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   العربيةالدولنشاط األمين العام لجامعة 

   نشرة أسبوعية  

 المكتب الصحفي

     مكتب األمين العام



 أمين عام جامعة الدول العربية
  يؤآد دعمه لعمل مؤسسة الفكر العرب

 2016-24-17األحد 

 
استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الدآتور هنري                  
عويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي، حيث شهدت المقابلة تناول آيفية                      
تطوير التعاون بين األمانة العامة للجامعة والمؤسسة خالل الفترة المقبلة فى           

 . إطار السعي لالرتقاء بالعمل الثقافي العربي بشكل عام

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين العام               
بأن رئيس المؤسسة حرص على تهنئة األمين العام بمناسبة بدء توليه مهام              
منصبه، في حين حرص األمين العام بدوره على تأآيد دعم الجامعة العربية                 
للعمل الهام الذي تقوم به مؤسسة الفكر العربي والدور الرائد الذي تقوم به                  
على الساحة الثقافية العربية، مع اإلشارة إلى استعداد األمانة العامة                                 

 .للمشارآة بفعالية في األنشطة التي تقوم بها المؤسسة



 

 موريتانيا األمين العام يغادر إلى 
 2016-7-18االثنين 

 

ة                                             ع ة الساب ي رب ع ة ال م ق عطي ال ه ألن ت ع ل ط أعرب السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية قبيل مغادرته إلى موريتانيا عن ت
رة           2016 يوليو 26 و25والعشرون والمقرر عقدها في نواآشوط عاصمة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية يومي        مسي ة ل ام  قوة دفع ه

طورات وظروف           العمل العربي المشترك خالل المرحلة المقبلة، أخذًا في االعتبار أنه على الرغم من آونها قمة عادية لكنها تنعقد في ظل ت
ة وصلت                     ي ا عدة دول عرب غير عادية وفى خضم وتحديات معقدة ومتشابكة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، وأيضًا أزمات تعاني منه

 .خطورتها إلى درجة تهديد أمن واستقرار ووحدة هذه الدول وتؤثر في ذات الوقت على منظومة األمن القومي العربي

ا                  ره ب ت ع وأشار األمين العام إلى أنه يعتزم أن يطرح خالل القمة رؤيته آأمين عام جديد لجامعة الدول العربية تجاه العديد من موضوعات ي
ربي                      ع تصادي ال امل االق ك ت ذات أولوية على المستوى العربي، سواء فيما يتعلق بالتطورات السياسية واألمنية المختلفة، أو فيما يخص ال
ط                               رى ورب ب ك ة ال ي رب ع حرة ال الذى يعانى فى بعض المعوقات في مجال تنفيذ المشاريع التكاملية العربية مثل االنتهاء من منطقة التجارة ال
مل                               ع اء، ودعم مجاالت ال رب ه ك ة وال اق ط ع ال مشاري الدول العربية على مستوى شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحرى وب
رة                                  ت ف ربي خالل ال ع وطن ال ا ال االجتماعي، إضافة إلى األبعاد المرتبطة بظاهرة اإلرهاب باعتبار أنها تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهه
ة             ام ع الحالية، مع طرح رؤيته أيضًا فيما يخص تطوير دور جامعة الدول العربية واالرتقاء بأساليب عملها وهيكلتها وتنشيط عمل األمانة ال

 .في إطار السعي لتحقيق قدر أآبر من الفعالية والتنسيق والتعاون في عمل آليات العمل العربي

مجلس                                            ل وزاري ل اع ال م تي تشمل االجت ا، وال ه ق تي تسب وأوضح األمين العام أنه من المنتظر أن تشهد القمة واالجتماعات الوزارية ال
ا                             ى رأسه أتي عل االقتصادي واالجتماعي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، نشاطًا مكثفًا في ظل تناول عدد آبير من التقارير الهامة، ي
ة السادسة                                        ادي ع دورة ال اسة ال ة رئ ا دول ه ت ة بصف ثالثة تقارير مرفوعة إلى القمة، األول وهو التقرير المقدم من جمهورية مصر العربي
ام                   ع والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات، والثاني تقرير األمين ال
رة                          اب ع ة ال عن العمل العربي المشترك والثالث تقرير وزراء الداخلية العرب عن التعاون األمني فى مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظم

