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ــل  ــن أج ــاد م ــي )6( لالتح ــدى اإلقليم ــي المنت ــام  ف ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــارك الس ش
ــا  ــي ألقاه ــة الت ــي الكلم ــام ف ــن الع ــد األمي ــلونة. وأك ــة برش ــي مدين ــد ف ــذي انعق ــط ال المتوس
أمــام االجتمــاع علــى عمــق الروابــط التاريخيــة التــي تربــط ضفتــي المتوســط، وأهميــة االتحــاد 
مــن أجــل المتوســط باعتبــاره منصــة فريــدة للحــوار والتعــاون فــي المنطقــة األورو متوســطية 

ــد، نــص الكلمــة. ــا. المزي ــط وتعميقه ــز هــذه الرواب لتعزي

التقــى الســيد احمــد أبــو الغيــط األميــن العــام  الســيد خوســيه مانويــل ألباريــس وزيــر الخارجيــة 
ــي )6(  ــدى اإلقليم ــش المنت ــى هام ــك عل ــبانيا، وذل ــة إس ــاون لمملك ــي والتع ــاد األوروب واالتح
ــي فــي ظــل  ــاول اللقــاء ســبل تعزيــز عالقــات التعــاون الثنائ لالتحــاد مــن أجــل المتوســط، وتن
ــد ــا.  المزي ــة عموم ــدول العربي ــة وال ــي تجمــع إســبانيا بالجامعــة العربي ــة الت ــط التاريخي الرواب

األمين العام يشــارك فــي المنتدى )6( لدول “االتحاد من أجل 

المتوســط” ويســتعرض موقف الجامعة العربية مــن قضايا المنطقة 

األمين العام يلتقي وزير الخارجية االســباني في برشــونة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3196
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3195
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3200
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ــد  ــق أول عب ــع الفري ــن م ــن هاتفيي ــي اتصالي ــام  ف ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرب الس أع
ــد اهلل  ــيد عب ــودان، والس ــة الس ــي بجمهوري ــيادة االنتقال ــس الس ــس مجل ــان رئي ــاح البره الفت
ــم  ــذي ت ــي ال ــاق السياس ــة لالتف ــة العربي ــم الجامع ــن دع ــوزراء، ع ــس ال ــس مجل ــدوك رئي حم
ــى تصــل  توقيعــه يــوم 21 نوفمبــر، واســتمرار مســاندتها للعمليــة االنتقاليــة فــي الســودان حت

ــد ــة.  المزي ــا المأمول ــى نهايته إل

بدعــوة مــن الجمعيــة البريطانيــة المصريــة، ألقى الســيد أحمد أبــو الغيط األمين العــام  محاضرة 
ــن والدبلوماســيين العــرب وشــخصيات  ــف مــن السياســيين البريطانيي ــدن، حضرهــا لفي فــي لن
بــارزة فــي المجتمــع البريطانــي حــول كتابــه “شــاهد علــى الحــرب والســالم”. واســتعرض األميــن 
العــام خــالل المحاضــرة لمحــات مــن مذكراتــه التــي تضمنهــا كتابــه حــول حــرب أكتوبــر عــام 73. 
مشــيرا إلــى شــجاعة القيــادة المصريــة آنــذاك المتمثلــة فــي الرئيــس الراحــل أنــور الســادات فــي 

اتخــاذ قــراري الحــرب والســالم.  المزيــد

األميــن العام فــي اتصالين هاتفيين مــع البرهان وحمدوك: الجامعة 

تقف مع السودان

األميــن العام فــي محاضرة أمام الجمعيــة البريطانية المصرية: 

الســادات رفض كل عروض الســالم القائم على سيادة صورية

ــوم  ــه ي ــم توقيع ــذي ت ــام ال ــي اله ــالن السياس ــام  باإلع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــب الس رح
ــيادة  ــس الس ــس مجل ــاح البرهــان رئي ــد الفت ــق أول عب ــن الفري ــوم بي ــي الخرط ــر 2021 ف 21 نوفمب
ــود  ــة لجه ــاره نتيج ــي، باعتب ــوزراء االنتقال ــس ال ــس مجل ــدوك رئي ــد اهلل حم ــيد عب ــي والس االنتقال
ســودانية ضخمــة ومتواصلــة مدعومــة عربيــا ودوليــا بذلــت علــى مــدار األســابيع الماضيــة للخــروج 

