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ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر
األمين العام في زيارة ألذربيجان

األمين العام يزور الجزائر اســتعداداً 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 المعنيبخطة عمل االســتراتيجية
اإلعالمية العربية
االجتمــاع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعــة تنفيذ الخريطة اإلعالمية
للتنمية المستدامة 2030
إطالق “االســتراتيجية العربية بشــأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق
اللجوء والنزوح في المنطقــة العربية وخطة عملها”
اليــوم العالمي للمتبرعيــن بالدم  “ 2022التبرع 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
تخرج الدفعة الخامسة
اختتام االجتماع التمهيدي للندوة  26للســادة
ممثلي رؤســاء هيئات التدريب في القوات
المسلحة العربية
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األمين العام في زيارة ألذربيجان

قــام الس ــيد االمي ــن الع ــام لجامع ــة ال ــدول العربي ــة بزي ــارة ألذربيج ــان ،ي ــوم  17يوني ــو الج ــاري ،تميزت
باس ــتقباله م ــن ط ــرف الس ــيد اله ــام عليي ــف” رئي ــس جمهوري ــة أذربيج ــان .وف ــي هــذا الص ــدد ص ــرح
المتح ــدث الرس ــمي باس ــم األمي ــن الع ــام الس ــيد جم ــال رش ــدي ،ب ــأن العالقــات العربي ــة – اآلذري ــة،
تض ــرب جذورهــا ف ــي التاري ــخ مش ــيدا بتجرب ــة أذربيج ــان ف ــي التنمي ــة والتحدي ــث .المزي ــد
كمــا شــارك فــي منتــدى باكــو العالمــي ،الــذي خصــص محــورا لمســالة الســام واالســتقرار فــي
الش ــرق األوس ــط .وف ــي هــذا الش ــأن أوض ــح المتح ــدث ان االمي ــن الع ــام للجامع ــة أك ــد ف ــي كلمت ــه ان
إي ــران تتبن ــى أجن ــدة قومي ــة أساس ــا ولكنه ــا تتخف ــى وراء ش ــعارات طائفي ــة ،عب ــر تأيي ــد الجماع ــات
المســلحة والمليشــيات المســلحة داخــل الــدول العربيــة ،موضحــا أنــه ال توجــد دولــة ذات ســيادة
تقبــل بمثــل هــذا التدخــل فــي شــئونها .نقــل رشــدي عــن أبــو الغيــط قولــه أن ثمــة خطــوات
إيجابي ــة عل ــى صعي ــد األزم ــة ف ــي اليم ــن ،خاص ــة م ــع تمدي ــد الهدن ــة ،وبرغ ــم الخروقــات العدي ــدة
مــن الجانــب الحوثــي .مؤكــدا أن الحــل السياســي ممكــن إذا تخلــى الحوثيــون عــن ارتباطاتهــم
اإلقليمي ــة وخفض ــوا م ــن س ــقف مطالبه ــم وقبل ــوا بالمش ــاركة ف ــي اليم ــن الجدي ــد ،جنب ــا ال ــى جن ــب
م ــع كافــة المكون ــات السياس ــية ف ــي البل ــد . .المزي ــد

