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ــي دورة  ــة، ف ــتوى وزراء الخارجي ــى مس ــد عل ــذي انعق ــة ال ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــدر مجل أص
ــودان  ــة الس ــن جمهوري ــكل م ــي ل ــن المائ ــى أن األم ــه عل ــد في ــا أك ــة، بيان ــة بالدوح ــر عادي غي

ــان ــص البي ــي. ن ــي العرب ــن القوم ــن األم ــزأ م ــزء ال يتج ــو ج ــة ه ــر العربي ــة مص وجمهوري

ــر  ــام المؤتم ــة أم ــة كلم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــى الس ألق
الــوزاري حــول ســوريا الــذي انعقــد فــي رومــا، أكــد فيهــا علــى رفــض الجامعــة العربيــة تقســيم 
البلــد عمليــًا إلــى مناطــق نفــوذ بيــن قــواتٍ وجيــوش أجنبيــة تتواجــد علــى األرض الســورية، وأن 
ســوريا وطنــا وشــعبا، تســتحق كل ســعي مــن أجــل الدفــع بمســار سياســي جــاد ذي مصداقيــة. 

نــص الكلمــة

مجلــس جامعــة الدول العربية على المســتوى الوزاري يعقد دورة 

بالدوحة غير عادية 

األميــن العام يلقي كلمة أمام المؤتمر الوزاري حول ســوريا

اجتمعــت اللجنــة الوزاريــة المكونــة مــن: األردن، الســعودية، فلســطين، قطــر، مصر، المغــرب، تونس 
ــى  ــي أول ــام، ف ــن الع ــن، واألمي ــس األم ــي مجل ــي ف ــو العرب ــة والعض ــة العربي ــة القم ــا رئاس بصفته
جلســاتها فــي الدوحــة ، واســتقر الــرأي علــى القيــام بمجموعــة مــن الخطــوات واإلجــراءات واالتصاالت 
مــع مراكــز التأثيــر والقــرار فــي المجتمــع الدولــي بهــدف وقــف اإلجــراءات اإلســرائيلية غيــر الشــرعية 

والــا قانونيــة. المزيــد

اجتمــاع اللجنــة الوزارية العربية المعنيــة بالتحرك لوقف االجراءات 

االســرائيلية في مدينة القدس المحتلة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2945
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2970
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2946
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ألقــى  الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، كلمــة أمــام مؤتمــر برليــن 
الثانــي الــذي انعقــد حــول ليبيــا، أكــد فيهــا علــى ضــرورة البــدء فــي عمليــة إخــراج القــوات األجنبيــة 
وعناصــر المرتزقــة علــى نحــو عاجــل، باعتبــار ذلــك ركيــزة أساســية التفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي 

تــم التوصــل إليــه. نــص الكلمــة

ألقــى  الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، كلمــة أمــام االجتمــاع الــوزاري 
للتحالــف الدولــي ضــد داعــش، الــذي عقــد فــي رومــا بهــدف بحــث الجهــود المشــتركة للــدول األعضاء 
بالتحالــف، أكــد فيهــا علــى أن الكثيــر مــن آليــات العمــل الجماعــي العربــي -مثــل االتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة اإلرهــاب واتفاقيــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب- يجــري تركيزهــا منــذ ظهــور 

هــذا التنظيــم بهــدف مواجهتــه، وبقيــة التنظيمــات المتطرفــة العابــرة للحــدود. نــص الكلمة

األميــن العام يشــارك في مؤتمر برليــن الثاني حول ليبيا

األميــن العام يشــارك في االجتماع الــوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2962
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2968
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد “نيلــز آنــن” وزيــر 
ــة  ــث ُيشــارك فــي النســخة الثاني ــه فــي برليــن حي ــك بمقــر إقامت ــة، وذل ــة األلماني ــة بالخارجي الدول

مــن مؤتمــر برليــن حــول ليبيــا. المزيــد

األميــن العام يســتقبل وزير الدولة األلمانــي ويؤكد: من دون عملية 

سياســية ســينفجر الوضع مجددًا في فلسطين

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 “جــان أســيلبورن”، وزيــر خارجيــة لوكســمبورغ أثنــاء زيارتــه للقاهــرة، وتنــاول اللقــاء الترحيــب  
التــي تتخذهــا لوكســمبورغ حيــال القضايــا العربيــة، وأهمهــا القضيــة  بالمواقــف اإليجابيــة 