ــد ــالد.  المزي ــي شــهدتها الب مــن األزمــة الت

األميــن العام يرحب باإلعالن السياســي الموقع في الخرطوم 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3184
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3189
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3179
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التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام ، الســيد مســرور بارزانــي، رئيــس وزراء إقليــم 
ــة.  ــة البحريني ــتضافته العاصم ــذي اس ــة ال ــوار المنام ــش ح ــى هام ــك عل ــراق، وذل ــتان الع كردس
ــي  ــت ف ــي ُأجري ــة الت ــات النيابي ــاب االنتخاب ــي أعق ــراق ف ــي الع ــتجدات ف ــر المس ــاء آخ ــاول اللق وتن
شــهر أكتوبــر الماضــي، وجــدد األميــن العــام تأكيــده علــى أهميــة احتــرام نتائــج العمليــة االنتخابيــة 

ــد ــة.   المزي ــة الديمقراطي ــيا للممارس ــا أساس ــك ركن ــار ذل ــراف، باعتب ــب كل األط ــن جان م

التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام ، الســيد بريــت ماجــورك، مســئول الشــرق األوســط 
ــوار المنامــة. وتنــاول اللقــاء عــددا  بمجلــس األمــن القومــي األمريكــي، وذلــك علــى هامــش ح
ــة  ــات المنطق ــن أزم ــة م ــة واألمريكي ــتعرض المواقــف العربي ــة، واس ــة المهم ــا اإلقليمي ــن القضاي م

ــد ــة.   المزي المختلف

األميــن العــام يلتقي رئيس وزراء إقليم كردســتان العراق ويؤكد على 

أهمية احتــرام نتائج االنتخابات

على هامش “حوار المنامة” األمين العام يلتقي مســئول الشــرق 

األوســط بمجلس األمن القومي األمريكي

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام  الســيد “هانــس جرودنبرج” مبعــوث األمــم المتحدة 
ــن،  ــي اليم ــاري ف ــراع الج ــورات الص ــاء تط ــاول اللق ــث تن ــة. حي ــة العام ــر األمان ــك بمق ــن، وذل لليم
ــي. وأعــرب  ــاة الشــعب اليمن ــى نحــو ينهــي معان ــالد عل ــي الب وســبل إحــالل التســوية السياســية ف

ــا. المزيــد ــغ القلــق حيــال التصعيــد الحوثــي، المدعــوم إيراني األميــن العــام خــالل اللقــاء عــن بال

األميــن العام يســتقبل المبعوث األممي لليمــن ويؤكد دعم الجامعة 

للشرعية العربية 

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام ، الســيد موســى الكونــي، نائــب رئيــس المجلــس 
ــوء  ــي ض ــا، ف ــي ليبي ــع ف ــورات الوض ــل تط ــتعراض مجم ــاء اس ــالل اللق ــرى خ ــي، وج ــي الليب الرئاس
ــالن  ــا، وإع ــل ليبي ــن أج ــي م ــس الدول ــر باري ــج مؤتم ــي نتائ ــة ف ــرة، والمتمثل ــتجدات األخي المس
المفوضيــة الوطنيــة العليــا لالنتخابــات عــن فتــح بــاب الترشــح لالنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة.  

ــد المزي

األمين العام يســتقبل الســيد موســى الكوني نائب رئيس المجلس 

الليبي الرئاسي 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3177
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3178
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3182
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3168
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التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام ، الدكتــور نايــف الحجــرف، أمين عــام مجلــس التعاون 
الخليجــي، وذلــك علــى هامــش حــوار المنامــة. وتنــاول اللقــاء تعزيــز ســبل التعــاون بيــن الجامعــة 
العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي، مــن أجــل تطويــر العمــل العربــي المشــترك، وذلــك فــي إطــار 

مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا الجانبــان مؤخــرا.  المزيــد

األميــن العام يلتقي أمين عام مجلــس التعاون الخليجي 

أعربــت جامعــة الــدول العربيــة عــن تضامنهــا مــع جمهوريــة الصومــال فــي مواجهــة األزمــة 
ــي تضــرب البــالد داعيــة لالســتجابة  ــي تمــر بهــا نتيجــة موجــة الجفــاف الت اإلنســانية الشــديدة الت
ــى  ــالده عل ــاعدة ب ــي لمس ــين روبل ــد حس ــي محم ــوزراء الصومال ــس ال ــه رئي ــذي وجه ــداء ال ــى الن إل

ــد ــة. المزي ــة الكارث مواجه

ــى  ــن عل ــن العالقي ــن والالجئي ــا مــع المهاجري ــة عــن تضامنه ــدول العربي ــة جامعــة ال ــت األمان أعرب
ــى  ــدت عل ــي تصاع ــة الت ــك االزم ــرب، تل ــن ع ــم الجئي ــن بينه ــدا وم ــيا وبولن ــن بيالروس ــدود بي الح

ــد ــة. المزي ــابيع الماضي ــالل االس ــر خ ــو خطي نح

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة حضوريــا بمقــر األمانــة العامــة، الفعاليــة الســنوية بمناســبة “اليــوم 
العالمــي للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني” الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قرارها.  

