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 أمين عام الجامعة العربية
 يعرب عن قلقه تجاه التطورات األخيرة فى جنوب السودان

 2016-7-11االثنين 

 
ن                    ي أن األم ة ب ي رب صرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول الع
العام يستشعر القلق تجاه التطورات التى شهدتها جمهورية جنوب السودان          
ل              على مدى األيام األخيرة مع وقوع اشتباآات دامية بين القوات الموالية لك
رة حول                     ي ب من رئيس ونائب رئيس الجمهورية األمر الذي يثير مخاوف آ
ل جوارًا                ث م مستقبل األمن واالستقرار فى هذه الدولة حديثة النشأة والتي ت

 . هامًا للمنطقة العربية

ام                 ع ن ال ي وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األم
وب السودان،                   أن تصاعد وامتداد العنف والمعارك إلى عدة مناطق فى جن
د                        ى ق ت رة ال خطي اده ال ع وعلى رأسها العاصمة جوبا، يمكن أن تكون له أب

ا في                            ه ع يصعب السيطرة عليها أو تدارآها بشكل آامل فى المدى القصير، مشيرًا إلى ضرورة عودة الطرفين اللتزام باتفاق السالم الذي وق
 .  وأسفر عن تشكيل حكومة وحدة بقيادة الرئيس سيلفا آير2013 والذي أنهى الحرب األهلية التي اندلعت فى 2015أغسطس 

وقف                                       ت ال فس، وب ن ط ال اة أقصى درجات ضب راع م وأضاف المتحدث أن األمر يستدعى أن تلتزم أيضًا آافة األطراف فى جنوب السودان ب
ات                        داعي ت الفوري عن آافة األعمال العدائية، بما فى ذلك قصف معسكرات النازحين والمهجرين التابعة لألمم المتحدة، خاصة فى ضوء ال
ًا                           ردي ة وت اعي ضخم زوج جم السلبية الواسعة لمثل هذه األعمال على األوضاع اإلنسانية في هذه الدولة التي سبق وأن شهدت عمليات ن

 . ملموسًا في األوضاع المعيشية والصحية للسكان
   

   

   

 



 

 أمين عام جامعة الدول العربية

 يوجه بتنشيط عمل األمانة العامة في المجالين االقتصادي واالجتماعي 
 2016-7-11االثنين 

ة                                   ان ألم ة ل ف ل ت خ م طاعات ال ق استأنف السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية االجتماعات المكثفة التي يعقدها مع مسئولي ال
ع                             وة دف ة إعطاء ق العامة للجامعة بهدف التعرف على مختلف أبعاد التطورات الجارية في عمل هذه القطاعات وإصدار تعليماته بشأن آيفي

 .جديدة لعمل هذه القطاعات للمشارآة في إحداث نقلة نوعية في مختلف مجاالت العمل العربي المشترك

ن                         طاعي ق ال ري اإلدارات ب دي وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين العام بأن لقاءات تضمنت لقاءين مع م
االقتصادي واالجتماعي استمع خاللهما األمين العام إلى عرض للترتيبات الخاصة باجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة على     

و        26 و  25المستوى الوزاري والتي ستسبق انعقاد القمة العربية المقرر عقدها بموريتانيا يومي       ي ول ى عرض من              2016 ي ك إل ذل ، وآ
 .مديري اإلدارات ألهم تطورات وجوانب عمل إداراتهم

تصادي                                   ن االق ي ال ج م ة في ال ام ع وأوضح المتحدث أن األمين العام حرص على أن يؤآد خالل اللقاءين على ضرورة تنشيط عمل األمانة ال
وع في                                  ن ت شعب وال ت ار ال ب ت واالجتماعي، خاصة وأن هذين المجالين يمسان بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن العربي، وأخذًا في االع

 .الموضوعات االقتصادية واالجتماعية وتصاعد تحديات العمل في هذا الصدد على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

ن                               ي ال ب ع مر ونشط وف سيق مست ن ة وجود ت ي وأضاف المتحدث الرسمي أن األمين العام حرص، من ناحية أخرى، على اإلشارة إلى أهم
ر اإلدارات المختلفة لألمانة العامة، والعمل على االرتقاء بمستوى آفاءة وأداء العاملين فيها من خالل التدريب الراقي واالطالع بشكل مستم                  

