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 الجامعة العربية تستغرب عدم دعوتها إلى إجتماع باريس حول ليبي 
 2016-10-2االحد 

 

دهاش من عدم دعوة                       أعرب المتحدث الرسمي باسم امين عام جامعة الدول العربية عن االن
ة                            ة حول األزم رنسي ف ة ال وم حك ه ال الجامعة للمشارآة في اإلجتماع الوزارى الذى دعت إلي

 . أآتوبر3الليبية والذى سيعقد فى العاصمة الفرنسية باريس يوم االثنين 

ظل                              ان وسي ة آ ي وصرح المتحدث الرسمى بأن التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة الليب
اد وزراء                               ا أع ا، وهو م ه ات ي ول م مسئ ي على رأس أولويات الجامعة العربية ويعتبر من صم

وم              ر          8الخارجية العرب التأآيد عليه فى إجتماعهم بالقاهرة ي ب م ت  وأيضًا خالل       2016 سب
ورك                    وي ي اللقاء التشاورى الذى عقدوه على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة فى ن

 . سبتمبر الماضى21يوم 

ة                     ي رب ع ة ال ع جام وأضاف المتحدث الرسمى بأن هناك زخمًا عربيًا متصاعدًا إلضطالع ال
ال            م ك بدور أآثر فعالية ونشاطًا لتشجيع جهود الوفاق الوطنى بين جميع األطراف الليبية وإست
ة                     ي رب ع دول ال تنفيذ إستحقاقات اإلتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات، وهو ما دفع ال

ى،          بتعيين ممثل خاص    إلى تاييد مقترح االمين العام     ب ي ل للقيام باإلتصاالت الالزمة فى هذا اإلتجاه مع المجلس الرئاسى، ومجلس النواب ال
 .وآافة القوى الليبية األخرى، وآذا مع األطراف اإلقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبى



 

 إماراتية األمين العام ُيدين استهداف الحوثيين سفينًة
 2016-10-2االحد 

 

 

ة                          ن ي هداف السف ة بشدة است ي رب ع ة ال ع ام أدان المتحدث الرسمي باسم األمين العام للج
واسطة               "   سويفت" اإلماراتية   ، التي آانت تحمل مساعدات انسانية لالشقاء في اليمن، ب

ل            ث ر م ب ميلشيات الحوثيين اإلرهابية ز باب المندب أول أمس، مؤآدًا أن االمين العام يعت
د       .   هذا العمل مخالفا للقوانين الدولية وغير مقبول تحت أية ذرائع          ع واضاف ان الهجوم ي

د                        ى ي دات عل دي ه مؤشرا خطيرا لما ُيمكن أن تتعرض له السفن المدنية والُتجارية من ت
رسمي             .   هذه الميلشيات في واحٍد من أهم الممرات المالحية الدولية         حدث ال ت م وناشد ال

محمود عفيفي اُألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي التحرك بشكل فاعل من أجل وضع                    
ة واألمن               اي حم ر ال ي حٍد لهذا اإلرهاب الذي يُمارسه الحوثيون وداعموهم، ُمؤآدًا أن توف
اه                     ب ت ن االن ي ع ت للمالحة الدولية ُتعد احدى المسئوليات األصيلة للمنظومة اُألممية، وأنه ي
تي                    ة األطراف ال إلى هذا التهديد ومواجهته بحسم، ُمضيفًا أن األمر يتعلق أيضًا بُمحاسب

م من              .   تقوم بإمداد الحوثيين بالسالح    ه ات ج ن ة ب ن وأضاف أن الجامعة تهنيء طاقم السفي
د                       جه ي ال ا عل ي ن الهجوم ُمتمنيًا أن تتواصل جهود الغوث والُمساعدة للشعب اليمني ومث

 الطيب الذي تقوم به دولة االمارات في هذا المجال



 أبو الغيط يستقبل وزير األسرى الفلسطينيين

 2016-10-3االثنين 

 

صرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة 
 أآتوبر الجاري السيد 3الدول العربية بأن األمين العام استقبل صباح اليوم 

عيسى قراقع، وزير األسرى والُمحررين الفلسطينيين، حيث استعرض قراقع 
أوضاع األسرى وما يعانونه في السجون اإلسرائيلية، خاصة في الفترة األخيرة 

التي شهدت تصاعدًا غير مسبوق في االنتهاآات لحقوق الُسجناء، وتزايدًا 
 . استثنائيًا في أعداد الُمعتقلين الذي وصل إلى نحو سبعة آالف

وأضاف عفيفي أن الوزير الفلسطيني شرح للسيد األمين العام خطورة التشريعات 
التي أقرها االحتالل اإلسرائيلي مؤخرًا، والتي تسمح باعتقال األطفال بالُمخالفة 

آما أآد الوزير الفلسطيني على . لمبادئ القانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف
أهمية تكثيف العمل على الصعيد الدولي للدفاع عن قضية األسرى، ُمشيرًا في 