ــد ــطينية. المزي الفلس

األمين العام يســتقبل وزير خارجية لوكســمبورغ ويؤكد ضرورة تفعيل 

الدور األوروبي في عملية الســالم

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2960
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2953
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بمقــر األمانــة العامــة 
الســيد “ســفين كوبمانــس”، مبعــوث اإلتحــاد األوروبــي الجديــد للشــرق األوســط. المزيــد

األمين العام يســتقبل مبعوث االتحاد األوروبي للشــرق األوسط

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، علــى هامــش أعمــال 
مجلــس وزراء األعمــال العــرب بمقــر األمانــة العامــة، الســيد عمــار بلحيمــر وزيــر االتصــال 

ــد ــة، المزي ــة الجزائري بالجمهوري
والسيدة منال عبد الصمد وزيرة اإلعام  بالجمهورية اللبنانية. المزيد

األميــن العام يســتقبل وزير اإلتصال الجزائري و وزيــرة اإلعالم اللبنانية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2956
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2949
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2950
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  عقــد مجلــس وزراء اإلعــام العــرب دورتــه )51( بمقــر جامعــة الــدول العربيــة برئاســة جمهوريــة 
ــاركة  ــاء، ومش ــدول األعض ــي ال ــام ف ــن اإلع ــؤولين ع ــام والمس ــاركة وزراء اإلع ــودان، ومش الس

ــد ــة.  المزي رؤســاء االتحــادات والمنظمــات المعني
وســبق أعمــال هــذه الــدورة اجتمــاع للجنــة الدائمــة لإلعام العربــي )الــدورة 95( واجتمــاع المكتب 

التنفيــذي )الــدورة 13(. المزيد 

اجتمــاع مجلــس وزراء اإلعالم العرب في دورته )51(

ــو 2021 اليــوم العالمــي لاجئيــن، وحلــت هــذه الذكــرى فــي وقــتٍ يشــهد  يوافــق يــوم 20 يوني
فيــه العالــم اســتمرارًا لوبــاء لــم يســبق لــه مثيــل ألقــى بظالــه علــى كل مناحــي الحيــاة، وأدى 
إلــى تغييــر مامحهــا، وقــد أثــر بشــكل خــاص علــى الفئــات األكثــر ضعفــًا وهشاشــة ومــن بينهــا 

الاجئيــن والنازحيــن وذوي اإلعاقــة. نــص البيــان

البيــان الصادر عن عملية التشــاور العربيــة اإلقليمية حول الهجرة 
واللجوء بمناســبة اليــوم العالمي لالجئين

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2952
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2936
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2955
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ــو  ــاء أب ــات، بمشــاركة الســفيرة د. هيف ــي للجامع ــف العرب ــاع إطــاق مشــروع التصني ــد اجتم عق
غزالــة األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، وزراء التعليــم العالــي أو مــن 

ــة. المزيــد ينــوب عنهــم ورؤســاء الجامعــات العربي

ــدم، وشــعار  ــن بال ــوم العالمــي للمتبرعي ــو مــن كل عــام بالي ــوم 14 يوني ــي ي ــم ف  يحتفــل العال
هــذا العــام هــو “ تبــرع بالــدم واجعــل العالــم ينبض بالحيــاة”، ويهــدف الــى إذكاء الوعــي العالمي 

بشــأن الحاجــة إلــى الــدم المأمــون ومنتجــات الــدم المأمونــة. المزيــد

ــام  ــاع اإلع ــى قط ــرف عل ــاعد المش ــام المس ــن الع ــي - األمي ــيد خطاب ــد رش ــفير/ أحم ــى الس  ألق
واالتصــال، كلمــة خــال احتفاليــة عــرض مشــروعات التخــرج باألكاديميــة العربيــة للعلــوم 

ــة ــص الكلم ــرة. ن ــة بالقاه ــة الذكي ــي القري ــا ف ــري، بمقره ــل البح ــا والنق والتكنولوجي