ى أن                              د عل ي أآ ت ددًا ال ج ة، م على التجارب الناجحة، وتوجيه اهتمام خاص في هذا اإلطار للعناصر الشابة باعتبار أنها تمثل مستقبل الجامع
 .معياري الكفاءة والمساواة في الفرص سيكونا هما المعيارين الرئيسين اللذين سيحكما العمل في األمانة العامة خالل المرحلة المقبلة



 

 أمين عام جامعة الدول العربية
 يؤآد االهتمام الكبير بعمل ونشاطات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 2016-7-11االثنين 

 

ة                   دول العربي ة ال ام جامع ن ع ط أمي و الغي د أب سيد أحم تقبل ال اس
ة             ة والثقاف ة للتربي ة العربي دير المنظم ارب م د اهللا مح دآتور عب ال

ام       ) االليسكو(العلوم   ام لمه ن الع والذي قدم للتهنئة ببدء تولي األمي
 .منصبه

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين      
شاطات                  م ن اول أه هد تن اء ش أن اللق ة ب دول العربي ة ال ام جامع ع
وبرامج العمل الحالية للمنظمة، وآيفية تطوير التعاون بين الجامعة     
ديره               دى تق د م ى أن يؤآ ام عل ن الع ث حرص األمي ة، حي والمنظم
اون العربي                اء بالتع ة في االرتق للدور المحوري الذي تلعبه المنظم
اء              د أساس حضارة وارتق تي تع ا وال االت عمله ي مج شترك ف الم
و                  ن تأل ة ل دول العربي ة ال األمم، مشيرًا إلى أن األمانة العامة لجامع

 .جهدا في مساندة ودعم المنظمة في هذا الصدد

 



 

 أمين عام جامعة الدول العربية
 يؤآد ضرورة التوصل إلى استقرار آامل لألوضاع فى ليبيا 

 2016-7-12الثالثاء  

ن           12استقبل   سيد مارت ة ال دول العربي   السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة ال
ادل            اء تب آوبلر الممثل الخاص لسكرتير عام األمم المتحدة لليبيا، حيث شهد اللق
ة           ة والجهود المبذول وجهات النظر حول أخر مستجدات الوضع فى الساحة الليبي

سمبر    17لتنفيذ االتفاق السياسي الليبي الموقع فى          والمعروف باسم     2015 دي
 . اتفاق الصخيرات

اء                    أن اللق ام ب ن الع وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث باسم األمي
ا                   تى أجراه ائج االتصاالت ال شهد قيام مبعوث السكرتير العام باستعراض أهم نت
ة               ة المعني خالل الفترة األخيرة، سواء مع األطراف الليبية أو مع األطراف الدولي
صخيرات             اق ال بتطورات األوضاع فى ليبيا، بما فى ذلك ما يتعلق بتفعيل بنود اتف
اءة               ل بكف ة الرسمية للعم ودة المؤسسات الليبي ة بع ك المرتبط ها تل ى رأس وعل

 . وتشكيل جيش ليبي موحد، مع اإلعراب عن تطلعه للحصول على دعم الجامعة العربية لالتصاالت التى يجريها فى هذا الشأن

ة             ار أن جامع وأوضح المتحدث الرسمي أن األمين العام أآد اهتمامه الكبير باالنخراط بفاعلية فى االتصاالت التى تجرى فى هذا الشأن باعتب
ر                            تى يمكن أن تؤث ك ال ة، خاصة تل الدول العربية يجب أن تظل رآنًا أساسيًا فى معالجة وتناول التطورات المتعلقة بمختلف األزمات العربي
ى خطورة استمرار وجود                                          ه إل ى التنوي ام عل ن الع ة ، مع حرص األمي ة الليبي ا األزم ل ومن بينه ة آك على أمن واستقرار المنطقة العربي
شعب الليبي                      ة لل ات الحقيقي ارات والتطلع انقسامات فى الساحة الليبية، وآذا إلى ضرورة التواصل مع األطراف المعتدلة التى تعبر عن الخي
والتى تكون قادرة فى ذات الوقت على العمل من أجل إعادة التماسك والوحدة إلى الدولة الليبية، وبحيث يمكن التعامل بفعالية مع التحديات          
ة                               م الدول سه بتنظي ى نف ا يطلق عل ه م وم ب ا يق التى واجهتها ليبيا على مدى السنوات األخيرة وعلى رأسها خطر اإلرهاب الذى يتجسد فيم

