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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األمين العام في زيارة ألذربيجان

األمين العام يزور الجزائر اســتعدادًا للقمة العربيــة ويلتقي الرئيس الجزائري 

األميــن العام يحذر من خطر المجاعة في الصومال ويدعو إلى ســرعة التدخل 
لمساعدتها

األميــن العام في زيارة لرومانيا ويلتقــي رئيس الحكومة ووزير الخارجية

االجتمــاع الرابع لفريق الخبراء المعني بتقييــم وتحديث خطة التحرك اإلعالمي 
العربي في الخارج

االجتمــاع الثاني لفريق الخبراء اإلعالميين المعني  بخطة عمل االســتراتيجية 
العربية اإلعالمية 

االجتمــاع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعــة تنفيذ الخريطة اإلعالمية 
2030 المستدامة  للتنمية 

إطالق “االســتراتيجية العربية بشــأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق 
اللجوء والنزوح في المنطقــة العربية وخطة عملها” 

اليــوم العالمي للمتبرعيــن بالدم 2022 “ التبرع بالدم بادرة تضامن.. 
شارك في الجهد وأنقذ األرواح”

اجتماع الدورة العشــرين للجنة حقوق اإلنسان العربية

المرأة وحقوق اإلنســان محور اجتماع بين األمانة العامة واالتحاد 
األوروبي

االمين العام المســاعد رئيس قطاع االعالم واالتصال يشارك 
في برنامج المنتدى العلمي الخامس لتحكيم مشــروعات 

الخامسة الدفعة  تخرج 

اختتام االجتماع التمهيدي للندوة 26 للســادة 
ممثلي رؤســاء هيئات التدريب في القوات 

العربية المسلحة 
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قــام الســيد االميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بزيــارة ألذربيجــان، يــوم 17 يونيــو الجــاري، تميزت 
باســتقباله مــن طــرف الســيد الهــام علييــف” رئيــس جمهوريــة أذربيجــان. وفــي هــذا الصــدد صــرح 
ــة،  ــة – اآلذري ــات العربي ــأن العالق ــدي، ب ــال رش ــيد جم ــام الس ــن الع ــم األمي ــمي باس ــدث الرس المتح

تضــرب جذورهــا فــي التاريــخ مشــيدا بتجربــة أذربيجــان فــي التنميــة والتحديــث.    المزيــد
ــي  ــتقرار ف ــالم واالس ــالة الس ــورا لمس ــص مح ــذي خص ــي، ال ــو العالم ــدى باك ــي منت ــارك ف ــا ش كم
الشــرق األوســط. وفــي هــذا الشــأن أوضــح المتحــدث ان االميــن العــام للجامعــة أكــد فــي كلمتــه ان 
ــد الجماعــات  ــر تأيي ــة، عب ــى وراء شــعارات طائفي ــة أساســا ولكنهــا تتخف ــدة قومي ــى أجن ــران تتبن إي
ــيادة  ــة ذات س ــد دول ــه ال توج ــا أن ــة، موضح ــدول العربي ــل ال ــلحة داخ ــيات المس ــلحة والمليش المس
ــوات  ــة خط ــه أن ثم ــط قول ــو الغي ــن أب ــدي ع ــل رش ــئونها. نق ــي ش ــل ف ــذا التدخ ــل ه ــل بمث تقب
ــدة  ــات العدي ــم الخروق ــة، وبرغ ــد الهدن ــع تمدي ــة م ــن، خاص ــي اليم ــة ف ــد األزم ــى صعي ــة عل إيجابي
ــم  ــن ارتباطاته ــون ع ــى الحوثي ــن إذا تخل ــي ممك ــل السياس ــدا أن الح ــي. مؤك ــب الحوث ــن الجان م
اإلقليميــة وخفضــوا مــن ســقف مطالبهــم وقبلــوا بالمشــاركة فــي اليمــن الجديــد، جنبــا الــى جنــب 

