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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األمين العام يجري مشــاورات سياســية اســتعدادا للقمة العربية
األميــن العام يرحب بإعالن الجزائر إلنهاء االنقســام الفلســطيني

األميــن العــام فــي اتصال مع باتيلي: نعمل مع األمم المتحدة إلخراج ليبيا من االنســداد السياســي
جامعــة الــدول العربية ترحب بقرار الحكومة االســترالية

مؤتمر “التســامح والســالم والتنمية المســتدامة في الوطن العربي”
األميــن العام يســتقبل وزير الشــئون الخارجية الهنــدي ويؤكد: منتدى التعــاون العربي الهندي العام 

المقبــل في دلهي
األمين العام يشــارك في االجتماع التأسيســي لمجموعة الســالم العربي 

جامعــة الــدول العربية ترفض تصريحات رئيســة وزراء بريطانيا
الــدورة )38( لمجلس وزراء العدل العرب 

الــدورة العاديــة )33( لمجلس الوزراء العرب المســئولين عن شــئون البيئة
الــدورة )87( للمكتــب التنفيذي لمجلس وزراء اإلســكان والتعمير العرب 
اجتمــاع الــوزراء المعنييــن بالتعليم الفني والمهنــي في الدول العربية

الســفير حســام زكي يجري مباحثات مع مســاعدة وزير الخارجية األمريكي لشــؤون الشرق 
األدنى 

الســفير حســام زكي يؤكد: لبنان ال يتحمل الفراغ الرئاســي
رئيــس قطــاع االعالم واالتصال يشــارك في المؤتمر 14 التحــاد الصحفيين العرب
رئيس قطاع الشــؤون السياســية الدولية يلتقي األمين العام المســاعد للشــؤون 

السياســية والسياســة األمنية بالناتو
جامعــة الــدول العربية تحتفل بيــوم الوثيقة العربية 2022

المنتــدى العربي للمناخ في نســخته األولى
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ــة  ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد اب ــون الســيد احم ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ اســتقبل الرئي
ــي إطــار اجــراء مشــاورات سياســية  ــك ف ــة؛ وذل ــة الجزائري ــر الرئاســة بالعاصم ــة، بمق ــدول العربي ال
اســتعدادا للقمــة العربيــة المقــرر عقدهــا مطلــع الشــهر القــادم. واســتمع أبــو الغيــط بتقديــر لرؤيــة 
الرئيــس تبــون حــول األوضــاع العربيــة، ولمــا يمكــن أن تمثلــه القمــة المقبلــة مــن نقلــة نوعيــة فــي 

مســار العمــل العربــي المشــترك.        المزيــد

األمين العام يجري مشــاورات سياسية اســتعدادا للقمة العربية

الــدول العربيــة، بتوقيــع الفصائــل  العــام لجامعــة  الغيــط، األميــن  أبــو  رحــب الســيد أحمــد 
الفلســطينية، التــي اجتمعــت برعايــة الجزائــر، علــى وثيقــة “إعــالن الجزائــر” باعتبــاره تطــور مهــم 
ــى تحقيقهــا، مشــيدا  ــع جميــع العــرب إل ــي يتطل ــى طريــق تحقيــق المصالحــة الفلســطينية الت عل

ــد ــب.    المزي ــاز الطي ــذا االنج ــى ه ــل إل ــي التوص ــر ف ــه الجزائ ــت ب ــذي اضطلع ــدور ال بال

أجــرى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، اتصــااًل هاتفيــًا مــع الســيد 
“عبــداهلل باتيلــي”، الممثــل الخــاص للســكرتير العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة الدعــم األمميــة 
فــي ليبيــا، هنــأه خاللــه  بمباشــرة مهامــه مــن طرابلــس، معربــًا عــن ثقتــه فــي التعــاون لمواصلــة 

الجهــود الدوليــة واالقليميــة إلخــراج ليبيــا مــن حالــة االنســداد السياســي الحالــي.      المزيــد

