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بيان جامعة الدول العربية بمناسبة يوم “الطفل العربي”
بيان جامعة الدول العربية في اليوم العربي للتوعية بسرطان الثدي

األميــن العــام المســاعد والمفــوض العــام للجامعــة العربيــة فــي اكســبو 2020 دبــي، 
ــاح ــي االفتت ــارك ف يش

االحتفال باليوم الدولي للسالم
المرحلة )2( من برنامج بناء قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السالم

إنشاء مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون التعليم
توقيع برتوكول تعاون بين جامعة الدول العربية وجمهورية جيبوتي

المنتدى العربي لصحة المرأة “المرأة والسرطان.. من الوقاية إلى التعافي “
التحضير إلعداد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد األبعاد في فلسطين

الدورة )11( للجنة األسرة العربية
رئيس قطاع الشئون العربية واألمن القومي يلتقي نائب وزير خارجية بالروسيا
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ــد  ــة بع ــة األوروبي ــة العربي ــات االقتصادي ــات العالق ــول سياس ــوار ح ــتديرة “ح ــدة مس مائ
ــاء” ــار الوب انتش
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يفتــح جنــاح جامعــة الــدول العربيــة “بيــت العــرب” مــن موقعــه فــي معــرض إكســبو 2020 دبــي 
فــي منطقــة الفــرص يوميــا لزائريــه، مــن خــال أربعــة محــاور هــي: االســتقرار والتنميــة، المــرأة 
والشــباب، األهميــة العالميــة واالقليميــة، والتكامــل االقتصــادي واالجتماعــي، وُاختيــر شــعار “ألف 
مفتــاح ومفتــاح” لجنــاح بيــت العــرب، ليكــون أساســًا لتصميــم الجنــاح شــكًا وموضوعــًا. وتجســد 
هــذه المفاتيــح أهــداف جامعــة الــدول العربيــة ودورهــا فــي عمليــات تحقيــق االســتقرار والتنميــة 
ــيد  ــادي وترش ــل االقتص ــة التكام ــل لعملي ــور كام ــتقبلية. وتص ــة المس ــاح والرؤي ــص النج وقص
الطاقــة والتحكــم فــي النقــل وتطويــر التعليــم والنهــوض بالشــباب والرياضــة ونشــر الثقافــة 
والموســيقى العربيــة علــى جميــع المســتويات، والتأكيــد علــى أهمية التعــاون اإلقليمــي. المزيد

جامعة الدول العربية تشــارك في اكســبو 2020 دبي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/InFocus/Pages/InfocusDetails.aspx?RID=91
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ــاح  ــة لجن ــارة تفقدي ــة بزي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــام الس ق
ــد ــميًا.  المزي ــه رس ــل افتتاح ــي قبي ــبو 2020 دب ــرض إكس ــي مع ــة ف ــدول العربي ــة ال جامع

األميــن العــام يتفقد جناح جامعة الدول العربية في معرض إكســبو

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 2021 بدبــي فــي افتتــاح 
ــب  ــى جان ــط 2021 - إل ــرق األوس ــيملس الش ــي - س ــاد الرقم ــرض االقتص ــر و مع ــال مؤتم أعم
ــة  ــر الداخلي ــوزراء،  وزي ــان نائــب رئيــس مجلــس ال الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهي
ــوردا  ــه م ــي بصفت ــاد الرقم ــة االقتص ــى مكان ــه إل ــي كلمت ــط ف ــو الغي ــار أب ــارات، وأش ــة اإلم بدول
اساســيا مــن مــوارد االقتصــاد العالمــي، داعيــا الــي وضــع سياســات محكمــة و عمليــة مــن شــأنها 

ــد، نــص الكلمــة ــن عــن فــرص عمــل فــي المنطقــة. المزي اســتيعاب الشــباب الباحثي

