
العدد لكمة 

االقتحامـــات    اســـتمرار  أمـــام 
االســـرائيلية  لألماكن المقدسة 
المســـجد  محيط  فـــي  وخاصة 
الحـــرم   / المبـــارك  االقصـــى 
بـــادرت  الشـــريف  القدســـي 
الهاشـــمية  األردنية  المملكـــة 
التي تـــرأس “اللجنـــة الوزارية  
الدولـــي  بالتحـــرك  المكلفـــة 
واالجراءات  السياسات  لمواجهة 
االســـرائيلية غير القانونية في 
المحتلة” الســـتضافة  القـــدس 
اجتماع طـــارئ فـــي 21 أبريل 

2022 بعمـــان  .

الصـــادر  البيـــان  أدان  وقـــد    
عـــن هـــذا االجتمـــاع التصعيد 
القـــدس  فـــي  االســـرائيلي 
المحتلـــة الـــذي ينـــذر بإدخال 
المنطقة فـــي دوامة من العنف 
داعيـــا مجلـــس األمـــن لتحمل 
التصرفـــات  ازاء  مســـؤولياته 
ضـــد  المتهـــورة  االســـرائيلية 
الشـــعائر  ممارســـة  حريـــة 
أقرتـــه  مـــا  وفـــق  الدينيـــة 
باعتبـــاره  الدوليـــة  المواثيـــق 

حقـــا انســـانيا أصيـــا  .

األمـــم  قـــرارات  أن  كمـــا    
بالقضية  الصلـــة  ذات  المتحدة 
صلبهـــا  وفـــي  الفلســـطينية 
القـــدس ترفض سياســـة األمر 
اســـرائيل  تنتهجها  التي  الواقع 
فـــي الجزء  الشـــرقي - المحتل 
تجاهـــل  فـــي   -1967 منـــذ 
من  الدولي  القانـــون  ألحـــكام 
الجانب  أحاديـــة  اجراءات  خال 
بمـــا فـــي ذلك قـــرار تســـمية 
   . “موحـــدة”  عاصمة  القـــدس 

بيان عمان : 
رسالة احتجاج للمجتمع الدولي .. 

واستنهاض للضمير اإلنساني

االســـتفزازات  ظـــل  وفـــي   
ضـــد  القمعيـــة  واالعتـــداءات 
الفلســـطينيين  المدنييـــن 
البيان  أدان  والمصليـــن  العـــزل 
المتكررة  االنتهاكات  االسرائيلية 
زمانـــي  تقســـيم  أي  رافضـــا 
ومكانـــي للمســـجد  االقصـــى / 
الشـــريف مع  القدســـي  الحـــرم 
التأكيـــد على ضرورة التنســـيق 
بيـــن الجامعة العربيـــة ومنظمة 
لحمايـــة  االســـامي  التعـــاون 
الوضـــع  واحتـــرام  القـــدس 
التاريخـــي والقانونـــي القائـــم .

أكد   ، العربـــي  للتحرك   ودعمـــا 
معالـــي االميـــن العـــام الحرص 
علـــى  إعطـــاء هـــذا االجتمـــاع 
، بتعـــاون مـــع بعثات  الطـــارئ 
من  قدر  أكبر  العربيـــة،  الجامعة 
األمم  وداخـــل   ، الدولي  الزخـــم 
المتحدة من خـــال الوفد الدائم 
البيان  ان  على  مشددا  بنيويورك 
الدولي  للمجتمع  احتجاج  رســـالة 
واســـتنهاض للضمير االنســـاني 
لوقـــف هـــذه األعمـــال اآلثمـــة 
والدفـــاع عـــن الطابـــع المتفرد 
لألديـــان  كموطـــن  للقـــدس 

والتســـاكن  .