األمين العام يزور الجزائر اســتعداداً للقمة العربيــة ويلتقي الرئيس الجزائري
قــام الس ــيد أحم ــد أب ــو الغي ــط ،األمي ــن الع ــام لجامع ــة ال ــدول العربي ــة ،بزي ــارة الجزائ ــر بدع ــوة
م ــن وزي ــر خارجيته ــا الس ــيد رمط ــان لعمام ــرة .اس ــتقبل خالله ــا الرئي ــس الجزائ ــري عب ــد المجي ــد
تب ــون الس ــيد األمي ــن الع ــام ف ــي القص ــر الجمه ــوري ،وتن ــاول اللق ــاء مجم ــل القضاي ــا العربي ــة
حي ــث ح ــرص اب ــو الغي ــط عل ــي االس ــتماع باهتم ــام لرؤي ــة الرئي ــس الجزائ ــري لألوض ــاع العربي ــة
وخاصــة مناطــق األزمــات وكيفيــة مواجهــة التحديــات العالميــة واالقليميــة المحدقــة بالعالــم
العرب ــي ،والموضوع ــات المطروح ــة عل ــى أجن ــدة القم ــة القادم ــة ،وس ــبل تفعي ــل العم ــل العرب ــي
المش ــترك .المزي ــد
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األميــن العام يحذر من خطر المجاعة في الصومال ويدعو إلى ســرعة
التدخل لمساعدتها
أع ــرب األمي ــن الع ــام لجامع ــة ال ــدول العربي ــة ع ــن قلق ــه البال ــغ تج ــاه التحذي ــرات الت ــي أطلقه ــا
برنام ــج الغذائ ــي العالم ــي بخص ــوص ارتف ــاع مس ــتويات س ــوء التغذي ــة ف ــي الصوم ــال بش ــكل
غي ــر مس ــبوق عل ــى خلفي ــة ارتف ــاع أس ــعار الم ــواد الغذائي ــة ونق ــص التموي ــل جنب ـاً إل ــى جن ــب م ــع
اس ــتمرار كارث ــة الجف ــاف الت ــي تض ــرب الصوم ــال بش ــكل متك ــرر ،والمخ ــاوف المتزاي ــدة م ــن ان ــزالق
ماليي ــن الصوماليي ــن إل ــى ش ــفا المجاع ــة الكارثي ــة .المزي ــد

األميــن العام في زيارة لرومانيا ويلتقــي رئيس الحكومة ووزير الخارجية

ف ــي إط ــار زي ــارة الس ــيد أحم ــد أب ــو الغي ــط األمين الع ــام لجامع ــة ال ــدول العربي ــة لبوخارس ــت تلبية
لدع ــوة م ــن الحكوم ــة الروماني ــة ،التق ــى الس ــيد /نيك ــوالي تش ــيوكا رئي ــس الحكوم ــة ،واس ــتعرض
مختل ــف أوج ــه التع ــاون العرب ــي الرومان ــي وس ــبل تعزي ــزه واالرتق ــاء ب ــه إل ــى أعل ــى المس ــتويات،
كم ــا تب ــادل الجانب ــان وجه ــات النظ ــر ح ــول مجم ــل التط ــورات الدولي ــة عل ــى الس ــاحتين العربي ــة
واالوربي ــة .المزي ــد
كم ــا عق ــد جلس ــة محادث ــات ثنائي ــة م ــع الس ــيد بوغ ــدان اوريس ــكو وزي ــر خارجي ــة روماني ــا ،وقــد
أع ــرب األمي ــن الع ــام ع ــن ارتياح ــه للمس ــتوى المتمي ــز لعالقــات التع ــاون بي ــن الجامع ــة العربي ــة
ودوله ــا األعض ــاء وروماني ــا .المزي ــد
وقــد ش ــارك أب ــو الغي ــط أيض ـاً ف ــي احتفالية بمناس ــبة إط ــاق الترجم ــة الروماني ــة لكتابيه “ش ــاهد
عل ــى الح ــرب والس ــام” و”ش ــهادتي” ،واللذي ــن يتن ــاوالن مذكرات ــه الش ــخصية ح ــول ح ــرب اكتوب ــر،
وك ــذا ح ــول فت ــرة تولي ــه وزارة الخارجي ــة المصري ــة م ــن  2004وحت ــى  .2011المزي ــد
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االجتمــاع الرابع لفريق الخبراء المعنــي بتقييم وتحديث خطة التحرك
اإلعالمي العربي في الخارج

