العاديــة )109( بمقــر األمانــة 
ــة،  ــر العربي ــة مص ــة بجمهوري ــارة والصناع ــرة التج ــع – وزي ــن جام ــيدة نيفي ــة الس ــة، برئاس العام
وبحضــور الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة والســادة الــوزراء العــرب 

ــام ــن الع ــة األمي ــص كلم ــد ،  ن ــي.  المزي ــادي واالجتماع ــس االقتص ــن بالمجل المعنيي

االجتمــاع الوزاري للدورة )109( للمجلــس االقتصادي واالجتماعي 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3304
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3301
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3317
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3302
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ــدول  ــة ال ــاركة جامع ــام لمش ــوض الع ــاعد والمف ــام المس ــن الع ــي األمي ــام زك ــفير حس ــح الس افتت
العربيــة فــي إكســبو 2020 دبــي، المنتــدى العربــي لاقتصــاد الرقمــي، بكلمــة أشــاد فــي مســتهلها 
ــي  ــاركتها ف ــاح مش ــارات إلنج ــة اإلم ــن حكوم ــة م ــدول العربي ــة ال ــه جامع ــت ب ــذي حظي ــم ال بالدع
ــاد  ــي لاقتص ــاد العرب ــا االتح ــي يبذله ــود الت ــى الجه ــى عل ــا أثن ــي، كم ــبو 2020 دب ــرض إكس مع
ــت  ــة حرص ــة العربي ــأن الجامع ــي ب ــفير زك ــال الس ــي. وق ــي العرب ــاد الرقم ــز االقتص ــي لتعزي الرقم
حيــن تحضيــر مشــاركتها فــي إكســبو 2020 دبــي بــأن تكــون الفعاليــات التــي تنظمهــا متســقة مــع 

ــة ــص الكلم ــد  ،  ن ــرأة.   المزي ــباب والم ــكار والش ــي االبت ــة وه ــرض الثاث ــاور المع مح

الســفير حســام زكي يفتتح أعمال المنتدى العربــي لالقتصاد الرقمي 

2020 دبي في إكسبو 

ــث  ــه )109(، حي ــي دورت ــي ف ــادي واالجتماع ــس االقتص ــة للمجل ــة االجتماعي ــال اللجن ــت أعم اختتم
ــود  ــة الجه ــن كاف ــة، المتضم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــر األمي ــى تقري ــة عل ــت اللجن اطلع
ــي تمــت بيــن دورتــي المجلــس فــي مختلــف قطاعــات العمــل االجتماعــي والتنمــوي  واألنشــطة الت

ــد ــترك. .  المزي ــي المش العرب

اجتمــاع اللجنــة االجتماعية للدورة )109( للمجلــس االقتصادي واالجتماعي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3307
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3294
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3303
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شــارك قطــاع اإلعــام واالتصــال بجلســة بعنــوان:” وظائــف ومعاييــر اإلعــام التنمــوي” ضمــن اليــوم 
األخيــر مــن فعاليــات األســبوع العربــي للتنميــة المســتدامة فــي نســخته الرابعــة، تحــت شــعار “معــا 
لتعــافِ مســتدام”، بمشــاركة نخبــة مــن األكاديمييــن والمتخصصيــن فــي اإلعــام العربــي. وألقــى 
ــال،  ــام واالتص ــاع اإلع ــى قط ــرف عل ــاعد المش ــام المس ــن الع ــي، األمي ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم الس
ــى مــن  ــذي اضح ــة الخاصــة لإلعــام التنمــوي ال ــام هــذه الجلســة، أكــد فيهــا األهمي كلمــة فــي خت

أهــم التخصصــات لمــا لــه مــن دور فعــال فــي تطويــر وتنميــة المجتمعــات.   المزيــد

“وظائــف ومعايير اإلعالم التنموي” جلســة قطاع اإلعالم واالتصال 

ضمن فعاليات األســبوع العربي الرابع للتنمية المســتدامة”

اســتهلت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة )لجنــة الميثــاق( اجتماعاتهــا لعــام 2022 بمناقشــة التقريــر 
الــدوري الثانــي لجمهوريــة العــراق وذلــك خــال دورتهــا )19(. وقــد تضمــن التقريــر مــا تــم اتخــاذه 
مــن تدابيــر إلعمــال الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان 

والتوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة فــي عــام 2018.    المزيــد

لجنــة حقوق اإلنســان العربية تعقد دورتها )19( 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3318
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3314
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ــن  ــكلة م ــام 2022”، والمش ــي لع ــب العرب ــزة الطبي ــة جائ ــاع لجن ــة “اجتم ــة العام ــر األمان ــد بمق عق
ــة  ــة أعضــاء المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الصحــة العــرب وهــي: المملكــة العربي ــدول العربي ال
ــة  ــعبية، وجمهوري ــة الش ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــية، والجمهوري ــة التونس ــعودية، الجمهوري الس
جيبوتــي، وجمهوريــة الســودان، وجمهوريــة الصومــال، وجمهوريــة مصــر العربيــة رئيــس المكتــب 
التنفيــذي، وذلــك فــي إطــار متابعــة تنفيــذ قــرار مجلــس وزراء الصحــة العــرب رقــم )4( الصــادر عــن 

ــد ــو 2019.   المزي ــي انعقــدت فــي ماي ــة )52( الت ــه العادي دورت

اجتمــاع لجنة جائــزة الطبيب العربي لعام 2022

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع )9( للجنــة الفنيــة للملكيــة الفكريــة، لمناقشــة توصيــات 
االجتمــاع الثامــن للجنــة الفنيــة للملكيــة الفكريــة الــذي عقــد فــي ســبتمبر 2021، ومتابعــة تنفيــذ 
ــف  ــة لحــق المؤل ــة الفرعي ــة، واللجن ــة الصناعي ــة للملكي ــة الفرعي ــة )اللجن ــات اللجــان الفرعي توصي
ــب  ــق العمــل المشــترك والمكــون مــن )مكت ــك اســتعراض مخرجــات فري والحقــوق المجــاورة(، وكذل
ــة  ــة الملكي ــة، وهيئ ــة الجزائري ــة بالجمهوري ــة الصناعي ــب الملكي ــري، مكت ــراع المص ــراءات االخت ب

ــد ــة الســعودية(.   المزي ــة بالمملكــة العربي الفكري

االجتمــاع )9( للجنة الفنيــة للملكية الفكرية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3313
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3316
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