 . للحدود

 

 



اول تطورات القضية                 ة تن وأضاف أبو الغيط أنه من المنتظر أن تشهد أيضًا اجتماعات القم
ل                       ذلك من تفعي رتبط ب ا ي ة، وم ة العربي ى لألم الفلسطينية باعتبارها القضية المرآزية األول
ة     لمبادرة السالم العربية، وتكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى الدولي ومتابع
رى                   ن واألس عية الالجئي ة ووض دار واالنتفاض تيطان والج دس واالس ات الق ورات ملف تط
سطينية ودعم                     ة في األراضي الفل ات التنمي ز عملي والمعتقلين وعمل وآالة األونروا وتعزي
اول التطورات الخاصة                        ى تن سطيني، إضافة إل شعب الفل سطين وصمود ال ة فل موازنة دول

 . باالحتالل اإلسرائيلي للجوالن العربي السوري المحتل ومواقع فى جنوب لبنان

ة خالل                   آما أشار األمين العام إلى أن األحداث الهامة والدقيقة التي تمر بها عدة دول عربي
ة                المرحلة الحالية ستحظى باهتمام خاص من جانب القمة، حيث سيتم تناول تطورات األزم
المتفاقمة في سوريا، والوضع في آل من ليبيا واليمن، إضافة إلى تناول المبادرات المقدمة 

من دولة السودان بشأن دعم عملية السالم والتنمية في دارفور ومبادرة الرئيس السوداني بشأن تحقيق األمن الغذائي العربي، وآذا مبادرة      
 .دعم الصومال

ذه                        ل ه شأن العربي وانعكاسات مث ة في ال ونوه األمين العام إلى أن أعمال القمة لن يغيب عنها تناول أبعاد تدخالت بعض األطراف اإلقليمي
ة،                         دول العربي ة لل شئون الداخلي ة في ال دخالت اإليراني التدخالت على أمن واستقرار بعض الدول العربية، حيث ستتناول القمة انعكاسات الت

 .وقضية احتالل إيران للجزر العربية الثالثة التابعة لدولة اإلمارات، باإلضافة إلى تناول انتهاآات القوات الترآية للسيادة العراقية

ًا حول صيانة األمن                                  رًا هام ة تقري ى اجتماعات القم ة ستعرض عل من ناحية أخرى، حرص األمين العام على اإلشارة إلى أن األمانة العام
ى األمن القومي                               ة عل ا التنظيمات اإلرهابي تي تمثله دات ال صلة بالتهدي ة التطورات ذات ال القومي العربي ومكافحة اإلرهاب في إطار متابع

ة                2014العربي، وفي ضوء ما صدر عن اجتماع المجلس الوزاري للجامعة في سبتمبر          ة العربي دول األعضاء في الجامع شأن دعوة ال  ب
ع المستويات           لتقديم مقترحات حول وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة اإلرهاب ومواجهتها من خالل عمل عربي جماعي يخاطب جمي

 .السياسية واألمنية والدفاعية واأليديولوجية والقضائية واإلعالمية

ذي تجدر اإلشارة إلى أنه من المقرر أن تشهد أيضًا اجتماعات القمة تناول التقرير المقدم من األمانة العامة حول تطوير الجامعة العربية وال    
ة بإصالح                     دائمين والمعني دوبين ال ى مستوى المن يعرض ألهم نتائج اجتماعات فرق العمل األربعة المنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية عل

 .وتطوير جامعة الدول العربية، وبحيث يتم النظر في وضع جدول زمني الجتماعات فرق العمل لالنتهاء من مهامها



 أبو الغيط يتفقد االستعدادات التنظيمية الجتماعات القمة العربية في موريتانيا

 2016-7-19الثالثاء 

قام اليوم السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة             
ي                      دها ف رر عق شرين والمق سابعة والع ة ال ة العربي اد القم ر انعق ى مق إل

