
العدد لكمة 

وإســـبانيا  العربي  العالـــم  بين 
ومتعـــددة  متجـــذرة  عالقـــات 
األبعاد تقدم نموذجا اســـتثنائيا 
الحضـــاري  التفاعـــل  فـــي 
والثقافـــي واللغـــوي. مـــن هذا 
المنطلق، فـــان المنتدى العربي 
االول  االعالمـــي  االســـباني. 
البصرية   - الســـمعية  للخدمات 
مؤخـــرا  المنعقـــد  العموميـــة 
بمدريـــد يعد مبـــادرة بناءة في 
الثقافي  التبادل  تشـــجيع  اتجاه 
الوثائقـــي  الرصيـــد  وتثميـــن 
المـــوروث  تنـــوع  المتنـــوع 
االندلســـي المشـــرق الذي كان 
لـــه الـــدور الكبيـــر فـــي اثراء 

االنســـاني. الفكر 

  فهـــذه المبـــادرة التـــي تـــم 
االتفـــاق علـــى اضفـــاء طابـــع 
بعقـــد  عليهـــا  مؤسســـاتي 
ســـنوية  دوريـــة  منتديـــات 
التي تحذو  عالمة علـــى اإلرادة 
الجانبين لتعميق جســـور الحوار 
االعالميـــة  االدوات  وتوظيـــف 
التقـــارب واالنفتاح على  لخدمة 
المشـــتركة  التاريخية  الذاكـــرة 
بعيدا عن اإلســـقاطات النمطية 

. لمسبقة ا

كان  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي   
االســـباني  العاهـــل  اســـتقبال 
لمعالـــي  الســـادس  فيليبـــي 
األمين  الغيط  أبو  أحمد  الســـيد 
العربية  الـــدول  لجامعة  العـــام 
العربيـــة  االعالميـــة  والوفـــود 
مدى  على  تأكيـــد  واألوروبيـــة 
أهميـــة هـــذا المنتـــدى الرفيع 
الـــذي يؤســـس لتعـــاون مهني 
وتقاســـم  معرفـــي  وتبـــادل 
بما  الفاعلين  بيـــن  للمقاربـــات 
الرقمي.  اإلعـــالم  فـــي ذلـــك 

المنتدى االعالمي العربي اإلسباني: 
نحو انطالقة تشاركية فعلية

 وفيمـــا وراء ذلك، يجســـد هذا 
المنتـــدى روح التضامن والعمل 
مع  التعاطـــي  فـــي  الجماعـــي 
مـــع  المشـــتركة  التحديـــات 
بلـــد يشـــكل البوابـــة الغربية 
ألوروبـــا وعامـــال فـــي خدمـــة 
والتنميـــة  واالســـتقرار  األمـــن 
الفضـــاء  فـــي  المســـتدامة 
المتوســـطي الـــذي قـــدم عبر 
التاريـــخ نموذجـــا متفـــردا في 

الحضـــاري. التمـــازج 

 ومـــن هنـــا نتطلـــع لمتابعـــة 
المنتدى  هـــذا  لتوصيات  حثيثة 
الرفيـــع بتنســـيق وثيـــق مـــع 
المعنيـــة  االســـبانية  الهيئـــة 
وخـــالق  فعـــال  وبانخـــراط 
لالتحـــادات والمنظمات العربية 
اعالميـــة  لمهـــام  الممارســـة 
انطالقـــة  المنتـــدى  لجعـــل 
تشـــاركية فعليـــة مع إســـبانيا 
وعبرهـــا مع مالييـــن الناطقين 
. العالم  بلغة ســـرفانتيس عبر 

