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   العربيةالدولنشاط األمين العام لجامعة 

   نشرة أسبوعية  

 للتواصل مع إدارة الصحافة والمعلومات    

 ادارة الصحافة والمعلومات 

     مكتب االمين العام



 

  

 ابو الغيط يدين التفجير اإلرهابي في البحرين
 2016-7-2السبت 

 

ابي                        ر اإلره جي ف ت ة ال ي أدان السيد احمد ابو الغيط األمين العام لجامعة الدول العرب
 الذي أودى بحياة مواطنة بحرينية وجرح عدد من األطفال

 .في قرية العكر بمملكة البحرين

ة،                     ي اب ال اإلره ع االعم وأآد األمين العام على موقف الجامعة الثابت في إدانة جمي
رار،                     ق ى األمن واالست اظ عل والداعم لما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحف
ا                  ه ومساندة الجهود التي تبذلها لدرء الفتنة ووقف التدخالت الخارجية  في شؤون

 .الداخلية

اجل                        ع اء ال ًا الشف ي ن م ت وتوجه األمين العام بالتعازي والمواساة ألهالي الضحية م
 .لألطفال الجرحى

   
   

   

   

 



 

 االمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط  يجرى اتصاال هاتفيا 

 مع الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية مملكة البحرين
 2016-7-2السبت 

 

 

ا مع                     ي ف ات اجرى السيد احمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اتصاال ه
ن جدد                          حري ب ة ال ك ل م الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير خارجية م
ه                           ازي ع ا عن ت رب ع ر، م ك ع خالله إدانته للحادث اإلرهابي الذي وقع في قرية ال
ا في                               ه ع ه م ن حادث وتضام ذا ال ا ه اي للمملكة قيادة وحكومة وشعبا في ضح
ة في                 خارجي الجهود التي تبذل لتحقيق األمن واالستقرار ومواجهة التدخالت ال

 .الشأن الداخلي البحريني

ه                  ع وقد أعرب وزير خارجية البحرين بدوره عن تقديره لالتصال الذي أجراه م
ن                    حري ب األمين العام، ولحرصه على تأآيد وقوف الجامعة العربية الى جانب ال

 .في وجه األعمال اإلرهابية



 

 األمين العام يقوم  بجولة تفقدية شاملة لمقر الجامعة العربية

 2016-7-2السبت 

 

قام األمين العام السيد أحمد أبو الغيط ق بجولة تفقدية شاملة                     
لمقر الجامعة  العربية تضمنت المرور على آافة مكاتب                                 
القطاعات واإلدارات والمرافق المختلفة، وذلك بهدف التعرف                 

 .على الوضع الحالي للمبنى بما في ذلك التجهيزات والمعدات
واستمع األمين العام استمع خالل الجولة لعرض من المسئولين             
عن المقر شمل اإلشارة إلى االحتياجات المطلوبة لالرتقاء بحالة           

 .المبنى وصيانته الدورية والتمويل الالزم لذلك
وقد أبدى األمين العام عددا من المالحظات على حالة المبنى،                   
ووجه سيادته بضرورة إجراء العديد من اإلصالحات وأعمال                   
الترميم والنظافة والصيانة الدورية والتجميل للمبنى والمكاتب               
والمرافق المختلفة، وذلك في أسرع وقت ممكن، وعلى أعلى                   
مستوى من الكفاءة والحرفية بما يتناسب مع اسم وقيمة جامعة             

 .الدول العربية
    



 
 األمين العام يستقبل معالي السيد سامح شكري 

 وزير خارجية جمهورية مصر العربية 
 2016-7-3األحد 

 
استقبل  السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية                
بمكتبه السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية          
الذي قدم له التهنئة بمناسبة بدء توليه مهام منصبه، متمنيًا له                   
التوفيق والنجاح خالل المرحلة المقبلة، ومؤآدا مساندة مصر                   

 .الكاملة له في عمله
وصرح المتحدث باسم األمين العام بأن اللقاء شهد أيضًا                                  
استعراض أهم أبعاد العملية التحضيرية للقمة العربية المقبلة                     

 26/7/2016 و    25المقرر عقدها في نواآشوط يومي                         
والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، آخذا في االعتبار              
آون جمهورية مصر العربية هي دولة الرئاسة الحالية للقمة                      
العربية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات التي             

 .تشهدها المنطقة العربية خالل المرحلة الحالية
وأشار المتحدث إلى أنه تم التأآيد أيضًا خالل اللقاء على ضرورة             

العمل من أجل تضافر الجهود العربية لسرعة التعامل مع األزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق          
 .األمن واالستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات التي يمكن أن تؤثر على مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجاالت

 

 

 



 

 نشاط مكثف لألمين العام لجامعة الدول العربية في يوم العمل األول
 2016-7-3األحد 

شهد يوم العمل األول للسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بعد تسلمه رسميًا مهام منصبه نشاطًا مكثفًا، حيث عقد عدة                                    
اجتماعات مع آبار مسئولي األمانة العامة بهدف التعرف بشكل مفصل على تطورات سير العمل في مقر الجامعة وأيضًا في المكاتب                                         