 . من أعمال إجرامية راح ضحيتها العديد من األبرياء من أبناء الشعب الليبي) داعش(اإلسالمية 



 
 أمين عام جامعة الدول العربية

 يؤآد تقديره للدور المحوري للبرلمان العربي 
 2016-7-12الثالثاء  

 
 

استقبل السيد أحمد أبو الغيط السيد أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي                  
ومعه أعضاء هيئة مكتب البرلمان والذين قدموا التهنئة لسيادته بمناسبة                  
بدء توليه مهام منصبه، معربين عن تطلعهم الستمرار التواصل الوثيق بين             

 . جامعة الدول العربية والبرلمان العربي خالل المرحلة المقبلة
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين العام            
بأن اللقاء شهد تأآيد األمين العام على محورية الدور الذى يلعبه البرلمان                  
العربي فى التعبير عن آمال وطموحات الشعوب العربية وتقديره الشخصي               
للنشاط الهام الذى يقوم به أعضاء البرلمان فى هذا الصدد، مشيرًا إلى                           
ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا التعاون والتنسيق بين جامعة الدول                
العربية والبرلمان العربي فى إطار السعي للتعامل مع التحديات المختلفة                     
التى تواجهها األمة العربية، خاصة تلك التحديات المرتبطة بمكافحة اإلرهاب  

والتطرف والتعامل مع التصاعد المضطرد فى أعداد الالجئين والمهجرين والنازحين من أبناء الوطن العربي، وآذا تلك الخاصة بالنهوض                         
 . بالتعليم وتجديد الخطاب الديني واالرتقاء بدور الشباب فى إطار منظومة العمل العربي

وأضاف المتحدث أن رئيس البرلمان العربي حرص بدوره على استعراض أهم النشاطات التى قام بها البرلمان على مدى الفترة األخيرة فى                      
دة إطار التعامل مع األولويات العربية الرئيسية، مع تأآيد التطلع للعمل بشكل وثيق مع األمين العام الجديد لجامعة الدول العربية واالستفا                            

من خبراته السياسية، وإلى تدعيم الشراآة القائمة بين البرلمان والجامعة العربية بشكل عام والتى توجت بالتوقيع مؤخرًا على اتفاق                                    
 . لتطوير التعاون بين الجانبين



 
 أنتم مستقبل األمة العربية: أبو الغيط لشباب الجامعات العربية

 2016-7-13األربعاء 

 
في إطار االهتمام الكبير الذي يوليه  السيد أحمد أبو الغيط األمين            
العام لجامعة الدول العربية بتعزيز دور الشباب في إطار منظومة           
العمل العربي، حرص سيادته  على االلتقاء بشباب الجامعات                    
العربية المشارآين في الدورة التدريبية الصيفية المنعقدة                           

 .باألمانة العامة لجامعة الدول العربية
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم             
األمين العام بأن اللقاء شهد تأآيد األمين العام على أهمية الدور               
الذي يمكن أن يلعبه الشباب العربي في مخاطبة التحديات التي                 
تواجهها المنطقة العربية خالل المرحلة الراهنة باعتبار أنهم                   
يمثلون مستقبل األمة، مطالبا إياهم بالعمل من أجل أمن                                 
واستقرار أوطانهم متسلحين بالعمل والعلم والمعرفة واإلطالع               
على التكنولوجيا الحديثة، مع ضرورة التمسك بالمبادئ                               

 .واألخالق التي تمثل عصب وأساس تقدم ورقي األمم



 

 األمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي الوفد المشارك 

 في أعمال مؤتمر المشرفين على شئون فلسطين
 2016-7-13األربعاء 

 
ة رؤساء                     ي رب ع دول ال استقبل السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة ال
ن، حيث                 الوفود المشارآة في أعمال مؤتمر المشرفين على شئون فلسطي
يق       قدم الوفد التهنئة لألمين العام على توليه مهام منصبه، متمنين له التوف

 .والنجاح خالل المرحلة المقبلة

ن                     ي اسم األم رسمي ب وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث ال
د خالل                         ؤآ ى أن ي ام حرص عل العام لجامعة الدول العربية بأن األمين الع
اللقاء التزامه بالعمل بقوة وفعالية لخدمة القضية الفلسطينية التي تظل هي 

