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اجتمــاع تبــادل الخبــرات واســتعراض أفضــل الممارســات: اإلســالم والصحــة 

االنجابيــة

ــم،  ــى، ونتعل ــًا نتعاف ــعار “مع ــت ش ــن تح ــي لالجئي ــوم العالم ــة الي احتفالي

ــق” ونتأل
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ــس  ــيدة بياتري ــة الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــد أبوالغي ــيد أحم ــتقبل الس اس
ــق التعــاون  ــاء تعمي ــاول اللق ــوب الســودان، وتن ــي بجن ــة والتعــاون الدول ــرة الخارجي خميســة وزي
المؤسســي بيــن الجامعــة العربيــة وجنــوب الســودان بحيــث يعكــس العالقــات التاريخيــة الوثيقة 

ــد ــة. المزي ــعوب المنطق ــات ش ــي وتطلع ــتقرار اإلقليم ــن واالس ــلم واألم ــم الس ــا يدع بم

أجــرى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، اتصــااًل برئيــس الــوزراء 
ــه  ــًا ل ــان، متمني ــي لبن ــدة ف ــة الجدي ــكيل الحكوم ــه بتش ــر تكليف ــي”، اث ــب ميقات ــي “نجي اللبنان

ــد ــه. المزي التوفيــق فــي مهمت

األمين العام يســتقبل وزيرة خارجية جنوب الســودان

األميــن العام ُيجري اتصااًل هاتفيــًا برئيس الوزراء اللبناني 

المكلف

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3007
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3006
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اجتمــع الســيد أحمــد أبــو الغيــط أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة مــع الســيد وانــغ يي مستشــار 
ــق  ــو معم ــى نح ــر عل ــات النظ ــادل وجه ــاع تب ــاول االجتم ــي، وتن ــة الصين ــر الخارجي ــة وزي الدول

حــول العالقــات العربيــة الصينيــة والقضايــا اإلقليميــة والدوليــة. المزيــد

تلقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة اتصــاال هاتفيــا من الســيد 
ــورات  ــاول التط ــية، تن ــة التونس ــرة بالجمهوري ــة والهج ــئون الخارجي ــر الش ــدي وزي ــان الجرن عثم
ــم  ــي ت ــية الت ــرارات الرئاس ــى الق ــت إل ــي أفض ــرة والت ــة األخي ــي المرحل ــس ف ــهدتها تون ــي ش الت

اإلعــالن عنهــا مؤخــراً. المزيــد

ألقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، كلمــة فــي الجلســة  التــي 
عقدهــا مجلــس األمــن لمناقشــة األزمــة الليبيــة، أكــد فيهــا أن الجامعــة العربيــة تعمل باســتمرار 
علــى تشــجيع اإلخــوة الليبييــن علــى االنتقــال مــن منطــق التنافــس إلــى منطــق التوافــق. نــص 

لكلمة ا

بيان مشــترك لألمين العام ووزيــر الخارجية الصيني

األميــن العام يتلقى اتصــاال من وزير خارجية تونس

األمين العام يشــارك في جلســة مجلس األمن لمناقشــة األزمة الليبية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3001
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3004
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2999
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2999
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ــة جلســة محادثــات مــع الســيد  ــدول العربي عقــد الســيد أحمــد ابوالغيــط، االميــن العــام لجامعــة ال
ــي  ــه ال ــش زيارت ــي هام ــك عل ــة وذل ــة الليبي ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم ــة، رئي ــد الدبيب عبدالحمي

ــد ــا. المزي ــي ليبي ــس األمــن حــول الوضــع ف ــي جلســة مجل ــورك للمشــاركة ف نيوي

التقــى الســيد أحمــد ابوالغيــط، االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد انطونيــو جوتيريــش  
ــس األمــن حــول الوضــع  ــي جلســة مجل ــك خــالل مشــاركته ف ــدة، وذل ــم المتح ــام لألم ــن الع - األمي
فــي ليبيــا، حيــث تباحثــا حــول عــدد مــن الموضوعــات والتطــورات االقليميــة الهامــة وســبل تنســيق 

