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نشرة أسبوعية

أبو الغيط يؤكد أھمية أن يخاطب العمل العربي المشترك
اھتمامات وطموحات المواطنين والمجتمعات العربية
االثنين 2016-11-14

افتتح اليوم  13الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أعمال االجتماع االستثنائي للجنة التنسيق العليا للعمل العربي
المشترك وھي اللجنة المعنية بتنسيق عمل مؤسسات منظومة العمل العربي والتي تشمل األمانة العامة لجامعة الدول العربية ورؤساء
وممثلي المجالس الوزارية النوعية والمنظمات العربية المتخصصة واالتحادات العربية.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام أشار في الكلمة التي ألقاھا
بھذه المناسبة إلى أن ھذا االجتماع يمثل أھمية كبيرة في ضوء التطورات والمستجدات التي تمر بھا المنطقة العربية خالل المرحلة
الحالية ،وما تمثله من تحديات كبيرة للنظام اإلقليمي العربي ،والتي فرضت واقعا ً جديداً على منظومة العمل العربي ،بحيث أصبح األمر
يستوجب على المنظمات والمؤسسات العربية التفاعل معھا بجدية وبلورة أفكار محددة تتضمن رؤية ھذه المنظمات والمؤسسات لكيفية
التعامل مع ھذه التحديات الملحة.
كما أشار األمين العام إلى أن مؤسسات العمل العربي المشترك يجب عليھا أن تخاطب بالدرجة األولى طموحات وتطلعات المواطن العربي،
خاصة في المجاالت التي تمس حياته اليومية ،على غرار مكافحة الفقر والبطالة ،وتحسين مستويات المعيشة والصحة والتعليم ،واالرتقاء
بالتنمية اإلدارية ،وزيادة معدالت التجارة واالستثمارات البينية العربية ،وتبني استراتيجيات مشتركة في مجاالت محورية مثل األمن
الغذائي ،واألمن المائي ،والطاقة ،والبيئة ،والنقل ،وتطوير التعليم والبحث العلمي ،والحفاظ على الھوية الثقافية العربية ،وتعزيز حقوق
اإلنسان ،واإلعالم.
تجدر اإلشارة إلى أن األمين العام أعرب خالل االجتماع ،وفي ضوء المداخالت المختلفة التي أدلى بھا المشاركون ،عن تطلعه نحو أن تقوم
المنظمات والمؤسسات واالتحادات المشاركة بإعداد أوراق عمل تحمل أفكار ومبادرات جديدة ومحددة تتواءم مع التطورات المختلفة الNتNي
تشھدھا المنطقة العربية حالياً ،وعلى أن تقوم ھذه الجھات بإمداد األمانة العامة للجامعة العربية بھNذه األوراق ،وذلNك بNھNدف الNنNظNر فNي
كيفية فتح باب النقاش حولھا وإعمالھا في إطار عمل الجامعة العربية.

وأوضح المتحدث أن األمين العام حرص علNى أن
يشير أيضا ً خالل المناقشات التي شھدھا االجNتNمNاع
إلى ضرورة تبني رؤية عربية مشتNركNة مNتNكNامNلNة
تتميز بالفعالية والعملية في ذات الوقت ،خاصة فNي
ضوء األزمات السيNاسNيNة الNتNي يNمNر بNھNا الNوطNن
العربي والتي أثرت على عمل جامعة الدول العربية
علNى مNدى السNنNوات األخNيNرة ،مضNيNفNا ً أن األمNر
يستلزم تبني حزمة جديدة من اإلجراءات والNخNطNط
والبرامج المحددة بNواقNعNيNة ،ووفNقNا ً إلطNار زمNنNي
متفق عليه لتنفيNذھNا ،مNع األخNذ فNي االعNتNبNار أن
العمل العربي المشترك يجب أن يستمد شرعيته من
شعور المواطن العربي والمجتمع ككل بأھمNيNة ھNذا
العمل ومردوده الذي يعكس اھتماماته وتNطNلNعNاتNه،
وبحيث تتجاوز منظومة عNمNل الNجNامNعNة الNعNربNيNة
السلبيات الناتجة عن األزمات السياسية لكي تNعNمNل
بفعالية ونشاط ،بNحNيNث تNكNون الNقNرارات الصNادرة
عنھا قابلة للتNنNفNيNذ ،وتNؤدي إلNى تNغNيNيNر إيNجNابNي
لألوضاع القائمة.

