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األمين العام يلقي كلمة أمام االجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا 
األمين العام يلتقي وزير الخارجية الجزائري

األمين العام يشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
األميــن العــام ردًا علــى مناشــدة ميقاتــي: مســتمرون فــي التضامــن مــع لبنــان 

والوقــوف إلــى جانــب الشــعب اللبنانــي
األمين العام يعرب عن أسفه لما آلت إليه العالقات بين الجزائر والمغرب

ــم  ــة بدع ــة العربي ــزام الجامع ــال الت ــس وزراء الصوم ــد لرئي ــام يؤك ــن الع األمي
ــال ــة فــي الصوم ــتقرار والتنمي ــود االس جه

بيــان األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بُمناســبة الذكــرى )52( لحريــق 
المســجد األقصــى

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني
ــة )48(  اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان تنعقــد فــي دورتهــا العادي

بمقــر األمانــة العامــة
بــدء أعمــال الــدورة )108( للمجلـــس االقتصــــادي واالجتماعــــي لجامعــة الدول 

العربيــة
االجتمــاع )11( للجنــة اتفاقيــة تبــادل اإلعفــاء مــن الضرائــب والرســوم الجمركية 

علــى نشــاطات ومعــدات الناقــل الجــوي العربــي المعدلة
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التقــي الســيد أحمــد ابــو الغيــط االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد رمطــان لعمامــرة  
ــدول  ــوزاري التشــاوري ل ــة، قبيــل مشــاركته فــي االجتمــاع ال ــة الجزائري ــة الجمهوري ــر خارجي وزي
جــوار ليبيــا الــذي تســتضيفه الجزائــر، وتنــاول اللقــاء بشــكل أساســي تطــورات الوضــع فــي ليبيــا 

والتعامــل االقليمــي والدولــي معهــا. المزيــد

ــوزاري  ــاع ال ــي االجتم ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد اب ــيد أحم ــارك الس ش
التشــاوري لــدول جــوار ليبيــا، الــذي عقــد فــي الجزائــر بمشــاركة وزراء خارجيــة دول الجــوار 
باإلضافــة إلــى جامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد االفريقــي واألمــم المتحــدة، وأكــد أبــو الغيــط في 
كلمتــه علــى أن هــذا االجتمــاع يمثــل فرصــة مناســبة لتــدارس الســبل الممكنــة لتجــاوز العقبــات 
ــى عــدم الحيــد عنهــا. نــص  ــي تقــف أمــام تنفيــذ اســتحقاقات خارطــة الطريــق والتأكيــد عل الت

الكلمــة.

األميــن العام يلتقي وزيــر الخارجية الجزائري

األميــن العام يلقي كلمة أمام االجتماع الوزاري التشــاوري لدول 

ليبيا جوار 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3030
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3031
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3031
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شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة في مؤتمــر بغــداد للتعاون 
ــعودية  ــارات والس ــن االردن واإلم ــاركة كل م ــة، بمش ــة العراقي ــه العاصم ــذي احتضت ــراكة ال والش
ــون  ــراق ال يك ــا أن الع ــد فيه ــة أك ــى كلم ــا، وألق ــران وفرنس ــا وإي ــر وتركي ــت ومص ــر والكوي وقط

ســاحة للصــراع بــل جســرًا للتواصــل وفضــاء للتصالــح. نــص الكلمــة

ــى  “ اســتمرار تضامــن  ــدول العربيــة عل ــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة ال أكــد الســيد أحمــد أب
الجامعــة مــع لبنــان ووقوفهــا الــى جانــب الشــعب اللبنانــي فــي محنتــه”، ردًا علــى مناشــدة رئيس 

الحكومــة اللبنانيــة المكلــف نجيــب ميقاتــي للجامعــة لالســتمرار فــي دعــم لبنــان. المزيــد

األمين العام يشــارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة

األمين العام ردًا على مناشــدة ميقاتي: مســتمرون في التضامن 

مــع لبنان والوقوف إلى جانب الشــعب اللبناني

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3026
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3027
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ــغ  ــفه البال ــن أس ــة، ع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد اب ــيد أحم ــرب الس أع
حيــال مــا آلــت إليــه العالقــات بيــن الجزائــر والمغــرب عقــب اعــالن الجزائــر عــن قطــع عالقاتهــا 
الدبلوماســية مــع المغــرب ؛ و دعــا البلديــن إلــى ضبــط النفــس وتجنــب المزيــد مــن التصعيــد. 

