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ــل  ــن أج ــوار م ــى الح ــع عل ــث الجمي ــتقالة ونح ــدوك باالس ــرار حم ــرم ق ــام: نحت ــن الع األمي
الســودان

األمين العام يدعو األطراف الصومالية إلى الحوار للتعامل مع خالفاتهم
فــي اتصــال هاتفــي مــع البرهــان وحمــدوك: األميــن العــام يؤكــد دعــم الجامعــة العربيــة 

لجهــود الســالم والوفــاق فــي الســودان
األمين العام يدين خطط االستيطان اإلسرائيلي في الجوالن المحتل

جامعة الدول العربية تتابع باهتمام تطورات االوضاع في ليبيا
األمين العام يستقبل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين

األمين العام يوقع على “إعالن اإلمارات للغة العربية”
األمين العام يفتتح احتفالية جائزة التميز للمرأة العربية في دورتها األولى 
األمين العام يشارك في افتتاح أول قمة للغة العربية في إكسبو دبي 2020

األمين العام يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
جامعة الدول العربية تشارك في االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

بيان جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر
جامعة الدول العربية تنظم فعالية “جائزة التميز للمرأة العربية” في دورتها األولى

جامعة العربية تشارك في الدورة )17( لوزراء خارجية منظمة التعاون االسالمي
ــة  ــتوى للمفوضي ــع المس ــؤولين رفي ــاع المس ــي اجتم ــارك ف ــة تش ــدول العربي ــة ال جامع

ــن ــؤون الالجئي ــامية لش الس
ورشة عمل تحت شعار “إعالم صديق للطفولة”

الدورة )36( للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاما على استقالل مملكة البحرين

الدورة )18( للجنة حقوق اإلنسان العربية
االجتمــاع التمهيــدي للجنــة المؤسســات العربيــة المشــاركة في إعــداد التقريــر االقتصادي 
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ــن  ــن هاتفيي ــة فــي اتصالي ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــو الغيــط األمي جــدد الســيد أحمــد أب
ــاح  ــد الفت ــن عب ــق أول رك ــودان، الفري ــي الس ــي ف ــيادة االنتقال ــس الس ــس مجل ــع رئي ــا م أجراهم
البرهــان، ورئيــس مجلــس الــوزراء الســوداني الســيد عبــد اهلل حمــدوك، التــزام الجامعــة العربيــة 
بدعــم جهــود إنجــاح الفتــرة االنتقاليــة وتحقيــق الوفــاق الوطنــي فــي الســودان تعزيــزا للســام 
ــاج  ــى ع ــودانية عل ــادات الس ــة القي ــدرة وحكم ــي ق ــه ف ــن ثقت ــا ع ــاد، معرب ــي الب ــتقرار ف واالس

المشــاكل المختلفــة بمــا يحقــق مصلحــة الســودان وشــعبه. المزيــد

يتابــع الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة ببالــغ القلــق التطــورات 
ــا  ــول القضاي ــية ح ــات السياس ــد الخاف ــة تصاع ــى خلفي ــال عل ــي الصوم ــة ف ــية الحالي السياس
المتعلقــة باالنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية فــي البــاد، ومــا قــد تشــكله هــذه الخافــات مــن 

ــاد. ــد للســام واالســتقرار فــي الب تهدي
ــي بالحكمــة وضبــط النفــس، وتجنــب أي  ــة للتحل ودعــا األميــن العــام جميــع األطــراف الصومالي

ــى العنــف.  المزيــد تصعيــد قــد يقــود البــاد إل

أكــد الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، أنــه يحتــرم قــرار الدكتــور 
عبــد اهلل حمــدوك باالســتقالة مــن منصبــه معربــا عــن تفهمــه للمبــررات التــي ضمنهــا خطــاب 
ــب،  ــه المنص ــرة تولي ــال فت ــدوك خ ــور حم ــه الدكت ــا حقق ــام بم ــن الع ــاد األمي ــتقالة .وأش االس
ــن شــركاء الوطــن الواحــد مــن أجــل التوصــل  ــي وجــه الســرعة بي ــى ضــرورة العمــل عل ــا إل داعي
ــي تحققــت خــال العاميــن  ــى المكتســبات الهامــة الت ــة تفاهــم تســمح بالحفــاظ عل ــى أرضي إل