ا          ه ت قي           االقضية المرآزية لالمه العربية والتي تمثل تسوي ي حق ار ال ب ت الخ
ة                       طق ن رار في م ق الراده المجتمع الدولي في تحقيق السلم واألمن واالست

 .الشرق األوسط بشكل عام



 

 أبو الغيط يلتقي بالمسؤول األوروبي عن العمليات البحرية 

 لمكافحة الهجرة الغير الشرعية في البحر المتوسط 
 2016-7-13االربعاء 

ة                                   ي رب ع دول ال ة ال ع ن عام جام ي ط أم ي غ و ال د أب استقبل السيد أحم
ة             Enrico Credendinoاألدميرال   حري ب ات  ال ي مسؤول العمل

 .لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط باالتحاد األوروبي

ن          ي وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األم
اد                    ع عراض أهم أب است العام بأن اللقاء شهد قيام المسئول األوروبي ب
ة            ع العمليات البحرية من حيث مداها الزمني ونطاقها الجغرافي والطبي
ا              ه جري تي ي النوعية للعمليات، إضافة إلى آخر تطورات االتصاالت ال

 .االتحاد األوروبي في هذا الصدد مع مختلف األطراف المعنية 

د ضرورة                   ي أآ ى ت وأوضح المتحدث أن األمين العام حرص بدوره عل
ة            حري ب ات ال وجود تنسيق مستمر ووثيق في هذا اإلطار بين الجانب األوروبي والدول العربية في شرق وجنوب المتوسط وأن ترتكز العملي

ة مع                    2240على التفويض األممي الذي نص عليه قرار مجلس األمن   ع جام ا ال ه جري تي ت  ، مع استعراضه للخطوط العامة لالتصاالت ال
 .قضايا الهجرة والالجئين بشكل عام على المستويين اإلقليمي والدولي



 

 أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل المرشح المقدوني 
 لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة

 2016-7-13االربعاء 

 
دول                    ة ال ع ن عام جام ي استقبل السيد أحمد أبو الغيط أم

وم       ي ور            13العربية ال ت دآ جاري ال م      "  ال ي " سرجان آ
حدة في              ت مرشح مقدونيا لمنصب سكرتير عام األمم الم
امج                        رن مرشح ألهم مالمح  ب لقاء شهد استعراض ال
العمل الذي يعتزم تنفيذه في حالة اختياره لتولي منصب           
ى                  حصول عل ل ه ل السكرتير العام، مع إعرابه عن تطلع

 .الدعم العربي لترشحه

 

حدث                         ت م في ال ي ود عف مفوض محم وصرح الوزير ال
ى أن                            الرسمي باسم األمين العام بأن األمين العام أعرب بدوره عن تقديره لمبادرة المرشح بالتواصل معه، مع حرصه عل
يستوضح منه رؤيته ومواقفه تجاه أهم القضايا المطروحة حاليا على الساحة الدولية، خاصة ما يتعلق منها بالشأن العربي                   
ات                             حدي ت ة وال ي دول ة ال وي م ن على غرار القضية الفلسطينية واألوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن إضافة لألجندة الت

 .المرتبطة بمكافحة ظاهرتي اإلرهاب والتطرف والتعامل مع ملفات أخرى مهمة آملفي الهجرة والالجئين



 

 السيسي يستعرض مع أبو الغيط استعدادات القمة العربية المقبلة بنواآشوط 
 2016-7-13االربعاء 

 

ة                  ي رب ع دول ال استعرض  السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام جامعة ال
د            خالل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي االستعدادات الجارية لعق
ة                              ي ان ت وري م ة ال اصم ع ا ال ه ف ضي ست القمة العربية المقبلة التي ست

 . نواآشوط، حيث تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة

ا                   ه اقشت ن م م ت وعرض األمين العام خالل اللقاء الوثائق التي سوف ت
ربي              ع خالل القمة العربية المقبلة التي تتعلق بمختلف جوانب العمل ال

ز دور                    المشترك،   زي ع ت ه ل ت وقام أمين عام جامعة الدول العربية بعرض رؤي
مل                         ع ة، فضال عن دعم ال ي دول الجامعة على الساحات العربية واإلقليمية وال

