
العدد لكمة 

 احتضنـــت بغـــداد فـــي نهاية 
اجتماعات   2022 مارس  شـــهر 
للجنـــة   96 العاديـــة  الـــدورة 
العربـــي  لاعـــام  الدائمـــة 
للمكتب   14 العاديـــة  والـــدورة 
التنفيـــذي برعايـــة كريمة من 
بجمهوريـــة  الـــوزراء  رئيـــس 

. ق ا لعر ا
وقد شـــكلت هـــذه االجتماعات 
مناقشـــات   الجـــراء  فرصـــة 
تطوير  ســـبل  حول  مستفيضة 
التعـــاون االعامـــي فـــي ظل  
التـــي  واألوضـــاع  المتغيـــرات 
تشـــهدها المنطقـــة العربيـــة 
علـــى المســـتويات السياســـية 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
للتعاطـــي  الملحـــة  والحاجـــة 
معهـــا وفـــق مقاربـــة اعامية 

واقعيـــة وخاقـــة.
مقتضيـــات  مـــع   وتمشـــيا   
وزراء  لمجلس  األساسي  النظام 
المكتب   أوصى  العـــرب  االعام 
التنفيذي  بمبـــادرة من  األمانة 
الدائمة  اللجنة  العامة ورئاســـة 
بضـــرورة  العربـــي  لاعـــام 
ضمان مشـــاركة فاعلـــة للدول 
االعضـــاء في هـــذه اللجنة من 
االعام  اجهـــزة  رؤســـاء  خال 
الدول  فـــي  المختصين  وكبـــار 
قيـــام  يؤمـــن  بمـــا  االعضـــاء 
المنوط  بالـــدور  اآلليـــة  هـــذه 
األمثـــل.  الوجـــه  علـــى   بهـــا 
قطـــاع  فـــإن  هنـــا،  ومـــن 
االعـــام واالتصـــال اذ يثمـــن 
هـــذه الخطـــوة يؤكـــد  كامل 
والتعاون  للتنســـيق  االستعداد 
مع الـــدول األعضاء والمنظمات 
لمهام  الممارســـة  واالتحـــادات 

 االعام العربي ..
مقاربة جديدة 

تجســـيد   أجـــل  مـــن  إعاميـــة 
هـــذا التوجـــه الطمـــوح ،وفـــق 
عليهـــا،  المتعـــارف  االجـــراءات 
للعمل  جديـــدة  انطاقة  إلعطاء 

المشـــترك. االعامـــي 
ذلكم أن اللجنة  الدائمة لاعام 
رئاســـتها  أســـندت  التي  العربي 
لمجلس  االخيـــرة  الـــدورة  خال 
الجامعة على المســـتوى الوزاري 
لاعامي القدير د.نبيل جاســـم 
التحفيز  فـــي  الرحى  تظل قطب 
اعامي   محتـــوى  بلـــورة  علـــى 
يمتلك  وذو مصداقيـــة  تعـــددي 
العربي  منه  المتلقي ســـواء  ثقة 
أو اآلخـــر عبر العالـــم  من خال 
الدول  جامعـــة  ومكاتب  بعثـــات 

 . بية لعر ا
،الرئاســـة   للعـــراق  فشـــكرا    
الترتيبـــات  علـــى  الدوريـــة، 
الجهات  المتخـــذة من  التنظيمية 
المختصة  إلنجاح هذه  االعامية 
بتوصيات  والخـــروج  االجتماعات 
عمليـــة ذات مغـــزى منهـــا على 
الدعـــم  مواصلـــة   الخصـــوص 
االعامي للقضية  الفلســـطينية 
وتحديـــث  المحتلـــة،  والقـــدس 
وثيقتي االســـتراتيجية االعامية 
االعامـــي  التحـــرك  وخطـــة 
العربي بالخـــارج ، وكذا تكريس  
دور االعـــام العربـــي في تنفيذ 
المســـتدامة  التنميـــة  أجنـــدة 
اإلرهاب  ظاهرة  ومحاربة   ،2030
والتطـــرف ، فضـــا عـــن ادراج  
التربيـــة االعامية فـــي المنهاج 
التعليمـــي، والتعامل مع كبريات 
على  اعتمادا  الرقمية  الشـــركات 
المعنية  الخبـــراء  لجنة  خاصات 