إطالق مشــروع التصنيف العربي للجامعات

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم العالمــي للمتبرعين 

2021 بالدم 

جامعة الدول العربية تشــارك في احتفالية عرض مشــروعات 

التخــرج باألكاديميــة العربية للعلــوم والتكنولوجيا والنقل البحري

عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة “الملتقــى الثالــث لــإلدارات االنتخابيــة فــي الــدول 
العربيــة” تحــت عنــوان: “النظــم االنتخابيــة فــي الــدول العربيــة”، عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، 
ــم  ــية باألم ــإلدارة السياس ــة ل ــة التابع ــاعدة االنتخابي ــعبة المس ــع ش ــترك م ــم مش ــك بتنظي وذل

المتحــدة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي . المزيــد
وألقى السفير حسام زكي األمين العام المساعد كلمة أمام الملتقى. نص الكلمة

الملتقــى )3( لــإلدارات االنتخابية في الدول العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2965
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2941
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2972
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2972
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2963
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2966
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عقــدت جامعــة الــدول العربيــة الــدورة )17( الجتمــاع كبــار المســؤولين لمنتــدى التعــاون العربــي 
ــر  ــؤولين عب ــار المس ــتوى كب ــى مس ــتراتيجي عل ــي االس ــوار السياس ــدورة )6( للح ــي، وال الصين
المنصــة الرقميــة، بحضــور كبــار المســؤولين مــن وزارة الخارجيــة الصينيــة ومــن الــدول العربيــة 

والمندوبيــن الدائميــن للــدول األعضــاء. المزيــد

ــة بالشــراكة مــع المجلــس  ــدول العربي ــا”  أطلقــت جامعــة ال تحــت شــعار: “انترنــت آمــن ألطفالن
التواصــل  مواقــع  فــي  األطفــال  لحمايــة  اإلعاميــة  الحملــة  والتنميــة  للطفولــة  العربــي 
ــة )39(،  ــه العادي ــي دورت ــرب ف ــة الع ــؤون االجتماعي ــس وزراء الش ــرار مجل ــذا لق االجتماعي،تنفي
بمشــاركة اآلليــات الوطنيــة المعنيــة بالطفولــة فــي الــدول العربيــة، وممثلــي المنظمــات 
اإلقليميــة والدوليــة والوطنيــة ذات العاقــة، والخبــراء والمتخصصيــن المعنييــن بمجــاالت تنميــة 

ــد ــام. المزي ــل واإلع ــة الطف ــون وثقاف وفن

الــدورة )17( الجتماع كبار المســؤولين لمنتدى التعاون العربي 

الصيني

جامعــة الدول العربية تطلق بالشــراكة مــع المجلس العربي 

للطفولــة والتنمية حملــة “انترنت آمن ألطفالنا”

ــية  ــؤون السياس ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــاس األمي ــد الهب ــفير د. خال ــتقبل الس اس
الدوليــة بالنيابــة عــن معالــي األميــن العــام، الســيد/ خيــرات ســاريباي المديــر التنفيــذي لمؤتمــر 

التفاعــل وإجــراءات بنــاء الثقــة فــي آســيا )CICA(. المزيــد

التعــاون بين جامعة الدول العربيــة ومؤتمر التفاعل وإجراءات 
بناء الثقة في آســيا

ــا  ــة حدث ــدول العربي ــة العــرب، نظمــت جامعــة ال ــذا لقــرار مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعي تنفي
جانبيــا رفيــع المســتوى حــول حمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األوبئــة واألزمــات فــي 
ــخاص ذوي  ــوق األش ــة حق ــي اتفاقي ــاء ف ــراف األعض ــر دول األط ــدورة )14( لمؤتم ــال ال ــار أعم إط

ــد ــت. المزي ــة الكوي ــادرة  مــن دول اإلعاقــة”، بمب

مبــادرة عربية في إطــار أعمال الدورة )14( لمؤتمر دول األطراف 

األعضــاء في اتفاقية “حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة” 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2958
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2951
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2969
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2944
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ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــع المفوضي ــراكة م ــة، بالش ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
ــوم  ــبة الي ــة بمناس ــط، احتفالي ــو الغي ــد أب ــام أحم ــن الع ــي األمي ــة معال ــت رعاي ــن، تح الاجئي
العالمــي لاجئيــن بمقرهــا. بحضــور مميــز لعــدد مــن الممثليــن الدبلوماســيين للــدول العربيــة 
األعضــاء والحكومــات المانحــة ومنظمــات األمــم المتحــدة والشــركاء المنفذيــن للمفوضيــة 
ــض  ــى بع ــة ال ــاص، باإلضاف ــاع الخ ــن القط ــة م ــات المانح ــي والجه ــع المدن ــات المجتم ومنظم
الشــخصيات البــارزة، وســلطت االحتفاليــة الضــوء علــى صمــود عشــرات الماييــن مــن األشــخاص 

