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األمين العام يستقبل وزير خارجية اليابان
األميــن العــام يدعــو قــادة لبنــان إلــى وقفــة مــع النفــس إلنقــاذ البلــد بعــد 

مــرور عــام علــى انفجــار مرفــأ بيــروت
األميــن العــام أثنــاء اســتقباله وزيــر خارجيــة التشــيك: مــن الضــروري الحفــاظ 

علــى فــرص حــل الدولتيــن
األميــن العــام يســتقبل وزيــر خارجيــة الجزائــر ويثنــي علــى دورهــا فــي دعــم 

العمــل العربــي المشــترك
الجامعة العربية ُتحذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإسرائيل

انطــاق أعمــال النــدوة العربيــة “عمــل األطفــال في الــدول العربيــة وجائحة 
كورونا”

االجتمــاع األول لشــركاء مبــادرة جامعــة الــدول العربيــة “التعليــم مــن اجــل 
العــودة” 

ــد  ــل المرص ــام لعم ــار الع ــروع “اإلط ــع مش ــرة لوض ــة المصغ ــاع اللجن اجتم
ــارج ــي الخ ــي ف ــي العرب ــرك اإلعام ــة التح ــة” لخط ــة المدمج والمنص

ورشــة عمــل حــول اإلعــام العربــي.. بيــن مواكبــة التحــول الرقمــي والحفاظ 
علــى خطابــه في ظــل التنافســية
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ــة الســيد توشيميتســو  ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــط األمي ــو الغي اســتقبل الســيد أحمــد أب
ــاون  ــق التع ــبل تعمي ــاء س ــاول اللق ــه للقاهــرة. وتن ــاء زيارت ــان أثن ــة الياب ــر خارجي ــي وزي موتيج
بيــن جامعــة الــدول العربيــة ودولهــا األعضــاء مــن جهــة والجانــب اليابانــي مــن جهــة أخــرى مــن 
خــال االرتقــاء بالتعــاون القائــم بيــن الجانبيــن فــي إطــار المنتــدى االقتصــادي العربــي اليابانــي 

الــذي تأســس عــام 2009. المزيــد

دعــا الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الطبقــة السياســية اللبنانية 
ــى مــا ال تحمــد عقبــاه، مؤكــدًا أن الخــروج  ــى وقفــة مــع النفــس إلنقــاذ البلــد قبــل االنحــدار إل إل
ــع السياســيين بالتفاهــم بشــكل ســريع لتأليــف  ــًا جمي ــًا، مطالب ــة الزال ممكن مــن األزمــة الحالي
ــى المســار  حكومــة كفــاءات بهــدف إجــراء اإلصاحــات الضروريــة التــي يمكــن أن تضــع البلــد عل

الســليم. المزيــد

األميــن العام يســتقبل وزير خارجية اليابان

األميــن العــام يدعو قادة لبنان إلى وقفة مــع النفس إلنقاذ البلد 

بعــد مرور عام علــى انفجار مرفأ بيروت

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3018
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3012
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ــوب  ــيد “جاك ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
كولهانيــك” وزيــر خارجيــة جمهوريــة التشــيك، وذلــك بمقــر األمانــة العامــة، حيــث أجــرى الطرفان 

ــد ــة هامــة. المزي ــا اقليمي ــت عــدة قضاي ــات موســعة تناول جلســة مباحث

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األمين العــام لجامعــة الــدول العربية، الســيد رمطــان لعمامرة 
ــات  ــة مباحث ــان جلس ــرى الطرف ــث أج ــة، حي ــة العام ــر األمان ــك بمق ــر، وذل ــة الجزائ ــر خارجي وزي
ــة  ــة القادم ــة العربي ــر للقم ــن التحضي ــًا ع ــة، فض ــة واإلقليمي ــا العربي ــف القضاي ــت مختل تناول

ــد ــر. المزي ــي مــن المزمــع أن تســتضيفها الجزائ الت

األمين العام أثناء اســتقباله وزير خارجية التشــيك: من الضروري 

الحفــاظ على فرص حل الدولتين

األميــن العام يســتقبل وزير خارجية الجزائــر ويثني على دورها في دعم 

العمل العربي المشــترك

أعربــت جامعــة الــدول العربيــة عــن قلقهــا ازاء األنبــاء المتواتــرة عــن التصعيــد الــذي شــهدته الحدود 
اللبنانيــة - اإلســرائيلية، محــذرة مــن مغبتــه وأنــه ليــس فــي مصلحــة أي طــرف، وأن زيــادة منســوب 