 .2016 يوليو 26 و25الخارجية، وآذلك أبعاد العملية التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواآشوط يومي 
ين وعقد األمين العام الجامعة بأن األمين العام عقد بدايًة اجتماعًا مع مجلس أمانة الجامعة، والذي يضم نائب األمين العام واألمناء العام                              

المساعدين، شهد إعراب سيادته عن اعتزازه بالعمل معهم وتوجهه لتعليماته بضرورة أن تشهد الفترة المقبلة عمل جاد ومكثف من جانب                        
الجميع من أجل إحداث نقلة وطفرة نوعية في عمل الجامعة لضمان التعامل بالكفاءة والجدية الالزمتين مع التطورات والتحديات المختلفة                         
التي يواجهها العمل العربي المشترك، وهو ما يستلزم تنشيط دور الجامعة والتعامل مع التحفظات التي ثارت حول عملها خالل الفترة                                     

 .السابقة
و حرص  األمين العام أيضًا على تأآيد أن معياري الكفاءة واالنضباط سيشكالن أساس العمل في األمانة العامة خالل المرحلة المقبلة،                                    
وبدون أية تفرقة أو تمييز من أي نوع، مع حسن اختيار الشخصيات والخبرات المناسبة لكل موقع، واستخدام أساليب متطورة وحديثة بما                        
يسمح بالعمل بشكل سريع وبدرجة عالية من الكفاءة في ذات الوقت، وتوفير آوادر إضافية يتم استخدامها في تحسين مستوى أداء                                          
العاملين وفي صقل خبراتهم من خالل التدريب والتأهيل على مستوى عال، بما في ذلك على أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لمواآبة                               

 .التطورات الدولية المتسارعة في هذا اإلطار
آما أشار المتحدث إلى أن األمين العام تطرق في حديثه مع أعضاء مجلس األمانة إلى ضرورة وجود قنوات تواصل مباشرة وفعالة مع                                   
 الدول األعضاء في الجامعة، ممثلة في المندوبيات الدائمة، وبشكل يعزز من الثقة المتبادلة ويؤآد روح وأواصر التعاون بين األمانة العامة                      

 .والدول األعضاء
أيضًا اجتماعًا هامًا مع أعضاء مجموعة العمل المعنية بالعملية التحضيرية للقمة العربية المقرر                        "  أبو الغيط "من ناحية أخرى،  عقد          

عقدها في موريتانيا خالل األسبوع األخير من الشهر الجاري، حيث شدد في هذا اإلطار على ضرورة بذل جهود مكثفة خالل الفترة القليلة                            
وقد استمع األمين العام خالل هذا         . المقبلة على عقد القمة من أجل تأمين نجاحها وخروجها في شكل الئق بالتعاون مع الدولة المضيفة                         

االجتماع لشرح حول أهم البنود المطروحة على جدول أعمال االجتماعات المختلفة للقمة، بما في ذلك اجتماعات المجلس االقتصادي                                    
واالجتماعي، وأصدر توجيهاته نحو سرعة االنتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بهذه االجتماعات وإجراء االتصاالت الالزمة لضمان خروجها  

 .بنتائج عملية وبناءة يمكن أن تخلق قوة دفع جديدة للعمل العربي المشترك خالل المرحلة المقبلة



 
 أبو الغيط يدين تفجيرات بغداد 

 2016-7-3األحد 

 
أدان السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية التفجيرين 
اإلرهابيين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد وأسفرا عن                        
مصرع وإصابة عشرات األبرياء من أبناء الشعب العراقي، مقدمًا                

 .خالص تعازيه لعائالت الضحايا
في هذا اإلطار مساندة جامعة الدول العربية                 " أبو الغيط  "وجدد   

للجهود واإلجراءات التي تتخذ في العراق لمواجهة األعمال                              
اإلرهابية التي ترمي للنيل من أمن واستقرار هذا البلد العربي                           
والدخول به في دوامة جديدة من العنف، مؤآدًا الموقف الثابت                        

 .للجامعة العربية في إدانة اإلرهاب في آافة صوره وأشكاله



 

 األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط  يدين بأشد العبارات 
 التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية

2016-7-5الثالثاء   
 

ارات                                 ب ع أشد ال ة ب ي رب ع دول ال ة ال ع أدان السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جام
حرم                         ة خارج ال ودي ة السع ي رب ع التفجيرات اإلرهابية التي وقعت في المملكة ال
ن                            ي حرم ادم ال خ ه ل ازي ع ا خالص ت دم النبوي الشريف وفي مدينة القطيف، مق
ى                         ة، وأيضا إل ك ل م م الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولحكومة وشعب ال

 .عائالت الضحايا األبرياء سائال المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان

ى                  و أشار األمين العام إلى أن هذه التفجيرات المشينة تأتي لتؤآد مرة أخرى عل
م                 أن اإلرهاب ليس له دين أو وطن خاصة وأن من قاموا بهذه الجرائم الشنيعة ل
ذا اإلطار                    ددا في ه يراعوا حرمة شهر رمضان الكريم أو حرمة المقدسات، مج

