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التوقيــع على اتفاقية المرحلة الثالثة من »مشــروع المرأة واألمن والســام«

مقابلــة األميــن العام مع قناة RT: الجامعة العربيــة وتحديات المرحلة

الجامعــة العربيــة تؤكــد على أهمية توافق األطراف في الصومــال على عقد االنتخابات 

األمين العام ُيدين االعتداءات اإلســرائيلية على الفلســطينيين في القدس الشــرقية

األمين العام يســتقبل المبعوث األممي لعملية الســام في الشــرق األوســط ويحذر من التطرف 
اليميني ضد الفلســطينيين

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم العالمــي للملكية الفكرية

البيان المشــترك الصادر عــن اجتماع رباعية المنظمــات الدولية حول ليبيا

األميــن العام يســتقبل المبعوث األممــي لليمن ويحذر من خطورة اســتمرار الهجمات على مأرب
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ــاة   ــامل للقن ــث ش ــة بحدي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط االمي ــو الغي ــد اب ــيد احم ــى الس أدل
الفضائيــة الروســية RT  اســتعرض فيــه بالتحليــل  رؤيتــه  البــرز قضايــا المنطقــة وفــي مقدمتهــا 

ــط . ــرق االوس ــي الش ــراع ف ــر الص ــل جوه ــا تظ ــد انه ــذي اك ــطينية ال ــة الفلس القضي

 وفــي هــذا الصــدد ، اعتبــر أنــه بقــدر مــا يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي رفــض االســتفزازات  
االســرائيلية فــي القــدس الشــرقية فإنــه مطالــب بإيــاء الصــدارة إلنهــاء هــذا الصــراع وايجاد تســوية 
علــى اســاس حــل الدولتيــن ، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن حقــه المشــروع  فــي االرض والدولة 

ــى ان جميــع الــدول العربيــة ودون اســتثناء ملتزمــة بالمبــادرة العربيــة للســام . مشــددا عل

 وحــول تطــورات ازمــة “ ســد النهضــة “ تطــرق االميــن العــام  لألهميــة االســتراتيجية لحمايــة األمــن 
ــف  ــد المواق ــأن تأيي ــي 2020 بش ــة  ف ــس الجامع ــرار مجل ــى ق ــيرا إل ــن مش ــن عربيي ــي لبلدي المائ
المصريــة الســودانية ومطالبــة  إثيوبيــا بضــرورة االلتــزام بأحــكام القانــون الدولــي وعــدم المســاس 

ــة . بالحصــص المقــررة وفــق المعاهــدات ذات الصل
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ــى دعــوة مــن جامعــة الــدول العربيــة، عقــد االجتمــاع الســادس للجنــة الرباعيــة بشــأن  بنــاء عل
ليبيــا بمشــاركة جامعــة الــدول العربيــة، واألمــم المتحدة، واالتحــاد االفريقــي، واالتحــاد األوروبي، 

عــن طريــق تقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعــد. المزيــد

البيــان المشــترك الصادر عن اجتماع رباعيــة المنظمات الدولية 

ليبيا حول 

ــه  ــت ل ــا تعرض ــل م ــي ظ ــة ف ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة الوطني ــآل الدول ــع وم ــوص  واق وبخص
مــن اســتنزاف لمقدراتهــا وضــرب الســتقرارها وإضعــاف لنســيجها الوطنــي فــي ســياق تداعيــات 
ــة  ــال الســتعادة  قــوة الدول ــق االنتق ــي تحقي ــه ف ــي “ اعــرب  عــن ثقت ــع العرب ــمي “ بالربي ــا س م
الوطنيــة العربيــة  والتصــدي لاطمــاع الخارجيــة  المهــددة بوجــه إنســاني منســجم مــع مبــادئ 
ــة  ــوات الداعي ــت الدع ــد تهاف ــياق ، اك ــذا الس ــي ه ــان .وف ــوق االنس ــرام حق ــون واحت ــيادة القان س
ــم  ــى االقلي ــة  عل ــاوالت الهيمن ــتفراد ومح ــات االس ــة نزع ــى خلفي ــة عل ــة  العربي ــاء الجامع إللغ

ــي. العرب

كمــا تطــرق األميــن العــام لتجليــات الشــراكة االســتراتجية  القائمــة بيــن روســيا  والعالــم العربــي 
والحــرص المتبــادل علــى التشــاور السياســي المنتظــم بيــن الجانبين معلنــا ان االجتمــاع المقبل 
بيــن  وزراء  الخارجيــة العــرب ونظيرهــم الروســي مــن المقــرر ان ينعقــد  بالمغــرب فــي اكتوبــر 

. 2021

 وبخصــوص مســألة عــودة ســوريا للجامعــة العربيــة قــال ان االمــر لــم يحســم فــي غيــاب توافــق 
ــن  ــة بي ــدة توافقي ــتورية  وقاع ــة دس ــاد ارضي ــأن ايج ــن ش ــدا ان م ــاء ، مؤك ــدول االعض ــن ال بي

الحكــم والمعارضــة قــد يكــون عامــا مســاعدا فــي هــذا االتجــاه .

