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اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية )156(
األمين العام يشارك في المؤتمر الدولي السترداد األموال المنهوبة ببغداد

األميــن العــام يلتقــي رئيــس الــوزراء العراقــي ويؤكــد دعــم الجامعــة للــدور النشــط للعــراق 
فــي محيطــه العربــي واالقليمــي

)COP28( األمين العام يؤكد على دعم الجهود اإلماراتية الستضافة مؤتمر تغير المناخ
األمين العام يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

األمين العام يستقبل المفوض العام لألونروا
األمين العام يستقبل مديرة المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
األمين العام يستقبل رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الجزائري

األمين العام يلقي كلمة في افتتاح أعمال الدورة )47( لمؤتمر العمل العربي 2021
المجلس االقتصادي واالجتماعي يعقد الدورة العادية )108( على المستوى الوزاري

ــى  ــة عل ــوم الجمركي ــب والرس ــن الضرائ ــاع )11( للجنــة اتفاقيــة تبــادل اإلعفــاء م االجتم
نشــاطات ومعــدات الناقــل الجــوي العربــي المعدلــة

بيان جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العربي لألرصاد الجوية 2021 
بيــان جامعــة الــدول العريــة بشــأن مشــروع تســوية األراضــي وتفعيل قانــون أمــاك الغائبين 

بمدينــة القدس
األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة يبحث قضايــا المنطقــة مع كبار مســؤولي 

الخارجية الروســية
جامعة الدول العربية تشارك في ماحظة االنتخابات العامة المغربية لعام 2021

الدورة )9( لندوة العاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ــد  ــف ض ــف العن ــة وق ــة متابع ــاع )17( للجن ــة واالجتم ــة العربي ــة الطفول ــدورة )25( لجن ال

ــال األطف
االجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط

إطــاق تقريــر إقليمــي حــول ســبل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الــدول 
المتأثــرة بالنزاعــات فــي المنطقــة العربيــة

الدورة )3( آللية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث
ــل  ــم نق ــة لتنظي ــة العربي ــذ االتفاقي ــى تنفي ــرفة عل ــة المش ــة الفني ــاع األول للجن االجتم

ــا ــة وعبره ــدول العربي ــن ال ــرق بي ــى الط ــركاب عل ال
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ــة  ــي الجلس ــة ف ــة كلم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــى الس ألق
االفتتاحيــة للمؤتمــر الدولــي الســترداد األمــوال المنهوبــة، الــذي عقــد فــي بغــداد بحضــور رئيس 
ــًا  ــي اهتمام ــة تول ــة العربي ــا أن الجامع ــد فيه ــي، أك ــى الكاظم ــيد مصطف ــي الس ــوزراء العراق ال

ــة ــص الكلم ــاد. ن ــة الفس ــي مكافح ــي ف ــي واالقليم ــاون الدول ــرا للتع كبي

عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة اجتمــاع الــدورة العاديــة )156( علــى مســتوى الســادة وزراء 
الخارجيــة حضوريــا بمقــر األمانــة العامــة. وتــرأس االجتمــاع الشــيخ الدكتــور أحمــد ناصــر المحمد 
ــلم  ــذي تس ــت، ال ــة الكوي ــوزراء بدول ــس ال ــؤون مجل ــة لش ــر الدول ــة ووزي ــر الخارجي ــاح وزي الصب
ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــي نائ ــن آل ثان ــد الرحم ــن عب ــد ب ــيخ محم ــن الش ــة م الرئاس

خارجيــة دولــة قطــر - رئيــس الــدورة الســابقة.
وشــارك فــي االجتمــاع الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، والســيد 
فيليــب الزارينــي وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة والمفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين )األنــروا(، والســيد يــان كوبيــش المبعــوث الخــاص لألمــم المتحــدة فــي 