ا التحضيرية       ٢٠١٦ يوليو ٢٦ و٢٥موريتانيا يومي    والتي تبدأ اجتماعاته
وم غد      ة              ٢٠ي ات التنظيمي ى االستعدادات والترتيب ع عل  الجاري، حيث اطل

ة         الخاصة باالجتماعات المختلفة للقمة، بما في ذلك تجهيزات القاعات وإقام
 .الوفود والمرآز اإلعالمي

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام       
ارة                       الل الزي شيد خ ى أن ي رص عل ام ح ن الع أن األمي ة ب ة العربي الجامع
ة في إعداد                   ضيفة للقم ة المست ا الدول بالجهود الكبيرة التي بذلتها موريتاني
ق                  ستوى الالئ ي الم ة ف روج القم ي خ سهم ف ا سي و م يزات وه ذه التجه ه
ا العمل               تي أنجز به سرعة ال صفة خاصة لل ديره ب ا عن تق شود، معرب المن

 .المطلوب، أخذا في االعتبار ضيق الوقت الذي أتيح لموريتانيا لالنتهاء من إتمام االستعدادات الالزمة

سفير عدنان                  ام وال من ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن األمين العام عقد أيضا اجتماعا مع آل من السفير أحمد بن حلي نائب األمين الع
سبة                                  ذا الموقف بالن ة، وآ اول آخر تطورات التحضيرات الخاصة بالقم ه تن م خالل ة ت خضير األمين العام المساعد للشئون المالية واإلداري
ذل              ى ب ة عل ة العربي للموضوعات المنتظر طرحها خالل االجتماعات المختلفة للقمة،، حيث وجه األمين العام بأن تعمل األمانة العامة للجامع
ن           سيق وثيقي قصارى جهدها، سواء على المستوى التنظيمي أو المستوى الموضوعي، من أجل تأمين نجاح القمة، وذلك في ظل تعاون وتن

 .مع الجانب الموريتاني في هذا الصدد

وم                 ى أن               ١٨تجدر اإلشارة إلى أن األمين العام آان قد وصل إلى العاصمة الموريتانية نواآشوط  ي ك في إطار حرصه عل  الجاري، وذل
 .يتابع شخصيا عن قرب االستعدادات الخاصة بالقمة قبل انعقادها بوقت آاف



 
 أبو الغيط يبحث مع الرئيس الموريتاني الترتيبات الخاصة بالقمة العربية

 2016-7-20االربعاء 

 
ة                       داي ة في ب ي رب ع    التقى السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول ال
ة في                  مشارآ ل اللقاءات الرسمية التي يجريها خالل زيارته إلى نواآشوط ل
ا                    ي ان ت وري ا م ه ف ضي اجتماعات القمة العربية السابعة والعشرين التي تست

ومي    يس                  ٢٦ و  ٢٥ي ز رئ زي ع د ال ب د ع د ول حم د م حاري مع السي  ال
ات              ب ي رت ت الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، حيث شهد اللقاء استعراض ال

 .الخاصة بالقمة وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها
 وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام           
ة               جامعة الدول العربية بأن األمين العام حرص على أن يقدم الشكر في بداي
د                              ا ووف ه ي ق تي ل رة ال ي ب ك اوة ال حف اللقاء للرئيس ولد عبد العزيز على ال
األمانة العامة لجامعة الدول العربية منذ الوصول إلى موريتانيا، معربا عن           
ام                  م تقديره أيضا للجهود الكبيرة التي بذلها الجانب الموريتاني من أجل إت

 .االستعدادات والترتيبات التنظيمية الخاصة بالقمة على النحو المنشود وفي الموعد المحدد لها
يق في                                     وف ت ه ال ا ل ي ن م ت  وأوضح المتحدث أن الرئيس الموريتاني حرص بدوره على أن يهنئ األمين العام على بدء توليه مهام منصبه، م
ة                                      ام ات ه حدي طورات وت د ت تي تشه مهمته التي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها الوطن العربي وال
مل                           ع تستلزم العمل على أن تلعب الجامعة العربية دوريا محوريا في التعامل معها، وأن تمثل إطارا جامعا للجهود الرامية لدعم التضامن وال