األمين العام يشــارك في افتتــاح مؤتمر و معرض االقتصاد 

الرقمي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3081
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3082
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3083
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ــوار  ــة الح ــي جلس ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــارك الس ش
التفاعلــي غيــر الرســمي بيــن أعضــاء مجلــس األمــن وجامعــة الــدول العربيــة، وألقــى كلمــة أشــار 
فيهــا إلــى أن الجامعــة العربيــة الزالــت تؤكــد علــى حتميــة الحــل السياســي لألزمــات التــي تمــر 

ــا، وفلســطين. نــص الكلمــة ــة، فــي ســوريا، واليمــن، وليبي ــا المنطقــة العربي به

األمين العام يشــارك في جلســة الحوار التفاعلى بين أعضاء مجلس 

األمن و الجامعة

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي الجلســة االفتتاحيــة 
ــارات  ــة االم ــارقة بدول ــي الش ــد ف ــذي انعق ــي ال ــال الحكوم ــي لاتص ــدى الدول ــدورة )10( للمنت لل
ــك بدعــوة كريمــة  ــي.. تطلعــات المســتقبل”، وذل ــوان “دروس الماض ــة المتحــدة تحــت عن العربي
ــس  ــو المجل ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــة صاح ــت رعاي وتح

ــد ، نــص الكلمــة ــى حاكــم الشــارقة. المزي األعل

األمين العام يشــارك في الــدورة )10( للمنتدى الدولي لالتصال 

الحكومي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3074
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3074
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3073
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التقــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة وفــدًا مــن المعارضة الســورية 
ــدورة 76  ــى هامــش أعمــال ال ــك عل ــي، وذل ــاف الوطن برئاســة الســيد ســالم المســلط رئيــس االئت
للجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة. وتنــاول اللقــاء آخــر التطــورات بشــأن االزمــة الســورية والجهــود 

االقليميــة والدوليــة لحلحلتهــا فــي اطــار تنفيــذ القــرارات الدوليــة بشــأنها. المزيــد

ــي  ــد المنف ــيد محم ــة بالس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــي الس  التق
ــدورة )76(  ــات ال ــي اجتماع ــاركتهما ف ــش مش ــى هام ــك عل ــي وذل ــي الليب ــس الرئاس ــس المجل رئي

ــد ــدة. المزي ــم المتح ــة لألم ــة العام للجمعي

ــي  ــة الت ــة االنقابي ــة المحاول ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم أدان الس
شــهدها الســودان، مؤكــدا علــي اســتمرار وقــوف الجامعــة العربيــة بقــوة وراء اســتتباب األمــن 
ــي  ــتمرة ف ــة  مس ــة العربي ــى أن الجامع ــار إل ــة، وأش ــرة االنتقالي ــال الفت ــودان خ ــي الس ــام ف والس

ــد ــودانية. المزي ــود الس ــد الجه تأيي

األميــن العام يلتقي وفدًا من المعارضة الســورية

األمين العام يبحث مع رئيس المجلس الرئاســي الليبي مســتجدات 

األوضاع في ليبيا

االميــن العــام يدين المحاولة االنقالبية في الســودان ويؤكد دعم 

الجامعــة العربية للفتــرة االنتقالية في البالد

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي اجتماعــات الــدورة )76( 
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بنيويــورك، كمــا شــارك خــال الزيــارة فــي عــدد مــن االجتماعــات 
الدوليــة الهامــة التــي تناولــت موضوعــات تقــع ضمــن أولويــات العمــل العربــي المشــترك فــي شــتى 

المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.  المزيــد

األميــن العام يشــارك في اجتماعات الــدورة )76( للجمعية العامة 

المتحدة لألمم 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3070
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3067
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3066
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3060
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ــة عــن قلقــه جــراء التطــورات  ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــو الغيــط األمي  أعــرب الســيد أحمــد أب
السياســية التــي تشــهدها حاليــًا الســاحة السياســية الصوماليــة خاصــة العاقــة بيــن رئاســة 
ــادة  ــى الق ــا دع ــورات، كم ــذه التط ــب ه ــن كث ــع ع ــه يتاب ــد أن ــة، وأك ــة الحكوم ــة ورئاس الجمهوري
ــي تحققــت  ــى المكتســبات الت ــاء عل ــار والبن ــاد فــوقّ أي إعتب ــى إعــاء مصلحــة الب ــن إل الصوماليي

