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   العربيةالدولنشاط األمين العام لجامعة 

   نشرة أسبوعية  

 المكتب الصحفي

     مكتب األمين العام



 األمين العام يلقى آلمة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوي القمة العربية

 2016-7-25االثنين 

اح                  ي افتـت ه ـف ط خـالل آلمـت و الغـي عبر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أـب
ة اضـطالعه                27القمة العربية بدورتها الـ      ون بداـي أن تـك يرة ـب  عـن سـعادته الكـب

ن أرض           27بمهام موقعه الجديد في القمة العربية الـ      ة ـم ة الغالـي ذه البقـع  من ـه
العــالم العربــي الكبــير مــن نواآــشوط الــتي حافظــت عــبر التــاريخ علــى هويتهــا                  

ي                      ازج الحـضاري العرـب ستنير والتـم ر الـم ة والفـك ارة للثقاـف ت مـن الخاصة ، وآاـن
 .األفريقي 

ة العامــة علــى مــا قــدم مــن آــرم                   دم األميــن العــام الــشكر والتقــدير لوفــد األماـن وـق
الــضيافة وحــرارة االســتقبال ، معربــا عــن تهانيــه علــى تولــي موريتانيــا رئاســة              
دة سـتكون                      دورة الجدـي أن اـل ه ـب ًدا ثقـت ا ، مؤـآ القمة العربية وعلى حسن تنظيمـه

 .نشطة وفعالة ومثمرة 

اد                  ى حـي ًدا حفاظـه عـل ه وقواعـده، مؤـآ ه ونظـم وتعهد أبو الغيط في آلمته بأنه سيكون أمينا على مسيرة العمل العربي المشترك وفقا لمواثيـق
ًال، وتطويـ                  وًال وفـع ة ـق ر األمانة العامة إزاء جميع الدول األعضاء، باإلضافة إلى السعي إلى توظيف آل قدراته وإمكانياته إلعالء دور الجامـع

 .أدائها وتوسيع نشاطها وفقا إلرادة الدول األعضاء وتطلعات الشعوب العربية

ة                          ادة األماـن ه بقـي ت ذاـت ي الوـق دا ـف سامية ، متعـه ة اـل ة القومـي ذه المهـم وأعرب األمين العام عن تطلعه الشديد إلى دعم الدول العربية ألداء ـه
 .العامة للعمل بشكل شفاف ووثيق مع الدول لتحقيق األهداف المطلوبة

ي                ي ظـل الظـرف العرـب وأشار األمين العام الى أنه مدرك جيدا على ثقل المسئولية الملقاة على عاتقه وحجم التحديات الماثلة أمام الجامعة ـف
ي           الراهن، مؤآًدا إيمانه بضرورة التكامل العربي بمفهومه الواسع وأن الجامعة العربية تمثل اإلطار المؤسسي الحاضر للتضامن العربي وـه

 .العروة الوثقى الحافظة لهويتنا وآياننا 



 

 أبو الغيط يجدد التزام الجامعة العربية 

 بالعمل من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية 
27-7-2016 

 

والى              استقبل االسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية السيد نيـك
مالدينوف المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم فى الشـرق األوسـط،             
ة              ـي حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول أخر تطورات القضية الفلسطيـن

 . والجهود الدولية المبذولة إلحياء عملية السالم

ام             ـع وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين اـل
ى           ـت بأن المسئول األممي استعرض خالل اللقاء أهم أبعاد ونتائج االتصاالت اـل
ام                       ـع ن اـل ـي ن حـرص األـم يجريها فى هذا الصدد مع مختلف األطراف، فى حــي
ذي                    ر واـل ة األخــي اعــي رـب بدوره على إبراز وجهة نظر الجامعة بشأن تقرير اـل
ي                ـل ـي اعتبره ال يتعامل بالعدالة المطلوبة مع الوضع، ويضع الطرفين اإلسـراـئ
ي              والفلسطيني على قدم المساواة في االلتزامات، في حين أن قوة االحتالل ـه
ي                                 دوـل ون اـل اـن ـق ـل ًا ـل ـق ات وـف زاـم ـت ن االـل ر ـم ـب در األـآ التي يجب أن تتحمل الـق

جـاري     25آما قام سيادته باستعراض أهم ما خرج عن القمة العربية السابعة والعشرين والتى عقدت فى                 .   والقرارات الدولية ذات الصلة     اـل
ن الضـروري                     ه ـم ة، وأـن ـي رـب فى نواآشوط فيما يتعلق بتقديم الدعم الالزم للقضية الفلسطينية، مع تأآيد أنها تظل القضية المرآزية لألمة الـع
ى                                       ة إـل طـان، إضـاـف ـي ات االســت ـي ـل ا عــم ى رأســه العمل على وقف آافة الممارسات اإلسرائيلية التى تعرقل التوصل إلى حل شامل وعادل وعـل
ي                           ـن ق زـم ع وجـود أـف ة، ـم ـي رـب ضرورة استئناف عملية السالم وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة وفى إطار ما نصت عليه مبادرة السالم الـع

