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نشرة أسبوعية

أبو الغيط يبحث مع المبعوث الفرنسي لعملية السالم فى الشرق األوسط
أخر تطورات اتصاالته لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط
االحد 2016-11-27

استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول الع1رب1ي1ة الس1ف1ي1ر
"بيير فيمون" المبعوث الفرنسي الخاص ل1ع1م1ل1ي1ة الس1الم ف1ى الش1رق
األوسط حيث تناول اللقاء نتائج المشاورات واالتص1االت ال1ت1ي أج1راھ1ا
السيد فيمون خالل الفترة الماضية مع مختلف األطراف الم1ع1ن1ي1ة ل1ع1ق1د
مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط ،والتي شملت كبار المسئ1ول1ي1ن
في واشنطن وموسكو ،إضافة إلى اللقاءات التي أجراھا السي1د ف1ي1م1ون
مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسم1ي ب1اس1م أم1ي1ن
عام جامعة الدول العربية بأن أبو الغيط أكد من ج1ان1ب1ه دع1م ال1ج1ام1ع1ة
للمبادرة الفرنسية بعقد المؤت1م1ر ،ال1ذي ي1ھ1دف إل1ى ت1رك1ي1ز االھ1ت1م1ام
العالمي على القضية الفلسطينية ومواجھة ال1م1خ1اط1ر ال1ت1ي ت1ھ1دد ح1ل
الدولتين ،وإطالق مسار جدي يفضي إلى إق1ام1ة ال1دول1ة ال1ف1ل1س1ط1ي1ن1ي1ة
المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية.

أبو الغيط يستقبل وزير خارجية النرويج
االثنين 2016-11-28

استقبل ال1سيد أحم1د أب1و الغي1ط أمي1ن ع1ام جامع1ة ال1دول العربي1ة
وزير خارجية النرويج "بورجه برنده" ال1ذي ق1ام بزي1ارة للق1اھرة
استغرقت يومين .وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي ،المتحدث
الرسمي باسم األمين العام ،أن الوزير النرويجي استعرض مع أبو
الغيط ُمجمل التطورات الجارية في منطقة الشرق األوسطُ ،مرك1زاً
على نحو خاص عل1ى الق1ضية الفل1سطينية ،واألزم1ات ف1ي س1وريا
وليبيا.
وذك11ر المتح11دث أن أمي11ن ع11ام الجامع11ة العربي11ة أث11ني عل11ى ال11دور
ال11ذي تق11وم ب11ه دول11ة ال11نرويج ف11ي دع11م الق11ضية الفل11سطينية ،م11ن
النواحي اإلنسانية والسياس1ية عل1ى ح1د س1واء ،وك1ذا فيم1ا يتعل1ق
بالعمل على إعادة احي1اء م1سار سياس1ي ُيف1ضي ف1ي النھاي1ة إل1ى
قي11ام الدول11ة الفل11سطينية ال ُم11ستقلة وعاص11متھا الق11دس ال11شرقية،
مؤكداً أن المرحلة الحالية تشھد تكثيفا ً غير مسبوق في النشاط االستيطاني من جانب االحتالل اإلسرائيلي بھدف القضاء على حل الدولتين،
درك أن تكلفة ضياع ُفرصة الحل السياسي أكبر من أن تتحملھا المنطقة والعالم.
وأن المجتمع الدولي عليه أن ُي ِ

