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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األميــن العــام لجامعــة الدول العربية يشــارك في الجلســة االفتتاحية لمجلس الجامعــة العربية على 
مســتوى القمة الدورة العادية )31(

األميــن العــام يلتقــي رئيس الحكومــة اللبنانية ويؤكد أن الجامعــة العربية تدعم لبنان 
األميــن العــام لجامعة الدول العربية يســتقبل المبعــوث األممي إلى ليبيا

األميــن العام لجامعة الدول العربية يشــارك فــــــي الجلســة االفتتاحية الجتمــاع المجلس االقتصادي 
واالجتماعــي علــى المســتوى الوزاري التحضيري لمجلــس جامعة الدول العربية على مســتوى القمة 

د.ع )31(
األميــن العــام يدين الهجوم اإلرهابي الغادر الذي اســتهدف وزارة التعليم في مقديشــيو

األمين العام يرســل خطاب شــكر لوزيرة خارجية اســتراليا 
الجامعــة العربيــة ترحب باتمام اتفاق ترســيم الحدود البحريــة اللبنانية

األميــن العام المســاعد رئيس قطاع االعام واالتصال يشــارك في إطــاق المنتدى الزراعي 
العربي

بيــان جامعــة الدول العربية بمناســبة اليوم العربي للتمريــض والقبالة لعام 2022
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ــة  ــة االفتتاحي ــي الجلس ــة، ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــارك الس ش
ــام  ــن الع ــى األمي ــة )31(. وألق ــه العادي ــي دورت ــة ف ــتوى القم ــى مس ــة عل ــة العربي ــس الجامع لمجل
كلمــة أكــد فيهــا ان هــذه القمــة تلتئــم بعــد ثاثــة ســنوات مــن انقطــاع فرضتــه ظــروف الجائحــة. 
وأن انعقادهــا جــاء فــي وقتــه بالنظــر إلــى مــا يشــهده العالــم مــن تغيــرات غيــر مســبوقة ومــا ترتــب 
عنهــا مــن تبعــات هائلــة علــى الشــعوب والــدول، جعــل القمــة ضــرورة واجبــة، وفرصــة ســانحة لكــي 
نرتــب أوراقنــا، ونناقــش قضايانــا ومواقفنــا العربيــة فــي عالــم تتحــرك أحداثــه فــي ســيولة مخيفــة، 

وتتابــع أزماتــه فــي تتابــع مــروع.       المزيــد

األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة يشــارك فــي الجلســة االفتتاحيــة 
لمجلــس الجامعــة العربيــة علــى مســتوى القمــة الــدورة العاديــة )31(

اســتقبل الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، الســيد عبــد اهلل باتيلــي، 
ــا. وأكــد  ــة للدعــم فــي ليبي ــة األممي ــن العــام لألمــم المتحــدة، رئيــس البعث ــل الخــاص لألمي الممث
لــه خــال اللقــاء دعــم جامعــة الــدول العربيــة لمهمتــه، كمــا قــدم عرضــا لعناصــر الموقــف العربــي 
مــن الملــف الليبــي، ال ســيما ضــرورة اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لوضــع قاعــدة دســتورية تجــرى علــى 

أساســها االنتخابــات.    المزيــد

ــة،  ــر العاصم ــي الجزائ ــة، ف ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــى الس التق
ــا  ــي، بم ــع اللبنان ــل الوض ــاء مجم ــاول اللق ــة. وتن ــة اللبناني ــس الحكوم ــي رئي ــب ميقات ــيد نجي الس
فــي ذلــك التطــورات السياســية األخيــرة التــي شــهدتها الســاحة اللبنانيــة قبيــل الدخــول فــي فتــرة 
الشــغور الرئاســي، حيــث اعتبــر ابــو الغيــط أن اســتمرار الشــغور الرئاســي لفتــرة قــد يطــول أمدهــا، 

ــي تواجهــه.   المزيــد ــى لبنــان فــي ظــل التحديــات الراهنــة الت ــه تبعــات ســلبية عل ســيكون ل

األميــن العام لجامعة الدول العربية يســتقبل المبعوث األممي إلى ليبيا

األميــن العام يلتقي رئيس الحكومة اللبنانيــة ويؤكد أن الجامعة العربية 
لبنان  تدعم 
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ألقــى الســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة كلمــة فــي الجلســة االفتتاحية 
ــة  ــس جامع ــري لمجل ــوزاري التحضي ــتوى ال ــى المس ــي عل ــادي واالجتماع ــس االقتص ــاع المجل الجتم
الــدول العربيــة علــى مســتوى القمــة فــي دورتــه العاديــة )31( ، قــال فيهــا أننــا نجتمــع اليــوم للنظر 
فــي الملــف االقتصــادي واالجتماعــي المرفــوع للقــادة العــرب الذيــن ســيجتمعون لمناقشــته والنطــر 
فــي اعتمــاد مشــروعاته، مؤكــدا علــى أن األوضــاع المســتجدة تدفــع علــى إعــادة النظــر فــي أولويــات 
العمــل العربــي المشــترك بإيــاء اهتمــام أكيــر بموضوعــات بعينهــا مثــل االســتجابة اإلنســانية فــي 