هذا الصدد إلى  الجهود الجارية من أجل ترشيح الُمناضل األسير مروان البرغوثي لجائزة نوبل، آتعبير عن الُمساندة العالمية لقضية    
وطالب قراقع الجامعة العربية . األسرى الفلسطينيين، وُمضيفًا أن هذا الترشيح ُيمثل في حد ذاته اعترافًا بمعاناة األسرى وبعدالة قضيتهم

بحثِّ الدول األعضاء على الُمساهمة في صندوق دعم األسرى، آما اقترح عقد مؤتمر دولي ترعاه الجامعة من أجل التعريف بقضية    
 .2012األسرى، وذلك على غرار المؤتمر الذي ُعقد في بغداد في عام 

وأشار الُمتحدث الرسمي إلى أن األمين العام أعرب خالل اللقاء عن ُمساندته الكاملة لقضية األسرى والُمعتقلين الفلسطينيين، مؤآدًا أن 
أوضاعهم التي تفاقمت مؤخرًا ُتمثل وصمة عار في جبين االحتالل اإلسرائيلي، وُمشددًا على أن جامعة الدول العربية تأخذ على عاتقها    

ُمهمة التعريف بقضية األسرى وإثارتها على الصعيد الدولي وتسليط الضوء على األوضاع القاسية التي ُيعاني منها األسرى الفلسطينيون،   
وُمضيفًا أنه برغم أن الهدف المنشود هو إنهاء االحتالل ال تحسين شروطه، إال أنه يتعين في الوقت الحالي حشد الجهود على الصعيد     

 .  الدولي من أجل وقف هذه الممارسات الشائنة التي تقوم بها إسرائيل



 

 أبو الغيط يستقبل الطالب النابغة محمود وائل محمود
 2016-10-4الثالثاء 

 

ود        استقبل األمين العام للجامعة العربية الطالب المصري النابغة محمود وائل محم
حة                             ن م حري ب ب ل ال ق ن ا وال ي وج ول ن ك والذي التحق باألآاديمية العربية للعلوم والت

 .دراسية آاملة، وذلك بحضور الدآتور إسماعيل عبد الغفار رئيس األآاديمية

ام أن                     ع ن ال ي اسم األم وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي ب
السيد أحمد أبو الغيط حرص على استقبال الطفل المصري النابغة صغير السن في               
ة،                  ي م ل ع ضوء قدراته التحصيلية العالية، وارتفاع مستوى ذآائه وفق المقاييس ال
دراسة                  رصة ال وهو ما أدى باألآاديمية العربية إلى تبنى قدراته المتميزة ومنحه ف

م                .   الكاملة بالمجان في األآاديمية  ت ام اه ع ن ال ي وأضاف المتحدث الرسمي أن األم
بتشجيع الطالب على االستمرار في االلتزام بالجدية والرغبة في التحصيل واإلبداع           
 .بما يمكن معه أن يرتقى إلى أرفع المستويات العلمية التي تتالءم وقدراته الرفيعة

م                     ل ع ل ال حصي وأوضح المتحدث أن الطالب أآد على عزمه االستمرار في مسيرة ت
وهي   -وقال المتحدث أن األمين العام وجه الشكر إلى رئيس األآاديمية على احتضان األآاديمية              .   لكي يتمكن من الوصول إلى أعلى المراتب      
ن               -جزء من منظومة العمل العربي المشترك        ذي غ، وال اب ن للطالب، مؤآدًا على قناعاته بأن العالم العربي لديه العديد من أمثال هذا الطالب ال

 .يجب أن يحظوا باالآتشاف والرعاية لالستفادة من قدراتهم



 
 

 االمين العام يلقى آلمة فى  االجتماع العاجل على مستوى المندوبين
 بشأن الوضع في سوريا 

 
 2016-9-4الثالثاء 

 
 

أآد االمين العام فى  االجتماع العاجل على مستوى المندوبين بشأن الوضع في سوريا  أن ما يجري في هذه المدينة العريقة منذ انهيار   
ويتعين العمل بصورة عاجلة إلقرار وقف . ترتيبات الهدنة في التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي هو مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة

علينا العمل من أجل تفادي . إطالق النار في حلب وفي عموم سوريا من أجل إدخال الُمساعدات اإلنسانية واإلغاثية للُسكان الُمحاصرين
 .وقوع أزمة إنسانية مروعة تفوق في ضراوتها ما جرى من مجازر

وأشار االمين العام الى أن هناك أطرافًا دولية وإقليمية متورطة في هذا الهجوم الوحشي على المدينة، وينبغي أن تتحمل هذه األطراف     
مسئولياتها إزاء الخروقات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني التي ارُتكبت خالل األيام الماضية، من قصف ُمتعمد وممهنج للمستشفيات 

من قصف للمستشفيات إلى فرض للحصار على : أقول)..آخرها قصف المستشفى الرئيسي في حلب باألمس للمرة الثالثة في أسبوع واحد(
 . الُسكان واستهداف للمدنيين بشكل عشوائي وواسع النطاق