ــد ــن.   المزي الماضيي

فــي اتصــال هاتفي مع البرهان وحمــدوك: األمين العام يؤكد دعم 

الجامعة العربية لجهود الســالم والوفاق في الســودان

األميــن العــام يدعو األطراف الصومالية إلــى الحوار للتعامل مع 

خالفاتهم

األميــن العــام: نحترم قرار حمدوك باالســتقالة ونحث الجميع على 

الحوار من أجل الســودان

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3259
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3260
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3262
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ــورات  ــام التط ــة باهتم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــع الس يتاب
ــة  ــية والبرلماني ــات الرئاس ــم االنتخاب ــت دون تنظي ــي حال ــة، والت ــاحة الليبي ــهدها الس ــي تش الت
فــي موعدهــا المحــدد الــذي ســبق أن توافــق عليــه الليبيــون، وكذلــك المجتمــع الدولــي، بهــدف 
ــة الحساســة مــن تاريخهــا. ودعــا األميــن العــام  ــك المرحل ــا بأمــان تل ــة ليبي ــور دول ــد لعب التمهي
مختلــف االطــراف الليبيــة إلــى ضــرورة إعــاء المصلحــة العليــا للبــاد فــوق أيــة حســابات ومصالح 

ــد ضيقــة.   المزي

جامعــة الــدول العربية تتابع باهتمــام تطورات االوضاع في ليبيا

أدان الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، إعــان الحكومــة اإلســرائيلية 
خططــا لتوســيع المســتوطنات فــي الجــوالن بهــدف مضاعفــة ســكانها مــن اليهــود خــال الســنوات 
القادمــة.  وشــدد األميــن العــام علــى أن الخطــط اإلســرائيلية تمثــل انتهــاكا صارخــا للقانــون الدولــي 
الــذي يعتبــر الجــوالن أرضــا ســورية محتلــة فــي عــام 1967، مؤكــدا أن اعتــراف هــذه الدولــة أو تلــك 
ــرائع  ــره الش ــي، وال تق ــع الدول ــه المجتم ــاال يرفض ــه احت ــة كون ــن حقيق ــر م ــال ال يغي ــك االحت بذل

الدوليــة.    المزيــد

األمين العام يدين خطط االســتيطان اإلســرائيلي في الجوالن المحتل

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
ــق  ــد المراف ــن والوف ــة البحري ــواب بمملك ــس الن ــة مجل ــل رئيس ــد اهلل زين ــت عب ــة بن ــيدة فوزي الس
لهــا. وتنــاول اللقــاء عــددا مــن الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك ومــن بينهــا التأكيــد علــى دعــم 
الجامعــة العربيــة لمملكــة البحريــن فــي مواجهــة التحديــات الخارجيــة وحمايــة مصالحهــا الوطنيــة. 

المزيــد

األمين العام يســتقبل رئيســة مجلس النــواب بمملكة البحرين

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3255
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3257
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3261
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 انطاقــا مــن اهتمــام جامعــة الــدول العربيــة بتعزيــز دور المــرأة العربيــة فــي المجتمــع فــي الدفــع 
ــة  ــة فاعلي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــح الســيد أحم ــة، افتت ــة التنمي بعجل
ــك خــال  ــي، وذل ــي خصصــت للمجــال الطب ــى والت ــا األول ــي دورته ــة ف ــز للمــرأة العربي ــزة التمي جائ
االحتفــال بيــوم جامعــة الــدول العربيــة بمعــرض إكســبو دبــي بالتعــاون مــع االتحــاد النســائي العــام 

بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.  المزيــد

األميــن العام يفتتــح احتفالية جائزة التميــز للمرأة العربية في 

دورتها األولى 

وّقــع الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، برفقــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، ووزراء الثقافــة 
العــرب علــى وثيقــة “إعــان اإلمــارات للغــة العربيــة” وذلــك فــي جنــاح دولــة اإلمــارات بإكســبو 2020 

