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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األميــن العام يشــارك في الــدورة )158( لمجلس جامعة الدول العربية على المســتوى الوزاري
الرئيس الفلســطيني يســتقبل األمين العام

األميــن العام يســتقبل المفوض العام لألونروا
األمين العام يســتقبل وزيــر خارجية لبنان

األمين العام يدعو إلى االســتجابة اإلنســانية العاجلة لدعم الســودان في مواجهة كارثتي الســيول 
والفيضانات

األمين العام يســتقبل وزيرة خارجية ســلوفينيا
األميــن العــام يتابــع بقلق بالغ تطورات الوضع في العــراق ويدعو إلى تغليــب المصلحة الوطنية

األميــن العــام يديــن العملية اإلرهابيــة في الصومال ويدعو إلى تكاتــف دولي الجتثاث اإلرهاب من 
جذوره

جامعــة الــدول العربيــة ترحــب بتعيين عبدا هلل باتيلــي ممثال خاصا لألمين العــام لألمم المتحدة 
ليبيا في 

جامعــة الدول العربية تدين اقتحام مســتوطنين إســرائيليين للمســجد األقصى
بيــان جامعــة الدول العربية بمناســبة اليوم العالمي للعمل اإلنســاني

الــدورة )110( للمجلــس االقتصادي واالجتماعي على المســتوى الوزاري
جامعــة الــدول العربية تطلق االســتراتيجية العربية لدعم العمــل التطوعي والتقرير 

اإلقليمــي حول حالــة التطوع في العالم 2022
الســفير أحمد رشــيد خطابي لوكالة أنباء الشــرق األوســط: انعقاد مجلس وزراء 

اإلعــالم العرب بالقاهرة من 20 إلى 22 ســبتمبر 2022
جامعــة الدول العربية تشــارك فــي افتتاح المقر الجديد التحــاد المنتجين 

العرب
الورشــة التدريبيــة حول آليات عمل لجنة حقوق اإلنســان العربية
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شــارك الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي أعمــال الــدورة )158( 
ــس.     ــة للمجل ــة االفتتاحي ــي الجلس ــة ف ــى كلم ــوزاري، وألق ــتوى ال ــى المس ــة عل ــس الجامع لمجل

نــص الكلمــة     ،    المزيــد عــن الــدورة)158( للمجلــس

األمين العام يشــارك في الدورة )158( لمجلــس جامعة الدول العربية على 
الوزاري المستوى 

ــن  ــط، األمي ــو الغي ــد اب ــيد احم ــطين، الس ــة فلس ــس دول ــاس، رئي ــود عب ــس محم ــتقبل الرئي اس
العــام لجامعــة الــدول العربيــة؛ بمقــر إقامــة الرئيــس الفلســطيني بالقاهــرة. وصــرح جمــال رشــدي 
المتحــدث الرســمي باســم االميــن العــام للجامعــة بــأن ابــو الغيــط اســتمع باهتمــام لرؤيــة الرئيــس 
أبــو مــازن لألوضــاع الفلســطينية فــي اللحظــة الراهنــة، وفــي ضــوء الجمــود الــذي يعتــري المســار 

ــد ــي.    المزي السياس

الرئيس الفلســطيني يستقبل األمين العام

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3590
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http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3588


3

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد عبــد اهلل بوحبيــب 
وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن فــي الجمهوريــة اللبنانيــة، حيــث تنــاول اللقــاء آخــر مســتجدات العمــل 
العربــي المشــترك قبيــل الــدورة )158( الجتمــاع مجلــس الجامعــة علــى المســتوى الــوزاري.    المزيــد

ــون  ــا فاج ــيدة تاني ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
وزيــرة خارجيــة جمهوريــة ســلوفينيا والتــي ألقــت كلمــة امــام وزراء الخارجيــة العــرب خــالل الجلســة 
ــم )158(،  ــة رق ــه العادي ــي دورت ــوزاري ف ــتوى ال ــى المس ــة عل ــة العربي ــس الجامع ــة لمجل االفتتاحي
ــن  ــن للعامي ــس األم ــة لمجل ــر الدائم ــة غي ــلوفيني للعضوي ــيح الس ــف الترش ــج لمل ــك للتروي وذل

2025-2024.    المزيــد

ــيد  ــة، أن الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــم األمي ــمي باس ــدث الرس ــدي المتح ــال رش ــرح جم ص
أحمــد ابــو الغيــط يتابــع بمزيــد مــن القلــق اتطــورات الوضــع علــى الســاحة العراقيــة، ويدعــو كافــة 
األطــراف العراقيــة الــى تغليــب المصلحــة الوطنيــة علــى أيــة اعتبــارات اخــرى لتجــاوز الوضــع الراهــن 