ليبيــا ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا. المزيــد

األمين العام يشــارك في المؤتمر الدولي الســترداد األموال 

ببغداد المنهوبة 

اجتمــاع مجلس جامعة الــدول العربية في دورته العادية )156(

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3054
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3042
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أكــد الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة علــى دعــم الجامعــة الكامــل 
لطلــب دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الســتضافة أعمــال الــدورة )28( لمؤتمــر الــدول األطــراف 
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة لتغيــر المنــاخ )COP28( المقــرر عقدهــا فــي عــام 2023. 
ــع  ــي 2022 و2023 ناب ــن لدورت ــن عربيتي ــتضافة دولتي ــي اس ــأن توال ــدد ب ــذا الص ــي ه ــار ف وأش
ــو  ــتقرار والنم ــق االس ــي لتحقي ــل المناخ ــا العم ــي يمثله ــة الت ــق لألهمي ــي عمي ــن إدراك عرب م

المســتدام. المزيــد

األميــن العام يؤكد على دعم الجهود اإلماراتية الســتضافة 

)COP28( مؤتمــر تغير المناخ

رحــب الســيد أحمــد أبــو الغيــط األمين العــام لجامعــة الــدول العربية بتشــكيل الحكومــة اللبنانية 
الجديــدة بعــد حالــة االنســداد السياســي التــي امتــدت مــا يزيــد عــن ثالثــة عشــر شــهرا، وأشــار 
ــي أن الجامعــة العربيــة مســتمرة فــي مواكبــة ودعــم لبنــان فــي جميــع اســتحقاقاته للخــروج  ال
ــه.   ــه وتوازن ــان عافيت ــه لبن ــر اســتقرارًا يســتعيد في ــي وضــع أكث ــي ال مــن الوضــع الصعــب الحال

المزيــد

األمين العام يرحب بتشــكيل الحكومــة اللبنانية الجديدة

ــب  ــيد “فيلي ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
الزارينــي” المفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )أونــروا(، وذلك بمقر 
ــات  ــة والصعوب ــي تواجــه الوكال ــى المشــكالت الت ــة العامــة للجامعــة حيــث ركــز اللقــاء عل األمان

ــد ــرة. المزي ــرة األخي ــي تعــوق عملهــا فــي الفت ــة والسياســية الت المالي

ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــة دول ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد اب ــيد أحم ــى الس التق
ــي الســيد فــؤاد حســين.  ــة  العراق ــر الخارجي ــى الكاظمــي، بحضــور وزي ــي الســيد مصطف العراق
وأكــد أبــو الغيــط خــالل اللقــاء أن العــراق يحظــى بــكل الدعــم والمســاندة السياســية مــن قبــل 
الجامعــة العربيــة وخاصــة فــي اطــار مســاعيه الســتعادة التحــرك النشــط علــى الســاحة العربيــة 

ــد ــي. المزي ــه العرب وانتمائ

األميــن العام يســتقبل المفوض العام لألونروا

األميــن العــام يلتقي رئيس الوزراء العراقــي ويؤكد دعم الجامعة 

للدور النشــط للعراق في محيطــه العربي واالقليمي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3046
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3044
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3041
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3052
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد رضــا تيــر رئيــس 
ــة.  ــة العام ــر األمان ــة بمق ــة الجزائري ــي الجمهوري ــي ف ــي والبيئ ــادي واالجتماع ــس االقتص المجل

المزيــد

األميــن العام يســتقبل رئيس المجلس االقتصــادي واالجتماعي والبيئي 

الجزائري

إســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيدة خليــدة بــوزار 
مديــرة المكتــب اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بمقــر جامعــة الــدول العربيــة، حيث 
ــا  ــًا له ــم متمني ــب المه ــذا المنص ــا ه ــبة توليه ــا بمناس ــة له ــام التهنئ ــن الع ــيد األمي ــدم الس ق

التوفيــق والنجــاح فــي أداء مهمتهــا. المزيــد

األميــن العام يســتقبل مديرة المكتــب اإلقليمي لبرنامج األمم 

اإلنمائي المتحدة 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3037
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3039
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ــدورة  ــال ال ــاح أعم ــي افتت ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــى الس ألق
)47( لمؤتمــر العمــل العربــي 2021، برئاســة جمهوريــة مصــر العربيــة ومشــاركة اتحــادات 21 دولــة 
ــات الجامعــة  ــي، فــي قمــة أولوي ــا أن اســتكمال مســار االندمــاج االقتصــادي العرب ــة، أكــد فيه عربي
العربيــة لمــا لــه مــن أهميــة فــي القضــاء علــى البطالــة واســتغالل المــوارد العربيــة بشــكل أفضــل 