ــد ــلحة. المزي ــات المس ــات والصراع ــة لألزم ــم نتيج ــن دياره ــرار م ــى الف ــرو عل ــن أجب الذي

اجتمعــت الســفيرة د.هيفــاء أبوغزالــة – األمين العام المســاعد رئيــس قطاع الشــؤون االجتماعية،  
مــع الســيد إب بيترســون – نائــب مديــر صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بمقــر األمانــة العامــة، 
بحضــور المديــر اإلقليمــي لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان الدكتــور لــؤي شــبانه، ووفــد رفيــع 
ــد  ــدوق بع ــر الصن ــب مدي ــده نائ ــذي يعق ــاء األول ال ــذا اللق ــدوق، وكان ه ــن الصن ــتوى م المس
ــاون مــع  ــى التع ــدوق عل ــة وحــرص الصن ــا يؤكــد أهمي ــى مطــار القاهــرة، بم ــه مباشــرة إل وصول

جامعــة الــدول العربيــة. المزيــد

جامعــة الدول العربيــة تنظم احتفالية بمقرها بمناســبة اليوم 

لالجئين العالمي 

اجتماع األمين العام المســاعد رئيس قطاع الشــؤون االجتماعية مع 

الســيد إب بيترســون نائب مدير صندوق األمم المتحدة للســكان

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2957
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2942
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شــاركتجامعة الــدول العربيــة فــي اجتمــاع مناقشــة مســودات التقريــر االقتصــادي العربــي 
الموحــد لعــام 2021، عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، بمشــاركة وفــود مــن صنــدوق النقــد العربي، 
الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبترول 

)أوابــك(، وهــي المؤسســات التــي تعــد ســنويا التقريــر االقتصــادي العربــي الموحــد. المزيــد

جامعة الدول العربية تشــارك في اجتماع مناقشــة مســودات التقرير 

االقتصــادي العربي الموحد لعام 2021

 شــاركت جامعــة الــدول العربيــة فــي تنظيــم االجتمــاع المشــترك لرؤســاء أجهــزة اإلعــام األمنــي 
ــس وزراء  ــة لمجل ــة العام ــع األمان ــاون م ــك بالتع ــة، وذل ــدول العربي ــام بال ــي وزارات اإلع وممثل
ــام  ــي وزارات اإلع ــن ممثل ــر م ــدد كبي ــاركة ع ــس، بمش ــد بتون ــذي انعق ــرب، وال ــة الع الداخلي

ــد ــة. المزي ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــة م والداخلي

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة ورشــة تدريبيــة حــول “تعزيــز قــدرات المجالــس واللجــان الوطنية 
ــس  ــع المجل ــاون م ــي، بالتع ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــج” عب ــة بالنتائ ــكان: اإلدارة المحكم للس
ــاء  ــاركة أعض ــكان، وبمش ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــة وصن ــة األردني ــكان بالمملك ــى للس األعل

ــد ــة. المزي ــكان والتنمي ــي للس ــس العرب المجل

جامعة الدول العربية تشــارك في االجتماع المشــترك لرؤساء 

أجهــزة اإلعالم األمني وممثلــي وزارات اإلعالم بالدول العربية

ورشــة تدريبية حول “تعزيز قدرات المجالــس واللجان الوطنية 

للســكان: اإلدارة المحكمة بالنتائج”

فــي إطــار التعــاون المســتمر بيــن االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والمنظمــة العالميــة 
ــتدامة،  ــة المس ــة والتنمي ــة الفكري ــول الملكي ــي ح ــاع اإلقليم ــد االجتم ــة، انعق ــة الفكري للملكي
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، وشــارك فــي االجتمــاع نائــب المديــر العــام ورئيــس قطــاع التنمية 
الوطنيــة واإلقليميــة بالمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة بجنيــف، وعــدد من خبــراء المنظمة، 
باإلضافــة الــى المســؤولين الحكومييــن عــن مكاتــب الملكيــة الفكريــة بالــدول العربيــة. المزيــد

االجتمــاع اإلقليمي حــول الملكية الفكرية والتنمية المســتدامة
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