الــذي يمثــل خطــورة علــى اســتقرار البــالد.    المزيــد

األمين العام يســتقبل وزير خارجية لبنان 

األمين العام يســتقبل وزيرة خارجية سلوفينيا 

األميــن العام يتابع بقلق بالغ تطورات الوضــع في العراق ويدعو إلى تغليب 
الوطنية المصلحة 

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد “فيليــب الزارينــي” 
المفــوض العــام لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )أونــروا(، حيــث ركــز اللقــاء علــى 
المشــكالت التــي تواجــه الوكالــة والصعوبــات الماليــة التــي تعــوق عملهــا فــي الفتــرة األخيــرة فــي 
ــانية.       ــاعدات اإلنس ــة للمس ــوال الموجه ــى األم ــًا عل ــت ضغوط ــي وضع ــة الت ــات العالمي ــل األزم ظ

المزيــد

األمين العام يســتقبل المفوض العام لألونروا 

ــل  ــن الكام ــن التضام ــة ع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرب الس أع
للجامعــة مــع النــداء الــذي أطلقــه الســودان إلــى جميــع المنظمــات العربيــة والدولية لمســاعداته في 
ــى خطــورة الوضــع  ــي اجتاحــت البــالد. وشــدد أبــو الغيــط عل مواجهــة كــوارث الســيول واألمطــار الت
ــة إلنقــاذ  ــة واإلقليمي ــع األصعــدة الدولي ــى جمي اإلنســاني وضــرورة االســتجابة والتحــرك العاجــل عل

ــد ــرة.  المزي ــك األزمــة اإلنســانية الخطي ــات تل الشــعب الســوداني مــن تداعي

األمين العام يدعو إلى االســتجابة اإلنســانية العاجلة لدعم السودان في 
مواجهة اكرثتي الســيول والفيضانات

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3584
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أدان الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بقــوة العمليــة اإلرهابيــة التــي 
قامــت بهــا حركــة الشــباب اإلرهابيــة واســتهدفت أعــدادا مــن المدنييــن بمــا فــي ذلــك أطفــال أبريــاء 
بأحــد فنــادق العاصمــة مقديشــو، وأعــرب فــي الوقــت نفســه عــن تضامنــه مــع الشــعب الصومالــي 

الشــقيق وتعازيــه الحــارة ألســر الضحايــا وتمنياتــه للمصابيــن بالشــفاء العاجــل.   المزيــد

األميــن العام يدين العمليــة اإلرهابية في الصومال ويدعو إلى تاكتف 
دولي الجتثاث اإلرهاب من جذوره

أدانــت جامعــة الــدول العربيــة اقتحــام مســتوطنين إســرائيليين للمســجد األقصــى، وحمّــل جمــال 
ــوى  ــماح لق ــن الس ــئولية ع ــرائيلية المس ــة اإلس ــام، الحكوم ــن الع ــم األمي ــدث باس ــدي، المتح رش

ــد ــر.     المزي ــو الخطي ــذا النح ــى ه ــف عل ــعال الموق ــت، بإش ــاء كنيس ــم أعض ــن بينه ــرف، وم التط

تحتفــل جامعــة الــدول العربيــة فــي 19 أغســطس مــن كل عــام باليــوم العالمــي للعمــل اإلنســاني، 
ــل  ــل الممث ــن مقت ــفر ع ــذي أس ــراق وال ــداد بالع ــي بغ ــاة ف ــدق القن ــر فن ــرى تفجي ــد ذك ــذي يخل وال
ــن  ــخص م ــو، و22 ش ــرا دي ميل ــيرجيو فيي ــراق، س ــي الع ــدة ف ــم المتح ــام لألم ــن الع ــاص لألمي الخ
ــمبر  ــي ديس ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــدت الجمعي ــد اعتم ــانية. وق ــة اإلنس ــي اإلغاث ــن ف العاملي
ــذا  ــال ه ــي االحتف ــاني. ويأت ــل اإلنس ــا للعم ــا عالمي ــطس يوم ــوم 19 أغس ــار ي ــرارا باعتب 2008، ق
ــون  ــه العامل ــذي يقــوم ب ــاه نحــو العمــل ال ــد واحــدة ال تصفــق( لجــذب االنتب ــوان )ي العــام تحــت عن
ــانية.      ــات اإلنس ــن االزم ــن م ــن او متضرري ــن أو متطوعي ــوا مهنيي ــواء كان ــاني س ــأن اإلنس ــي الش ف

ــد المزي

جامعة الدول العربية تدين اقتحام مســتوطنين إســرائيليين للمسجد 
األقصى

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم العالمي للعمل اإلنســاني

 رحبــت جامعــة الــدول العربيــة، بتعييــن الســيد عبــد اهلل باتيلــي، ممثــال خاصــا جديــدا لألميــن العام 
ــدي  ــال رش ــان جم ــى لس ــاء عل ــا ج ــا؛ كم ــي ليبي ــة ف ــم األممي ــة الدع ــا لبعث ــدة ورئيس ــم المتح لألم
ــي  ــى التعــاون مــع الســيد باتيل ــة إل ــا األطــراف الليبي ــن العــام، داعي المتحــدث الرســمي باســم األمي