وبأيــادي عربيــة لســد الفجــوة التنمويــة بيــن الــدول العربيــة. نــص الكلمــة

األميــن العــام يلقي كلمة في افتتــاح أعمال الدورة )47( لمؤتمر 

2021 العمل العربي 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3035
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ــدول  ــي ال ــي ف ــران المدن ــلطات الطي ــة وس ــلطات المالي ــي الس ــة ممثل ــاع )11( للجن ــد االجتم عق
العربيــة وذلــك فــي مقــر األمانــة العامــة للجامعــة، لبحــث ومناقشــة التعديــالت المحدثــة واإلضافيــة 
ــدات الناقــل  ــاطات ومع ــى نش ــة عل ــوم الجمركي ــب والرس ــن الضرائ ــاء م ــادل اإلعف ــة تب ــى اتفاقي عل

ــد ــة(.  المزي ــي )المعدل ــوي العرب الج

ــة  ــر األمان ــوزاري بمق ــتوى ال ــى المس ــي عل ــادي واالجتماع ــس االقتص ــدورة )108( للمجل ــدت ال انعق
ــى  ــة. والق ــدول العربي ــن ال ــن م ــوزراء المعنيي ــن ال ــدد م ــاركة ع ــا ومش ــة ليبي ــة دول ــة، برئاس العام
ــة.   ــة االفتتاحي ــي الجلس ــة ف ــة كلم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم الس

ــة ــص الكلم ن

االجتمــاع )11( للجنــة اتفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب والرســوم 

الجمركيــة على نشــاطات ومعدات الناقل الجــوي العربي المعدلة

المجلــس االقتصادي واالجتماعــي يعقد الدورة العادية )108( على 

الوزاري المستوى 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3023
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3032
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ــذي  ــة ال ــي لألرصــاد الجوي ــوم العرب ــال بالي ــًا بمناســبة االحتف ــة بيان ــدول العربي ــة ال أصــدرت جامع
ــس  ــه الطق ــًا نواج ــعار  “مع ــت ش ــام تح ــذا الع ــه ه ــل ب ــام، ويحتف ــن كل ع ــبتمبر م ــادف 15 س يص

ــان ــص البي ــرف”. ن المتط

ــة  ــه مــن خطــر مشــروع “تســوية الحقــوق العقاري ــًا حــذرت في ــة بيان ــدول العربي أصــدرت جامعــة ال
ــذي باشــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي تنفيــذه فــي  وتســجيل األراضــي” فــي مدينــة القــدس ال

ــان ــى المقدســيين. نــص البي ــة القــدس وفرضــه عل مدين

قــام الســفير حســام زكــي األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة بزيــارة الــي موســكو بنــاء 
ــات  ــة محادث ــارة جلس ــهدت الزي ــية. وش ــاورات سياس ــراء مش ــي الج ــب الروس ــن الجان ــوة م ــي دع عل
مطولــة مــع نائــب وزيــر الخارجيــة ومبعــوث الرئيــس الروســي إلــى الشــرق األوســط وافريقيا الســيد/

ميخائيــل بوغدانــوف، وكــذا مــع كبــار المســؤولين فــي وزارة الخارجيــة الروســية. المزيــد

ــة مــن  ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــط األمي ــو الغي ــي تلقاهــا الســيد أحمــد أب ــة للدعــوة الت تلبي
رئيســة المجلــس الوطنــي  لحقــوق االنســان فــي المملكــة المغربيــة بشــأن مشــاركة جامعــة الــدول 
ــيد  ــة الس ــة برئاس ــن الجامع ــة م ــكيل بعث ــم تش ــة، ت ــات المغربي ــة االنتخاب ــي مالحظ ــة ف العربي
الســفير د. محمــد صالــح بــن عيســى – األميــن العــام المســاعد رئيــس مركــز الجامعــة فــي تونــس 

ــد ــة. المزي ــة المغربي ــي المملك ــات ف ــة االســتحقاقات االنتخاب لمالحظ

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليــوم العربي لألرصاد الجوية 