المواقــف للتعامــل معهــا. المزيــد

األميــن العــام يجتمع مع رئيس الحكومــة الليبية في نيويورك

األميــن العام يبحث مع جوتيريــش التطورات االقليمية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3000
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2997
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ــي  ــالت ف ــوق الوحي ــتهدف س ــذي اس ــم ال ــي الغاش ــر االرهاب ــة  التفجي ــدول العربي ــة ال ــت جامع أدان
مدينــة الصــدر شــرقي بغــداد،  وأدى الــى ســقوط عــدد مــن المدنييــن األبريــاء مــا بين قتيــل وجريح، 
ــن.  ــا بالشــفاء العاجــل للمصابي ــا وتمنياته ــا ومواســاتها ألســر الضحاي وتعــرب عــن خالــص تعازيه

المزيــد

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األمين العــام لجامعة الــدول العربية، الســيد “نيكــوس ديندياس” 
ــق  ــس عم ــرة تفاهــم تعك ــان مذك ــع الطرف ــث وق ــة، حي ــة العام ــر األمان ــان بمق ــة اليون ــر خارجي وزي
العالقــات العربيــة – اليونانيــة، والرغبــة فــي االرتقــاء بهــا وتنويــع المجــاالت التــي تتناولهــا.  المزيــد

جامعــة الدول العربية تديــن التفجير االرهابي ببغداد

األميــن العام يســتقبل وزير خارجية اليونان ويوقــع معه مذكرة تفاهم

ــة  ــة الثامن ــه العادي ــوزراء العــرب لالتصــاالت والمعلومــات دورت ــس ال ــذي لمجل ــب التنفي ــد المكت عق
واألربعيــن عــن طريــق تقنيــة االتصــال المرئــي برئاســة جمهورية مصــر العربيــة، وناقــش االجتماع 
عــدة موضوعــات هامــة مــن بينهــا: مشــروع اتفاقيــة تبــادل البيانــات الجمركية بيــن الــدول العربية، 
والترشــيحات العربيــة لعضويــة مجلســي اإلدارة واالســتثمار باالتحــاد البريــدي العالمــي واالفريقــي، 

ومتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة اإلقليميــة للمنطقــة العربيــة. المزيــد

الــدورة العاديــة )48( للمكتب التنفيــذي لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3002
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2996
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3003
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ــرات واســتعراض أفضــل الممارســات: اإلســالم  ــادل الخب ــة اجتمــاع “تب ــدول العربي نظمــت جامعــة ال
والصحــة اإلنجابيــة” عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، بالتعــاون مــع منظمــة شــركاء مــن اجــل الســكان 
والتنميــة وصنــدوق األمــم المتحدة للســكان؛ وبمشــاركة أعضــاء المجلــس العربي للســكان والتنمية 

وعــدد مــن الخبــراء.  المزيــد

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة بالشــراكة والتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لألمم المتحدة لشــؤون 
الالجئيــن، احتفاليــة بمناســبة اليــوم العالمــي لالجئيــن تحــت شــعار “معًا نتعافــى، ونتعلــم، ونتألق” 
ــات  ــن الســيما أمــام تحدي ــى صمــود الالجئي ــة الضــوء عل ــة العامــة. وســلطت االحتفالي ــر األمان بمق

جائحــة كوفيــد-19.  المزيــد

اجتماع تبادل الخبرات واســتعراض أفضل الممارســات: اإلسالم 

االنجابية والصحة 

احتفاليــة اليــوم العالمي لالجئين تحت شــعار “معًا نتعافى، 

ونتألق” ونتعلم، 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3005
http://www.leagueofarabstates.net/ar/InFocus/Pages/InfocusDetails.aspx?RID=85


األمانة العامة
قطاع اإلعالم واالتصال

leagueofarabstates.net

youtube.com/leagueofarabstates

twitter.com/arableague_gs

facebook.com/arab.league 

flickr.com/leagueofarabstates/sets 

linkedin.com/company/league-of-arab-states

http://leagueofarabstates.net 
http://youtube.com/leagueofarabstates
http://twitter.com/arableague_gs
http://facebook.com/arab.league
http://flickr.com/leagueofarabstates/sets
http://linkedin.com/company/league-of-arab-states