المشروع. بدراســـة 

عناوين النشرة

األمانة العامة
قطاع اإلعالم واالتصال

نشرة إعالمية

األمين العام يرحب بإنشــاء مجلس القيادة 
اليمن  الرئاسي في 

وفــد وزاري عربي لبحث األزمة في 
العام أوكرانيا بمشاركة األمين 

األمين العام يرحب بالهدنة اإلنســانية 
في اليمن ويؤكد أن الحل السياســي يظل 

الوحيد لحل األزمة السبيل 

األمين العام  يشــارك في عدد من 
الفعاليــات  ضمن القمة العالمية 

بدبي للحكومات 

األمين العام يســتقبل المبعوث األممي 
إلى السودان

التعــاون بين األمم المتحدة وجامعة 
العربية الدول 

الجامعــة العربية أمام مجلس األمن: الحل 
الحقيقي لألزمة اإلنســانية في سوريا لن 

يكون إال عبر تســوية سياسية شاملة

جامعة الدول العربية تشــارك في أعمال 
الــدورة )66( للجنة وضع المرأة بنيويورك 

اجتماعــات اللجنة الدائمة لإلعالم العربي 
والمكتــب التنفيذي لمجلس وزراء االعالم 

العرب

الــدورة العادية )56( لمجلس وزراء الصحة 
التنفيذي ومكتبه  العرب 

العدد 24

السفير أحمد رشيد خطابي 
االمين العام المساعد    

رئيس قطاع اإلعام واالتصال
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ــي  ــانية الت ــة اإلنس ــة، بالهدن ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــب الس رح
ــة العظمــي مــن ســكان  ــة الغالبي ــة تســتجيب لرغب ــة عليهــا، وأكــد أن الهدن وافقــت األطــراف اليمني
اليمــن الذيــن تفاقمــت معاناتهــم بســبب الحــرب المســتمرة منــذ ســبع ســنوات، معربــا عــن تقديــره 
ــى  ــل إل ــى التوص ــراف عل ــاعدة األط ــي مس ــن، ف ــي لليم ــوث األمم ــدة، والمبع ــم المتح ــود األم لجه
الهدنــة. وأكــد األميــن العــام علــى أن الحــل السياســي يظــل الســبيل الوحيــد إلنهــاء األزمــة اليمنيــة، 
ــرا أن  ــاض، ومعتب ــتضيفها الري ــي تس ــة الت ــة- اليمني ــاورات اليمني ــدد بالمش ــذا الص ــي ه ــا ف مرحب
ــن،  ــاء اليمنيي ــن دم ــذي يحق ــل، ال ــذا الح ــق ه ــق تحقي ــى طري ــوة عل ــل خط ــاورات تمث ــذه المش ه

ــد ــتقرار لبلدهــم.    المزي ــد االس ويعي

أعــرب الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، عن ترحيبــه بإصــدار الرئيس 
اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي قــرارًا بتشــكيل مجلــس قيــادة رئاســي، وبنقــل كافــة صاحياتــه 
ــات رئيــس  ــة، وتفويضــه بكامــل صاحي ــا التنفيذي ــة وآليته ــادرة الخليجي ــه، وفــق الدســتور والمب ل
الجمهوريــة، وأكــد دعمــه لمجلــس القيــادة الجديــد، كتجســيد للشــرعية اليمنيــة، معربــا عــن أملــه 

فــي أن يقــود هــذا المجلــس البــاد نحــو تحقيــق الســام.    المزيــد

األمين العام يرحب بالهدنة اإلنســانية في اليمن ويؤكد أن الحل السياســي 
يظل الســبيل الوحيد لحل األزمة

األمين العام يرحب بإنشــاء مجلس القيادة الرئاســي في اليمن

التقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربية ضمــن الوفــد الــوزاري العربي 
الــذي يمثــل مجموعــة االتصــال التــي شــكلها مجلــس الجامعة لبحــث األزمة فــي اوكرانيــا وتداعياتها 
ــدا،  ــا ببولن ــة أوكراني ــر خارجي ــكو، ووزي ــيا بموس ــة روس ــر خارجي ــن وزي ــة، كا م ــدول العربي ــى ال عل
ــات  ــار المفاوض ــه لمس ــة، ودعم ــاء األزم ــار وإنه ــاق الن ــف إط ــرورة وق ــى ض ــي عل ــد العرب ــد الوف وأك
ــى  ــة اســتمرار التنســيق للحفــاظ عل ــى أهمي ــوزراء العــرب عل المباشــرة بيــن الجانبيــن. كمــا أكــد ال
ــادرة  ــم بالمغ ــب منه ــن يرغ ــور م ــهيل عب ــا، وتس ــي أوكراني ــودة ف ــة الموج ــات العربي ــامة الجالي س