2021

بيان جامعة الدول العربية بشــأن مشــروع تســوية األراضي وتفعيل 

قانون أمــاك الغائبين بمدينة القدس

األميــن العام المســاعد لجامعة الدول العربية يبحــث قضايا المنطقة 

مع كبار مســؤولي الخارجية الروسية

جامعة الدول العربية تشــارك في ماحظــة االنتخابات العامة 

2021 المغربية لعام 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3053
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3033
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3034
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3036
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ــن  ــوار بي ــة والح ــة الصيني ــات العربي ــدوة العالق ــعة لن ــدورة التاس ــة ال ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
ــي  ــاون الصين ــدى التع ــذي لمنت ــج التنفي ــار البرنام ــي إط ــك ف ــة، وذل ــة والصيني ــن العربي الحضارتي

ــد ــي 2020-2022. المزي ــن عام ــي بي العرب

ــارات  ــة اإلم ــة دول ــة )برئاس ــة العربي ــة الطفول ــدورة )25( للجن ــة ال ــدول العربي ــة ال ــدت جامع     عق
ــة  ــة المتحــدة(، واالجتمــاع )17( للجنــة متابعــة وقــف العنــف ضــد االطفــال )برئاســة جمهوري العربي
الصومــال الفيدراليــة( عبــر المنصــة الرقميــة، بمشــاركة ممثلــي اآلليــات الوطنيــة المعنيــة بشــؤون 
الطفولــة فــي الــدول العربيــة، وعــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال حماية 

وتعزيــز حقــوق الطفــل. المزيــد

الــدورة )9( لنــدوة العاقات العربية الصينية والحــوار بين الحضارتين 

والصينية العربية 

الــدورة )25( لجنــة الطفولة العربية واالجتمــاع )17( للجنة متابعة 

وقــف العنف ضد األطفال

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3049
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3055
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ــدول  ــي ال ــائط ف ــدد الوس ــري ومتع ــري والبح ــل الب ــة للنق ــان الفني ــترك للج ــاع المش ــد االجتم عق
ــى رئاســة أعمــال  ــة العامــة، وتــم انتخــاب أحــد رؤســاء الوفــود المشــاركة لتول ــة بمقــر األمان العربي
هــذا االجتمــاع عمــاًل بالنظــام األساســي للجــان الفنيــة المنبثقــة عــن مجلــس وزراء النقــل العــرب. 

ــد المزي

ــي  ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــول تحقي ــًا ح ــرًا إقليمي ــة تقري ــدول العربي ــة ال ــت جامع أطلق
الــدول المتأثــرة بالنزاعــات فــي المنطقــة العربيــة، بالتعــاون مــع لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة 
المتحــدة  األمــم  وصنــدوق  الدوليــة،  الهجــرة  ومنظمــة  )اإلســكوا(،  آســيا  لغربــي  واالجتماعيــة 

ــد ــري. المزي ــن البش ــتئماني لألم االس

االجتمــاع المشــترك للجان الفنية للنقــل البري والبحري ومتعدد 

الوسائط

إطــاق تقرير إقليمي حول ســبل تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

فــي الدول المتأثرة بالنزاعات فــي المنطقة العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3050
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3047
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 عقــدت جامعــة الــدول العربيــة الــدورة الثالثــة آلليــة التنســيق العربيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
بمقــر األمانــة العامــة، فــي ظــل تداعيــات كبيــرة تواجههــا المنطقــة العربيــة مــن تغيــرات مناخيــة 

وبيئيــة وكــوارث خطيــرة. المزيــد

عقــد االجتمــاع األول للجنــة الفنيــة المشــرفة علــى تنفيــذ االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم نقــل الــركاب 
ــي  ــى الطــرق بيــن الــدول العربيــة وعبرهــا بمقــر األمانــة العامــة، بهــدف تفعيــل االتفاقيــة والت عل

اعتمادهــا مجلــس وزراء النقــل العــرب بموجــب قــراره رقــم )235( لعــام 2004. المزيــد

الــدورة )3( آللية التنســيق العربيــة للحد من مخاطر الكوارث

االجتمــاع األول للجنة الفنية المشــرفة على تنفيــذ االتفاقية العربية 

لتنظيــم نقــل الركاب على الطرق بين الــدول العربية وعبرها

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3048
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3045
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