األمين العام يرحب بإعالن الجزائر إلنهاء االنقســام الفلســطيني

األميــن العام في اتصال مع باتيلي: نعمل مــع األمم المتحدة إلخراج ليبيا 
السياسي من االنسداد 
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رحــب الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بقــرار الحكومــة األســترالية 
التراجــع عــن قــرار ســابق كانت قــد اتخذتــه أســتراليا باالعتــراف بالقدس الغربيــة عاصمة إلســرائيل، 
ــابقة.       ــة الس ــرار الحكوم ــح لق ــذا التصحي ــي ه ــا عل ــي اقدامه ــدة عل ــة الجدي ــكر للحكوم ــه الش ووج

المزيــد

جامعة الدول العربية ترحب بقرار الحكومة االســترالية

ــي  ــة فــي االجتمــاع التأسيس ــدول العربي ــن العــام لجامعــة ال ــو الغيــط، األمي شــارك الســيد أحمــد أب
لمجموعــة الســالم العربــي، التــي تضــم حوالــي )50( شــخصية عربيــة سياســية واقتصاديــة 
وأكاديميــة وفكريــة، وتهــدف إلــى دعــم الجهــود مــن أجــل إحــالل الســالم فــي بالدنــا العربيــة. وألقى 
ــا،  ــة بكامله ــة العربي ــي شــحذ اإلمكاني ــات الجســيمة تقتض ــا أن التحدي ــط كلمــة أكــد فيه ــو الغي أب
ــي  ــة ه ــة العربي ــوى. وأن الجامع ــا القص ــى حدوده ــدول إل ــات وال ــات المجتمع ــد طاق ــتلزم حش وتس

ــة   ــص الكلم ــترك.     ن ــي مش ــد عرب ــة ألي جه ــة الحاضن المظل

األمين العام يشــارك في االجتماع التأسيســي لمجموعة السالم العربي 

ــوبرامانيام  ــيد س ــة الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
ــق  ــة وعم ــن أهمي ــط ع ــو الغي ــرب أب ــد، وأع ــة الهن ــة بجمهوري ــئون الخارجي ــر الش ــانكار وزي جايش
ــة  ــات التجاري ــعب العالق ــى تش ــة إل ــد، إضاف ــي والهن ــم العرب ــط العال ــي ترب ــة الت ــط التاريخي الرواب

ــد ــن.     المزي ــن الجانبي ــط بي ــز الرواب ــي تعزي ــاهم ف ــي تس ــة الت والثقافي

األمين العام يســتقبل وزير الشــئون الخارجية الهندي ويؤكد: منتدى التعاون 
العربــي الهندي العام المقبل في دلهي

ــة  ــالم والتنمي ــامح والس ــوان “التس ــتوى بعن ــع المس ــرا رفي ــة مؤتم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
ــذي  ــالم. وال ــامح والس ــي للتس ــس العالم ــع المجل ــاون م ــي”، بالتع ــن العرب ــي الوط ــتدامة ف المس
ــى جهــود المؤسســات الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر  ــى إلقــاء الضــوء عل يهــدف إل
الحكوميــة فــي مكافحــة الكراهيــة والتعصــب، وألقــى الســيد أحمــد أبــو الغيط األميــن العــام لجامعة 

ــد ــة  ،  المزي ــص الكلم ــة.   ن ــة االفتتاحي ــي الجلس ــجلة ف ــة مس ــة، كلم ــدول العربي ال

مؤتمر “التســامح والســالم والتنمية المستدامة في الوطن العربي”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3667
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عقــد مجلــس وزراء العــدل العــرب دورتــه )38(، برئاســة المملكــة المغربيــة، بمدينــة إفــران، فــي وقت 
ــة وظاهــرة  ــة المنظم ــة الجريم ــال مكافح ــي مج ــرة ف ــات كبي ــة تحدي ــة العربي ــه المنطق ــهد في تش
ــاالت  ــي المج ــي ف ــي والدول ــاون العرب ــز التع ــو تعزي ــة نح ــوة هام ــكل خط ــا تش ــا أنه ــاب. كم االره
ــة بمكافحــة اإلرهــاب.     ــات العربيــة ذات الصل القانونيــة والقضائيــة، حيــث ناقشــت تفعيــل االتفاقي