وأضاف االمين العام إن األزمة السورية تظل أزمة عربية تقع تبعاتها على دول المنطقة وشعوبها، وليس مقبوًال أن يتم ترحيل األزمة      
ومن هنا، فمن المهِم أن . برمتها إلى األطراف الدولية التي ظهر أنها عاجزٌة عن االتفاق أو التوصل إلى تسوية ُيمكن فرضها على األرض

حيث تتعاظم الحاجة للدور العربي والتواجد العربي والدعم العربي .. يكون لجامعة الدول العربية رأٌي ودوٌر في ُمعالجة األزمة السورية
 . للسوريين اليوم أآثر من أي وقٍت مضى

إن ما يحدث في حلب تحت سمع وبصر العالم ُيذآرنا جميعًا بأن الحل العسكري لن يحسم هذا الصراع، وأن أي طرٍف يتصور إمكانية  
تحقيق الحسم العسكري واهٌم ومخطئ في قراءته للموقف، ويتعين عليه مراجعة هذا التصور الذي لن يقود سوى لمزيد من سفك دماء    

 .السوريين دون جدوى حقيقية
من القوى الفاعلة  -وبشكل عاجل–وأشار ابو الغيط   الى أنه وفي ظل توقف مسار الُمحادثات بين روسيا والواليات المتحدة، فإن المطلوب 

األخرى في مجموعة دعم سوريا هو العمل على إقرار وقف إلطالق النار في مدينة حلب آحٍد أدنى ضروري من أجِل مواجهة الوضع    
 . اإلنساني الخطير في الجزء الشرقي من المدينة على وجه الخصوص، وإتاحة الفرصة أمام جهود اإلغاثة وإجالء الجرحى والمرضى



ة                خي اري ت ا ال ن ت وأضاف االمين العام إن مسئولي
ًة               ف ًا وق ع ي أمام الشعوب العربية تستلزم مّنا جم
ل عشوائي                        ت جري من ق ا ي رفض م حازمة ت

امل      .   وحصار وتجويع للمدنيين   وُنعلن من هنا آ
تضامننا مع الشعب السوري الذي يواجه واحدًة       

. من أصعب المآسي في التاريخ العربي الحديث        
كرب في                  ذا ال ة ه ونسأل اهللا أن ُيفرَِّج عن اُألم

 . القريب



 
 أبو الغيط يستقبل المرشح الفرنسي لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية 

 2016-10-4الثالثاء 
 

ور                        ت دآ ة ال ي رب ع دول ال ة ال ع استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جام
ة الصحة                         ظم ن ر عام م دي فيليب دوستي بالزي مرشح فرنسا لمنصب م
ام           ع العالمية في لقاء شهد استعراض أخر تطورات عملية اختيار المدير ال
لف األطراف                  الجديد واالتصاالت التي يجريها المرشح الفرنسي مع مخت

 .في إطار حملة ترشحه
ن                       ي اسم األم رسمي ب حدث ال ت وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي الم
ذي                       امج ال رن ب اد ال ع اء ألهم أب العام بأن الدآتور بالزي عرض خالل اللق
تي                          رات ال خب ال وهة ب ن يعتزم تنفيذه في حال اختياره لتولي المنصب، م

 .يتمتع بها في مجال الصحة
وأوضح المتحدث الرسمي أن األمين العام حرص بدوره على التعرف من        
اطق                ن م ة في ال المرشح الفرنسي على رؤيته من أجل تفعيل دور المنظم
ة                          ي ا عدة دول عرب ه مر ب األآثر احتياجًا، خاصة في ظل األزمات التي ت
منصب                         رشح ل ت ل ه ل ت ل خالل المرحلة الحالية، متمنيًا له التوفيق في حم

 .المدير العام لمنظمة الصحة العالمية



 
 

 أبو الغيط يدعو ترآيا الحترام السيادة العراقية
 2016-10-6الخميس 

 
صرح الوزير المفوض  محمود عفيفي المتحدث الرسمي        
و             باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن السيد أحمد أب
راق                 ع ن ال ي أزم ب ت الغيط يتابع بقلق تطورات الموقف الم
ى              وترآيا، جاء ذلك فى معرض رد المتحدث الرسمي عل
ك                      ل ام من ت ع ن ال ي سؤال صحفي بخصوص موقف األم

 .التطورات
رارات                ق ال ر ب ذآ وأضاف المتحدث أن األمين العام، وإذ ي
اع                   م واآشوط واالجت ة ن م الصادرة في هذا الشأن عن ق

، يأمل فى عدم تصاعد        8/9/2016الوزاري األخير فى  
األزمة داعيا ترآيا الي احترام السيادة العراقية واالمتناع        
د                           ي ق ع د من ت زي ى ت ت ات ال تصرف عن التصريحات أو ال

 . الموقف