أبو الغيط يستقبل وفد المجلس السوداني للشئون الخارجية
الثالثاء 2016-11-29

استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ب1م1ق1ر
األمانة العامة وفد المجلس السوداني للشئون الخارجية الذى ي1زور
القاھرة حالياً ،وذلك بمشاركة سفير جمھوري1ة الس1ودان ب1ال1ق1اھ1رة
السيد عبد المحمود عبد الحليم.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفى ال1م1ت1ح1دث ال1رس1م1ي ب1اس1م
األمين العام أن أبو الغيط حرص خالل اللقاء ع1ل1ى اإلش1ادة ب1ال1دور
الذى يقوم به المجلس السوداني ل1ل1ش1ئ1ون ال1خ1ارج1ي1ة ف1ي ت1وط1ي1د
عالقات التواصل مع الجھات المناظرة له في الدول العربي1ة وإث1راء
الحوار الفكري إزاء مختلف القضايا التي تھم العالم العربي وتساھم
في االرتقاء بمستوى العمل العربي المشترك.
كما أثنى أبو الغيط على الدور المقدر الذى تضطلع ب1ه ج1م1ھ1وري1ة
السودان في خدمة القضايا العربية ودعما ً لجامعة الدول العربية بما
في ذلك في سياق تعزيز العالق1ات ال1ع1رب1ي1ة م1ع ال1ق1ارة األف1ري1ق1ي1ة
وتطوير التعاون العربي األفريقي المشترك.
أضاف المتحدث الرسمي أن وفد المجلس السوداني للشئون الخارجية عبر من ناحيته عن تقديره للجھود التي يقوم بھا األمي1ن ال1ع1ام م1ن
أجل تعزيز دور الجامعة العربية ولم الشمل العربي وجعلھا أكثر قدرة على التعامل مع األزمات والتحديات التي تواجه العالم العربي ،مؤك1داً
على كامل استعداد المجلس السوداني لدعم أي جھد يصب في اتجاه تطوير العمل العربي المشترك.

أبو الغيط يتوجه إلى سلطنة ُعمان لبحث أھم القضايا التي تواجه األمة العربية
الثالثاء 2016-11-29

يتوجه السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية م1ن
القاھرة إلى سلطنة ُعمان في زيارة رسمية يلت1ق1ي خ1الل1ھ1ا م1ع1ال1ي
السيد يوسف بن علوي بن عبد  Vوزير الشئون الخارجية لسلطنة
ُعمان وعدداً من كبار المسئولين بالسلطنة.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي ال1م1ت1ح1دث ال1رس1م1ي ب1اس1م
أمين عام جامعة الدول العربية بأنه من المنتظر أن تشھ1د ال1زي1ارة،
والتي تأتي في إطار الزيارات ال1ت1ي ي1ق1وم ب1ھ1ا األم1ي1ن ال1ع1ام إل1ى
مختلف الدول العربية منذ توليه منصبه ،تبادل وجھ1ات ال1ن1ظ1ر م1ع
الجانب ال ُعماني حول أھم مستجدات ال1وض1ع ال1ع1رب1ي ،إض1اف1ة إل1ى
سبل االرتقاء بالعمل العربي المش1ت1رك ف1ي ال1م1ج1االت االق1ت1ص1ادي1ة
والتجارية واالجتماعية والثقافية في إطار جامعة الدول العربية ،وذلك أخذا في االعتبار الدور الفاعل والھام الذي تلعبه السلط1ن1ة م1ن أج1ل
تعزيز التعاون العربي في مختلف ھذه المجاالت.
وأوضح المتحدث أن اللقاءات ستشھد أيضا قيام األمين العام بإحاطة المسئولين ال ُعمانيين بأھم عناصر الجھود الحثيثة التي تبذل حاليا م1ن
أجل إعادة تنشيط دور الجامعة العربية ،خاصة فيما يرتبط باألزمات التي تشھدھا المنطقة العربية.

أحمد أبو الغيط يقول إن الحكومة التي شكلھا الحوثيون ال قيمة لھا
الثالثاء 2016-11-29

ندد السيد أحمد أبو الغيط األمين العام للجامعة العربية بم1ا أُع1ل1ن
س1م1ي
أمس عن قيام جماعة الحوثي /صالح االنقالبية بتشكيل ما ُ
بحكومة انقاذ وطني ،واصفا ً ھذا اإلجراء بأنه عار من الشرعي1ة،
و ُيمثل امتداداً للنھج االنقالبي الذي ال ُي1ري1د ال1ح1وث1ي1ون ال1ت1خ1ل1ي
عنه.
وصرح الوزير مفوض محمود ع1ف1ي1ف1ي ال1م1ت1ح1دث ال1رس1م1ي إن
األمين العام للجامعة العربية اعت1ب1ر أن م1ث1ل ھ1ذه ال1خ1ط1وة ُت1ع1د
تصعيداً يعكس عدم استعداد الحوثيين ل1ل1ت1ع1اط1ي بش1ك1ل إي1ج1اب1ي
ومسئول مع جھود الوساطة ال1ج1اري1ة ح1ال1ي1اً ،وال1ت1ي ُي1ب1اش1رھ1ا
المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمدُ ،مضيفا ً أن م1ث1ل ھ1ذه
الخطوات تكشف بوضوح عن الطرف الذي ُيعرق1ل ال1ت1وص1ل إل1ى
حل سلمي لألزمة.
وأضاف المتحدث أن األمين العام للجام1ع1ة أك1د أن ط1ري1ق ال1ح1ل
واض ٌح للجميع ،وأنه يمر عبر قرارات مجلس األمن )وعلى رأسھا القرار  (2216وال ُمبادرة الخليجية وآليتھا التنفيذية ،و ُمخرجات ال1ح1وار
الوطني الشامل ،وأشار إلى أن عدم االعتراف بھذه ال ُمقررات كإطار متفق عليه للحل ُيطيل من أمد األزمة و ُيزيد من تعقيدھاُ ،مش1دداً ع1ل1ى
أن كل ما ُيتخذ من خطوات أو إجراءات لاللتفاف على الشرعية اليمنية ،ممثلة في الرئيس ھادي وحكومته ،ليس له أية قيم1ة ق1ان1ون1ي1ة أو
سياسية.