ــد ــد. .      المزي ــي البل ــية ف ــات السياس ــة المكون ــع كاف م

األمين العام في زيارة ألذربيجان

ــوة  ــر بدع ــارة الجزائ ــة، بزي ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــام الس ق
مــن وزيــر خارجيتهــا الســيد رمطــان لعمامــرة. اســتقبل خاللهــا الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد 
ــة  ــا العربي ــل القضاي ــاء مجم ــاول اللق ــوري، وتن ــر الجمه ــي القص ــام ف ــن الع ــيد األمي ــون الس تب
ــي االســتماع باهتمــام لرؤيــة الرئيــس الجزائــري لألوضــاع العربيــة  حيــث حــرص ابــو الغيــط عل
ــم  ــة بالعال ــة المحدق ــة واالقليمي ــات العالمي ــة التحدي ــة مواجه ــات وكيفي ــق األزم ــة مناط وخاص
العربــي، والموضوعــات المطروحــة علــى أجنــدة القمــة القادمــة، وســبل تفعيــل العمــل العربــي 

ــد  ــترك.    المزي المش

األمين العام يزور الجزائر اســتعدادًا للقمة العربيــة ويلتقي الرئيس الجزائري 
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ــا  ــي أطلقه ــرات الت ــغ تجــاه التحذي ــه البال ــة عــن قلق ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع أعــرب األمي
ــكل  ــال بش ــي الصوم ــة ف ــوء التغذي ــتويات س ــاع مس ــوص ارتف ــي بخص ــي العالم ــج الغذائ برنام
غيــر مســبوق علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة ونقــص التمويــل جنبــًا إلــى جنــب مــع 
اســتمرار كارثــة الجفــاف التــي تضــرب الصومــال بشــكل متكــرر، والمخــاوف المتزايــدة مــن انــزالق 

مالييــن الصومالييــن إلــى شــفا المجاعــة الكارثيــة.    المزيــد

األميــن العام يحذر من خطر المجاعة في الصومال ويدعو إلى ســرعة 
لمساعدتها التدخل 

فــي إطــار زيــارة الســيد أحمــد أبــو الغيــط األمين العــام لجامعــة الــدول العربيــة لبوخارســت تلبية 
لدعــوة مــن الحكومــة الرومانيــة، التقــى الســيد/ نيكــوالي تشــيوكا رئيــس الحكومــة، واســتعرض 
ــى المســتويات،  ــى أعل مختلــف أوجــه التعــاون العربــي الرومانــي وســبل تعزيــزه واالرتقــاء بــه إل
كمــا تبــادل الجانبــان وجهــات النظــر حــول مجمــل التطــورات الدوليــة علــى الســاحتين العربيــة 

واالوربيــة.  المزيــد
ــا، وقــد  كمــا عقــد جلســة محادثــات ثنائيــة مــع الســيد بوغــدان اوريســكو وزيــر خارجيــة روماني
أعــرب األميــن العــام عــن ارتياحــه للمســتوى المتميــز لعالقــات التعــاون بيــن الجامعــة العربيــة 

ــا.     المزيــد ودولهــا األعضــاء وروماني
وقــد شــارك أبــو الغيــط أيضــًا فــي احتفالية بمناســبة إطــالق الترجمــة الرومانيــة لكتابيه “شــاهد 
علــى الحــرب والســالم” و”شــهادتي”، واللذيــن يتنــاوالن مذكراتــه الشــخصية حــول حــرب اكتوبــر، 

وكــذا حــول فتــرة توليــه وزارة الخارجيــة المصريــة مــن 2004 وحتــى 2011.     المزيــد 