حــاالت الكــوارث واألزمــات، وتعزيــز األمــن الغذائــي العربــي.      المزيــد

ــوم  ــارات الهج ــوى العب ــة بأق ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم أدان الس
ــب  ــكل متعاق ــن بش ــيارتين مفخختي ــر س ــال تفجي ــن خ ــيو م ــة مقديش ــادر بالعاصم ــي الغ اإلرهاب
ــك  ــي ذل ــا ف ــاء بم ــن األبري ــرات المدنيي ــل عش ــن مقت ــفر ع ــا أس ــة، مم ــم الصومالي ــي وزارة التعلي ف

ــد ــن.      المزي ــن المواطني ــرى م ــرة أخ ــداد كبي ــة أع ــانية وإصاب ــة اإلنس ــر اإلغاث عناص

األمين العام لجامعة الدول العربية يشــارك فــــــي الجلسة االفتتاحية 
الجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على المســتوى الوزاري 

التحضيــري لمجلس جامعة الدول العربية على مســتوى القمة د.ع )31(

األميــن العام يدين الهجوم اإلرهابي الغادر الذي اســتهدف وزارة التعليم 
مقديشيو في 

صــرح الســفير حســام زكــي االميــن العــام المســاعد لجامعــة الــدول العربيــة أن “اتمــام اتفاق ترســيم 
ــى “  الحــدود البحريــة بيــن لبنــان واســرائيل يعــد خطــوة مفيــدة تســتحق التنويــه”، وأكــد زكــي عل
دعــم الجامعــة الكامــل لمــا مــن شــأنه اســتعادة لبنــان لحقوقــه الســيادية البحريــة واالســتفادة مــن 
ثرواتــه ومــوارده الطبيعيــة فــي منطقتــه االقتصاديــة الخالصــة بمــا يعــود بالمنفعــة علــى الشــعب 

اللبنانــي الــذي يحتــاج الــي كل دعــم”.     المزيــد

جامعة الدول العربية ترحب باتمام اتفاق ترســيم الحــدود البحرية اللبنانية

فــي إطــار ترحيــب جامعــة الــدول العربيــة بقــرار اســتراليا التراجــع عــن االعتــراف بالقــدس الغربيــة 
عاصمــة إلســرائيل، والــذي أقرتــه حكومــة كانبــرا الســابقة، أرســل الســيد احمــد ابــو الغيــط، األميــن 
ــة  ــرة خارجي ــغ وزي ــي وون ــيدة بين ــى الس ــمي إل ــكر رس ــاب ش ــة خط ــدول العربي ــة ال ــام لجامع الع
ــز رئيــس وزراء  ــي ألباني ــادة الســيد أنتون ــدة بقي ــا شــكره لموقــف الحكومــة الجدي أســتراليا، متضمن
أســتراليا لتصحيــح قــرار كانــت قــد اتخذتــه الحكومــة الســابقة باالعتــراف بالقــدس الغربيــة عاصمــة 

ــد إلســرائيل.    المزي

األمين العام يرسل خطاب شــكر لوزيرة خارجية استراليا 
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ــدول العربيــة، شــارك الســفير أحمــد رشــيد خطابــي،  بتكليــف مــن الســيد األميــن العــام لجامعــة ال
ــه  ــذي نظمت ــي ال ــر الصحف ــي المؤتم ــال، ف ــام واالتص ــاع اإلع ــس قط ــاعد، رئي ــام المس ــن الع األمي
ــة القطــاع  ــى حيوي ــى كلمــة أكــد فيهــا عل ــي. وألق ــي العرب ــدى الزراع ــة العامــة إلطــاق المنت األمان
ــه  ــي وارتباط ــن الغذائ ــق األم ــي تحقي ــي ف ــم دوره األساس ــة بحك ــا العربي ــي منطقتن ــي ف الفاح
العضــوي بباقــي المجــاالت بباقــي المجــاالت المعيشــية واالجتماعية واإلنتاجيــة. مثمنــا دور الجامعة 
العربيــة فــي تنظيــم هــذه المنتــدى فــي إطــار جهودهــا الهادفــة إلــى تعزيــز التعــاون العربــي فــي 

ــي.      نــص الكلمــة المجــال الفاح

األمين العام المســاعد رئيس قطاع اإلعالم واالتصال يشــارك في إطالق 
العربي الزراعي  المنتدى 

ــة  ــض والقبال ــي للتمري ــوم العرب ــال بالي ــبة االحتف ــا بمناس ــة بيان ــدول العربي ــة ال ــدرت جامع أص
يوافــق الثالــث مــن نوفمبــر مــن كل عــام، تنفيــذًا للقــرار الصــادر عــن مجلــس وزراء الصحــة العــرب 
فــي الــدورة )57( لعــام 2022، وذلــك إلبــراز الــدور الهــام والحيــوي لألطقــم التمريضيــة وجهودهــم 
المبذولــة وإنجازاتهــم ومبادراتهــم فــي تطويــر هــذه المهنــة فــي ظــل التحديــات والصعوبــات التــي 
ــض  ــة للتمري ــارية العربي ــة االستش ــاع للجن ــة اجتم ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــا نظم ــم. كم تواجهه
ــض  ــي التمري ــاص بمهنت ــي الخ ــادي العرب ــون االسترش ــروع القان ــداد مش ــتكمال إع ــة الس والقبال

ــد ــة.    المزي والقبال

بيان جامعة الدول العربية بمناســبة اليوم العربــي للتمريض والقبالة لعام 
2022
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