عناوين النشرة

األمانة العامة
قطاع اإلعالم واالتصال

نشرة إعالمية

األمين العام يلتقي ملك اســبانيا، ويجري 
مباحثات مع وزير الخارجية االســباني في 

مدريد
األمين العام يشــارك في الدورة األولى 

للمنتدى اإلســباني العربي للخدمات السمعية 
-البصرية

األمين العام يشــارك في االجتماع الوزاري 
الدولي لماكفحة داعش للتحالف 

األمين العام يدين اغتيال مراســلة قناة الجزيرة 
أبو عاقلة شيرين 

األمين العام يســتهجن التصريحات اإلسرائيلية 
حول القدس

جـــامعة الدول العـربية تشارك في مؤتمر 
بروكسل )6( لدعم مســتقبل سوريا والمنطقة

جامعة الدول العربية تشــارك في مراقبة 
االنتخابــات النيابية اللبنانية

انطالق عمــل بعثة جامعة الدول العربية 
لمراقبة االنتخابــات النيابية اللبنانية 2022
ملف خاص عن االنتخابــات النيابية اللبنانية

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة الذكرى 
74 لنكبة الشــعب الفلسطيني

األمين العام يســتقبل اكتب الدولة للشئون 
الكندي البرلمانية 

اجتمــاع جانبي على هامش اعمال الدورة 
الساكن والتنمية للجنة   )55(

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة باليوم 
الفكرية للملكية  العالمي 

العدد 26

السفير أحمد رشيد خطابي 
االمين العام المساعد    

رئيس قطاع اإلعالم واالتصال
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عقــد الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة جلســة محادثــات مــع الملــك 
“فيليــب الســادس” ملــك اســبانيا، وذلــك علــى هامــش زيارتــه لمدريــد للمشــاركة فــي الــدورة األولــى 
ــعة  ــات موس ــرى مباحث ــا أج ــة. كم ــة العام ــمعية البصري ــات الس ــباني للخدم ــي االس ــدى العرب للمنت

مــع الســيد خوســيه مانويــل ألباريــس وزيــر الخارجيــة واالتحــاد األوروبــي والتعــاون.     المزيــد 

األمين العام يلتقي ملك اســبانيا، ويجــري مباحثات مع وزير الخارجية 
االسباني في مدريد

شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، فــي الجلســة االفتتاحيــة 
للــدورة األولــى للمنتــدى اإلســباني العربــي للخدمــات الســمعية - البصريــة العامــة فــي مدريــد، 
ــذا  ــه ان ه ــي كلمت ــط ف ــو الغي ــار أب ــبانية. وأش ــون اإلس ــة والتليفزي ــة اإلذاع ــه هيئ ــذي تنظم وال
المنتــدى يشــكل لبنــة جديــدة علــى طريــق تنميــة العالقــات العربيــة االســبانية ودعــم قضايــا 

التنميــة ومواجهــة التحديــات المشــتركة.     المزيــد 

األمين العام يشــارك في الدورة األولى للمنتدى اإلسباني العربي 
للخدمات الســمعية - البصرية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3445
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3441
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ــوزاري  ــاع ال ــي االجتم ــة ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــارك الس ش
للتحالــف الدولــي لمكافحــة داعــش الــذي عقــد فــي مراكــش،  واكــد أبــو الغيــط فــي كلمتــه علــى 
ــات  ــة للتنظيم ــة الفاعل ــز المكافح ــيقها لتعزي ــرورة تنس ــة وض ــود الدولي ــر الجه ــة تظاف أهمي
اإلرهابيــة، مشــيرا الــى االســتيعاب المبكــر للــدول العربيــة ألهميــة التعــاون الدولــي فــي مواجهــة 
ــع  ــف مناب ــاب وتجفي ــة اإلره ــات لمكافح ــن االتفاقي ــد م ــد العدي ــالل عق ــن خ ــرة م ــذه الظاه ه
ــام  ــات للقي ــا المعلوم ــتغالل تكنولوجي ــى اس ــة عل ــات اإلرهابي ــدرة التنظيم ــد ق ــه وتحيي تمويل

ــة ــص الكلم ــد ،  ن ــة.    المزي ــطتها االجرامي بانش

ــال  ــارات إغتي ــد العب ــة، بأش ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم أدان الس
ــدًا  ــرائيلي، مؤك ــاص إس ــرة، برص ــاة الجزي ــلة قن ــة، مراس ــو عاقل ــيرين أب ــهيدة ش ــة الش الصحفي
أن مــا حــدث جريمــة بشــعة فــي حــق الصحافــة وحريــة اإلعــالم ال ينبغــي الســماح بمرورهــا مــر 