لمزيد ا

الجامعــة العربيــة تعرب عن تضامنها مــع الصومال في مواجهة 

تبعات موجــة الجفاف الحالية

بيــان جامعة الــدول العربية للتضامن مــع المهاجرين والالجئين 

العالقيــن على الحدود بين بيالروســيا وبولندا

فعالية بمناســبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3176
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3194
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3174
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3193


6

فــي اليــوم العالمــي للطفــل، أطلقــت جامعــة الــدول العربيــة نــداًء لصانعــي القــرار فــي دول 
العالــم بتحمــل مســؤولياتهم تجــاه حمايــة حقــوق األطفــال وبشــكل خــاص فــي مناطــق النزاعــات 
ــي أوجــدت أطفــاال دون  ــى وضــع األطفــال والت ــه الحــروب عل المســلحة، والنظــر فــي هــول مــا خلفت

ــد ــة.  المزي ــات اإلرهابي ــا للجماع ــتغالل وهدف ــة لالس ــم عرض ــة وجعلته ــة أو حماي رعاي

بيان األمانة العامة بمناســبة اليــوم العالمي للطفل

ــظ  ــات وحف ــوية النزاع ــي لتس ــرة الدول ــز القاه ــع مرك ــاون م ــة بالتع ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
ــة للنســاء وســيطات  ــز قــدرات اعضــاء الشــبكة العربي ــا بهــدف تعزي ــاء الســالم برنامجــا تدريبي وبن

ــد ــرة.   المزي ــد- 19 بالقاه ــة كوفي ــذ جائح ــا من ــرة حضوري ــالم، ألول م الس

دورة بناء القدرات لعضوات الشــبكة العربية للنســاء وســيطات السالم

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3175
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3199
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 عقــدت جامعــة الــدول العربيــة وبالتعــاون مــع المكتــب اإلقليمــي لصندوق األمــم المتحدة للســكان، 
والمكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن، حــوارا 
ــا، حــان وقــت العمل”، بهــدف ابــراز وتفعيل  إقليميــا رفيــع المســتوى تحــت شــعار “الرجــال والنســاء مًع
دور القيــادات الشــبابية فــي إنهــاء العنــف ضــد النســاء والفتيــات ومناقشــة المتطلبــات لتعزيــز هــذا 

الــدور.  المزيــد

حوار إقليمي تحت شــعار “الرجال والنســاء مًعا، حان وقت العمل “ 

عقــد رؤســاء هيئــات التدريــب فــي القــوات المســلحة العربيــة اجتمــاع النــدوة الـــ “25” بمقــر األمانــة 
ــناد  ــات اإلس ــة متطلب ــي لمواكب ــي الميدان ــب الطب ــة التدري ــوع “منظوم ــة موض ــة، لمناقش العام

ــد ــتركة”. المزي ــات المش ــي للعملي الطب

الندوة )25( لرؤســاء هيئات التدريب في القوات المســلحة العربية

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون والتنســيق مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان احتفاليــة 
إطــالق كتيــب “حملــة المحفظــة الورديــة: المبــادرة اإلقليميــة لصحــة المــرأة فــي المنطقــة العربيــة” 
ــة  ــة لصحــة المــرأة العربي ــادرة إقليمي ــة” هــي مب ــة. و”المحفظــة الوردي ــر المنصــة الرقمي ــك عب وذل
ــي  ــة ف ــة واالجتماعي ــة: االقتصادي ــة التنموي ــة العربي ــا القم ــة، واعتمدته ــة العربي ــا الجامع أطلقته

دورتهــا العاديــة الرابعــة )يناير-بيــروت 2019(. المزيــد

إطالق كتيــب المحفظة الوردية

يحتفــل العالــم ســنويا بحملــة الـــ 16 يومــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والتــي تنطلــق فــي اليــوم 
العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة فــي 25 نوفمبــر وتنتهــي فــي 10 ديســمبر الموافــق لليــوم 

العالمــي لحقــوق اإلنســان. وقــد قامــت األمانــة العامــة بإنــارة مقرهــا باللــون البرتقالــي. المزيــد

إنــارة مبنى جامعة الــدول العربية باللون البرتقالــي تضامنًا مع حملة 

“العالــم برتقالي”، للتوعيــة بالعنف ضد المرأة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3197
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3192
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3188
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3187
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نيابــة عــن األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، شــارك الســفير أحمــد رشــيد خطابــي ــــ األميــن 
العــام المســاعد، المشــرف علــى قطــاع اإلعــالم واالتصــال فــي حــوار “مجموعــة الرؤيــة االســتراتيجية 

