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 أبو الغيط يقول إن الحزن يعتصر قلب آل عربي إزاء المأساة السورية

 2016-8-23الثالثاء 

د          أعرب السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية عن انزعاجه الشدي
ة                          ال خاصة ح ة، وب إزاء التدهور المستمر للوضع اإلنساني فى األراضي السوري

 .الحصار التي يعاني منها القسم األآبر من سكان مدينة حلب

ذه                      ة إزاء ه ى األم ور عل وأضاف األمين العام أن الحزن يعتصر قلب آل عربي غي
رأة أو                          ًال أو ام ف ِن ط ث م تست المشاهد المروعة للقتل والحصار والتشريد، والتي ل

 .شيخًا

ة                ع ن عام جام ي وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أم
رصة                    الدول العربية بأن األمين العام شدد على أن وقف األعمال العدائية إلعطاء ف
ة         ي ة إنسان لدخول المساعدات اإلنسانية العاجلة إلى المناطق المحاصرة ُيعد مسئولي
ا                     ه ت ي ب ث وأخالقية ال ينبغي التحلل منها أو النكوص عنها، مؤآدًا أن إقرار الهدنة وت
وضع               دهور فى ال ت يمثل الحد األدنى المطلوب للحيلولة دون مزيد من االنحدار وال

 . اإلنساني

د                     ة أم ال وفى ضوء التطورات األخيرة، حذر األمين العام من تصاعد التدخالت الخارجية على الساحة السورية، ومن انعكاسات ذلك على إط
زاع                             ن حسم ال ن ي ح ل الصراع ومفاقمته، مؤآدًا أن اإلطار العربي يظل المدخل األنسب لمعالجة الوضع المعقد فى سوريا، وان العمل المسل

 .  هناك، وإنما ينبغي إحياء مسار التسوية السياسية وخلق مناخ موات الستئناف المفاوضات بين األطراف السورية



 

 أبو الغيط يجتمع مع وزيرة خارجية األرجنتين 
 2016-8-24األربعاء 

استقبل أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية السيدة سوزانا           
ات               ر عالق مالكورا وزيرة خارجية األرجنتين حيث بحث معها سبل تطوي
ات وأطر                        ي آل اء ب ق ذا االرت ن وآ ي التعاون القائمة بين الجامعة واألرجنت
م                              م ق اق ال ة فى سي ي وب جن ا ال ك ري التعاون بين الدول العربية ودول أم

 . الدورية التي تجمع بين الجانبين

ن                   ي اسم األم رسمي ب وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث ال
ى الساحة                    ة عل ن العام بأن اللقاء تطرق أيضًا إلى مجمل األوضاع الراه
ا مع                     ه ات ز عالق زي ع ت العربية واالهتمام الذى توليه القيادة األرجنتينية ل
ا             ه الدول العربية فرادى وجماعًة، آما عرضت مالكورا للجهود التي تبذل
ذا                 رزة فى ه ب ن م ي األرجنتين لتقديم الدعم والمساعدة للالجئين السوري
اآرى                          و م زي اوري ني م ي ت ن رئيس األرج الصدد المبادرة التي يرعاها ال

 الجئًا سوريًا آمساهمة من حكومته فى التخفيف          3000الستضافة نحو   
 . من معاناتهم اإلنسانية

ط                      ي غ و ال ى أب آما تناول اللقاء مسألة ترشيح السيدة مالكورا لتولى منصب سكرتير عام األمم المتحدة خلفًا لبان آى مون، حيث عرضت عل
 .أهم مالمح برنامجها االنتخابي ورؤيتها لتطوير عمل ودور المنظمة الدولية فى شتى المجاالت فى حال انتخابها



 أبو الغيط يتلقى رسالة من الرئيس حسن شيخ محمود

 حول دعم الجامعة العربية للصومال

 2016-8-24األربعاء 

ة من                                 ة خطي ة رسال ي رب ع دول ال ة ال ع جام تلقى أحمد أبو الغيط األمين العام ل
دور                  ال لق ب ع ت الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفدرالية ت
ات                  وب الذى تقوم به الجامعة من أجل دعم الصومال ومساندتها في تجاوز الصع
ة                         مرحل ا في ال ده شه التي تمر بها واستكمال االستحقاقات السياسية التي ست