ــد  ــًا شــاماًل.     المزي ــا يســتوجب تحقيق الكــرام وبم

األمين العام يشــارك في االجتماع الــوزاري للتحالف الدولي لماكفحة 
داعش

األمين العام يدين إغتيال مراســلة قناة الجزيرة شــيرين أبو عاقلة

أعــرب الســيد احمــد ابــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة عــن اســتهجانه التــام و رفضــه 
الشــديد الي تصريحــات  أو مواقــف إســرائيلية يكــون مــن شــأنها محاولــة تغييــر الوضــع التاريخــي 
ــدس  ــى الق ــة عل ــرائيلية مزعوم ــيادة اس ــة س ــن أي ــث ع ــد أن الحدي ــدس، وأك ــم للق ــي القائ والقانون

ــي.    المزيــد الشــرقية ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية يمثــل خرقــًا ســافرًا للقانــون الدول

األمين العام يســتهجن التصريحات اإلسرائيلية حول القدس

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3422
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3421
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3419
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3414
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دعــت جامعــة الــدول العربيــة فــي مؤتمر بروكســل الســادس لدعــم مســتقبل ســوريا والمنطقة، 
المجتمــع الدولــي الــى مواصلــة دوره فــي تقديــم كل الدعــم لمواجهــة أزمــة النازحيــن والالجئيــن 
الســوريين رغــم الظــروف العالميــة الصعبــة الناتجــة عــن الحــرب فــي أوكرانيــا، حيث أكد الســفير 
ــة  ــر الظــروف العالمي ــى ضــرورة  أن ال تؤث ــه عل ــي كلمت ــام المســاعد، ف ــن الع ــي األمي حســام زك
ــي المخصــص لمواجهــة األزمــة  ــى الدعــم الدول ــا، عل ــي أوكراني ــة الناتجــة عــن الحــرب ف الصعب

اإلنســانية الســورية.     المزيــد  ،  نــص الكلمــة

جـــامعة الدول العـــربية تشارك في مؤتمر بروكسل )6( لدعم مستقبل 
والمنطقة سوريا 

فــي إطــار دعــم جامعــة الــدول العربيــة المتواصــل للجمهوريــة اللبنانيــة، وتلبيــة للدعــوة التــي 
تلقاهــا الســيد أحمــد ابــو الغيــط األميــن العام مــن الســيد وزيــر الداخليــة والبلديــات بالجمهورية 
اللبنانيــة للمشــاركة فــي مراقبــة االنتخابــات النيابيــة، توجــت بعثــة مــن األمانــة العامــة برئاســة 
ــة هــذا  ــة، لمراقب ــدول العربي ــام المســاعد بجامعــة ال ــن الع ــي، االمي الســفير أحمــد رشــيد خطاب

االســتحقاق االنتخابــي.     المزيــد 

جامعة الدول العربية تشــارك في مراقبة االنتخابــات النيابية اللبنانية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3418
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3417
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3416
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قــام الســفير أحمــد رشــيد خطابــي، األميــن العــام المســاعد رئيــس بعثــة جامعــة الــدول العربيــة 
لمراقبــة االنتخابــات النيابيــة اللبنانيــة، بزيــارة أحــد مراكــز االقتــراع فــي دائــرة بيــروت الثانيــة، 
ــة  ــي  الدول ــة لموظف ــل المخصص ــي الداخ ــتحقاق ف ــذا االس ــة له ــة  األولي ــة للمرحل ــك مواكب وذل

المنتدبيــن لمهمــة تنظيــم االقتــراع  المقــرر االحــد المقبــل .     المزيــد 

ــيد  ــد رش ــفير أحم ــام الس ــة، ق ــة اللبناني ــات النيابي ــة االنتخاب ــة لمراقب ــة البعث ــار مهم ــي إط ف
ــات  ــة االنتخاب ــة لمراقب ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــس بعث ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــي، األمي خطاب
النيابيــة اللبنانيــة، بسلســلة مــن اللقــاءات مــع الجهــات المعنيــة بإعــداد وتنظيــم هــذه 
االنتخابــات بمــا فيهــا علــى الخصــوص هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات، والمجلــس الدســتوري، 
ــات ــن االنتخاب ــد ع ــي.       المزي ــع المدن ــة والمجتم ــات، ووزارة الخارجي ــة والبلدي ووزارة الداخلي