دبــي، ضمــن أعمــال أول قمــة للغــة العربيــة تنظمهــا وزارة الثقافــة والشــباب اإلماراتيــة.  المزيــد

األميــن العام يوقع على “إعالن اإلمــارات للغة العربية”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3252
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3253
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شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي افتتــاح أول قمــة للغــة 
العربيــة بمقــر إكســبو دبــي 2020، والتــي نظمتهــا وزارة الثقافــة والشــباب بالتعــاون مــع مركــز أبــو 
ــف  ــة كضي ــدول العربي ــة ال ــة المتحــدة. وشــاركت جامع ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــة العربي ــي للغ ظب
شــرف فــي هــذه القمــة التــي تعقــد ألول مــرة على مســتوى حكومــي رفيــع، تقديــرا لجهودهــا ودورها 
ــي  ــة ه ــا أن اللغــة العربي ــام كلمــة أكــد فيه ــن الع ــى األمي ــا. وألق ــة وصونه ــي نشــر اللغــة العربي ف
الركــن األهــم فــي وحــدة هــذه األمــة ونــواة ثقافتهــا، مضيفــا بأنهــا تتجــاوز عنصــري الديــن والعــرق، 
إذ صهــرت عبــر تاريخهــا المتجــذر ثقافــات مختلفــة فــي ثقافــة واحــدة جامعــة.  كلمــة األميــن العــام،  

المزيــد

األمين العام يشــارك في افتتاح أول قمة للغة العربية في إكســبو 

دبي 2020

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد رافائيــل ماريانــو 
غروســي المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وأعــرب األميــن العــام عــن دعــم الجامعــة 
العربيــة لعمــل المنظمــة ودورهــا المتميــز فــي تعزيــز االســتخدامات الســلمية للطاقــة النوويــة بمــا 
فــي ذلــك مــن خــال برنامــج التعــاون التقنــي الــذي يحظــى باهتمــام بالــغ مــن قبــل الــدول العربية. 
داعيــا إلــى االعتمــاد علــى الكفــاءات العربيــة فــي المجــال النــووي لدعــم تمثيــل الــدول العربيــة فــي 

قــوة العمــل فــي المنظمــة.  المزيــد

األميــن العام يســتقبل المدير العام للوكالــة الدولية للطاقة الذرية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/SiteAssets/Lists/Las News/AllItems/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 %D9%81%D9%89 %D9%82%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.docx19-12-2021.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3241
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3234
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ــتانية،  ــامية الباكس ــة االس ــة بالجمهوري ــر الخارجي ــي وزي ــود قريش ــاه محم ــيد ش ــن الس ــوة م بدع
شــارك الســفير أحمــد رشــيد خطابــي، األميــن العــام المســاعد للجامعــة العربيــة، نيابــة عــن الســيد 
أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام فــي أعمــال الــدورة االســتثنائية )17( لمجلــس وزراء خارجيــة الــدول 
ــادرة مــن المملكــة  ــاد بمب ــي انعقــدت فــي إســام أب األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي، والت
ــــ الرئاســة الحاليــة لمنظمــة التعــاون اإلســامي، وخصصــت لبحــث آليــات دعــم  العربيــة الســعوديةـ 

ــي جــراء تدهــور الوضــع اإلنســاني.   المزيــد الشــعب االفغان

جامعة العربية تشــارك في الدورة االســتثنائية )17( لوزراء خارجية 

منظمة التعاون االســالمي

احتفــل جنــاح االســتدامة بإكســبو دبــي 2020 باليــوم العالمــي للغــة العربيــة الــذي يصــادف يــوم 18 
ديســمبر مــن كل عــام تحــت عنــوان “ اللغــة العربيــة: جســر للتواصــل الحضــاري” بمشــاركة الســيد 
أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، والــذي ألقــى كلمــة قــال فيهــا أن التواصــل 
هــو غايــة اللغــة ووظيفتهــا.. ويرتبــط مســتوى التواصــل، الحضــاري والفكــري، بمــدى قــدرة اللغــة 
ــة أن  ــة.. والحقيق ــة مختلف ــم ثقافي ــع نظ ــف م ــات للتكي ــن إمكاني ــه م ــا تتيح ــه، وبم ــى تحقيق عل
اللغــة العربيــة كانــت أداة رئيســية لصناعــة واحــدة مــن أكبــر شــبكات التواصــل التــي عرفهــا التاريخ 