األميــن العام في زيارة لرومانيا ويلتقــي رئيس الحكومة ووزير الخارجية
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عقــدت االمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء االعــالم العــرب االجتمــاع الرابــع لفريــق الخبراء المعنــي بتقييم 
ــدول  ــاركة ال ــة، بمش ــة العام ــر األمان ــارج، بمق ــي الخ ــي ف ــي العرب ــرك االعالم ــة التح ــث خط وتحدي
ــدول العربيــة.  ــة جامعــة ال األعضــاء والمنظمــات واالتحــادات الممارســة لمهــام إعالميــة تحــت مظل
وقــد صــرح الســفير/ أحمــد رشــيد خطابــي األميــن العــام المســاعد- رئيــس قطــاع االعــالم واالتصــال 
ــدورة العاديــة )14( الصــادرة عــن  أن هــذا االجتمــاع ينــدرج فــي نطــاق متابعــة و تنفيــذ توصيــات ال
ــراء  ــق الخب ــًا ان فري ــداد، موضح ــد ببغ ــذي عق ــرب ال ــالم الع ــس وزراء االع ــذي لمجل ــب التنفي المكت
ســيدرس مختلــف جوانــب خطــة التحــرك اإلعالمــي العربــي، والتــي تتمحــور حــول دعــم  و مســاندة 
القضيــة الفلســطينية المشــروعة فــي أوســاط الــرأي العــام الدولــي وخاصــة لــدى النخــب السياســية 
والحقوقيــة والفكريــة، ومحاربــة اإلرهــاب والنزاعــات المتطرفــة، فضــاًل عــن تثميــن مقومــات 

ــد ــي.    المزي المــوروث الحضــاري والثقافــي العرب

االجتمــاع الرابع لفريق الخبراء المعنــي بتقييم وتحديث خطة التحرك 
اإلعالمي العربي في الخارج

عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع الثانــي لفريــق الخبــراء اإلعالمييــن المعني 
بخطــة عمــل االســتراتيجية اإلعالميــة العربيــة، تنفيــذا للتوصيــات الصــادرة عــن المكتــب التنفيــذي 
ــل  ــق العم ــة فري ــل مهم ــث تتمث ــداد، حي ــر ببغ ــه األخي ــي اجتماع ــرب ف ــالم الع ــس وزراء اإلع لمجل
ــات  ــخيص العقب ــك تش ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة العربي ــتراتيجية اإلعالمي ــذ االس ــار تنفي ــم مس ــي تقيي ف
ــي اعترضــت هــذه الوثيقــة التوجيهيــة المعتمــدة مــن طــرف مجلــس وزراء اإلعــالم  الموضوعيــة الت

ــد ــذ 2017.    المزي العــرب من

االجتمــاع الثاني لفريق الخبراء اإلعالميين المعني  بخطة عمل االســتراتيجية 
العربية اإلعالمية 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3516
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نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، بالتعــاون والتنســيق مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة 
لشــؤون الالجئيــن، حفــل إطــالق االســتراتيجية العربيــة بشــأن إتاحــة خدمــات الصحــة العامــة فــي 
ســياق اللجــوء والنــزوح فــي المنطقــة العربيــة وخطــة عملهــا، كمــا عقــدت ورشــة العمــل العربيــة 
األولــى لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية بحضــور الخبــراء المعنييــن مــن وزارات الصحــة بالــدول 

ــد ــة.     المزي ــة المتخصص ــوكاالت األممي ــة وال ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــاء ل ــة األعض العربي

إطالق “االســتراتيجية العربية بشــأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق 
اللجوء والنزوح في المنطقــة العربية وخطة عملها”

نظمــت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة االجتمــاع الثالــث لفريــق الخبــراء المعنــي بمتابعــة 
تنفيــذ الخريطــة اإلعالميــة للتنميــة المســتدامة 2030 فــي مقــر األمانــة العامــة، وذلــك فــي إطــار 
متابعــة توصيــات مجلــس وزراء االعــالم العــرب فــي دورتــه )51(، خاصــًة مــا يتعلــق ببرنامــج العمــل 
لتنفيــذ أهــداف الخريطــة اإلعالميــة للتنميــة المســتدامة، والدليل االسترشــادي الشــامل لإلعالميين 

