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 رنامج عمـلب

 ( جمللس جامعـة الدول العربية 157اجتمـاع الدورة العادية )

 املستوى الوزاريعلى 
*

 

 (2022 مارس/آذار 9 األربعاء :)القاهرة
ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

 

 (3+2قاعة ) .[2+ رئيس الوفداالجتماع التشاوري ] [12:  00   - 11:  00  سعت] 

( جمللــس جامعــة الــدول  157اجللســة االفتتاةيــة لعمــال الــدورة العاديــة )  [12:  50  -  12 :00  ســعت] 

 القاعة الكربى( )(4+1)  : )علنية(العربية على املستوى الوزاري

معــالا الخــلد الــأحمدر اصمــأ حادــر الم مــأ الخــجاة ووزــر ال ار لــ  وووزــر كلمــ   ▪
ــر الــدور ــ  لخــمول مال ــأبال كالدحالــ ءاالأول ــر ال ــ  -  وووز ــ  اليدز  رئاســ  - دول

 (.156) الساكق الأورة 
ــأحمدر د ــأ ح يدص  ــ معــالا كلمــ   ▪ ــرب   – ال ــ  والميم ــر ال ار ل ــ   – ووز الامهدرز

 .(157) ال الل  رئاس  الأورة - الل ناحل 
 األم   العام لاامع  الأول العربل . الس أ اصمأ ايد الغلطمعالا كلم   ▪

 الض دف:

وح ــا األمــ   العــام لممــة المم ــأة والم ــد  العـــام  –رزنــا لســ أ ب ل ــ   وااكلمــ   ▪
 .لدحال  األوحروا

للامهدرز   ال ار ل  والميمرب  ووزر  الأحمدر د أ ح يدص   معالا  غأاء يقلمه  [14:  45 - 13:  45] سعت 
)رئاس  المالر( دلى شرف السادة ووراء ال ار ل  ورؤساء الدبدد والض دف.    الل ناحل   [4+1] اد  األحألسل ()الق

 

 (مغلقة)  للمجلس. الوىلجلسة العمل  [15:  20 - 14:  50] سعت 

 ادمماد مخرول  أول ادمال المالر. ▪
ــى  ▪ ـــ  مــ  جـــ ا مالــر الاامعــ  دل ادممــاد القـــرارام المربددـــ  للســـادة ووراء ال ار  

 .7/3/2022مسمدى المنأوب   الأائم   الذي دقأ يمارزد 
 لقرارام المربدد  للسادة الدوراء لل   ب ها.ادمماد مخارزع ا ▪

 .اختتام أعمال اجمللس  [ 15:  25 ] سعت 

 .مؤمتر صحفي  [ 15 : 35 ] سعت 

ومعـــالا األمـــ   العـــام  لامهدرزـــ  الل ناحلـــ ل والميمـــرب  ووزـــر ال ار لـــ  ]معـــالا     لاامع  الأول العربل [.
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دلى هامش ادمال الأورة العادي : اما مماد *

ل وســ ا المخــأي العربلــ  الرباةلــ  المعنلــ  كمماكعــ  ألزــدرام األومــ  مــع   ــرا اللانــ  الدوارزــ ا ممــال  9/3/2022 األربعاء -
مخــر،  ،الج ــرز  ،اإلمــارام، "رئاســ  اللانــ " الســعددي بــا الخــمول الأاتللــ  للــأول العربلــ  ) لمــأتهألها

 (2+ 1) (.1)جاد  واألم   العام( 
 ا ممـال اللانــ  العربلــ  الدوارزــ  المعنلـ  كمماكعــ  المــأتهم المرحلــ  بـا الخــمول الأاتللــ  للــأول العربلــ  9/3/2022األربعاء  -

 (2+ 1) (.1اإلمارام، الج رز ، السعددي ، العراق، واألم   العام( جاد  )مخر "رئاس  اللان "، )

 ان  الدوارز  العربل  المعنل  كـالم ر  لدفـا اإل ـراءام اإلسـرائ لل  بـا مأ نـ  القـأس الم ملـ للا ممال ا 9/3/2022األربعاء  -
ألدحر كخـ مها رئاسـ  القمـ   زر، مخر، الميرب،السعددي ، بلسز  ، ج الازائر، ،رئاس  اللان " األردل)

 (2+ 1) (.1جاد  ) "(العربل  والعضد العربا با مالر ا م ، واألم   العام

 (0037ب) - 04(/22/03)01/157ج
 

 [ 09:  30ع  : ــــ] س
 

 

 [ 10:  00] ســــع  :
 

 المانة العامة

 أمانة شؤون جملس اجلامعة

 ـــــــــــــ

 [ 10:  30ع  : ــــ] س
   9/9/2021ال ملر 

 
 