أبو الغيط يلقى كلمة فى اليوم العالمي حول مشروع
مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية
االثنين 2016-11-14

أكد االمين العام فى كلمته فى اليوم العالمي حول مشروع مرصد التراث المعماري والعمراني فNي الNدول الNعNربNيNة أن مشNروع "مNرصNد
عربي ُمقدر في مجال حماية ال ُتراث والحفاظ عليه .المدينة العربية ال ُمعاصرة ھي أحوج ما تNكNون
التراث المعماري وال ُعمراني" ھو إسھام
ٌ
اليوم لمثل ھذه المبادرات من أجل إنقاذ معالمھا ومواقعھا األثرية والتاريخية ،وحماية ھذه المواقع مNن الNتNعNرض لNخNطNر االنNدثNار سNواء
باإلھمال والبالدة ،أو التعمد والقصد.
وأشار االمين العام الى أن الجميع شاھد بكل األسى ما حل ّ ببعض المواقع األثرية العربية من تدمير وتخريب علNى يNد عصNابNات اإلرھNاب.
بعض ممن يNنNسNبNون أنNفNسNھNم إلNى ھNذه األمNة،
ورأينا كيف صارت آثارنا الغالية نھبا ً للھمج واللصوص .إن من بواعث األلم حقا ً أن يأتي
ٌ
ب منظم ،ال زالت ُكبرى المتاحف العالميNة
ويقترفون بحق ماضيھا وھويتھا جرائم ُتذكرنا بما جرى آلثارنا في زمن االستعمار من عملية نھ ٍ
شاھدة عليھا ....واليوم ،وبعد ما جرى من سرقة ونھب على يد ال ُمستعمِر ،ھا ھي آثارنا وقد صارت ُعNرضNة لNلNتNدمNيNر والNتNخNريNب عNلNى
أراضينا ،وأمام أعيننا.
المدينة العربية كما تعلمون لھا طابع خاص .ھي ليست مدينة ذات تكوين بسيط أو جغرافيا سھلة ،كغيرھا من المدن ال ُمعاصرة ،وإنمNا ھNي
ٌ
مدينة غنية بكل ما تحمله الكلمة من المعنى ...وما من بل ٍد عربي إال وشNھNد تNمNاز َج
طبقات فوق طبقات من التاريخ البعيد والقريب ...إنھا
ُ
سNكNنNى الُ NمNدن لNلNمNرة
وتعاقب حضارا ٍ
ثقافاتٍ،
ت يعود بعضھا لعصور ما قبل التاريخ ....على ضفاف النيل ودجلة والفNرات عNرف الNبNشNر ُ
َ
األولى ...عرفوا الزراعة والكتابة ...مارسوا الفن وال ُعمران ..على سواحل الھالل الخصيب ظھرت األبجدية األولى ..على ھذه األرض ،منذ
ما يربو على خمسة آالف عام ،ارتفعت أولى المعابد ،و ُ
شيدت القصور ،وأُقيمت المسالت .ھاھنا ُولد كل معنى نبيل وجميNل يNجNعNل الNبNشNر
ورفعة..مازالت الكثير من الحواضر العربية تحتضن آثار ھذا التاريخ البعيد ..سواء في بغداد أو الNقNاھNرة أو دمشNق أو
أرقى وأكثر سمواً ِ
صنعاء أو غيرھا من مدننا الشامخة ..بين جنبات تلك ال ُمدن ،وفي ميادينھا وساحاتھا وشوارعھا وحاراتھا ،امتزجت الحNضNارة اإلسNالمNيNة
وتراثھا المعماري الفريد ،بالحضارات القديمة وآثارھا الباقية ...إنه امتزاج استثنائي يكاد أال يكون له مثيل في العالم ...حماية وصيانة ھذا
الموروث الثقافي ال ُمتراكم والمتداخل ،في ُمدن يسكنھا الماليين من البشر ،ويؤمھا مئات اآلالف من السائحين كل عامُ ،تمثل تحديا ً كبيراً...
وواجبا ً ومسئولية على الحكومات وكل الفعاليات ال ُمجتمعية واألھلية ..فضالً عن كونھا أولوية رئيسية على أجندة العمل العربي ال ُمشترك.