انطــالق عمل بعثة جامعة الدول العربيــة لمراقبة االنتخابات النيابية 
2022 اللبنانية 

ملف خاص عن االنتخابــات النيابية اللبنانية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3423
http://www.leagueofarabstates.net/ar/election/Pages/election.aspx?cid=2&EID=5
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اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد روبــرت أوليفانــت 
ــن جامعــة  ــة بي ــث ناقــش الطرفــان العالقــات الثنائي ــدا، حي ــة بكن ــة للشــئون البرلماني ــب الدول كات
الــدول العربيــة وكنــدا، وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف المجــاالت، كمــا شــهد اللقــاء اســتعراض مجمــل 
التطــورات علــى الســاحتين اإلقليميــة والدوليــة وباألخــص تطــورات القضيــة الفلســطينية.   المزيــد 

األمين العام يســتقبل اكتب الدولة للشــئون البرلمانية الكندي

الشــعب  لنكبــة  والســبعين  الرابعــة  الذكــرى  مايو/آيــار  مــن  الخامــس عشــر  يــوم  يوافــق 
الفلســطيني، تلــك المأســاة اإلنســانية التــي حدثــت فــي العــام 1948 والزالــت حلقاتهــا مســتمرة 
ــزال  ــطيني ال ي ــعب الفلس ــة الش ــى نكب ــود عل ــبعة عق ــن س ــر م ــرور أكث ــد م ــوم، وبع ــى الي حت
هــذا الشــعب يعيــش آثارهــا وتداعياتهــا حتــى اليــوم، ويتعــرض بشــكل يومــي لعــدوان مســتمر 
يســتهدف وجــوده وأرضــه وحقوقــه ومقدســاته بمواصلــة هــدم المنــازل وعمليــات التهجيــر 
القســري والتشــريد المنهجــي وحصــار وعــزل المــدن والقــرى الفلســطينية وعمليــات قتــل يوميــة 
ــد ــطينية.     المزي ــة الفلس ــة العربي ــس للهوي ــاوالت طم ــتوطنات، ومح ــة المس ــدة، وإقام متعم

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة الذكرى 74 لنكبة الشــعب 
لفلسطيني ا

ــة الســكان  ــدورة )55( للجن ــى هامــش أعمــال ال ــُا عل ــة اجتماعــًا جانبي ــدول العربي نظمــت جامعــة ال
والتنميــة، بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
لغربــي آســيا، عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، وأشــارت الســفيرة/ د. هيفــاء ابــو غزالــة، األميــن العــام 
ــًا  ــتلزم نهج ــل يس ــو أفض ــى نح ــاء عل ــادة البن ــة، أن إع ــؤون االجتماعي ــاع الش ــس قط ــاعد رئي المس
ــم  ــل عال ــي ظ ــتدامته ف ــان اس ــادي ولضم ــو االقتص ــز النم ــود، لتحفي ــى الصم ــدرة عل ــموليًا وق ش

ــد ــل.   المزي ــن ذي قب ــرا ع ــر توات ــه أكث ــات في ــوع الصدم ــح وق أصب

اجتمــاع جانبي على هامش اعمال الدورة )55( للجنة الســاكن والتنمية

يحتفــل العالــم يــوم 26 ابريــل مــن كل عــام باليــوم العالمــي للملكيــة الفكريــة، وهــو اليــوم الــذي 
اقرتــه الــدول األعضــاء فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة فــي عــام 2000 لالحتفــال، والــذي 

يوافــق دخــول اتفاقيــة انشــاء المنظمــة حيــز النفــاذ فــي عــام 1970.   المزيــد

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة باليوم العالمــي للملكية الفكرية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3413
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3433
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3408
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3407
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