المزيــد

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة، االجتمــاع )87( للمكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء اإلســكان والتعميــر 
ــة  ــعودية، الجمهوري ــة الس ــة العربي ــن: )المملك ــاركة كل م ــوزاري، بمش ــتوى ال ــى المس ــرب عل الع
الجمهوريــة  العــراق، ســلطنة عمــان،  الفيدراليــة، جمهوريــة  التونســية، جمهوريــة الصومــال 

ــد ــمية(.      المزي ــة الهاش ــة األردني ــعبية، المملك ــة الش ــة الديمقراطي الجزائري

عقــد اجتمــاع الــوزراء المعنييــن بالتعليــم الفنــي والمهنــي فــي الــدول العربيــة عبــر تقنيــة االتصال 
ــة التنمويــة االقتصاديــة  ــدورة الرابعــة للقمــة العربي ــذا لقــرار القــادة العــرب خــالل ال ــي، تنفي المرئ
ــر  ــة، بشــأن وضــع إطــار خطــة تطوي ــة اللبناني ــي عقــدت فــي الجمهوري ــة رقــم )64( الت واالجتماعي
ــا  ــات تنفيذه ــع آلي ــل ووض ــوق العم ــات س ــع احتياج ــق م ــي تتواف ــي والمهن ــم الفن ــاملة للتعلي ش

ــة.       المزيــد ــدول العربي ــى ال ومتابعتهــا وعرضهــا عل

الــدورة )38( لمجلس وزراء العدل العرب 

الــدورة )87( للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلســان والتعمير العرب 

اجتمــاع الوزراء المعنيين بالتعليم الفنــي والمهني في الدول العربية

عقــدت جامعــة الــدول العربيــة اجتمــاع الــدورة العاديــة )33( لمجلــس الــوزراء العــرب المســئولين عن 
شــئون البيئــة برئاســة المملكــة المغربيــة، واالجتمــاع )58( للمكتــب التنفيــذي برئاســة جمهوريــة 
ــدول  ــي ال ــاركة ممثل ــة، بمش ــة العام ــر األمان ــة، بمق ــة الفني ــاع )23( للجن ــة، واالجتم ــر العربي مص

العربيــة وعــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال شــئون البيئــة.     المزيــد

الدورة العادية )33( لمجلس الوزراء العرب المســئولين عن شــئون البيئة

أعــرب الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، عــن االنزعــاج الشــديد حيــال 
تصريحــات أدلــت بهــا رئيــس الــوزراء البريطانيــة “ليــز تــراس” مؤخــرا حــول نقــل ســفارة بريطانيــا 
ــي،  ــى القــدس، مؤكــدا رفــض الجامعــة العربيــة أليــة إجــراءات أحاديــة تمثــل خرقــا للقانــون الدول إل

ولوضعيــة القــدس التاريخيــة والقانونيــة.      المزيــد

جامعة الدول العربية ترفض تصريحات رئيســة وزراء بريطانيا

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3663
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 شــارك الســفير احمــد رشــيد خطابــي االميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع االعــالم واالتصــال فــي 
الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر 14 التحــاد الصحفييــن العــرب بالقاهــرة، بحضــور نخبــة مــن النقبــاء 
ــام   ــياق اله ــن الس ــفير ع ــدث  الس ــار ، تح ــذا االط ــي ه ــي. وف ــن العرب ــي الوط ــن ف ــار الصحفيي وكب
ــدور  ــي يشــهدها الحقــل الصحفــي واالعالمــي وال لهــذا المؤتمــر فــي ضــوء  التحــوالت البنيويــة الت
ــروح  ــا ب ــن أجله ــأت م ــي أنش ــة الت ــد النبيل ــة المقاص ــي خدم ــة ف ــة العريق ــذه المنظم ــوط به المن

