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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيط، األميــن العام لجامعــة الدول العربية، الســيد “جيير بيدرســون”، 
المبعــوث األممــي لســوريا، بمقــر األمانــة العامــة، حيــث عقــد الطرفــان جلســة مباحثــات مطولــة 

تناولــت تطــورات الوضــع فــي ســوريا.  المزيد

األمين العام يســتقبل المبعوث األممي لســوريا ويؤكد: جميع 

األطراف في حاجــة لمراجعة مواقفها

ــى  ــة إل ــراف اللبناني ــة األط ــة، كاف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــيد أب ــا الس دع
ضــرورة  ضبــط النفــس وتجنــب الفتنــة ولغــة التحريــض و أفعــال التصعيــد، ووضــع المصلحــة 

ــة ضيقــة. المزيــد ــة أو طائفي ــارات حزبي ــة اعتب ــان فــوق أي ــا للبن العلي

األميــن العام يدعــو اللبنانيين إلى ضبط النفــس وتجنب الفتنة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3118
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3116
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ــراء  ــي باج ــعب العراق ــة الش ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــأ الس هن
ــًا  ــة، تنظيمي ــة االنتخابي ــي جــرت فيهــا العملي ــة بنجــاح، مشــيدًا  باألجــواء الت ــات النيابي االنتخاب
ــتحقاق  ــاز هــذا االس ــة إلنج ــة العراقي ــا الحكوم ــي بذلته ــود الت ــره للجه ــن تقدي ــًا ع ــًا، معرب وأمني

ــد ــي.  المزي ــعب العراق ــام الش ــا أم ــاء بالتزامه ــام والوف ــتوري اله الدس

األميــن العام يهنئ الشــعب العراقي بإجــراء االنتخابات ويؤكد: احترام 

النتائج مهم الســتقرار العراق

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيدة إيلينــا بانوفــا 
ــر  ــر، بمق ــي مص ــة ف ــل التنمي ــن أج ــدة م ــم المتح ــة لألم ــطة التنفيذي ــم لألنش ــق المقي المنس
ــق  ــا التوفي ــًا له ــم متمني ــب المه ــذا المنص ــا ه ــبة توليه ــا بمناس ــث هنأه ــة، حي ــة العام األمان

ــد ــا. المزي ــي أداء مهمته ــاح ف والنج

األمين العام يســتقبل المنســق المقيم لألنشــطة التنفيذية لألمم 

المتحدة من أجــل التنمية في مصر

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3113
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3115


4

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 بــارك بيونجســيوج رئيــس الجمعيــة الوطنيــة )البرلمــان( لكوريــا الجنوبيــة والوفــد المرافــق 
لــه، معربــًا عــن إهتمــام الجامعــة العربيــة بدفــع ســبل التعــاون مــع جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة فــي 

ــى آفــاق أرحــب. المزيــد مختلــف المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك واالرتقــاء بالعالقــات إل

ــرف،  ــف الحج ــور ناي ــة، والدكت ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــع الس وق
األميــن العــام لمجلــس التعــاون الخليجــي، بمقــر األمانــة العامــة، مذكــرة تفاهــم لتعزيــز التعــاون 
ــة  ــن المنظمــة العربي ــد مــن الترابــط بي ــى المزي ــن، وتهــدف المذكــرة إل ــن المنظمتي والتنســيق بي

ــد ــة. المزي ــات اإلقليمي األم، والتجمع

األميــن العام يســتقبل رئيس الجمعية الوطنيــة لجمهورية كوريا 

الجنوبية

توقيــع مذكــرة تفاهم بين جامعة الــدول العربية ومجلس التعاون 

لخليجي ا

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3112
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3103
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ــرائيلية  ــة إس ــرار محكم ــة، بق ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــدد الس ن
بالســماح لليهــود بالصــالة فــي المســجد األقصــى، مؤكــدًا أن القــرار يمثــل ســابقة خطيــرة، ويعكــس 
ــطيني  ــود الفلس ــتهداف الوج ــدس واس ــد الق ــة لتهوي ــا المتواصل ــدة وخططه ــة الجدي ــا الحكوم نواي