ذه                                        ل ه ث ى أن م را إل ة صوره ومظاهره، ومشي اف الموقف الثابت والقوي لجامعة الدول العربية من إدانة اإلرهاب في آ
ي                                 دول ربي واإلسالمي وال ع وى ال مست ى ال العمليات اإلرهابية تعيد تسليط الضوء على ضرورة العمل لتكثيف الجهود عل
ذه                   لمواجهة الخطر المستشري لإلرهاب من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات المشترآة السريعة والقوية للقضاء على ه

 .الظاهرة بشكل تام وبما يضمن إعادة آامل األمن واالستقرار إلى آافة الدول العربية

ذي                      وقال أبو الغيط أن مثل هذه األفعال اإلجرامية إنما يجب أن توضح لشباب األمة ضرورة التنبه لمخاطر الفكر المتطرف ال
 .يسهل االنزالق إلى العنف واإلرهاب وهو ما يحتم لفظه من البداية درءا لمخاطره وأضراره



 
 العالقات العربية اإلفريقية جيدة وينبغي اال تتأثر سلبا بجولة نتانياهو : أبو الغيط

 معربا عن تأييد ودعم االتحاد اإلفريقي للقضية الفلسطينية
 2016-7-6األربعاء 

 

قال السيد أحمد أبوالغيط األمين العام لجامعة الدول العربية أن العالقات العربية اإلفريقية جيدة في مجملها وانها ال ينبغي أن 
ه                              راءت ي سؤال حول ق تتأثر سلبًا بالجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي في عدة دول افريقية؛ جاء ذلك ردًا عل

 .لتلك الجولة في سياق لقاء مقتضب مع الصحفيين قبيل عيد الفطر

رارات                   وذآر أبو الغيط في هذا السياق بالمواقف المبدئية لالتحاد اإلفريقي دعمًا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والق
ى                               م عل دائ الملزمة لالتحاد اإلفريقي في هذا الخصوص، ومشيرًا الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الضيف ال

 . جميع القمم اإلفريقية

ا تسعي في                          م ربي إن ع م ال ي ل إلق وأضاف األمين العام أن جولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي في أربع دول افريقية مجاورة ل
ا                                           ه ارسات م ة وم ي رب ع ألراضي ال ا ل ه الل رار احت م ل بسبب است األساس الى آسر العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائي

ن     . العنصرية، وهي تعمل على الترويج لنفسها باعتبارها دولة عادية قادرة على المساهمة في توفير األمن والتنمية لآلخري
ني                         ع ا م ام م درك ت ا ت ه ت وأآد علي ثقته في أن الدول اإلفريقية علي اختالفها وتنوعها والتي آافحت من أجل استعادة حري
ا               ده ي أي د ت االحتالل واالستعمار وتطلعه لئال تسمح الدول التي تشملها تلك الجولة بأن تكون العالقات معها خصمًا من رصي

 .الواسع والتاريخي للحقوق الفلسطينية المعروفة



 

ة                  اعي رب ر ال ري ق وردًا علي سؤال آخر حول تعليقه بشأن ت
ه             الدولية األخير وما تضمنه من توصيات ذآر أبو الغيط أن
ردات                   ف م ر وال ري ق ت يشعر باالنزعاج من منهجية اعداد ال
ي          ل التي يستخدمها في توصيف الواقع الفلسطيني االسرائي
ل              ي مشيرا الي أنه من غير المقبول أو المنطقي أن يتم تحم
وة                  ق ة من ال ئ اف ك ت الطرف الخاضع لالحتالل مسؤوليات م

ه   د ألمن                      .     التي تحتل دي ه ت ر وضع ال ري ق ت وأضاف أن ال
اسات                     دمة عن السي ق ت ة م اسرائيل ومواطنيها في مرحل
االسرائيلية االستيطانية والمدمرة لحل الدولتين وهو أمر           
ذا الصدد                        ة في ه اعي رب ة ال ال يستقيم ويدل علي أن رؤي
 .ليست منصفة وأن أطرافها ليست محايدة بالقدر المطلوب

نت                               ا أعل ا وهو م ه ام ب وأوضح أبوالغيط أنه من المعروف أن الجانب الفلسطيني عليه واجبات والتزامات يتعين عليه القي
وضع                      السلطة الوطنية الفلسطينية مرارًا مسؤوليتها بشأنه، غير أن أي مراقب منصف يدرك أن المسؤولية األساسية في ال
ل                                    ي ب ل ي طرف االسرائ دي ال ة ل اسي السلبي الذي آلت اليه األمور إنما تعود بشكل رئيسي الي الغياب الكامل ألية ارادة سي

قي ألي                   .   وسعي األطراف السياسية الفاعلة لديه الي التدمير الممنهج لحل الدولتين          ي حق دور ال ي أن ال ونبه األمين العام ال
 .جهد دولي منصف ينبغي أن ينطلق من هذا المنهج وليس من التكافؤ المزعوم بين الطرفين

 