عق ــدت االمان ــة الفني ــة لمجل ــس وزراء االع ــام الع ــرب االجتم ــاع الراب ــع لفري ــق الخبراء المعن ــي بتقييم
وتحديــث خطــة التحــرك االعالمــي العربــي فــي الخــارج ،بمقــر األمانــة العامــة ،بمشــاركة الــدول
األعض ــاء والمنظم ــات واالتح ــادات الممارس ــة لمه ــام إعالمي ــة تح ــت مظل ــة جامع ــة ال ــدول العربي ــة.
وقــد ص ــرح الس ــفير /أحم ــد رش ــيد خطاب ــي األمي ــن الع ــام المس ــاعد -رئي ــس قط ــاع االع ــام واالتص ــال
أن هــذا االجتم ــاع ين ــدرج ف ــي نط ــاق متابع ــة و تنفي ــذ توصي ــات ال ــدورة العادي ــة ( )14الص ــادرة ع ــن
المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء االعــام العــرب الــذي عقــد ببغــداد ،موضحــاً ان فريــق الخبــراء
س ــيدرس مختل ــف جوان ــب خط ــة التح ــرك اإلعالم ــي العرب ــي ،والت ــي تتمح ــور ح ــول دع ــم و مس ــاندة
القضي ــة الفلس ــطينية المش ــروعة ف ــي أوس ــاط ال ــرأي الع ــام الدول ــي وخاص ــة ل ــدى النخ ــب السياس ــية
والحقوقيــة والفكريــة ،ومحاربــة اإلرهــاب والنزاعــات المتطرفــة ،فضــ ً
ا عــن تثميــن مقومــات
الم ــوروث الحض ــاري والثقاف ــي العرب ــي .المزي ــد

االجتمــاع الثاني لفريق الخبراء اإلعالميين المعنيبخطة عمل االســتراتيجية
اإلعالمية العربية
عق ــدت األمان ــة العام ــة لجامع ــة ال ــدول العربي ــة االجتم ــاع الثان ــي لفري ــق الخب ــراء اإلعالميي ــن المعني
بخط ــة عم ــل االس ــتراتيجية اإلعالمي ــة العربي ــة ،تنفي ــذا للتوصي ــات الص ــادرة ع ــن المكت ــب التنفي ــذي
لمجلــس وزراء اإلعــام العــرب فــي اجتماعــه األخيــر ببغــداد ،حيــث تتمثــل مهمــة فريــق العمــل
فــي تقييــم مســار تنفيــذ االســتراتيجية اإلعالميــة العربيــة ،بمــا فــي ذلــك تشــخيص العقبــات
الموضوعي ــة الت ــي اعترض ــت هــذه الوثيق ــة التوجيهي ــة المعتم ــدة م ــن ط ــرف مجل ــس وزراء اإلع ــام
الع ــرب من ــذ  .2017المزي ــد
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االجتمــاع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعــة تنفيذ الخريطة اإلعالمية
للتنمية المستدامة 2030

نظم ــت األمان ــة العام ــة لجامع ــة ال ــدول العربي ــة االجتم ــاع الثال ــث لفري ــق الخب ــراء المعن ــي بمتابع ــة
تنفي ــذ الخريط ــة اإلعالمي ــة للتنمي ــة المس ــتدامة  2030ف ــي مق ــر األمان ــة العام ــة ،وذل ــك ف ــي إط ــار
متابع ــة توصي ــات مجل ــس وزراء االع ــام الع ــرب ف ــي دورت ــه ( ،)51خاص ـ ً
ـة م ــا يتعل ــق ببرنام ــج العم ــل
لتنفي ــذ أهــداف الخريط ــة اإلعالمي ــة للتنمي ــة المس ــتدامة ،والدليل االسترش ــادي الش ــامل لإلعالميين
والباحثي ــن ف ــي مج ــال التنمي ــة المس ــتدامة .المزي ــد

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

نظم ــت األمان ــة العام ــة لجامع ــة ال ــدول العربي ــة ،بالتع ــاون والتنس ــيق م ــع مفوضي ــة األم ــم المتح ــدة
لش ــؤون الالجئي ــن ،حف ــل إط ــاق االس ــتراتيجية العربي ــة بش ــأن إتاح ــة خدم ــات الصح ــة العام ــة ف ــي
س ــياق اللج ــوء والن ــزوح ف ــي المنطق ــة العربي ــة وخط ــة عمله ــا ،كم ــا عق ــدت ورش ــة العم ــل العربي ــة
األولــى لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية بحضــور الخبــراء المعنييــن مــن وزارات الصحــة بالــدول
العربي ــة األعض ــاء ل ــدى جامع ــة ال ــدول العربي ــة وال ــوكاالت األممي ــة المتخصص ــة .المزي ــد
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اليــوم العالمي للمتبرعيــن بالدم  “ 2022التبرع بالدم بادرة تضامن..
شارك في الجهد وأنقذ األرواح”