البشــري.   كلمــة األميــن العــام ،  المزيــد

جامعــة الدول العربية تشــارك في االحتفال باليــوم العالمي للغة 

العربية

ــام  ــى لع ــا األول ــي دورته ــة” ف ــرأة العربي ــز للم ــزة التمي ــة “جائ ــة فعالي ــدول العربي ــة ال ــت جامع نظم
2020 فــي المجــال الطبــي، بالتعــاون مــع االتحــاد النســائي العــام اإلماراتــي وهيئــة األمــم المتحــدة 
ــاح المــرأة  ــة بجن ــدول العربي ــة ال ــوم جامع ــال بي ــي 2020 خــال االحتف للمــرأة، بمعــرض اكســبو دب
ــم  ــة لتكري ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــور الســيد أحم ــة وحض ــك برعاي وذل

ــد ــز ،  المزي ــزة التمي ــزات.   رابــط جائ الســيدات الفائ

أصــدرت جامعــة الــدول العربيــة بيانــا بمناســبة اليــوم العالمــي للمهاجر والــذي يصادف 18 ديســمبر 
ــة  ــة العربي ــبة للمنطق ــة بالنس ــة خاص ــة وأهمي ــرة مكان ــى أن للهج ــه عل ــدت في ــام، أك ــن كل ع م
باعتبارهــا منطقــة منشــأ وعبــور ومقصــد، وأوضــح البيــان أن دوافــع الهجــرة فــي المنطقــة تــوازى 
فــي تعقيداتهــا أنمــاط الهجــرة واتجاهاتهــا. فالتفــاوت فــي مســتويات االســتقرار والتنميــة بيــن دول 

المنطقــة يعــد عامــا هامــا فــي تشــكيل مامــح الهجــرة داخــل المنطقــة وخارجهــا.   المزيــد

جامعــة الدول العربيــة تنظم فعالية “جائزة التميــز للمرأة العربية” 

فــي دورتها األولى لعام 2020

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليــوم العالمي للمهاجر

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3238
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3241
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/SiteAssets/Lists/Las News/AllItems/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 %D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A %D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A %D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.docx18-12-2021.pdf
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3248
https://master-world-expo.vercel.app/listen-watch/events/league-of-arab-states-or-distinction-award-for-arab-women?preview=true
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3245
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شــاركت جامعــة الــدول العربيــة فــي اجتمــاع المســؤولين رفيــع المســتوى الــذي نظمتــه المفوضيــة 
ــد  ــذي يع ــي، وال ــال المرئ ــة االتص ــر تقني ــك عب ــن، وذل ــؤون الاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم الس
ــن.  ــي لاجئي ــاق العالم ــق أهــداف االتف ــو تحقي ــرز نح ــدم المح ــة التق ــية لمتابع ــد األدوات الرئيس أح
ــؤون  ــاع الش ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــة – األمي ــو غزال ــاء أب ــورة هيف ــفيرة الدكت ــت الس وأوضح
ــتضافة  ــؤولية اس ــن مس ــر م ــم األكب ــل القس ــة تتحم ــة العربي ــا أن المنطق ــي كلمته ــة ف االجتماعي
الاجئيــن لكونهــا منطقــة منشــأ وعبــور ومقصــد. واســتعرضت رســائل وأولويــات المنطقــة العربيــة 

ــد ــن.   المزي ــاق العالمــي لاجئي ــة لاتف ــي خرجــت عــن المشــاورات اإلقليمي الت