ــد ــا.  المزي ــي موعده ــاد ف ــي الب ــة ف ــات العام ــراء االنتخاب ــدًا إلج ــة تمهي ــرة الماضي ــال الفت خ

التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األمين العــام لجامعــة الــدول العربية، بالســيد أنطونيــو جوتيريش 
ــي نيويــورك للمشــاركة  ســكرتير عــام األمــم المتحــدة، وذلــك فــي إطــار الزيــارة التــي يقــوم بهــا إل
فــي الــدورة )76( للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. وتنــاول اللقــاء التطــورات المرتبطــة بالقضيــة 
الفلســطينية والدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني، وكــذا ســبل التعامــل مــع األزمــات فــي كل 

مــن ســوريا واليمــن وليبيــا، ومعالجــة التحديــات التــي تشــهدها المنطقــة العربيــة. المزيــد

األميــن العــام يدعو األطراف الصومالية إلــى إعالء مصلحة البالد 

وتجاوز أية خالفات

األميــن العام يبحث مع ســكرتير عام األمم المتحــدة قضايا المنطقة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3059
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3062
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الدكتــور محمــد الحلبوســي  
رئيــس مجلــس النــواب العراقــي. و أعــرب عــن ارتياحــه لمــا حققتــه الدولــة العراقيــة مــن تقــدم علــى 
ــي  ــد العرب ــى البع ــاظ عل ــى الحف ــرص عل ــي،  والح ــه العرب ــراق بمحيط ــة الع ــد عاق ــد توطي صعي
للعــراق، واعتمــاده  علــى لغــة الحــوار لحــل الخافــات وتقريــب وجهــات النظــر بيــن األشــقاء . المزيــد

ــة  ــدد جامع ــام، تج ــن كل ع ــر م ــن أكتوب ــادف األول م ــذي يص ــي” وال ــل العرب ــوم “الطف ــبة ي بمناس
الــدول العربيــة تأكيدهــا علــى االلتــزام فــي تعزيــز حقــوق الطفــل العربــي وتجســيدها علــى أرض 

ــد الواقــع. المزي

األميــن العام يســتقبل رئيس مجلس النــواب العراقي ويؤكد على دعم 

الجامعــة العربية للعمليــة االنتخابية القادمة

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة يوم “الطفل العربي”

ــى  ــدي عل ــرطان الث ــة بس ــهر التوعي ــون ش ــر ليك ــهر أكتوب ــار ش ــم اختي ــام 1985 ت ــن ع ــة م بداي
المســتوى الدولــي، وتحــرص األمانــة العامــة فــي األول مــن أكتوبــر مــن كل عــام بالقيــام بعــدد مــن 
ــة  ــى الوقايــة والعــاج مــن المــرض. تحــت مظل ــى التوعيــة للمســاعدة عل ــي تهــدف إل األنشــطة الت

ــد ــة” . المزي ــرأة العربي ــة الم ــة لصح ــادرة إقليمي ــة: مب ــة الوردي ــادرة المحفظ مب

بيــان جامعة الــدول العربية في اليوم العربي للتوعية بســرطان الثدي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3058
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3085
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3084
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شــاركت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي االحتفــال باليــوم الدولــي للســام الــذي يوافــق 
ــك  ــام 1981 وذل ــي ع ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــه الجمعي ــذي أقرت ــام، وال ــن كل ع ــبتمبر م 21 س
ــباب  ــة أس ــرات ومعالج ــدة التوت ــف ح ــى تخفي ــل عل ــام والعم ــا للس ــل العلي ــس المث ــدف تكري به