 .العربي المشترك
ة                 ي ف ي ا آ  وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد أيضا تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وعلى رأسه

 .التعامل مع األزمات واألوضاع غير المستقرة التي تعيشها بعض الدول العربية خالل المرحلة الحالية



 
 األمين العام يلقى آلمة أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 27على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية الـ 
 2016-7-22الجمعة 

 
أآد األمين العام فى آلمته خالل أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي على                    

 أن القمة العربية تنعقد هذا         27المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية الـ           
العام في ظل تحديات آبيرة و عميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها ، بعد                       

 ، مما شكل تهديًدا       2011حالة التغيرات التي شهدتها المنطقة منذ أوائل عام             
 .لسلطة الدولة في بعض األقطار العربية

وأآد أبوالغيط علي أن التحديات التي يواجهها العالم العربي أتت في ظل حالة                    
من الرآود التي يعاني منها االقتصاد العالمي في ظل انخفاض أسعار النفط                          

 . العالمية التي أثرت على العالم العربي

وطالب األمين العام بضرورة اإلسراع في إيجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم االستثناءات التي التزال تعيق االنتهاء من إنجاز منطقة                           
 . التجارة الحرة العربية الكبرى ، حتى إقامة االتحاد الجمرآي العربي ، وصوًلا إلى مرحلة السوق العربية المشترآة

وأشار أبو الغيط إلى الدور الذي قامت به منظومة جامعة الدول العربية و أجهزتها المختصة بتحديد األولويات التنموية العربية من خطة                            
 .  ، والتي تشمل القضاء على الفقر و البطالة و ضمان جودة الخدمات الصحية و االجتماعية ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة2030

ية ودعا األمين العام إلى ضرورة اتخاذ  اإلجراءات آافة و الخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين في المنطقة العرب                 
 . ، وبوضع الحلول المناسبة لألزمات التي أدت إلى هذه المآسي اإلنسانية ، في ظل ظروف عدم استتباب األمن وانتشار اإلرهاب



 

 أبو الغيط يدين الهجوم اإلرهابي في ميونخ
 2016-7-23السبت 

 
ل                             ت ق ر عن م ة وأسف ي أدان بشدة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الهجوم اإلرهابي الذي وقع في مدينة ميونيخ األلمان
ة                            م جري ذه ال واجهة ه ا في م ب ة وشه وم وإصابة أآثر من ثالثين شخصا، مقدما تعازيه لعائالت الضحايا، ومؤآدا تضامنه مع ألمانيا حك

 .الشنعاء
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن هذا الحادث يأتي ليسلط الضوء من جديد 
وم                                    ن ي ي ا ب حصد م على التصاعد غير المسبوق الذي يشهده عالمنا المعاصر في حجم وأساليب ونطاق األعمال اإلرهابية التي أصبحت ت
ة من جانب                  ال ع وآخر المزيد من أرواح األبرياء في مختلف مناطق العالم، مشيرا إلى أن األمر يحتم اتخاذ المزيد من الخطوات الجدية والف
ح                  ع أصب المجتمع الدولي آكل من أجل وقف هذا المزيف المستمر في األرواح والعمل على القضاء على اإلرهاب في آافة صوره وأشكاله ِب

ة              . مصدرا للتأثير أمن واستقرار المجتمعات     ن دي بشدة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الهجوم اإلرهابي الذي وقع في م
ة                                   وم ا حك ي ان م ه مع أل ن دا تضام ؤآ ميونيخ األلمانية وأسفر عن مقتل وإصابة أآثر من ثالثين شخصا، مقدما تعازيه لعائالت الضحايا، وم