ــًا.  المزيــد بهــا، كمــا أنــه يشــكل تعديــًا مرفوضــًا ومدان

اســتنكرت جامعــة الــدول العربيــة مشــاركة “جيانــي إنفاتينــو”، رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
“الفيفــا”، فــي افتتــاح مــا ُيدعــى بـــ “متحــف التســامح”، وذلــك لــدى زيارتــه إلســرائيل، الفتــًا إلــى أن 
ــي يعــود  ــى مقبــرة “مأمــن اهلل” اإلســالمية األثريــة فــي القــدس، والت هــذا المتحــف مقــامٌ قســرًا عل

ــى القــرن )11( الميــالدي.  المزيــد تاريخهــا إل

احتفلــت الغرفــة التجاريــة العربيــة البرازيليــة بتدشــين مكتــب لهــا بالقاهــرة، ليكــون ثانــي مكاتبها 
الدوليــة بالمنطقــة العربيــة بعــد مكتــب مدينــة دبــي. تــم االفتتــاح بحضــور هاميلتــون مــوراو نائب 
رئيــس جمهوريــة البرازيــل االتحاديــة، ونيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة بجمهوريــة مصــر 
العربيــة. وشــارك فــي مراســم االفتتــاح كًل مــن: الســفير/ أنطونيــو باتريوتــا- ســفير البرازيــل لــدى 
ــؤون  ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــي- األمي ــن عل ــال حس ــور/ كم ــفير الدكت ــرة، والس القاه

االقتصاديــة لجامعــة الــدول العربيــة.  المزيــد

ــت  ــا قام ــارات م ــد العب ــة، بأش ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم أدان الس
ــة الســعودية  بــه الميلشــيات الحوثيــة باســتهداف مطــار الملــك عبــد اهلل بجــازان بالمملكــة العربي

ــد ــة. المزي ــيرة مفخخ ــرات مس بطائ

األميــن العام يندد بقرار محكمة إســرائيلية بالســماح لليهود بالصالة 

في األقصى

جامعــة الدول العربية تســتنكر زيارة رئيس الفيفا لمتحف إســرائيلي 

مقام على مقبرة فلســطينية

احتفــال الغرفة التجاريــة العربية البرازيلية بتدشــين مكتب القاهرة

األميــن العام يدين اســتهداف الحوثييــن لمطار الملك عبد هللا

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3096
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3108
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3087
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3105
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ــًا  ــة حضوري ــوزراء العــرب المســئولين عــن شــئون البيئ ــس ال ــدورة )32( لمجل انعقــدت اجتماعــات ال
ــب  ــاع )57( للمكت ــة، واالجتم ــة للبيئ ــة الفني ــاع )22( للجن ــبقها االجتم ــة، وس ــة العام ــر األمان بمق
ــدورة عــددًا مــن الموضوعــات الهامــة المدرجــة  ــذي فــي هــذه ال ــب التنفي ــذي. وناقــش المكت التنفي

ــد ــه. المزي ــدول أعمال ــى ج عل

ــة  ــر جامع ــي العــرب “ بمق ــال “ رال ــي الخــاص بتدشــين مســابقة رواد األعم ــد المؤتمــر الصحف انعق
الــدول العربيــة، حيــث اســتعرض االســتعدادات الجاريــة لعقــد المســابقة تحــت رعايــة جامعــة الــدول 
العربيــة ) قطــاع الشــؤون االقتصاديــة – إدارة العالقــات االقتصاديــة( وبتنظيــم مشــترك مــن قبــل 
األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، واتحــاد الغــرف العربية، ومكتــب منظمة 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )يونيــدو – البحريــن(، وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن. المزيــد

اجتماعات الدورة )32 ( لمجلس الوزراء العرب المســئولين عن شــئون 

البيئة

مســابقة رواد األعمال “رالي العرب”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3095
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3114
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وقــع الســفير حســام زكــي األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة والدكتــور معــز الشــهدي 
الرئيــس التنفيــذي لشــبكة بنــوك الطعــام اإلقليميــة “بنــك حيــاة كريمــة” مذكــرة تفاهــم، تنفيــذًا 
للهــدف )17( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلــق بعقــد الشــراكات لتحقيــق األهــداف وتعزيــز 

وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة اإلقليميــة مــن أجــل التنميــة. المزيــد

ــى دعــم مســيرة الديمقراطيــة، وتلبيــًة لدعــوة رئيــس  فــي إطــار حــرص جامعــة الــدول العربيــة عل
ــس  ــات مجل ــة انتخاب ــراق، لمالحظ ــة الع ــي جمهوري ــات ف ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي المفوضي
النــواب العراقــي لعــام 2021، وجّــه معالــي الســيد أحمــد أبــو الغيــط – األميــن العــام لجامعــة الــدول 
العربيــة بتشــكيل بعثــة برئاســة الســفير د. ســعيد أبــو علــي – األميــن العــام المســاعد، وعضويــة 
عــدد مــن موظفــي األمانــة العامــة مــن تســع جنســيات عربيــة، وأصــدرت البيــان التمهيــدي. المزيــد

توقيــع مذكــرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشــبكة بنوك 

اإلقليمية الطعام 

البيان التمهيدي لبعثة جامعـــة الـــدول العربيـــة لمالحظة االنتخابات 

العراقية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3110
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3111
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بتكليــف مــن الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، شــارك الســفير أحمــد 
رشــيد خطابــي، األميــن العــام المســاعد، فــي االجتمــاع رفيــع المســتوىالذي انعقــد ببلغــراد احتفــاء 

بالذكــرى )60( للمؤتمــر األول لــدول حركــة عــدم االنحيــاز. المزيــد

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع )86( للمكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر 
العــرب، برئاســة الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية وعضويــة كل مــن )االمــارات العربيــة 
المتحــدة – المملكــة العربيــة الســعودية – الجمهوريــة التونســية – جمهوريــة جيبوتــي – جمهوريــة 
الســودان – جمهوريــة مصــر العربيــة(، وســبقه االجتمــاع )67( للجنــة الفنيــة العلميــة االستشــارية 
ــة.  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــر األمان ــك بمق ــرب، وذل ــر الع ــكان والتعمي ــس وزراء اإلس لمجل

المزيــد

جامعــة الدول العربية تشــارك فــي إحياء الذكرى )60( لمؤتمر دول 

حركة عدم االنحياز

االجتمــاع )86( للمكتــب التنفيذي لمجلس وزراء اإلســكان والتعمير 

العرب

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3099
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3101
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فــي ضــوء أهميــة دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الرقابــة علــى االنتخابــات البرلمانيــة، اجتمع 
رئيــس بعثــة جامعــة الــدول العربيــة الســفير د. ســعيد أبــو علــي والوفــد المرافــق مــع قيادات شــبكة 

مؤسســات المجتمــع المدنــي العراقــي برئاســة الســيد/ هوكــر شــاتو. المزيد

بعثــة الجامعــة العربية لمالحظة االنتخابــات العراقية تلتقي وفد 

منظمــات المجتمع المدني العراقي

عقــدت النــدوة )59( للجنــة توحيــد المصطلحــات والمفاهيم العســكرية بمقر األمانــة العامة لجامعة 
ــية،  ــة التونس ــد الجمهوري ــس وف ــي رئي ــر الحيون ــد الناص ــد/ محم ــة العمي ــة برئاس ــدول العربي ال
وحضــور الســفير/ خليــل إبراهيــم الــذوادي – األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون العربيــة 

واألمــن القومــي. المزيــد

النــدوة )59( للجنــة توحيد المصطلحات والمفاهيم العســكرية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3100
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3104
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ــال،  ــة الصوم ــى جمهوري ــة إل ــانية وصحي ــاعدات إنس ــحنة مس ــة ش ــدول العربي ــة ال ــت جامع قدم
بتمويــل مــن مجلــس وزراء الصحــة العــرب، وذلــك فــي إطــار جهــود الجامعــة العربيــة “لدعــم 

جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة”. المزيــد

رحبــت جامعــة الــدول العربيــة بنتائــج االجتمــاع )13( للجنــة العســكرية الليبيــة المشــتركة )5+5(، 
ــب  ــن األجان ــع المرتزقــة والمقاتلي ــى خطــة عمــل إلخــراج جمي ــف، عل ــع فــي جني ــة بالتوقي والمتمثل
والقــوات األجنبيــة مــن األراضــي الليبيــة بشــكل تدريجــي ومتــوازن ومتزامــن، وذلــك برعايــة بعثــة 
ــش.  ــان كوبي ــيد ي ــا، الس ــى ليبي ــي إل ــوث األمم ــور المبع ــا، وبحض ــي ليبي ــم ف ــدة للدع ــم المتح األم

المزيــد

جامعة الدول العربية تقدم مســاعدات إنســانية إلى الصومال

جامعــة الــدول العربية ترحب بتوقيع خطــة إلخراج المرتزقة والقوات 

األجنبيــة من ليبيا

التقــى الســفير د. ســعيد أبــو علــي – األميــن العــام المســاعد رئيــس بعثــة جامعــة الــدول العربيــة 
لمالحظــة انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لعــام 2021 والوفــد المرافــق لــه الســيدة فيــوال فــون 

كرامــون رئيســة بعثــة االتحــاد األوروبــي. المزيــد
كمــا التقــى الســيد أميــر رايــن - رئيــس مكتــب المســاعدة االنتخابيــة والمستشــار االنتخابــي 

الرئيســي، بمقــر البعثــة األمميــة ببغــداد. المزيــد

رئيــس بعثــة جامعة الدول العربية لمالحظــة االنتخابات العراقية 

يلتقــي ممثلــي االتحاد األوروبي واألمم المتحدة

ــيق  ــدة لتنس ــم المتح ــي لألم ــب اإلقليم ــة والمكت ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــاون بي ــار التع ــي إط ف
الشــؤون اإلنســانية بالقاهــرة، نظمــت دورة تدريبــة بمقــر األمانــة العامــة، لفائــدة )40( شــخصًا مــن 
ــب  ــن المكت ــون ع ــا ممثل ــة، قدمه ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــي ف ــب الصيف ــج التدري ــبي برنام منتس

ــد ــرة. المزي ــدة بالقاه ــم المتح ــي لألم اإلقليم

دورة تدريبة لمنتســبي برنامج التدريب الصيفي حول العمل اإلنســاني

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3089
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3097
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3092
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3093
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3088
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عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــــاع )15( للجنــة خبــراء الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي 
ــة  ــدول العربي ــي ال ــن ف ــراء المعنيي ــاركة الخب ــي بمش ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــة، عب ــدول العربي ال
والمنظمــات العربيــة المتخصصــة وأهمّهــا الوكالــة الدوليــة، والمركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــّددة 

وكفــاءة الطاقــة، واإلســكوا. المزيــد

االجتمــاع )15( للجنــة خبراء الطاقــة المتجددة وكفاءة الطاقة في 

العربية الدول 

ــًا بمقــر األمانــة  ــدول العربيــة اجتمــاع اللجنــة الفنيــة للســياحة العربيــة، حضوري عقــدت جامعــة ال
العامــة، وتضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع عــددًا مــن الموضوعــات ذات العالقــة بقطــاع الســياحة فــي 

الــدول العربيــة، باإلضافــة إلــى عــدد مــن البرامــج والمقترحــات. المزيــد

شــاركت جامعــة الــدول العربيــة في أعمــال المؤتمــر العربي )35( لرؤســاء أجهــزة مكافحــة المخدرات، 
ــة  ــة- إدارة الصح ــؤون االجتماعي ــاع الش ــة )قط ــة العام ــن األمان ــم بي ــاون القائ ــار التع ــي اط ــك ف وذل
ــس  ــة لمجل ــة العام ــرب( واألمان ــة الع ــس وزراء الصح ــة لمجل ــة الفني ــانية، األمان ــاعدات اإلنس والمس

وزراء الداخليــة العــرب. المزيــد

االجتمــاع )7( للجنة الفنية للســياحة العربية

المؤتمر العربي ) 35( لرؤســاء أجهــزة مكافحة المخدرات

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3107
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3098
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3091
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