ــد ــم. المزي ــف أنحــاء العال ــي مختل الصراعــات ف

شــارك الســفير حســام زكــي األميــن العــام المســاعد والمفــوض العــام للجامعــة العربيــة فــي اكســبو 
2020 دبــي فــي حفــل افتتــاح المعــرض، بحضــور ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــي، وصاح ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة، رئي ــس الدول رئي
ــي الــدول والمنظمــات  ــى للقــوات المســلحة، وممثل ــي عهــد ابوظبــي، نائــب القائــد األعل نهيــان، ول

المشــاركة. المزيــد

االحتفال باليوم الدولي للســالم

األميــن العام المســاعد والمفوض العام للجامعة العربية في اكســبو 

2020 دبي، يشــارك في االفتتاح

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3063
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3090
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ــة للنســاء  ــز قــدرات أعضــاء الشــبكة العربي ــة لتعزي ــة الثاني ــدورة التدريبي ــة العامــة ال عقــدت األمان
وســيطات الســام فــي مجــال الريــادة فــي وســاطة الســام بالتعــاون مــع مركــز جنيــف للسياســات 

ــة GCSP، وذلــك عبــر المنصــة الرقميــة. المزيــد األمني

المرحلــة )2( من برنامج بناء قدرات أعضاء الشــبكة العربية للنســاء 

السالم وسيطات 

نظمــت األمانــة العامــة االجتمــاع المعنــي بوضــع تصــور حــول مقتــرح المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
ــة.  ــة العام ــر األمان ــك بمق ــم” وذل ــؤون التعلي ــن ش ــؤولين ع ــرب المس ــوزراء الع ــس ال ــاء” مجل بإنش

ــد المزي

إنشــاء مجلس الوزراء العرب المســئولين عن شؤون التعليم

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3076
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3061
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وقــع الســفير حســن رابحــي األميــن العــام المســاعد ، مديــر عــام الصنــدوق العربــي للمعونــة الفنيــة 
ــي  ــة جيبوت ــفير جمهوري ــري س ــى ب ــد عل ــيد أحم ــة، والس ــدول العربي ــة ال ــة بجامع ــدول اإلفريقي لل
بالقاهــرة المنــدوب الدائــم لــدى جامعــة الــدول العربيــة، بروتوكــول تعــاون بيــن الصنــدوق ومعهــد 

ــي لجمهوريــة جيبوتــي. المزيــد الدراســات الدبلوماســية التابــع لــوزارة الخارجيــة والتعــاون الدول

توقيــع برتوكول تعاون بين جامعة الــدول العربية وجيبوتي

شــارك وفــد األمانــة العامــة برئاســة الســفيرة د. هيفــاء أبــو غزالــة- األميــن العــام المســاعد – رئيــس 
قطــاع الشــؤون االجتماعيــة فــي فعاليــات المنتــدى العربــي لصحــة المــرأة، الــذي عقــد تحــت عنــوان 
ــة،  ــة اإلداري ــة للتنمي ــة العربي ــه المنظم ــي” ونظمت ــى التعاف ــة إل ــن الوقاي ــرطان ... م ــرأة والس “الم

بالتعــاون مــع الجمعيــة المصريــة لمنظــار عنــق الرحــم. المزيــد

المنتــدى العربــي لصحة المرأة “المرأة والســرطان.. من الوقاية إلى 

“ التعافي 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3078
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3068
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ــر  ــى الفق ــاء عل ــة للقض ــتراتيجية وطني ــول اس ــور ح ــداد تص ــة إلع ــات التحضيري ــت االجتماع انطلق
متعــدد األبعــاد لدولــة فلســطين، برعايــة الســيد أيمــن المفلــح – وزيــر التنميــة االجتماعيــة 
بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، بصفتــه رئيس المكتــب التنفيذي لمجلــس وزراء الشــؤون االجتماعية 
العــرب، وتحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة – قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، ومجلــس وزراء الشــؤون 
ــيا  ــي آس ــة لغرب ــة واالجتماعي ــدة االقتصادي ــم المتح ــة األم ــع لجن ــراكة م ــرب، وبالش ــة الع االجتماعي