ــد ــد .      المزي ــة والتجدي العزيم

رئيس قطاع االعالم واالتصال يشــارك فــي المؤتمر 14 التحاد الصحفيين 
العرب

ــرا  ــيدة بارب ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــاعد لجامع ــام المس ــن الع ــي األمي ــام زك ــفير حس ــتقبل الس اس
ليــف مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكــي لشــؤون الشــرق األدنــى. وعقــد الجانبــان جلســة مشــاورات 
تناولــت مجمــل التطــورات علــى الســاحتين العربيــة والدوليــة، وتداعيــات الحــرب فــي أوكرانيــا علــى 

تفاقــم األزمــات فــي المنطقــة.    المزيــد

الســفير حســام زكي يجري مباحثات مع مساعدة وزير الخارجية األمريكي 
لشؤون الشرق األدنى 

ــة،  ــات الهام ــة المحط ــي كاف ــان ف ــة لبن ــى مواكب ــة عل ــدول العربي ــة ال ــرص جامع ــن ح ــا م انطالق
ــي  ــي ف ــراغ رئاس ــي ف ــالد ف ــول الب ــى دخ ــتترتب عل ــي س ــرة الت ــات الخطي ــا للتداعي ــعارا منه واستش
حالــة عــدم انتخــاب رئيــس للجمهوريــة قبــل انتهــاء المهلــة الدســتورية، زار الســيد الســفير حســام 
زكــي األميــن العــام المســاعد، بتكليــف مــن الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام للجامعــة العربية 
ــادات السياســية حــول االســتحقاق الرئاســي القــادم، والنظــر فــي  ــان، بهــدف استشــراف آراء القي لبن

ــي منــه البــالد.    المزيــد ــذي تعان ســبل معالجــة االنســداد السياســي ال

الســفير حســام زكي يؤكد: لبنان ال يتحمل الفراغ الرئاسي
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نظمــت جامعــة الــدول العربيــة احتفاليــة بمناســبة يــوم الوثيقــة العربيــة تحــت رعايــة الســيد أحمــد 
أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بالتنســيق مــع الفــرع اإلقليمــي العربــي للمجلس 
الدولــي لألرشــيف،  بمشــاركة المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ، ورئيــس 
ــمية  ــة الرس ــخصيات العربي ــن الش ــدد م ــيف، وع ــي لألرش ــس الدول ــي للمجل ــي العرب ــرع اإلقليم الف
والعامــة، والمندوبيــن الدائميــن للــدول العربيــة األعضــاء بالجامعــة العربيــة، ورؤســاء دور األرشــيف 

ومراكــز التوثيــق العربيــة، ونخبــة مــن الوثائقييــن العــرب.      المزيــد

ــد بــن محمــد منــزالوي، األميــن العــام المســاعد للشــؤون السياســية الدوليــة  اســتقبل الســفير خال
بجامعــة الــدول العربيــة، الســفيرة بيتينــا كادينبــاش، األميــن العــام المســاعد للشــؤون السياســية 

والسياســة األمنيــة لحلــف األطلســي )الناتــو(، بمقــر األمانــة العامــة.      المزيــد

جامعة الدول العربية تحتفــل بيوم الوثيقة العربية 2022

رئيس قطاع الشــؤون السياســية الدولية يلتقي األمين العام المساعد 
للشؤون السياســية والسياسة األمنية بالناتو

ــة  ــدول العربيــة والشــبكة العربيــة للمنظمــات األهليــة، بالشــراكة مــع وزارة البيئ عقــدت جامعــة ال
ــة،  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــد”، والمجل ــة “أجفن ــي للتنمي ــج العرب ــج الخلي ــة، وبرنام المصري
المنتــدى العربــي للمنــاخ فــي نســخته األولــى تحــت شــعار “معــا لتعزيــز إســهام المجتمــع المدنــي 
فــي العمــل المناخــي واالســتدامة”، وذلــك تحــت رعايــة وبحضــور صاحــب الســمو الملكــي األمير عبد 
العزيــز بــن طــالل آل ســعود، رئيــس برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة “أجفنــد” ورئيــس المجلــس 
ــة.      ــة مصــر العربي ــة - جمهوري ــرة البيئ ــورة ياســمين فــؤاد وزي ــة، والدكت ــة والتنمي ــي للطفول العرب

المزيــد

المنتدى العربي للمناخ في نســخته األولى
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