 . المقبلة

ام أن                  ع ن ال ي وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األم
م                        /   السفير ي سل ت ام ب ة ق ع جام دى ال عبد الغنى محمد وعيس مندوب الصومال ل

ام                       ع ن ال ي د األم الرسالة خالل استقبال أبو الغيط له بمكتبه ظهر اليوم، حيث أآ
ا           ل م م آ دي على التزام الجامعة ببذل آامل جهدها لمواصلة دعمها للصومال وتق
رة                    ة األخي ي رب ع يحتاجه من مساعدة في المرحلة المقبلة وفقًا لمقررات القمة ال

 . التي انعقدت فى نواآشوط

ة                         ب راق ه في م ام ب ي ق آما عرض أبو الغيط للدور الذى تعتزم الجامعة العربية ال
ال خالل شهري                      ا في الصوم االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤه

  .2017 ، وآذا من أجل اإلعداد لتنظيم مؤتمر عربي لدعم التنمية في الصومال يعقد خالل عام 2016سبتمبر وأآتوبر 



 

 أبو الغيط يقدم تعازيه في ضحايا زلزال إيطاليا 

 2016-8-25الخميس 

 
ه             تقدم أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية بخالص تعازي
زال                 زل ا ال اي إلى الجمهورية اإليطالية، قيادة وحكومة وشعبًا، في ضح

 .  أغسطس24المدمر الذى ضرب وسط البالد فجر يوم األربعاء 

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين         
ي                  طال ة اإلي العام بأن أبو الغيط وجه خطابًا للتعزية إلى وزير الخارجي
ة ألسر                        ي رب ع دول ال ة ال ع باولو جنتيلونى وعبر فيه عن مواساة جام

 . الضحايا والمصابين جراء الزلزال

ة                       جمهوري ة مع ال ي رب ع وشدد أبو الغيط على تضامن جامعة الدول ال
ة                  اإليطالية في ظل هذه الظروف الصعبة ومن منطلق أواصر الصداق
ا                     ه ه في أن ت ق وعالقات التعاون التي تجمع بين الجانبين، معربًا عن ث

 .ستتمكن من تجاوز هذه المحنة وإعادة بناء وتأهيل المناطق التي تضررت جراء الزلزال



 
 

 االمين العام يعرب عن قلقه تجاه اتفاق داريا
 2016-8-27السبت 

 
 

د          سيد أحم ام ال ن الع صرح المتحدث باسم األمين العام لجامعة الدول العربية أن األمي
م                  ذي ت اق ال شأن االتف ة ب ة والعربي أبو الغيط يعتبر أن ما نقلته وسائل االعالم الدولي
ل تطورًا                     ا غرب دمشق ُيمث ة داري التوصل إليه إلنهاء الحصار المفروض علي مدين
ة                          م تحت رعاي م يت ه ل اء خاصة وأن دنيين األبري اة الم ه لمعان ُمثيرًا للقلق رغم إنهائ

  .األمم المتحدة
سوية         وقال المتحدث أن األمين العام يري خطورة في مثل هذا النمط من االتفاقات لت

ن                   دن م غ الم سألة تفري ى أن م شيرًا إل سورية م اطق ال دن والمن أوضاع بعض الُم
انون               ادئ الق ة لمب د مخالف ُسكانها األصليين وإجبارهم على ُمغادرتها تحت التهديد تع
ير ديموغرافي                         ى تغي شابهة تنطوي عل سويات ُم د لت د ُيمه ا ق ساني ، آم الدولي االن
ى مستقبل                        ا عل ارًا سيصعب محوه ذي سُيرتب آث سورية، األمر ال دن ال ألوضاع الُم

  .سوريا وشعبها آبلٍد موحد