 .وشعبا في مواجهة هذه الجريمة الشنعاء
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن هذا الحادث يأتي ليسلط الضوء من جديد 
وم                                    ن ي ي ا ب حصد م على التصاعد غير المسبوق الذي يشهده عالمنا المعاصر في حجم وأساليب ونطاق األعمال اإلرهابية التي أصبحت ت
ة من جانب                  ال ع وآخر المزيد من أرواح األبرياء في مختلف مناطق العالم، مشيرا إلى أن األمر يحتم اتخاذ المزيد من الخطوات الجدية والف
ح                         ع أصب المجتمع الدولي آكل من أجل وقف هذا النزيف المستمر في األرواح والعمل على القضاء على األرهاب في آافة صوره وأشكاله ِب

 .مصدرا للتأثير أمن واستقرار المجتمعات



 

 األمين العام يلقى آلمة فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري

  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة
 2016-7-23السبت 

 

اع وزراء                    م  أشار األمين العام السيد أحمد أبو الغيط  خالل آلمته في اجت
ة                   م ق وي ال ى مست الخارجية التحضيري  لمجلس جامعة الدول العربية عل
إلى وجود تهديدات مباشرة يواجهها األمن اإلقليمي العربى، والناجمة عن           
طورات                            ة وت ك شاب ت م ا ال ه اعالت ف رة وت ي ب ك األزمة السورية بتعقيداتها ال
اد                   ج ة إلي ع ات سري األوضاع في العراق واليمن وليبيا، والتي تطلب تحرآ

 .الحلول السياسية بما يؤدى إلى إعادة األمن واالستقرار لهذه الدول

حة                   اف ك ربي وم ولفت أبو الغيط، إلى أن موضوع صيانة األمن القومي الع
اإلرهاب له أهمية قصوى لحماية الدولة الوطنية من المخاطر التي تهددها          
ة، وإلرساء األمن               وللحفاظ على مكتسبات وثروات ومقدرات األمة العربي

اث اإلرهاب من                               ث تضى اجت ق والسلم واالستقرار الذي يعتبر شرطا أساسيا للمضي في تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعى، األمر الذي ي
 .جذوره وهزيمته ودحر أفكاره وأيديولوجيته المدمرة

ل  ودعا أبو الغيط إلى تبنى رؤية عربية شاملة تأخذ في االعتبار آل األبعاد ذات الصلة بالسياسات االقتصادية والثقافية والدينية على أن تح  ت
 .قضايا الشباب وتطلعاته ومشارآته في الحياة العامة موقع الصدارة في هذه الرؤية

ا أن                           م ى، آ ال ح ود ال وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن تفتح الجهود المصرية األخيرة بشأن القضية الفلسطينية طريقا مهما في وسط الجم
 .المبادرة الفرنسية قد تمثل أيضا فرصة مواتية لتصحيح المسار وإنهاء االحتالل



 

 نشاط مكثف ألبو الغيط في إطار اجتماعات القمة العربية في نواآشوط  
 2016-7-23السبت 

 
 

ة                            /    يوليو نشاطًا مكثفًا للسيد    23شهد يوم    ري حضي ت اعات ال م أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في إطار مشارآته في االجت
ام          2016 يوليو 26-25للقمة العربية السابعة والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الموريتانية نواآشوط يومي            ع ن ال ي ، حيث شارك األم

ة مع               طورات األزم ة ت فى اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، واالجتماع الثالث للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابع
وى                                    مست ى ال زامات عل ت رارات واالل ق ذ ال ي ف إيران وسبل التصدي لتدخالتها في الشئون الداخلية للدول العربية، واجتماع هيئة متابعة تن
ونس                                    ر وت جزائ ن وال سطي ل ويت وف ك الوزاري ، إضافة إلى عقده للقاءات ثنائية مع آل من وزراء خارجية مصر وموريتانيا واليمن وال

 . ورئيس وفد العراق
ام                                      ة أم ام ة ه م ل قى آ ام أل ع ن ال وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمي
ة،                م ق ل االجتماع التحضيري لوزراء الخارجية قدم من خاللها الشكر للجمهورية اإلسالمية الموريتانية على الجهود التي بذلت في اإلعداد ل
ة                                           م ق رارات ال ذ ق ي ف ن ت ة ل ي رب ع ة ال م ق ل وآذلك للسيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية على ما تم من عمل تحت الرئاسة المصرية ل