 .العربي المشترك على األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ة                                    ار أن دق ب ت ًذا في االع رك، أخ مشت ربي ال وأآد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مواصلة جهود تعزيز وتطوير آافة مناحي العمل الع
ة                                  اف واجهة آ ربي في م ع الظروف التي تمر بها عدة دول عربية تدعو إلى مزيد من التضامن والتنسيق العربي، وتقوية وحدة الصف ال

  األخطار المحدقة بالدول العربية



 

 

 أبوالغيط يغادر إلى السودان في زيارته الخارجية األولى 
 2016-7-14الخميس 

 

 

ى السودان                    ة إل ي رب ع غادر السيد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول ال
في زيارته الرسمية الخارجية األولى منذ توليه مهام منصبه في أول             

 .يوليو

ن         ي وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أم
ام                         ع ن ال ي قي األم ت ل عام جامعة الدول العربية بأنه من المنتظر أن ي
ة                                   خارجي ر ال ر ووزي شي ب رئيس عمر ال ل من ال ك ارة ب خالل الزي
طورات                             ظر حول ت ن ادل وجهات ال ب شاور وت ت السوداني بهدف ال
األوضاع العربية بشكل عام وتحضيرات القمة العربية المقررة عقدها         

ام   2016 يوليو 26 و25يومي   م  في موريتانيا، وذلك في إطار االهت
ذا                          ة في ه ي ة السودان رؤي ى ال الذي يوليه األمين العام بالتعرف عل

 .الصدد

 

 



 

 أبو الغيط يلتقى الرئيس البشير فى إطار زيارة عمل هامة إلى السودان 
 2016-7-14الخميس 

 الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة عمل إلى السودان تمثل أول زيارة خارجية رسمية يقوم 14قام اليوم 
بها منذ توليه مهام منصبه، حيث شهدت الزيارة عقد لقاء هام لألمين العام مع الرئيس عمر البشير وغداء عمل مع الوزير المناوب     

 . بوزارة الخارجية السودانية عبيد اهللا محمد

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن اللقاء مع الرئيس السوداني، والذى   
جرى فى أجواء ودية للغاية وفى ظل حفاوة من الجانب السوداني، شهد استعراض آخر مستجدات الوضع العربي، خاصة فى الدول التى  

تشهد أزمات وأوضاع غير مستقرة، إضافة إلى تناول أهم جوانب العملية التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها فى العاصمة الموريتانية 
 .  يوليو الجاري26 و25نواآشوط يومي 

سودان                    ى ال ى إل ة األول ه الخارجي ام بزيارت وأوضح المتحدث أن األمين العام حرص على أن يؤآد فى بداية المقابلة أن اختياره القي
ة            إنما يأتى فى إطار التقدير الذى يحمله لقيادة وشعب السودان وسعيه للتعرف على رؤية الرئيس البشير تجاه مجمل التطورات فى المنطق

 . العربية، وأيضًا فى دولة جنوب السودان
 واستعرض األمين العام فى هذا اإلطار أهم أبعاد التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقبلة واالتصاالت التى يجريها فى هذا الشأن، مشيراً  
إلى أنه يتوقع أن تحظى المبادرات السودانية المنتظر طرحها خالل القمة باالهتمام والدعم المناسبين وهى مشروع القرار الخاص بالسالم  

ومبادرة الرئيس السوداني الخاصة بتعزيز منظومة األمن الغذائي فى الوطن العربي لسد الفجوة الغذائية التى تعاني    والتنمية فى السودان
  .منها الشعوب العربية بشكل عام



 

ى                          دوره عل ر حرص ب شي ب رئيس ال وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ال
ام                     ه م ه ل ارست م دء م الترحيب باألمين العام فى زيارته إلى السودان وبب
ة                        اسي ة والسي اسي وم ل دب رة ال عمله، معربًا عن تطلعه ألن تنعكس الخب
ة                       ي رب ع ة ال ع جام الواسعة لألمين العام باإليجاب على عمل ونشاطات ال
ن                ي ألم خالل المرحلة المقبلة، ومع التأآيد أن السودان سيقدم آل الدعم ل
العام فى مهمته، أخذًا فى االعتبار األهمية المحورية لتعزيز دور الجامعة     
د                      ى تشه ت ة وال ي رب ع خالل المرحلة الدقيقة الحالية التى تمر بها األمة ال