إلــى الــدول المجــاورة.   المزيــد

وفد وزاري عربي لبحث األزمة في أوكرانيا بمشــاركة األمين العام

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3389
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3395
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3392
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ــات  ــي عــدد مــن الفعالي ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب شــارك الســيد احم
ــارات  ــة اإلم ــي بدول ــة دب ــا مدين ــي احتضنته ــة للحكومــات 2022، الت المقامــة ضمــن القمــة العالمي
ــاخ فــي منطقــة الشــرق األوســط  ــح األميــن العــام أعمــال أســبوع المن ــة المتحــدة، فقــد افتت العربي
ــى إقامــة هــذا  ــه عل ــي مســتهل كلمت ــام ف ــن الع ــى األمي ــى، وأثن ــه األول ــي دورت ــا ف وشــمال أفريقي
ــبل  ــول الس ــاش ح ــراء النق ــم إلث ــق العال ــي مناط ــرار باق ــى غ ــة عل ــة العربي ــي المنطق ــبوع ف االس

ــد  ــة.    المزي ــدول العربي ــى ال ــي عل ــر المناخ ــر التغيي ــة مخاط ــى لمجابه المثل
كمــا شــارك األميــن العــام فــي افتتــاح أعمــال منتــدى االدارة الحكوميــة العربيــة، بكلمــة أكــد فيهــا 

ــى أهميــة االدارة الحكوميــة باعتبارهــا قاطــرة نجــاح ألي مشــروع نهضــوي.     المزيــد عل
وأشــاد أحمــد أبــو الغيــط، فــي ختــام مشــاركته فــي القمــة العالميــة للحكومــات، وخال حفل تســليم 
ــات المنظمــة لهــذه المســابقة  ــه الجه ــذي قامــت ب ــد ال ــادة االعمــال، بالجه ــي العــرب لري ــز رال جوائ
ــاريعهم.    ــم ومش ــتعراض مواهبه ــي الس ــباب العرب ــتثنائية للش ــة اس ــة منص ــي إتاح ــم ف ورغبته

المزيــد

األمين العام  يشــارك في عدد من الفعاليــات  ضمن القمة العالمية 
بدبي للحكومات 

ــة الســيد فولكــر بيرتــس  ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي اســتقبل الســيد أحمــد أب
ــم  ــة لدع ــدة المتكامل ــم المتح ــة األم ــس بعث ــدة، رئي ــم المتح ــام لألم ــن الع ــاص لألمي ــل الخ الممث
ــول  ــر ح ــات النظ ــادل وجه ــاء تب ــهد اللق ــث ش ــس(، حي ــودان )يونيتام ــي الس ــة ف ــة االنتقالي المرحل
ــة  ــدوث انفراج ــدم ح ــن ع ــه م ــن قلق ــاء ع ــال اللق ــام خ ــن الع ــرب األمي ــودان. وأع ــي الس ــاع ف األوض
ــاد  ــهدها الب ــي تش ــتقرار الت ــدم االس ــة ع ــل حال ــي ظ ــيما ف ــة الس ــى اللحظ ــودانية حت ــية س سياس

ــد  ــدة.   المزي ــف األصع ــى مختل عل

األمين العام يســتقبل المبعوث األممي إلى السودان

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3377
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3381
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3383
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3387
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شــاركت جامعــة الــدول العربيــة فــي جلســة عقدهــا مجلــس األمــن حــول األزمــة االنســانية الســورية 
ــوث  ــاركة المبع ــن، وبمش ــس األم ــي بمجل ــو العرب ــدة العض ــة المتح ــارات العربي ــة االم ــة دول برئاس
األممــي لســوريا الســيد جيــر بيدرســون، وألقــى الســفير حســام زكــي األميــن العــام المســاعد كلمــة، 
ــع  ــى المجتم ــة عل ــات إضافي ــرض تحدي ــي تف ــرة الت ــة الخطي ــات العالمي ــى االضطراب ــا ال ــار فيه أش
الدولــي وخطــط اســتجابته لألزمــات اإلنســانية، موضحــا أن األزمــة الســورية لــن تكــون بمنــأى عــن 
المشــهد القاتــم، الــذي يلقــي بظالــه علــى حالــة الســلم واألمــن الدولييــن.  المزيــد، نــص الكلمــة