 . السادسة والعشرين في شرم الشيخ
دول                             ة ال ع جام وأضح المتحدث الرسمي أن األمين العام حرص على أن يشير في آلمته إلى أن المضي قدمًا فى عملية اإلصالح والتطوير ل
اء                                ق زم االرت ل ذي يست رة، األمر ال العربية يحتل أهمية قصوى خالل الفترة الحالية التي تشهد فيها المنطقة العربية تحوالت وتطورات آبي
دة                     بآليات وهياآل العمل المشترك والتعامل مع التهديدات والحريات التي تواجهها الدول العربية بما يكفل الحفاظ على أمن إيجاد رآائز جدي
رار            ق ة واست لعملية السالم في إطار المرجعيات المتفق عليها عربيًا ودوليًا بما يكفل تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وسالم
ة                          ي دول ة ال هجي ن م ظر فى ال ن ادة ال إع الدول العربية بما يكفل الحفاظ على أمن وسالمة واستقرار الدول العربية، آما طالب األمين العام ب
ا                      م ًا ب ي ًا ودول ي ا عرب ه ي المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد رآائز جديدة لعملية السالم في إطار المرجعيات المتفق عل

ذا الصدد                        1967يكفل تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حد ود              ًا في ه وه ن ة، م ي قدس الشرق  وعاصمتها ال
 . بالجهود المصرية األخيرة والمبادرة الفرنسية

ل من                                       ة واألوضاع في آ ة السوري جة عن األزم ات وقد تناول األمين العام أيضًا فى آلمته التهديدات المباشرة لألمن اإلقليمي العربي الن
ى أن                 دول، مع اإلشارة إل  العراق واليمن وليبيا، مطالبًا بتحرآات سريعة إليجاد الحلول السياسية الالزمة إلعادة األمن واالستقرار لهذه ال

ا                      دده موضوع صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب يمثل فى ذات الوقت أهمية قصوى لحماية الدول العربية في المخاطر التي ته
 . ولتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي



ة                        وزاري ة ال جن ل الث ل ث وأوضح المتحدث أن األمين العام شارك أيضًا في االجتماع ال
ا         ه دخالت ت العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات األزمة مع إيران وسبل التصدي ل
ه                     ذي أعدت ر ال ري ق في الشئون الداخلية للدول العربية، والذي تم خالله استعراض الت
رارات                               ق ذ ال ي ف ن ت خذت ل تي ات خطوات ال األمانة العامة في هذا الصدد والمتضمن ال
ن                   ي ول ة الصادرة عن مسئ ي الصادرة حول هذا الموضوع، ورصدًا للتصريحات السلب
رارات                 ق إيرانيين إزاء الدول العربية، آما شارك أيضًا في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ ال
وااللتزامات على المستوى الوزاري والذي استعرض أهم عناصر التقرير الذي يرفعه           
ذ                         ي ف ن ة ت ع اب ت األمين العام إلى رئاسة القمة حول تطورات ومدى التقدم المحرز في م
اسي                                    مجال السي ال ا ب ه ن لق م ع ت ا ي م ي ن، سواء ف قرارات القمة السادسة والعشري

 . واالقتصادي واالجتماعي أو تطوير جامعة الدول العربية
ة مع                    ي ائ من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي إلى أن األمين العام عقد لقاءات ثن
آل من وزراء خارجية مصر وموريتانيا والجزائر والكويت واليمن وفلسطين ورئيس            
وفد العراق تم خاللها تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة حول جدول                 
ة خالل                         ي رب ع ة ال طق ن م ا ال ده أعمال القمة، وآذا أهم التطورات والتحديات التي تشه
 . المرحلة الحالية، خاصة في المناطق التي تعاني من أزمات أو أوضاع غير مستقرة

 
 