 . تصاعدًا فى التحديات والمخاطر

رة                              ت ف د ال ة أن تشه ي ى أهم ذا اإلطار عل وأآد الرئيس السوداني فى ه
اد                           ح ة واالت ي رب ع ة ال ع جام ن ال ي اون ب المقبلة أيضًا توسيع مساحة التع
األفريقي فى ضوء التداخل الكبير فى الموضوعات التى تدخل فى دائرتي            

 المصالح العربية واألفريقية 

ور، ووجه                              ة دارف طق ن من ناحية أخرى، استعرض الرئيس البشير أهم مالمح الجهود التى تبذل إلحالل األمن واالستقرار بشكل آامل فى م
ام                    ع ن ال ي ى أعرب األم الدعوة لألمين العام للمشارآة فى االحتفالية الخاصة باتفاق دارفور المقرر عقدها األسبوع المقبل، وهى الدعوة الت

 . عن شكره لها وترحيبه الكبير بتلبية الجامعة العربية لها

ا                              ه دت ى شه ت تجدر اإلشارة إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادل وجهات النظر حول تطورات فى جمهورية جنوب السودان فى ضوء األحداث ال
ذا الصدد                   على مدار األسبوع األخير والتى يمكن أن تكون لها انعكاساتها السلبية الواسعة على مستقبل هذه الدولة، وتم التطرق أيضًا فى ه

 . إلى الطلب المقدم من دولة جنوب السودان للحصول على وضعية مراقب فى جامعة الدول العربية



 

 األمين العام لجامعة الدول العربية يدين بقوة العمل اإلرهابي فى نيس
 2016-7-15الجمعة 

 

ة                    ي رب ع دول ال ة ال أدان بقوة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامع
الهجوم اإلرهابي الجبان الذي قام به سائق شاحنة في مدينة نيس            
عشرات من                              ة ال ل وإصاب ت ق ر عن م ذي أسف جنوبي فرنسا وال
ه                              ازي ع ا خالص ت دم ق ال، م د من األطف دي ع األبرياء من بينهم ال

 .لعائالت الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا

اسم                 رسمي ب وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث ال
د                       ؤآ ت أتي ل راء ت ك ن ة وال األمين العام بأن هذه الجريمة المأساوي
راء في                   حم مجددا أن اإلرهاب مستمر في تجاوز آافة الخطوط ال
ظل استهدافه لألبرياء من خالل أعمال وحشية غير مسبوقة، وأن           
ة،                    ي دول ة األطراف ال اف هناك ضرورة ملحة تحتم تضافر جهود آ

 .وبشكل فوري، لمواجهة التصاعد الحالي في هذه الظاهرة من خالل اتخاذ المزيد من إجراءات التعاون والتنسيق القوية والفعالة



 

 األمين العام يلقى آلمة فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين
 2016-7-16السبت 

 

أآد أحمد أبوالغيط  األمين العام للجامعة العربية على أهمية القمة العربية في              
ا الـ     ة                                  27دورته اصم ع جاري في ال ا أواخر الشهر ال ده رر عق ق تي ت  ال
نهوض                  " نواآشوط" الموريتانية   وة في ال ق م ب ، معربا عن أمله في أن تسه

 .بالعمل العربي المشترك وخدمة مصالح األمة العربية

ة،                        ي رب ع ة ال ع جام وقال األمين  العام في آلمته باجتماعه األول مع مجلس ال
ة                          ع جام ن إن ال حري ب اسة ال رئ ن ب الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمي
اسي               مل السي ع العربية ستعمل بكل التزام لخدمة األمة العربية موضحا أن ال
ى أن                       العربي حقق بعض اإلنجازات لكن لم يحقق البعض اآلخر، مشددا عل

 .إرادة الدول العربية هي الفيصل في العمل السياسي العربي

ك                        ذل ي، وآ رب ع تصادي ال مل االق وأآد االمين العام على أهمية النهوض بالع
أهمية البعد المتعلق باألمن القومي العربي، موضحا أن مهمته تترآز على النهوض بالنشاطات آافة لتقود تأثيرا عربيا قادرا على أن يعكس                 

 .نفسه أمام العالم خاصة المنظمات الدولية آاألمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي وغيرها من المنظمات