ــد المزي

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد محمــد حســين 
روبلــي رئيــس وزراء جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة، والــذي يقــوم حاليــًا بزيــارة إلــي جمهوريــة 
ــة  ــم أي ــل بدع ــة الكام ــزام الجامع ــط الت ــو الغي ــد أب ــه، و أك ــق ل ــد المراف ــة، والوف ــر العربي مص

ــد ــي الصومــال. المزي ــز األمــن واالســتقرار والســالم ف خطــوات  مــن شــأنها تعزي

األميــن العام يعرب عن أســفه لما آلت إليــه العالقات بين الجزائر 

والمغرب

األميــن العــام يؤكد لرئيس وزراء الصومال التــزام الجامعة العربية 

بدعــم جهود االســتقرار والتنمية في الصومال

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3025
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3020
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ــام  ــارك ع ــى المب ــجد األقص ــراق المس ــة إح ــين لجريم ــة والخمس ــرى الثاني ــوم 8/21 الذك ــق ي يواف
1969 التــي أقــدم عليهــا أحــد المتطرفيــن اإلرهابييــن الصهاينــة، تلــك الجريمــة النكــراء المتعمــدة 

ــد ــه. المزي ــي حين ــرائيلي ف ــالل اإلس ــلطات االحت ــى مســتوى لس ــن أعل ــرة م والمدب

بيــان األمانــة العامة لجامعة الدول العربية بُمناســبة الذكرى )52( 

لحريق المســجد األقصى

 احتفلــت جامعــة الــدول العربيــة هــذا العــام باليــوم العالمــي للعمل اإلنســاني تحت شــعار “ الســباق 
مــن أجــل اإلنســانية”، والــذي يصــادف 19 اغســطس مــن كل عــام، بالتعــاون مــع المكتــب اإلقليمــي 

لألمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية بالقاهــرة.  المزيــد

عقــدت اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان، بمقــر األمانة العامــة أعمــال دورتها العاديــة )48(، 
ــات  ــاء والمؤسس ــدول األعض ــي ال ــة ف ــة المعني ــات الحكومي ــاركة الجه ــت ومش ــة الكوي ــة دول برئاس

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي المتمتعــة بصفــة مراقــب.  المزيــد

بيان مشــترك بمناســبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني

اللجنــة العربيــة الدائمة لحقوق اإلنســان تنعقد في دورتها العادية 

)48( بمقــر األمانة العامة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3024
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3021
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3029
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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

انطلقــت أعمــال الــدورة )108( للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي بــدًء باجتمــاع اللجنــة االجتماعيــة، 
ــاعد  ــام المس ــن الع ــة - األمي ــو غزال ــاء أب ــفيرة د. هيف ــي الس ــت معال ــة، وأوضح ــة العام ــر األمان بمق
ــد 19  ــة كوفي ــواء جائح ــة احت ــى مواصل ــزت عل ــة رك ــة، أن اللجن ــؤون االجتماعي ــاع الش ــس قط رئي
ــد 19،  ــد كوفي ــا بع ــي م ــاش االجتماع ــارات االنتع ــاء مس ــانية، وبن ــة واإلنس ــا االجتماعي وتداعياته

ــد ــتدامة 2030.  المزي ــة المس ــة التنمي ــة لخط ــاد االجتماعي ــذ األبع ــة تنفي ومواصل

االجتمــاع )11( للجنــة اتفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب والرســوم 

الجمركيــة على نشــاطات ومعدات الناقل الجــوي العربي المعدلة

بدء أعمال الدورة )108( للمجلـــس االقتصــــادي واالجتماعــــي لجامعة 

العربية الدول 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3023
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3028
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