التوتــر بيــن جنــوب لبنــان وإســرائيل قــد يخــرج عــن الســيطرة. المزيــد

الجامعــة العربية ُتحــذر من مغبة التصعيد بين جنوب لبنان وإســرائيل

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3009
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3008
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3014
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عقــدت جامعــة الــدول العربيــة  النــدوة العربيــة “عمــل األطفال في الــدول العربيــة وجائحــة كورونا”، 
ــس  ــد” والمجل ــة “اجفن ــي للتنمي ــج العرب ــج الخلي ــة وبرنام ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــاون م بالتع
ــات  ــن الموضوع ــددا م ــدوة ع ــت الن ــة. وناقش ــل العربي ــة العم ــة ومنظم ــة والتنمي ــي للطفول العرب
أهمهــا: “الفجــوة الرقميــة والتعليــم عــن بعــد”، و”اســتجابات الحمايــة االجتماعيــة وأثرهــا علــى الحــد 
ــتعراض  ــم اس ــا ت ــا”. كم ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــال ف ــل األطف ــك بعم ــاط ذل ــال وارتب ــر االطف ــن فق م

ــد ــر العالمــي حــول “عمــل االطفــال. المزي التقري

انطــاق أعمــال الندوة العربية “عمــل األطفال في الدول العربية 

كورونا” وجائحة 

عقــد االجتمــاع التنســيقي األول لشــركاء مبــادرة جامعــة الــدول العربيــة “التعليــم مــن أجــل العــودة”، 
وذلــك عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، بمشــاركة الــوزارات المعنيــة مــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية، 
باإلضافــة إلــى الهيئــة الخيريــة األردنيــة الهاشــمية، والمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
بصفتهــا شــريك إســتراتيجي فــي المبــادرة، ومؤسســات األمــم المتحــدة المعنيــة، ومبعــوث األميــن 

العــام لشــؤون اإلغاثــة اإلنســانية الشــيخة حصــة آل ثانــي.  المزيــد

االجتمــاع األول لشــركاء مبادرة جامعة الــدول العربية “التعليم من 

أجل العودة”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3010
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3013
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ــة  ــن مواكب ــي.. بي ــام العرب ــول: “ اإلع ــة ح ــل متخصص ــة عم ــة ورش ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
ــي.  ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــية”، عب ــل التنافس ــي ظ ــه ف ــى خطاب ــاظ عل ــي والحف ــول الرقم التح
ــه  ــا يفرض ــي، وم ــهد اإلعام ــى المش ــي عل ــول الرقم ــات التح ــة تداعي ــى دراس ــة إل ــت الورش وهدف
ــى موضوعيــة ومهنيــة الرســالة اإلعاميــة، كمــا رصــدت أهــم  ذلــك مــن تبعــات تلقــي بظالهــا عل
ــى شــكل ومضمــون اإلعــام والصحافــة بفعــل التطــوّر التقنــي.  المزيــد التحــوالت التــي طــرأت عل

ــل  ــام لعم ــار الع ــروع “اإلط ــع مش ــرة لوض ــة المصغ ــاع اللجن ــة اجتم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
المرصــد والمنصــة المدمجــة” لخطــة التحــرك اإلعامــي العربــي فــي الخــارج، وتــم خــال االجتمــاع 
اســتعراض جــدول األعمــال واالســتماع لمداخــات الوفــود، والتباحــث حــول المقترحــات التــي قدمتهــا 

ــد ــة حــول المشــروع.  المزي ــة العامــة للجن األمان

ورشــة عمل حول اإلعام العربي.. بيــن مواكبة التحول الرقمي 

والحفــاظ على خطابه في ظل التنافســية

اجتمــاع اللجنة المصغرة لوضع مشــروع “اإلطــار العام لعمل المرصد 

والمنصــة المدمجة” لخطة التحــرك اإلعامي العربي في الخارج

http://www.leagueofarabstates.net/ar/InFocus/Pages/InfocusDetails.aspx?RID=86
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3019
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