روســيا -العالــم اإلســالمي” الــذي عقــد فــي جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
ــا  ــات ونخب ــادرات، دوال ومنظم ــق المب ــود وتناس ــف الجه ــا أن تكاث ــد فيه ــة أك ــفير كلم ــى الس وألق
ــع  ــي للدف ــل أساس ــكة، عام ــجمة ومتماس ــة منس ــق رؤي ــة، وف ــة واقتصادي ــة وإعالمي ــة وفكري ديني

ــد ــن. المزي ــن الدولي ــلم واألم ــة للس ــوار خدم ــذا الح به

جامعة الدول العربية تشــارك فــي حوار “مجموعة الرؤية 

االســتراتيجية روسيا -العالم اإلسالمي”

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة الــدورة )13( للمجلــس الــوزاري العربــي للميــاه بمقــر األمانــة العامــة 
لجامعــة برئاســة الجمهوريــة اللبنانيــة ومشــاركة الســيد أحمــد أبــو الغيطــــ األميــن العــام للجامعــة، 
وتضمــن مشــروع جــدول أعمالهــا )14( بنــدا من بينهــا الخطــة التنفيذية إلســتراتيجية األمــن المائي 
العربــي فــي المنطقــة العربيــة لمواجهــة التحديــات والمتطلبــات المســتقبلية للتنميــة المســتدامة. 
ودعــا األميــن العــام فــي كلمتــه إلــى الحفــاظ علــى أعلــى درجــات التأهــب واليقظــة لمواصلــة جهــود 
محــو تداعيــات جائحــة كوفيــد ـ 19، واالســتفادة مــن دروســها فــي بنــاء السياســات المائيــة العربيــة 

مســتقبال. نــص كلمــة األميــن العــام، المزيــد

الدورة )13( للمجلس الــوزاري العربي للمياه

 نظمــت جامعــة الــدول العربيــة بالتعــاون مــع الحكومــة اليابانيــة وبرنامج األمــم المتحــدة اإلنمائي، 
ــة  ــر تقني ــة، عب ــة العربي ــي المنطق ــاه ف ــدرة المي ــول ن ــة المســتوى ح ــدة المســتديرة )6( رفيع المائ
االتصــال المرئــي. ونبــه المشــاركون إلــى أن المخاطــر المناخيــة ســتؤدي بشــكل مباشــر إلــى تفاقــم 
ــر منطقــة  ــر أكث ــي تعتب ــة، والت ــدول العربي ــا ال ــي تواجهه ــاه الت ــرة المتعلقــة بالمي ــات الكبي التحدي

تعانــي مــن نــدرة الميــاه فــي العالــم.  المزيــد

المائــدة المســتديرة )6( حول ندرة المياه فــي المنطقة العربية 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3180
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3170
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3173
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3181
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ــدول  ــكارات بال ــة االحت ــة ومراقب ــال المنافس ــي مج ــرب ف ــراء الع ــق الخب ــاع )16( لفري ــد االجتم عق
ــة العامــة، الســتكمال مناقشــة ومراجعــة مــواد القانــون االسترشــادي العربــي  ــة بمقــر األمان العربي

ــد ــة. المزي ــدول العربي ــه ال ــد ب ــي تسترش ــار قانون ــع إط ــدف وض ــة، به للمنافس

االجتمــاع )16( لفريــق الخبراء العرب في مجال المنافســة ومراقبة 

االحتكار

ــة  ــر جامع ــى مق ــارة إل ــدة بزي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي بدول ــاع الوطن ــة الدف ــن كلي ــد م ــام وف ق
ــي، و)15( عضــوا مــن  ــد الركــن/ مهــدي حســن هــادي األحباب ــة، برئاســة الســيد العمي ــدول العربي ال

ــد ــة. المزي ــن بالدول ــكريين والمدنيي ــاط العس الضب

زيــارة وفد مــن كلية الدفاع الوطني بدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

لمقــر جامعة الدول العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3198
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3183
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اســتقبلت جامعــة الــدول العربيــة طلبــة الدراســات العليــا فــي برنامــج “قــادة الغــد” التابــع للجامعــة 
األمريكيــة بالقاهــرة، التــي شــرعت اعتبــارا مــن هــذه الســنة الجامعيــة فــي تخصيــص منــح لطــالب  
ــر  ــرب والجزائ ــن المغ ــة م ــن الطلب ــدد م ــار ع ــام اختي ــذا الع ــم ه ــي. وت ــم العرب ــي دول العال مواطن

والعــراق ولبنــان وتونــس. المزيــد

نــدوة تعريفية لطلبة الدراســات العليــا في برنامج “قادة الغد”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3186
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