والباحثيــن فــي مجــال التنميــة المســتدامة.    المزيــد

االجتمــاع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعــة تنفيذ الخريطة اإلعالمية 
2030 المستدامة  للتنمية 

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3511
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3512
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عقــدت االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة دورتهــا العشــرين لمناقشــة التقريــر الوطنــي األول 
ــاق العربــي لحقــوق  ــذا للمــادة 48 مــن الميث ــة تنفي المقــدم مــن الجمهوريــة اإلســالمية الموريتاني
ــف  ــي مختل ــود ممثل ــاء الوف ــن أعض ــي بي ــوار تفاعل ــالل ح ــن خ ــة م ــت اللجن ــان،حيث ناقش اإلنس
الجهــات الحكوميــة مــا تــم اتخــاذه مــن تدابيــر إلعمــال الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي 

ــد ــي لحقــوق اإلنســان.    المزي ــاق العرب ــود الميث ــف بن مختل

اجتماع الدورة العشــرين للجنة حقوق اإلنسان العربية

شــارك الســفير/ أحمــد رشــيد خطابــي - االميــن العــام المســاعد رئيــس قطــاع االعــالم واالتصــال، في 
االحتفــال باليوبيــل الذهبــي لألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري، بالتزامــن 
مــع حفــل تخــرج الدفعــة )5( مــن كليــة اللغــة واإلعــالم، والقــى كلمــة بهــذة المناســبة.  نــص الكلمــة

ــال  ــة االتص ــر تقني ــاء عب ــي لق ــاد األوروب ــة واالتح ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــدت األمان عق
ــرؤى  ــادل ال ــى تب ــز عل ــم التركي ــث ت ــان،  حي ــوق اإلنس ــرأة وحق ــع الم ــول مواضي ــور ح ــي، تمح المرئ
بشــأن أولويــات كل جانــب فــي مجــاالت تمكيــن المــرأة وحقــوق اإلنســان، بمــا يشــمل النصــوص ذات 

ــد ــا.    المزي ــا وأوروبي ــا عربي ــدة حديث ــة المعتم الصل

االمين العام المســاعد رئيس قطاع االعالم واالتصال يشــارك في برنامج 
المنتدى العلمي الخامس لتحكيم مشــروعات تخرج الدفعة الخامســة

المرأة وحقوق اإلنســان محور اجتمــاع بين األمانة العامة واالتحاد األوروبي

ــارت  ــدم، وقــد اخت ــن بال ــوم العالمــي للمتبرعي ــو مــن كل عــام بالي ــم فــي 14 يوني يحتفــل العال
منظمــة الصحــة العالميــة شــعار 2022 “ التبــرع بالــدم بــادرة تضامــن.. شــارك فــي الجهــد وأنقــذ 
األرواح”، والــذي يبــرز أهميــة التبــرع بالــدم فــي انقــاذ األرواح وتعزيــز التضامن داخــل المجتمعات.     

يد لمز ا

اليــوم العالمي للمتبرعيــن بالدم 2022 “ التبرع بالدم بادرة تضامن.. 
شارك في الجهد وأنقذ األرواح”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3506
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3520
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3515
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3494
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اختتــم االجتمــاع التمهيــدي للنــدوة 26 للســادة ممثلــي رؤســاء هيئات التدريــب في القوات المســلحة 
العربيــة، حيــث تــم الخــروج بدراســة موحــدة تمهيــدًا لعرضهــا علــى الســادة رؤســاء هيئــات التدريــب 
ــتها  ــر 2022 لمناقش ــهر نوفمب ــالل ش ــادم خ ــم الق ــي اجتماعه ــة ف ــلحة العربي ــوات المس ــي الق ف

وإقرارهــا.    المزيــد

اختتام االجتماع التمهيدي للندوة 26 للســادة ممثلي رؤســاء هيئات 
التدريب في القوات المســلحة العربية

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3517
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