جامعة الدول العربية تشــارك في اجتماع المســؤولين رفيع المســتوى 

للمفوضية الســامية لشؤون الالجئين

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة بالشــراكة مــع المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة بدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، والمجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة ورشــة عمــل لنشــر ثقافــة حقــوق الطفــل 
تحــت شــعار “إعــام صديــق للطفولــة”، وذلــك تنفيــذا لتوصيــات لجنــة الطفولــة العربية فــي دورتها 
الـــ 25 برئاســة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ومشــاركة اإلعامييــن العامليــن فــي المؤسســات 
ــن  ــن م ــدة، واإلعاميي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــة المق اإلعامي

الجهــات المعنيــة بالطفولــة. والمؤسســات المهنيــة والتعليميــة فــي المجــال اإلعامــي.  المزيــد

ورشــة عمل تحت شــعار “إعالم صديق للطفولة”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3239
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3251
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عقــد االجتمــاع الســادس والثاثــون للمكتب التنفيــذي للمجلس الــوزاري العربي للكهرباء، بمشــاركة 
الــدول األعضــاء فــي المكتــب وهــي: المملكــة األردنية الهاشــمية، الجمهوريــة التونســية، الجمهورية 
ــة الكويــت، جمهوريــة مصــر  ــة الســعودية، دول ــة الشــعبية، المملكــة العربي ــة الديمقراطي الجزائري
العربيــة، جمهوريــة اليمــن، الجمهوريــة الموريتانيــة، ودولــة ليبيــا بصفتهــا رئيــس الــدورة الثالثــة 
عشــرة للمجلــس الــوزاري، باإلضافــة إلــى خبــراء إقليمييــن ودولييــن فــي مجــال الكهربــاء والطاقــة. 
وناقــش االجتمــاع عــددا مــن البنــود منهــا الســوق العربيــة المشــتركة للكهربــاء، ومواضيــع الطاقــة 

المتجــددة وكفــاءة الطاقــة.  المزيــد

الــدورة )36( للمكتــب التنفيذي للمجلس الــوزاري العربي للكهرباء

فــي إطــار احتفــال مملكــة البحريــن بمــرور خمســين عامــا علــى اســتقالها، نظمــت جامعــة الــدول 
العربيــة احتفاليــة، بالتعــاون مــع جمعيــة الكلمــة الطيبــة واالتحــاد العربــي للتطــوع بمملكــة 
البحريــن، وبرعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة الرئيــس الفخــري لجمعية 
الكلمــة الطيبــة، وحضــور كل مــن م الســفيرة د. هيفــاء أبــو غزالــة األميــن العــام المســاعد رئيــس 
قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، والســفير هشــام بــن محمــد الجــودر ســفير مملكــة البحريــن ومندوبهــا 

الدائــم لــدى جامعــة الــدول العربيــة. المزيــد

احتفالية بمناســبة مرور خمســين عاما على اســتقالل مملكة البحرين

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3244
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3240
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عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة )لجنــة الميثــاق( دورتهــا الثامنــة عشــرة بمقــر األمانــة العامة. 
ــتحقاقات  ــن االس ــزء م ــت كج ــة الكوي ــدوري األول لدول ــر ال ــة التقري ــدورة مناقش ــذه ال ــهدت ه وش

ــد ــي لحقــوق اإلنســان.    المزي ــاق العرب ــا للميث ــى انضمامه ــة عل المترتب

الدورة )18( للجنة حقوق اإلنســان العربية

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع التمهيــدي للجنــة المؤسســات العربية المشــاركة فــي إعداد 
التقريــر االقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 2022، بمشــاركة ممثليــن مــن كل مــن صنــدوق النقــد 
العربــي، والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي، ومنظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة 
للبتــرول )أوابــك(، وهــي المؤسســات التــي تعــد ســنويا التقريــر االقتصــادي العربــي الموحــد. المزيد

االجتمــاع التمهيدي للجنة المؤسســات العربية المشــاركة في إعداد 

التقريــر االقتصــادي العربي الموحد لعام 2022

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3212
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3249
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