
العدد لكمة 

علـــى امتـــداد عقـــود أثبتـــت 
جامعـــة الدول العربيـــة وفاءها 
الـــذي  التأسيســـي  لميثاقهـــا 
الترابط  الى مقومـــات  اســـتند 
واالقتصـــادي  السياســـي 
واالجتماعـــي والثقافي وصيانة 
للـــدول  الوطنيـــة  الســـيادة 
قدرتها على  مرســـخة  األعضاء 
اســـتمرارية وانتظـــام العمـــل 
وتمكنت  المشـــترك،  العربـــي 
رغم  الثابتـــة،  العزيمـــة  بهذه 
كل التحديـــات واإلكراهات، من 
محفال  وجودها  جـــدوى  توطيد 
الشـــائكة  القضايـــا  لتدبيـــر 

العربي. للعالـــم 

الـــدول  لجامعـــة  إن  ذلكـــم    
العربيـــة التـــي تخلـــد الذكرى 
77 إلنشـــائها التاريخـــي رصيد 
حافـــل من المكاســـب بما فيها 
األدنى  الحـــد  المحافظـــة على 
العربي  البيـــت  تماســـك  مـــن 
موضوعيـــة  عقبـــات  مقابـــل 
الكبرى  أهدافهـــا  تحقيـــق  في 

األمثل. بالشـــكل 

بحكـــم  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
البنيـــة المؤسســـاتية للجامعة 
الرصيد  هـــذا  يظل  أن  العربية 
مرهونـــًا، فـــي المقـــام األول، 
الـــدول  وتوجهـــات  بـــإرادة 
التزامهـــا  ومـــدى   ، األعضـــاء 
المســـطرة  باالســـتراتيجيات 
وتماثلهـــا مع الـــروح التوافقية 
فجامعة   القـــرارات.  صنـــع  في 
أوضح  كمـــا  العربيـــة  الـــدول 

في ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية: 
دينامية طموحة ومتجددة

معالي الســـيد أحمد أبـــو الغيط 
االميـــن العـــام “ليســـت كيانـــا 
دولنـــا  عـــن  منفصـــال  مثاليـــا 
انعـــكاس في  ولكنها  وشـــعوبنا 
المـــرآة لواقعنـــا العربـــي فـــي 
وأسباب   ... واالقتصاد  السياســـة 

التقـــدم الشـــامل ..

وكـــم نحـــن فـــي حاجـــة اليوم 
واعد  أفـــق جديـــد  الستشـــراف 
للجامعـــة العربيـــة يواكب جهود 
العامـــة  األمانـــة  ومبـــادرات 
العريقة  المنظمة  بهذه  للنهوض 
على مســـتوى كافـــة القطاعات 
لالرتقـــاء بهـــا رغـــم محدودية 
الوســـائل المتاحـــة والتي تبقى، 
إلى حـــد بعيـــد، دون االعتمادات 
المخصصـــة لمنظمات وتجمعات 

مماثلة. إقليميـــة 

  وبهذه المناســـبة، تتطلع جامعة 
فـــي ســـياق  العربيـــة،  الـــدول 
ظـــروف دوليـــة حرجـــة ومعقدة 
وأوضاع  بالمخاطـــر  ومشـــحونة 
إقليمية ومحلية بالغة الهشاشـــة 
ثابتة  بخطـــى  الســـير  لمواصلة 
لتعزيـــز الحضـــور العربـــي في 
المشـــهد الدولي، وفـــق دينامية 
طموحـــة ومتجـــددة دفاعـــًا عن 
العادلـــة  ومصالحنـــا  قضايانـــا 
االندمـــاج  لمســـارات  ودعمـــا 
االقتصـــادي والتنمية الشـــاملة.