ودعــم مهمتــه.    المزيــد

جامعــة الدول العربية ترحب بتعيين عبــدا هلل باتيلي ممثال خاصا لألمين 
العــام لألمم المتحدة في ليبيا

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3572
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3566
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3569
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ــر  ــوزاري بمق ــتوى ال ــى المس ــي عل ــادي واالجتماع ــس االقتص ــدورة )110( للمجل ــال ال ــدت أعم انعق
ــدوب  ــرة والمن ــة بالقاه ــة المغربي ــفير المملك ــازي، س ــد الت ــفير أحم ــة الس ــة برئاس ــة العام األمان
الدائــم لــدى جامعــة الــدول العربيــة، ومشــاركة الســفيرة/ هيفــاء أبــو غزالــة، األميــن العام المســاعد، 
رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة. وشــهدت الجلســة االفتتاحيــة للمجلــس توقيــع مذكــرة تفاهــم 
بيــن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والمؤسســة الدوليــة اإلســالمية لتمويــل التجــارة. وقــد 
ــة  ــة، فاللجن ــة االجتماعي ــدًء باللجن ــس ب ــة للمجل ــوزاري، االجتماعــات التحضيري ــاع ال ســبقت االجتم

ــد ــار المســؤولين.   المزي ــة واجتمــاع كب االقتصادي

الدورة )110( للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المســتوى الوزاري

بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة للتطوع، وصنــدوق األمــم المتحدة للســكان، وبحضور الســيدة 
نيفيــن القبــاج – وزيــرة التضامــن االجتماعيــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، والعضــو الدائــم بالمكتــب 
التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب، تــم اإلطــالق اإلقليمــي لتقريــر حالــة التطــوع 
ــم  ــة لدع ــتراتيجية العربي ــالق “االس ــن 2022، وإط ــدة للمتطوعي ــم المتح ــج األم ــم لبرنام ــي العال ف
ــاملة”،  ــاوية وش ــات متس ــاء مجتمع ــوان “بن ــت عن ــة تح ــدول العربي ــة ال ــي” لجامع ــل التطوع العم
ــن  ــخصيات م ــار الش ــن وكب ــن الدائمي ــرب والمندوبي ــفراء الع ــن الس ــتوى م ــة المس ــاركة رفيع وبمش

ــد وكاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة.    المزي

جامعــة الدول العربية تطلق االســتراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي 
والتقرير اإلقليمــي حول حالة التطوع في العالم 2022
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ــال  ــالم واالتص ــاع اإلع ــس قط ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــي، األمي ــيد خطاب ــد رش ــفير أحم ــن الس أعل
ــال  ــدول أعم ــرة، بج ــي القاه ــرب ف ــالم الع ــس وزراء اإلع ــاد مجل ــن انعق ــة ع ــدول العربي ــة ال بجامع
ــد ــترك.     المزي ــي المش ــي العرب ــل اإلعالم ــر العم ــة، لتطوي ــات المتنوع ــن الملف ــددا م ــاول ع يتن

شــارك الســفير أحمــد رشــيد خطابــي، األميــن العــام المســاعد - رئيــس قطــاع اإلعــالم واالتصــال فــي 
افتتــاح المقــر الجديــد التحــاد المنتجيــن العــرب فــي بيــروت.   نــص الكلمــة

ــوق  ــة حق ــل لجن ــات عم ــول “آلي ــة ح ــة التدريبي ــوم، الورش ــودانية الخرط ــة الس ــت العاصم احتضن
ــة  ــاق( والمفوضي ــة الميث ــة )لجن ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــن لجن ــاون بي ــة”، بالتع ــان العربي اإلنس
ــة  ــات حكومي ــن جه ــن ع ــدة ممثلي ــك لفائ ــودان وذل ــة الس ــي جمهوري ــان ف ــوق اإلنس ــة لحق القومي
ومنظمــات غيــر حكوميــة وإعالمييــن، بهــدف بنــاء قــدرات المشــاركين وتيســير مهمة الــدول األطراف 
بالميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان للوفــاء بالتزاماتهــا ال ســيما فــي إعــداد تقاريرهــا حــول التدابيــر 
ــد ــاق.     المزي ــات المنصــوص عليهــا بموجــب أحــكام الميث ــي اتخذتهــا إلعمــال الحقــوق والحري الت

الســفير أحمد رشــيد خطابي لواكلة أنباء الشرق األوسط: انعقاد مجلس 
وزراء اإلعالم العرب بالقاهرة من 20 إلى 22 ســبتمبر 2022

جامعة الدول العربية تشــارك في افتتاح المقــر الجديد التحاد المنتجين 
العرب

الورشــة التدريبية حول آليات عمل لجنة حقوق اإلنســان العربية
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