 .   واضح لمسار عملية التسوية والتى يجب أن تشمل آافة الموضوعات المرتبطة بحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم



 أبو الغيط يلتقى بمرشح الجبل األسود لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة

28-7-2016 

ة              دول العربـي ة اـل استقبل  السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامـع
مرشــح جمهوريــة الجبــل األســود       "  ايجــور لوآــسيتش  "الــسيد  

 .لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة

وصــرح الوزيــر المفــوض محمــود عفيفــي المتحــدث الرســمي             
ل األسـود اسـتعرض خـالل                    أن مرشـح الجـب ام ـب ن الـع باسم األمـي
ة ترشـيحه، خاصـة             اللقاء االتصاالت التى يجريها فى إطار حمـل
مــع الــدول األعــضاء بمجلــس األمــن، إضــافة إلــى أهــم مالمــح              
برنــامج العمــل الــذى يعــتزم تنفيــذه فــى حالــة اختيــاره لتولــى                  
ام عـن موـقف               ن الـع منصب السكرتير العام، فيما استفسر األمـي
ا           المرشح تجاه القضايا واألولويات العربية الرئيسية ومن بينـه

ن           ة والهجـرة والالجئـي  القضية الفلسطينية واألزمات التى تمر بها المنطقة العربية خالل المرحلة الحالية، إضافة إلى موقفه من ملفات التنمـي
 .وغيرها من الموضوعات التى تحظى حاليا باالهتمام الدولى



 أبو الغيط يؤآد مساندة الجامعة العربية من أجل وحدة واستقرار ليبيا

28-7-2016 

د                                     ة الســي ـي رـب ـع دول اـل ة اـل ـع ن عـام جـاـم ـي ط أـم ـي ـغ و اـل استقبل السيد أحمد أـب
ن            /   المستشار ه ـم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق ـل

ات                        ادل وجــه ـب اء ـت ـق ـل د اـل أعضاء المجلس وممثلى القبائل الليبية، حيث شــه
ن                                     ة إلعـادة األـم جـارـي ود اـل جــه ي واـل ـب ـي ـل د اـل شــه ـم طـورات اـل النظر حـول ـت
ى               ة ـف واالستقرار بشكل آامل إلى ليبيا واالتصاالت اإلقليمية والدولية الجـارـي

 . هذا الشأن

ن عـام                   ـي اسـم أـم وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي ـب
اء                         ـق ـل ـعرض خـالل اـل ي اســت ـب ـي ـل الجامعة العربية بأن رئيس مجلس النواب اـل
ق              ـل التطورات الحالية فى الساحة الليبية على مختلف األصعدة، خاصة ما يتـع
ى                               رًا إـل رات، مشــي اق الصـخــي ـف ل اـت ـي ـع ـف ن ـت ه ـم بعمل مجلس النواب وموقـف
ى              رار إـل التحديات والمعوقات الحالية التى تواجه عملية إعادة األمن واالستـق
ة                طـرـف ـت ـم ات اـل ليبيا وتجاوز االنقسامات وآيفية التغلب على تحرآات التنظيـم

 . وعلى رأسها تنظيم داعش

ا                     م ـم ـعرض أـه وأوضح المتحدث أن األمين العام حرص بدوره على أن يســت
ات                           ـب ـي رـت دار من نقاشات حول الشأن الليبى خالل القمة العربية األخيرة فى نواآشوط وأن يؤآد أهمية دور الجامعة العربية فيما يخص أية ـت
ب               ـي ـي ـغ ه ـت ـل ـو تتعلق بمستقبل عملية تسوية األوضاع فى ليبيا باعتبار أن األزمة الليبية هى أزمة عربية فى المقام األول، مشددًا على عدم قـب
ن أجـل                    دور الجامعة فى هذا اإلطار أو االنتقاص منه، مع اإلشارة إلى تقديره فى ذات الوقت لكافة الجهود واالتصاالت الدولية التى تجرى ـم
ى                 ل عــل ـم ـع ى ضـرورة اـل التوصل إلى استقرار آامل لألوضاع في ليبيا، بما فى ذلك من خالل األمم المتحدة، آما جدد األمين العام اإلشارة إـل
ام                               ـم ـت الء اـه ع ضـرورة إـي ي، ـم تقديم الدعم الالزم لعمل المؤسسات الليبية الشرعية التى تعبر عن اآلمال والطموحات الحقيقية للشعب الليـب
ن                             ل األـم اـم ى إعـادة ـآ خاص لمواجهة الخطر المتنامي للجماعات والميليشيات المتطرفة فى ليبيا وعلى رأسها تنظيم داعش، وبما يؤدى إـل

 . واالستقرار إلى ليبيا وضمان وحدتها وسالمتها اإلقليمية