ــد ــة عمــان. المزي )اإلســكوا(، بمدين

التحضيــر إلعداد اســتراتيجية وطنية للقضاء علــى الفقر متعدد األبعاد 

فلسطين في 

 عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة اجتمــاع الــدورة )11( للجنــة األســرة العربيــة )برئاســة 
ــة  ــات الوطني ــي اآللي ــاركة ممثل ــة، بمش ــة الرقمي ــر المنص ــدة(، عب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
المعنيــة بشــؤون األســرة فــي الــدول العربيــة، وعــددًا مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة 

ــد ــة. المزي ــن األســرة فــي المنطقــة العربي ــة وتمكي فــي مجــال حماي

الدورة )11( للجنة األســرة العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3077
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3056


12

ــذوادي، األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــئون  اســتقبل ســعادة الســفير خليــل ابراهيــم ال
خارجيــة جمهوريــة  وزيــر  نائــب  باريســيفيتش،  ميــكاالي  الســيد/  القومــي،  واألمــن  العربيــة 
بياروســيا والوفــد المرافــق لــه، تنــاول اللقــاء التأكيــد علــى مــدى متانــة العاقــات بيــن جمهوريــة 
بيــاروس والــدول العربيــة، بمــا تتضمنــه مــن آفــاق للتعــاون فــي المجــاالت السياســية واالقتصادية 

ــد ــة. المزي ــة والثقافي واالجتماعي

رئيــس قطاع الشــئون العربية واألمن القومــي يلتقي نائب وزير 

خارجية جمهورية بالروســيا

فــي إطــار متابعــة تنفيــذ القــرار رقــم )11( الصــادر عــن الــدورة العاديــة )54( لمجلــس وزراء 
الصحــة العــرب بشــأن توحيــد التشــريعات الصحيــة فــي الــدول العربيــة “، فــي إطــار متابعــة تنفيــذ 
ــي  ــة ف ــريعات الصحي ــد التش ــة بتوحي ــرب والخاص ــة الع ــس وزراء الصح ــن مجل ــادرة ع ــرارات الص الق
ــن  ــع كافــة القواني ــى تجمي ــذ مشــروع طمــوح يهــدف إل ــة العامــة بتنفي ــدول العربية،تقــوم األمان ال
االسترشــادية التــي أعدتهــا اللجنــة الفنيــة االستشــارية للتشــريعات الصحيــة والمعتمــدة مــن 
ــد .  ــاب واح ــي كت ــى 2021، ف ــنة 1999 إل ــن س ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــرب ف ــة الع ــس وزراء الصح مجل

ــد المزي

مشــروع تجميــع القوانين الصادرة لتوحيد التشــريعات الصحية في 

العربية  الدول 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3072
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عقــدت األمانــة العامــة بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة االمريكيــة ومعهــد الواليــات المتحــدة للســام 
ــي  ــاطة ف ــات والوس ــل النزاع ــترك “تحلي ــي المش ــج التدريب ــن البرنام ــرة م ــة واألخي ــة الثاني المرحل

ــد ــة. المزي ــة العام ــوادر االمان ــن ك ــا م ــا 14 متدرب ــارك فيه ــي ش ــاء الســام”، والت ــات بن عملي

نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة المائــدة المســتديرة األولــى تحــت عنــوان “حــوار حول 
سياســات العاقــات االقتصاديــة العربيــة األوروبيــة بعــد انتشــار الوبــاء”، علــى مســتوى الخبــراء عبــر 
ــاد  ــة واالتح ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــاون بي ــار التع ــي إط ــي ف ــي تأت ــي، والت ــال المرئ ــة االتص تقني

األوروبــي ضمــن برنامــج الحــوار 2، الــذي تــم تدشــينه فــي عــام 2018. المزيــد

المرحلــة )2( مــن البرنامج التدريبي المشــترك “تحليل النزاعات 

والوســاطة في عمليات بناء السالم”

مائدة مســتديرة “حوار حول سياســات العالقات االقتصادية العربية 

األوروبية بعد انتشــار الوباء”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3057
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