عناوين النشرة

األمانة العامة
قطاع اإلعالم واالتصال

نشرة إعالمية

األمين العام يحذر من إشــعال الموقف 
في األقصى وُيحمل االحتالل المســئولية

االجتمــاع )4( للجنة الوزارية العربية 
الملكفــة بالتحرك الدولي لمواجهة 

اإلسرائيلية غير  السياسات واإلجراءات 
القانونية فــي مدينة القدس المحتلة

األمين العام يبحث مع مستشــارة األمين 
العام لألمــم المتحدة آخر تطورات الملف 

لليبي ا

األمين العام ينــدد بالهجمات التركية في 
العراق شمال 

مائدة مستديرة بشأن سياسات: 
“الشــرااكت اإلنمائية بالغة األهمية لمنع 

النزاعات وبناء السالم” نشوب 

بيان األمانة العامة بمناســبة يوم اإلعالم 
العربي

“ كوكبنا صحتنا” شــعار يوم الصحة 
2022 العالمي 

دورة غيــر عادية للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي

العدد 25

السفير أحمد رشيد خطابي 
االمين العام المساعد    

رئيس قطاع اإلعام واالتصال
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ــة بالتحــرك  ــة المكلف ــة العربي ــة الوزاري ــة الهاشــمية، عقــدت اللجن بدعــوة مــن المملكــة األردني
الدولــي لمواجهــة السياســات واإلجــراءات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة فــي مدينة القــدس المحتلة 
اجتماعــا طارئــا فــي عمــان، وقــد بحث االجتمــاع ســبل مواجهــة التصعيــد اإلســرائيلي الخطير في 
المســجد األقصــى المبــارك /الحــرم القدســي الشــريف، وبلــورة تحــرك مشــترك لوقــف االعتــداءات 
واالنتهــاكات اإلســرائيلية فــي المقدســات، ووقــف العنــف، واســتعادة التهدئــة الشــاملة.     المزيــد 

االجتمــاع )4( للجنة الوزارية العربية الملكفــة بالتحرك الدولي لمواجهة 
السياســات واإلجراءات اإلســرائيلية غير القانونية في مدينة القدس 

لمحتلة ا

حــذر الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، مــن إشــعال الموقــف فــي 
المســجد األقصــى، محمــًا المســئولية لقــوات االحتــال اإلســرائيلي التــي تمــارس عدوانــًا خطيــرًا 
علــى الشــعب الفلســطيني وعلــى حقــه فــي إقامــة الشــعائر داخــل األقصــى فــي شــهر رمضــان 
المبــارك. وأكــد أن االعتــداءات اإلســرائيلية علــى المصليــن تمثــل اســتمرارًا لمسلســل التجــاوزات 

واالســتفزازات اإلســرائيلية بهــدف تقســيم األقصــى مكانيــًا وزمانيــًا .     المزيــد 

األميــن العام يحذر من إشــعال الموقف في األقصى وُيحمل االحتالل 
المسئولية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3403
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3397
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العام لجامعــة الــدول العربية، الســيدة ســتيفاني ويليامز، 
ــث  ــاء بح ــال اللق ــري خ ــث ج ــا، حي ــأن ليبي ــدة بش ــم المتح ــام لألم ــن الع ــة لألمي ــارة الخاص المستش
ــة  ــارة األممي ــت المستش ــد قدم ــرة، وق ــرة االخي ــال الفت ــا خ ــهدها ليبي ــي تش ــورات الت ــل التط مجم
عــرض واف حــول التطــورات الميدانيــة والسياســية بليبيــا، ومــن بينهــا االجتماعــات الحاليــة للجنــة 

ــى للدولــة، حــول المســار الدســتوري.    المزيــد المشــتركة مــن مجلســي النــواب واألعل

األميــن العام يبحث مع مستشــارة األمين العام لألمم المتحدة آخر 
الليبي الملف  تطورات 

نــدد الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، بالهجمــات العســكرية التــي 
ــى  ــتنكرة عل ــة ومس ــداءات مرفوض ــل اعت ــات تمث ــدًا أن الهجم ــراق، مؤك ــمال الع ــا بش ــا تركي نفذته