وأكد االمين العام أن المشروع الذي نحتفل به ھو
خطوة ھNامNة عNلNى ھNذا الNطNريNق ..إن "مNرصNد
التراث المعماري والعمراني في الدول الNعNربNيNة"
ھو بمثابة اآللية التنفيذية لتحقيق ما نNص عNلNيNه
ميثاق جامعة الدول العربية من ضرورة الNحNفNاظ
على التراث العربي ..وتعلمون الNدور الNمNشNھNود
الذي طالما قامت به الجNامNعNة فNي ھNذا الNمNجNال،
وسوف تستمر في االضNطNالع بNھNذا الNدور بNإذن
 ،aسواء من خالل ھذه المبادرة أو غNيNرھNا مNن
المبادرات الخالّقة وال ُمبدِعة ..وال ننسى فNي ھNذا
السياق أن ُنث ِّمن جھود المملكة العربية السعNوديNة
في إعداد مشروع ميثاق المحافظة عNلNى الNتNراث
ال ُعمراني فNي الNدول الNعNربNيNة فNي عNام ،2004
والذي يھدف إلى حماية وتنمية أحد أھم مقNومNات
الجذب السياحي في المنطقة العربية..

أبو الغيط يستقبل ممثله الخاص الجديد إلى ليبيا ويبحث مع المبعوث الدولي تعزيز
التنسيق بين الجامعة العربية واألمم المتحدة لتسوية األزمة الليبية
االثنين 2016 –11– 14

استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بمكNتNبNه الNيNوم مNارتNن كNوبNلNر
الممثل الخاص لسكرتير عام األمم المتحدة إلى ليبيا وذلك بحNضNور السNفNيNر /صNالح الNديNن
الجمالي الممثل الخاص الجديد ألمين عام الجامعة إلى ليبيا ،حيث تم خالل اللقاء بNحNث آخNر
المستجدات على الساحة الليبية وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجامعة واألمم المتNحNدة
للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لألزمة ھناك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة أن أبو الغيط أعNاد الNتNأكNيNد عNلNى أھNمNيNة
تضافر وتنسيق كافة الجھود الدولية والعربية واإلقليمية الرامية إلى تسوية األزمة الNلNيNبNيNة
وتشجيع الحوار السياسي والمصالحة الوطنية بين كافة األطراف الليبية بغية استكمال تنفيNذ
االستحقاقات المنصوص عليھا في االتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات فNي
ديسمبر من العام الماضي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عقد في سياق متابعة االجتماع الثNالثNي الNذى كNان أبNو
الغيط قد استضافه مع الممثل األممي مارتن كوبلر والممثل األعلى لالتحاد األفريقي إلى ليبيا جاكايا كيكويتى في مNقNر الNجNامNعNة يNوم 25
أكتوبر الماضي والذى شھد إنشاء ترويكا مشتركة بين الجامعة واألمم المتحدة واالتحاد األفريقي لتنسيNق الNجNھNود الNرامNيNة إلNى تسNويNة
األزمة الليبية بشكل تكاملي يھدف إلى مساعدة ليبيا على استكمال عملية انتقالھا الديمقراطي ويمكنھا من التعامل مع التحديات السيNاسNيNة
واألمنية واالقتصادية التي تواجھھا.
وأوضح أن أبو الغيط وكوبلر استعرضا في ھذا الصدد التطورات والجھود الدبلوماسية المبذولة في ھذا االتجاه ،بما في ذلك نتائج الNحNوار
السياسي الليبي الذى انعقد في مالطا يومي  11و  12نوفمبر الجاري ،حيث اتفقا على أھمية االستمرار في تشجيع األطراف الليبية عNلNى
االلتزام بالمسار السياسي والتوافق حول الخطوات واإلجراءات العالقة التي تحول دون تنفيذ اتفاق الصخيرات.
تجدر اإلشارة إلى أن أبو الغيط كان قد استقبل صباح اليوم السفير صالح الدين الجمالي لتكليفه بالمھام التي أسندھا إليه بمناسبة اختNيNاره
ً
كاملة من أجل الوقوف مع الشعب
ممثالً خاصا ً ألمين عام الجامعة إلى ليبيا ،حيث شدد أبو الغيط على أھمية اضطالع الجامعة بمسئولياتھا
الليبي ومساندته في تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بھا وذلك عبر دفع الجھود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يشNتNرك فNيNه