ــام  ــن الع ــي االمي ــام زك ــفير  حس ــرة للس ــة  االخي ــن المهم ــا م ــة ، انطاق ــة اللبناني ــول االزم وح
المســاعد  لبيــروت واتصاالتــه المكثفــة مــع  مختلــف الفرقــاء ، أكــد األميــن العــام ان الحــل يظــل 
بيــد اللبنانييــن انفســهم لعبــور االزمــة التــي يعانــي منهــا بلدهــم  مناشــدا كل القيــادات بــذل 

ــى توافــق وطنــي حقيقــي. جهــد اكبــر  للتوصــل ال

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2863
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 اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العام لجامعــة الــدول العربية، الســيد “تور وينســاند” 
مبعــوث األمــم المتحــدة للســام فــي الشــرق االوســط. وصــرح مصــدر مســئول باألمانــة العامــة 
للجامعــة أن اللقــاء تنــاول التطــورات األخيــرة فــي القــدس وغــزة، ومجمــل األوضــاع في فلســطين 

وإســرائيل، وســبل وفــرص إحيــاء المحادثــات السياســية بيــن الطرفيــن. المزيــد

  أدان الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، اعتــداءات المســتوطنين 
ــدًا  ــس، مؤك ــة أم ــرقية ليل ــدس الش ــي الق ــطينيين ف ــد الفلس ــرائيلي ض ــال اإلس ــوات االحت وق
ــام  ــر األي ــدس عب ــي الق ــد ف ــت تتصاع ــود ظل ــن اليه ــب المتطرفي ــن جان ــتفزاز م ــرة االس أن وتي

ــد ــجعها. المزي ــتوطنين وتش ــم المس ــي جرائ ــال تحم ــة االحت ــة، وأن دول الماضي

األمين العام يســتقبل المبعوث األممي لعملية الســام في 

الشــرق األوســط ويحذر من التطرف اليميني ضد الفلســطينيين

األمين العام ُيدين االعتداءات اإلســرائيلية على الفلســطينيين 

في القدس الشرقية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2870
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2867
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األمين العام يســتقبل المبعوث األممــي لليمن ويحذر من 

خطورة اســتمرار الهجمات على مأرب
اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد “مارتــن جريفيــث” 
المبعــوث األممــي لليمــن، وذلــك بمقــر األمانــة العامــة للجامعــة، حيــث تنــاول اللقــاء آخر مســتجدات 
األزمــة اليمنيــة، خاصــة فــي ضــوء التصعيــد العســكري الــذي يمارســه الحوثيــون ضــد مدينــة مأرب. 

لمزيد  ا

  جــددت جامعــة الــدول العربيــة دعوتهــا إلــى كافــة األطــراف فــي الصومــال إلــى التحلــي بالمرونة 
السياســية فــي ســبيل التوصــل إلــى توافــق وطنــي عريــض لعقــد االنتخابــات الرئاســية 

ــد ــاد. المزي ــي الب ــة ف ــة المؤجل والبرلماني

الجامعــة العربية تؤكد علــى أهمية توافق األطراف في 

الصومــال على عقد االنتخابات 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2869
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2873
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تشــارك جامعــة الــدول العربيــة العالــم فــي االحتفــال باليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة والــذي 
ــرة  ــه فــي هــذه الســنة تحــت شــعار” الشــركات الصغي يوافــق يــوم 26 ابريــل، ويتــم االحتفــال ب
ــة  ــدول العربي ــة ال ــد جامع ــوق”، وتؤك ــى الس ــكارك إل ــل اف ــة: نق ــة الفكري ــطة والملكي والمتوس
علــى أهميــة دعــم وتعزيــز المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة القائمــة علــى االبتــكار مــن اجــل 
ــة  ــى الفقــر ودعــم التنمي ــى العيــش وانقــاذ االنســان مــن خــال القضــاء عل ــة القــدرة عل مواصل

بكافــة اشــكالها. المزيــد

بيــان جامعة الدول العربية بمناســبة اليــوم العالمي للملكية 

ية الفكر

ــة –  ــو غزال ــاء أب ــفيرة/ د. هيف ــي الس ــة ف ــة ممثل ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت األمان أبرم
األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، اتفاقيــة المرحلــة الثالثــة مــن 
“مشــروع المــرأة واألمــن والســام”  فــي إطــار التعــاون القائــم بيــن جامعــة الــدول العربيــة وهيئــة 

ــد ــرأة. المزي ــدة للم ــم المتح األم

ــى الطلبــة العــرب فــي األراضــي العربيــة المحتلــة  عقــدت لجنــة البرامــج التعليميــة الموجهــة ال
ــة  ــة باألمان ــة المحتل ــي العربي ــطين واألراض ــاع فلس ــن قط ــم م ــا )103(، بتنظي ــال دورته أعم
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة عــن طريــق تقنيــة االتصــال المرئــي عــن بعد، بمشــاركة الســادة 

أعضــاء اللجنــة. المزيــد

التوقيــع علــى اتفاقية المرحلة الثالثة من »مشــروع المرأة 

واألمن والسام«

عقــد الدورة )103( للجنــة البرامج التعليميــة الموجهة للطلبة 

العرب في األراضــي العربية المحتلة

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2868
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2875
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=2874
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