ــد  ــي.      المزي ــون الدول ــًا للقان ــراق، وخرق ســيادة الع

األمين العام يندد بالهجمات التركية في شــمال العراق

ــدة  ــي مائ ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــة وبرنام ــة الياباني ــة والحكوم ــدول العربي ــة ال ــدت جامع عق
ــاء  ــات وبن ــوب النزاع ــع نش ــة لمن ــة األهمي ــة بالغ ــراكات اإلنمائي ــات: “الش ــأن السياس ــتديرة بش مس
ــع  ــات المجتم ــة ومنظم ــة العربي ــز البحثي ــدة والمراك ــم المتح ــو وكاالت األم ل ــور ممثِّ ــام”، بحض الس
المدنــي، حيــث ناقــش المجتمعــون التحديــات المتزايــدة التــي تواجههــا جهــود منــع نشــوب النزاعات 
ــي هــذا  ــز الشــراكات ف ــوا باســتعراض سُــُبل تعزي ــا قام ــة، كم ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف وبن
المجــال، وأكــد الســفير حســام زكــي، األميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة، إن النهــوض 
بأهــداف التنميــة المســتدامة ألجنــدة عــام 2030 يتطلــب جهــودًا منســقة وتــآزرًا وثيقــًا بيــن 
ــي  ــة لتعزيــز التماســك مــن خــال الترابــط الثاث ــة والوطني ــة المحلي المؤسســات، والجهــات الفاعل

ــد  ــام(.   المزي ــة والس ــاني والتنمي ــل اإلنس )العم

مائدة مســتديرة بشأن سياسات: “الشــرااكت اإلنمائية بالغة األهمية لمنع 
النزاعات وبناء السالم” نشوب 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3399
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3401
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3404
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عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي دورة غيــر عاديــة علــى المســتوى الــوزاري، برئاســة الســيدة/ 
نيفيــن جامــع وزيــرة التجــارة والصناعــة بجمهوريــة مصــر العربيــة. ومشــاركة الســفير أحمــد رشــيد 
خطابــي، األميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع اإلعــام واالتصــال، ممثــا عــن الســيد األميــن العــام، 
عبــر تقنيــة التواصــل المرئــي، وذلــك لمناقشــة التعديــات الخاصــة بالنظــام األساســي لموظفــي 
األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، والنظــر فــي توصيــات االجتمــاع 

االســتثنائي للجنــة المنظمــات للتنســيق والمتابعــة.   المزيــد

دورة غير عاديــة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

بمناســبة يــوم الصحــة العالمــي، الــذي يوافــق 7 ابريــل مــن كل عــام، تــم اختيــار “كوكبنــا صحتنــا” 
ليكــون شــعار هــذا العــام، وذلــك لتســليط الضــوء علــى أزمــة المنــاخ وتلــوث البيئــة ليطالــب العالــم 
أجمــع التركيــز علــى إيجــاد حلــول مــن شــأنها أن تحفــظ الكوكــب مــن التدهــور الناتــج عــن أســباب 
ــة  ــي الخصب ــي األراض ــور ف ــرارة وتده ــات الح ــي درج ــاع ف ــى ارتف ــة أدت ال ــات خاطئ ــة وممارس بيئي

وتلوثهــا نتيجــة اســتخدام المــواد الباســتيكية وانبعاثــات الغــازات، ونــدرة فــي الميــاه.   المزيــد

“ كوكبنا صحتنا” شــعار يوم الصحة العالمي 2022

يأتــي االحتفــال فــي 21 أبريــل مــن كل ســنة بيــوم االعــام العربــي، تمشــيا مــع أهــداف ميثــاق 
جامعــة الــدول العربيــة وميثــاق الشــرف االعامــي العربــي، وتنفيــذا للقــرارات ذات الصلــة بالعمل 
ــة 46  ــدورة العادي ــال ال ــرر خ ــرب تق ــام الع ــس وزراء اإلع ــار مجل ــي إط ــترك ف ــي المش االعام
المنعقــدة فــي 2015، وقــد صــرح الســفير أحمــد رشــيد خطابــي االميــن العــام المســاعد رئيــس 
ــم  ــث تكري ــن حي ــواء م ــة س ــة خاص ــي دالل ــبة تكتس ــذه المناس ــال، أن ه ــام واالتص ــاع االع قط
ــي  ــي ف ــور المتلق ــر للجمه ــل الخب ــه نق ــى عاتق ــل عل ــذي يحم ــي ال ــي واالعام ــم الصحف الجس
ــن  ــة بي ــات المهني ــق الص ــث توثي ــن حي ــا، أو م ــارف عليه ــات المتع ــط واالخاقي ــزام بالضواب الت
ــة  ــة ورقمي ــات اعامي ــم خدم ــاء لتقدي ــكار والعط ــى روح االبت ــم عل ــرب وتحفيزه ــن الع االعاميي

ــد ــزة.     المزي متمي

بيان األمانة العامة بمناســبة يوم اإلعالم العربي
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