يحتف ــل العال ــم ف ــي  14يوني ــو م ــن كل ع ــام بالي ــوم العالم ــي للمتبرعي ــن بال ــدم ،وقــد اخت ــارت
منظم ــة الصح ــة العالمي ــة ش ــعار  “ 2022التب ــرع بال ــدم ب ــادرة تضام ــن ..ش ــارك ف ــي الجه ــد وأنق ــذ
األرواح” ،وال ــذي يب ــرز أهمي ــة التب ــرع بال ــدم ف ــي انق ــاذ األرواح وتعزي ــز التضامن داخ ــل المجتمعات.
المز يد

اجتماع الدورة العشــرين للجنة حقوق اإلنسان العربية
عق ــدت االمان ــة العام ــة لجامع ــة ال ــدول العربي ــة دورته ــا العش ــرين لمناقش ــة التقري ــر الوطن ــي األول
المق ــدم م ــن الجمهوري ــة اإلس ــامية الموريتاني ــة تنفي ــذا للم ــادة  48م ــن الميث ــاق العرب ــي لحق ــوق
اإلنســان،حيث ناقشــت اللجنــة مــن خــال حــوار تفاعلــي بيــن أعضــاء الوفــود ممثلــي مختلــف
الجه ــات الحكومي ــة م ــا ت ــم اتخ ــاذه م ــن تدابي ــر إلعم ــال الحق ــوق والحري ــات المنص ــوص عليه ــا ف ــي
مختل ــف بن ــود الميث ــاق العرب ــي لحق ــوق اإلنس ــان .المزي ــد

المرأة وحقوق اإلنســان محور اجتمــاع بين األمانة العامة واالتحاد األوروبي
عقــدت األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد األوروبــي لقــاء عبــر تقنيــة االتصــال
المرئ ــي ،تمح ــور ح ــول مواضي ــع الم ــرأة وحق ــوق اإلنس ــان ،حي ــث ت ــم التركي ــز عل ــى تب ــادل ال ــرؤى
بش ــأن أولوي ــات كل جان ــب ف ــي مج ــاالت تمكي ــن الم ــرأة وحق ــوق اإلنس ــان ،بم ــا يش ــمل النص ــوص ذات
الصل ــة المعتم ــدة حديث ــا عربي ــا وأوروبي ــا .المزي ــد

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

ش ــارك الس ــفير /أحم ــد رش ــيد خطاب ــي  -االمي ــن الع ــام المس ــاعد رئي ــس قط ــاع االع ــام واالتص ــال ،في
االحتف ــال باليوبي ــل الذهب ــي لألكاديمي ــة العربي ــة للعل ــوم والتكنولوجي ــا والنق ــل البح ــري ،بالتزام ــن
م ــع حف ــل تخ ــرج الدفع ــة ( )5م ــن كلي ــة اللغ ــة واإلع ــام ،والق ــى كلم ــة به ــذة المناس ــبة .ن ــص الكلم ــة
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اختتام االجتماع التمهيدي للندوة  26للســادة ممثلي رؤســاء هيئات
التدريب في القوات المســلحة العربية

اختت ــم االجتم ــاع التمهي ــدي للن ــدوة  26للس ــادة ممثل ــي رؤس ــاء هيئات التدري ــب في القوات المس ــلحة
العربي ــة ،حي ــث ت ــم الخ ــروج بدراس ــة موح ــدة تمهي ــداً لعرضه ــا عل ــى الس ــادة رؤس ــاء هيئ ــات التدري ــب
فــي القــوات المســلحة العربيــة فــي اجتماعهــم القــادم خــال شــهر نوفمبــر  2022لمناقشــتها
وإقرارهــا .المزي ــد
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األمانة العامة
قطاع اإلعالم واالتصال

leagueofarabstates.net
youtube.com/leagueofarabstates
twitter.com/arableague_gs
facebook.com/arab.league
flickr.com/leagueofarabstates/sets
linkedin.com/company/league-of-arab-states