األمين العام للجامعة العربية يلتقي خادم الحرمين الشريفين
االثنين 2016-11– 14

قام السيد أحمد أبو الغيط ،أمين عام جامعة الدول العربية،
بزيارة إلى الرياض اليوم  14الجاري ،اسNتNقNبNلNه خNاللNھNا
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمNان بNن عNبNد الNعNزيNز،
بحضور صاحب السمو األمير محمد بن نايف ولي العھد.
وصرح المتحدث الرسمي بNاسNم األمNيNن الNعNام لNلNجNامNعNة
العربية أن المقابلة تناولت الوضع الNعNربNي الNعNام ،ودور
الجامعة العربية في لم الشمل العربي ،وكNذلNك الNتNحNديNات
التي تواجھھا الدول العربية في المرحلة الحالية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن األميNن الNعNام حNرص عNلNى
االستماع إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين فيمNا يNتNعNلNق
بدور المملكة وتقييمھا للوضع ،وكذلك ما يمكن أن تNقNوم
به الجامعة الNعNربNيNة مNن تNفNعNيNل لNدورھNا فNي مNواجNھNة
التحديات الراھنة .وأوضح أن خادم الحرمين أكNد لNألمNيNن
العام على الدعم الكامل للمملكة لدوره ونشاطه منذ تولNيNه
مھام منصبه ،مؤكداً على استمرار ھذا الدعم بغية استعادة دور أكثر فعالية للجامعة في مختلف مجاالت العمل العربي المشترك.
وفي ھذا السياق ،أوضح المتحدث أن األمين العام أكد لخادم الحرمين على تقديره الكامل للدور الذي تلعبه المملكة في المنظومة العNربNيNة،
وامتنانه للدعم الذي عبر عنه خادم الحرمين لشخصه ولعمل الجامعة.

بفوزه بالرئاس ِة األمريكية
أبو الغيط ُيھ ِّنئ ترامب
ِ
ويؤكد على أھمية التعامل بإيجابية مع قضايا المنطقة
االربعاء 2016-11– 17