عناوين النشرة
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األمين العــام يؤكد من لبنان: االنتخابات 
النيابيــة محطة مهمة على طريق 

االستقرار

األمين العام يشــارك في افتتاح أعمال 
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2022 المستدامة 
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التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بالرئاســات اللبنانيــة الثــالث، 
ــة  ــات النيابي ــة االنتخاب ــى أهمي ــام عل ــن الع ــد األمي ــا ن، وأك ــى لبن ــا ال ــام به ــمية ق ــارة رس ــالل زي خ
المقــرر إجراؤهــا فــي 15 مايــو القــادم بالنســبة الســتقرار لبنــان والدفــع بجهــود تحقيــق االصالحــات 

الماليــة واالقتصاديــة الضروريــة.
ــال  ــاد ميش ــة العم ــس الجمهوري ــة رئي ــن فخام ــع كل م ــاءات م ــام لق ــن الع ــيد األمي ــرى الس ــا أج كم
ــب  ــوزراء نجي ــس ال ــس مجل ــة رئي ــواب، ودول ــس الن ــس مجل ــري رئي ــه ب ــس نبي ــة الرئي ــون، ودول ع
ــي الناجــم عــن  ــات الوضــع الدول ــة وتداعي ــت مجمــل األوضــاع فــي المنطقــة العربي ــي، تناول ميقات

ــد ــة.   المزي ــي المنطق ــة ف ــات المتفاقم ــى األزم ــة عل ــرب األوكراني الح

األميــن العام يؤكد من لبنان: االنتخابات النيابيــة محطة مهمة على طريق 
االستقرار

ــة  ــة العام ــر األمان ــة بمق ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
الســيد الســفير تشــاي جــون المبعــوث الخــاص لجمهوريــة الصيــن الشــعبية للشــرق األوســط والــذي 
ــم  ــره للدع ــغ تقدي ــن بال ــي ع ــوث الصين ــام للمبع ــن الع ــرب األمي ــارة القاهــرة، وأع ــًا بزي ــوم حالي يق
الــذي تقدمــه الصيــن لمختلــف القضايــا العربيــة فــي المحافــل الدوليــة وفــي مجلــس األمــن، وفــي 

ــد ــة الفلســطينية.    المزي ــا القضي مقدمته

األمين العام يســتقبل المبعوث الخاص لجمهورية الصين للشــرق األوسط

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3350
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3357
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شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي افتتــاح أعمــال الــدورة 
ــروت  ــي بي ــا ف ــكوا بمقره ــه اإلس ــذي نظمت ــتدامة ال ــة المس ــي للتنمي ــدى العرب ــة للمنت الثامن
ــى  ــة أثن ــام كلم ــن الع ــى األمي ــركاء. وألق ــن الش ــدد م ــة وع ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م بالتع
ــى تعزيــز التعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة  ــى جهــود االســكوا، مشــيدًا بحرصهــا عل فيهــا عل
ــاء  ــت أعب ــي ألق ــة الت ــة الصحي ــات األزم ــى تبع ــار إل ــتدامة، وأش ــة المس ــداف التنمي ــق أه لتحقي
اضافيــة علــى عاتــق الــدول العربيــة، و تســببت فــي فقــدان العديــد مــن المكاســب التــي حققتها 

ــد ،  نــص الكلمــة ــل الجائحــة.     المزي قب

األمين العام يشــارك في افتتاح أعمال المنتــدى العربي الثامن للتنمية 
2022 المستدامة 

ــذي  ــي ال ــوم االرهاب ــة الهج ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم أدان الس
ــق  ــا ألح ــكان، مم ــة بالس ــق مأهول ــن مناط ــرب م ــخ، بالق ــن الصواري ــدد م ــل بع ــتهدف اربي اس

ــد ــي.     المزي ــازل والمبان ــن المن ــدد م ــة بع ــرارا مادي أض

األمين العام يدين الهجوم االرهابي الذي اســتهدف أربيل

ــوق  ــي لحق ــوم العرب ــة، “الي ــرة الحقوقي ــة واألس ــة العربي ــا األم ــة ومعه ــدول العربي ــة ال ــت جامع أحي
اإلنســان” الــذي صــادف هــذه الســنة مــرور )14( عامــا علــى دخــول “الميثــاق العربــي لحقوق اإلنســان” 
حيــز النفــاذ كصــك حقوقــي قانونــي مرجعــي ومحــوري في إطــار منظومــة حقــوق اإلنســان العربية، 
ــم  ــة ذات القي ــارة العربي ــاء للحض ــة وروح االنتم ــدول العربي ــة لل ــة الوطني ــخ الهوي ــة ترس وكوثيق
ــي  ــدأ حقوق ــتدامة” كمب ــليمة ومس ــة وس ــة صحي ــي بيئ ــق ف ــعار “الح ــت ش ــة، تح ــانية النبيل اإلنس
أصيــل يرســخه الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان فــي مادتــه )38( والتــي يدعــو مــن خاللهــا الــدول 

ــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة وفقــا إلمكانياتهــا إلنفــاذ هــذا الحــق.   المزيــد  األطــراف إل

العربي لحقوق اإلنسان اليوم 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3352
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3351
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3349
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3353
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ُعقــد االجتمــاع )37( للمكتــب التنفيــذي للمجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء فــي الدوحــة، برئاســة 
ــي.  ــاكر المرقب ــد ش ــوٍر محم ــة الدكت ــر العربي ــة مص ــددة بجمهوري ــة المتج ــاء والطاق ــر الكهرب وزي
وحضــور الدكتــور صالــح الخرابشــة وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنيــة بالمملكــة االردنيــة الهاشــمية،  
ــب رؤســاء وفــود  ــى جان ــة، إل ــة اليمني ــاء والطاقــة بالجمهوري ــر الكهرب ــور كلشــات وزي ــور أن و الدكت
ــة  ــعودية، ودول ــة الس ــة العربي ــعبية، والمملك ــة الش ــة الديموقراطي ــة الجزائري ــن الجمهوري كل م

ــد ــت.   المزي الكوي

االجتمــاع )37( للمكتب التنفيــذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء 

أطلقــت جامعــة الــدول العربيــة “شــبكة المنافســة العربيــة”، ضمــن فعاليــات المؤتمــر األول لشــبكة 
المنافســة العربيــة، الــذي عقــد بالتعــاون مــع جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع الممارســات االحتكاريــة 
بجمهوريــة مصــر العربيــة، بحضــور رؤســاء الهيئــات المعنيــة بالمنافســة بالــدول العربيــة، وعــدد 
مــن المنظمــات الدوليــة والعربيــة المعنيــة. وافتتــح المؤتمــر الســيد الســفير أحمــد رشــيد خطابــي، 
األميــن العــام المســاعد، رئيــس قطــاع اإلعــالم واالتصــال بجامعــة الــدول العربيــة، والســيدة نيفيــن 

جامــع، وزيــرة التجــارة والصناعــة بجمهوريــة مصــر العربيــة.   المزيــد

جامعة الدول العربية تطلق شــبكة المنافســة العربية بالتعاون مع 
العربية مصر  جمهورية 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3360
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3356
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اســتضاف فضــاء إكســبو 2020 دبــي فعاليــات اليــوم العربــي لحقــوق اإلنســان تحــت شــعار “الحــق 
ــن العــام  ــة، األمي ــو غزال ــاء أب ــة وســليمة ومســتدامة”، وقــد أفــادت الســفيرة د. هيف ــة صحي فــي بيئ
ــة ووزارة  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــاون بي ــد بالتع ــة تنعق ــة، أن الفعالي ــؤون االجتماعي ــاعد للش المس
الخارجيــة والتعــاون الدولــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وبشــراكة مــع وزارة التغيــر 
ــر المناخــي”  ــات التغي ــة ســليمة مــع تحدي ــدوة حــول “الحــق فــي بيئ ــة. وتتخللهــا ن المناخــي والبيئ
ــة  ــاء المائي ــي واألحي ــوع البيولوج ــاعد للتن ــل المس ــي، الوكي ــر آل عل ــور ناص ــا الدكت ــرأس أعماله يت

ــد ــدة.   المزي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم بدول

ــوان: “مســتقبل اإلعــالم الثقافــي فــي  ــة ورشــة عمــل متخصصــة بعن ــدول العربي تنظــم جامعــة ال
ــدة  ــة الرائ ــارب العربي ــف بالتج ــى التعري ــدف إل ــة، وته ــة العام ــر األمان ــي”، بمق ــول الرقم ــل التح ظ
فــي مجــال اإلعــالم الثقافــي فــي ظــل الرقمنــة للمؤسســات اإلعالميــة العربيــة، وتداعيــات التحــول 
ــة  ــى موضوعي ــا عل ــي بظالله ــات تلق ــن تبع ــك م ــه ذل ــا يفرض ــي، وم ــالم الثقاف ــى اإلع ــي عل الرقم

ــد ــة   المزي ــالة اإلعالمي ــة الرس ومهني

إحياء اليوم العربي لحقوق اإلنســان ضمن فعاليات إكســبو 2020 دبي

ورشــة عمل بعنوان: مســتقبل اإلعالم الثقافي في ظل التحول الرقمي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3354
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