الجامعــة العربية أمام مجلس األمن: الحل الحقيقي لألزمة اإلنســانية في 
ســوريا لن يكون إال عبر تسوية سياسية شاملة

شــارك الســيد احمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي جلســة مجلــس األمــن 
ــوزاري لبحــث ســبل تعزيــز التعــاون بيــن الجامعــة العربيــة ومجلــس األمــن فــي  ــى المســتوى ال عل

مجــال حفــظ الســلم واألمــن الدولييــن وتعزيــز االســتقرار فــي المنطقــة العربيــة.   المزيــد
ــم  ــام لألم ــن الع ــش، األمي ــو جوتيري ــيد أنطوني ــع الس ــات م ــة محادث ــام جلس ــن الع ــد األمي ــا عق كم
المتحــدة، تناولــت التطــورات علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة، وفــي مقدمتهــا مســتجدات 
الحــرب فــي أوكرانيــا وانعكاســاتها علــى االقتصــاد العالمــي بشــكل عــام وعلــى المنطقــة العربيــة 

ــد ــاص.   المزي ــكل خ بش

التعاون بين األمــم المتحدة وجامعة الدول العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3372
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3373
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3365
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3370
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ـــ األميــن العام المســاعد،  شــاركت جامعــة الــدول العربيــة  بوفــد برئاســة الســفيرة هيفــاء أبــو غزالــةـ 
رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، فــي أعمــال الــدورة )66( للجنــة وضــع المــرأة، بنيويورك برئاســة 
المندوبــة الدائمــة لجنــوب إفريقيــا، تحــت عنــوان “تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي إطــار تغير 

المنــاخ والسياســيات  والبرامــج للحــد مــن مخاطــر البيئــة والكــوارث”.   المزيــد

برئاســة جمهوريــة العــراق، اســتضافت بغــداد اجتماعــات الــدورة العاديــة )96( للجنــة الدائمــة 
لإلعــام العربــي والــدورة العاديــة )14( للمكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء االعــام العــرب، بمشــاركة 
الــدول األعضــاء والمنظمــات واالتحــادات الممارســة لمهــام اعاميــة، ووفــد األمانــة العامــة برئاســة 
الســفير أحمــد رشــيد خطابــي ــــ األميــن العــام المســاعد، رئيــس قطــاع االعــام واالتصــال. وتضمــن 
ــدس  ــطينية والق ــة الفلس ــم القضي ــها دع ــى رأس ــة وعل ــود الهام ــن البن ــة م ــال جمل ــدول األعم ج
المحتلــة إعاميــا.  وأكــد األميــن العــام المســاعد فــي كلمتــه فــي افتتــاح اجتمــاع المكتــب التنفيــذي 
ــل  ــى التفاع ــادرة عل ــورة ق ــة متط ــة عربي ــة إعامي ــيخ منظوم ــود لترس ــق الجه ــة تناس ــى أهمي عل
مــع التحــوالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة، تســاهم فــي 
حمايــة األمــن القومــي، والدفــاع عــن المصالــح العليــا العربيــة، وفــي محاربــة االرهــاب ونشــر ثقافــة 

ــد ــة المســتدامة 2023.    المزي ــق أهــداف التنمي التســامح والعيــش المشــترك وتحقي

جامعة الدول العربية تشــارك فــي أعمال الدورة )66( للجنة وضع المرأة 
بنيويورك 

اجتماعــات اللجنة الدائمة لإلعالم العربــي والمكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء االعالم العرب

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3366
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3379
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عقــدت جامعــة الــدول العربيــة اجتماعــات الــدورة العاديــة )56( لمجلــس وزراء الصحــة العــرب، حيــث 
ــة  ــة الجزائري ــلمت الجمهوري ــوزاري، وتس ــس ال ــم المجل ــري، ث ــذي التحضي ــب التنفي ــد المكت انعق
الديمقراطيــة الشــعبية رئاســة أعمــال هــذه الــدورة مــن الجمهوريــة التونســية، وترأســت جمهوريــة 

مصــر العربيــة أعمــال المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الصحــة العــرب.   المزيــد

الــدورة العادية )56( لمجلس وزراء الصحــة العرب ومكتبه التنفيذي

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3364
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