أرسل َ السيد أحمد أبو الغيط ،أمين عام جامعة الدول العربية،
برقية تھنئة إلى "دونالد ترامب" ،الفائز بانتخابات الNرئNاسNة
عبر فيھا عن أمنياتِه بالنجاح ،و ُمNذ ِّكNراً بNعNالقNات
األمريكيةَّ ،
الNدول الNعNربNيِ Nة
الNكNثNيNر مNن
تNربُ Nط
الصداق ِة التاريخية التي
َ
ِ
ِ
بالواليا ِ
ت المتحدة األمريكية.
وقال الوزير مNفNوض مNحNمNود عNفNيNفNي ،الNمNتNحNدث
َ
رسالة أبNو
الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية ،أن
ت واألزما ِ
الغيط تضمنت إشار ًة إلى ال ُمشكال ِ
ت التي ي ُمNر بNھNا
العالم العربي ،وكذا التحديات التNي يسNعNى لُ NمNجNابNھNتِNھNا فNي
أھم الُ NمNعNضNالت الNتNي تNواجNه
حل
استمرار النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي من
اللحظ ِة الراھنة ،مع التأكي ِد على أن
َ
ٍ
دون ٍ
ِ
عادل يظل ُ واحداً من ِ
المنطقة والتى تتطلب جھداً دوليا ً منسقاً.
العالم العربي يشعرون بأن ثمة ما يدعو إلى إعNاد ِة
وأضاف المتحدث الرسمي أن األمينَ العام شددّ في رسالتِه على أن الكثيرين في
ِ
الواليات الُ NمNـNتNحNدةُ بصNور ٍة أكNثNر إيNجNابً N
َ
ُ
تقييم السياس ِة األمريكية إزاء المنطقة في السنوا ِ
يNة فNي
تنخرط
ت ال ُمنصرمةُ ،معربا ً عن أملِه بأن
ِ
المنطقة تحت الرئاس ِة الجديدة بھدفِ
وازدھاره.
الشرق األوسط ونموه
استقرار
العمل على
ِ
ِ
ِ
ِ

أبو الغيط يشارك في القمة العربية /األفريقية في غينيا االستوائية
الجمعة 2016-11-18

يتوجه السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في  ٢٠الجاري إلى
ماالبو عاصمة جمھورية غينيا االستوائية للمشاركة في اجتماعات القمة العربية/
األفريقية الرابعة والتي ستعقد تحت شعار "معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون
اقتصادي"
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة
الدول العربية بأنه من المقرر أن يشارك أبو الغيط في اجتماع وزراء الخارجية
الذي سيعقد يوم  ٢١الجاري والذي سيرفع مجموعة من مشروعات الوثائق
والتقارير إلى اجتماع القادة ،وذلك تمھيدا القرارھا على مستوى القمة ،إضافة
لتبني اعالن ھام منفصل يؤكد التضامن العربي /األقريقي لدعم الحقوق المشروعة
الفلسطيني.
للشعب
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أيضا أن يرفع األمين العام ورئيسة
مفوضية االتحاد األفريقي تقريراً مشتركا ً حول أنشطة التعاون بين الجانبين على مدار السنوات الثالثة األخيرة منذ انعقاد القمة الرابعة في
الكويت في عام  ،٢٠١٣بما في ذلك المعوقات التي تواجه تنفيذ ھذه األنشطة ،ومع تقديم توصيات لكيفية مواجھة التحديات المختلفة
التي تواجه االرتقاء بالتعاون العربي /األفريقي بشكل عام على غرار محدودية الموارد بالمقارنة بحجم االنشطة المتفق عليھا ،واستمرار
ضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني ،وبخاصة القطاع الخاص ،في صياغة وتنفيذ برامج التعاون في المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
تجدر اإلشارة إلى أن االجتماعات التحضيرية للقمة بدأت بالفعل أمس  ١٧الجاري بانعقاد اجتماع لجنة تنسيق المشاركة العربية /األفريقية
والتي تضم في عضويتھا من الجانب العربي كل من األردن والكويت ومصر وموريتانيا ،فيما افتتحت اليوم أعمال المنتدى االقتصادي
العربي االفريقي بمشاركة عدد كبير من رجال األعمال وممثلي الشركات العربية واألفريقية ،في حين سيعقد في  ٢١نوفمبر اجتماع جانبي
لوزراء ومسؤولي االقتصاد والتجارة والمالية العرب واالفارقة لتبادل وجھات النظر حول األنشطة المشتركة التي يمكن للجانبين القيام
بھا لتطوير تعاونھما في المجاالت االقتصادية والتجارية والمالية ،وعلى أن يتم رفع خالصة المناقشات التي ستدور في ھذا الصدد إلى
القادة للنظر فيھا خالل القمة