خبر صحفي
االربعاء 2016-11-30

صرح الوزير مفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمي باسم األمين العام
لجامعة الدول العربية أن السيد أحمد أبو الغيط ،األمين العام ،قام اليوم
 30نوفمبر بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان ،حيث التقى السيد يوسف بن
علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية وأجرى معه جلسة
مشاورات مطولة تناولت مجمل األوضاع العربية الراھنة ،وبخاصة األزمة
اليمنية.
أكد المتحدث الرسمي على أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للسياسة
العمانية ومنطلقاتھا ،مضيفا ً أن استحكام األزمات العربية في أكثر من بلد
يستدعى االستماع إلى كل اآلراء واالنفتاح على مختلف الرؤى ،مشيداً في
ھذا الخصوص بحكمة السلطان قابوس وبالتجربة الواسعة التي يتمتع بھا.

أحمد أبو الغيط يلتقي المبعوث األممي إلى سوريا
السبت 2016-12-3

صرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األم1ي1ن
العام للجامعة العربية أن األمين العام السيد أحمد أبو ال1غ1ي1ط ال1ت1ق1ى
"ستيفان ديمستورا" المبعوث األممي إلى سوريا ،وذلك على ھامش
مؤتمر الحوار المتوسطي الذي استضافته العاصمة اإليطالية روما.
وقال عفيفي إن األمين العام للجامعة العربية بحث مع "ديم1س1ت1ورا"
ُمستجدات الوضع في سوريا في ظل التطورات األخيرة ،حيث أطل1ع1ه
المبعوث األممي على ُخالصة االتصاالت الت1ي ق1ام ب1ھ1ا م1ؤخ1راً م1ع
م1111خ1111ت1111ل1111ف األط1111راف ال1111ق1111ري1111ب1111ة م1111ن األزم1111ة الس1111وري1111ة.
وأضاف عفيفي أن األمين العام أكد أن ال ُكل1ف1ة اإلنس1ان1ي1ة الس1ت1م1رار
الوضع الحالي في سوريا أكبر من احتمال أي طرف ،وأن ال ُمضي ُقدما ً في نھج الحسم العسكري لن يؤدي سوى لمزيد من إراقة ال1دم1اء،
ولن ُيفرز سوى الفوضى والتفكك على المدى الطويل ،مؤكداً أن استعادة سوريا ،كدولة موحدة ذات سيادة ،ل1ن ت1ت1ح1ق1ق س1وى ب1اح1ت1رام
تطلعات الشعب السوري ،وأن ما يجري في حلب ،من قتل عشوائي وحصار وتجويع بھدف اخضاع المدينة ،سوف تكون له نتائج ف1ادح1ة
على إمكانية التعايش بين مكونات الشعب السوري في ال ُمستقبلُ ،مشدداً على أن من يدفع الثمن في النھاية ھم مئات اآلالف من المدنيي1ن
األبرياء في حلب وغيرھا من ال ُمدن التي تتعرض للحصار والقصف ال ُمستمر.

أحمد أبو الغيط يلتقي المبعوث األممي إلى ليبيا
السبت 2016-12-3

صرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األم1ي1ن ال1ع1ام
للجامعة العربية أن األمين العام السيد أحمد أب1و ال1غ1ي1ط ال1ت1ق1ى "م1ارت1ن
كوبلر" المبعوث األممي إلى ل1ي1ب1ي1ا ،وذل1ك ع1ل1ى ھ1ام1ش م1ؤت1م1ر ال1ح1وار
المتوسطي الذي استضافته العاصمة اإليطالية روما
وقال عفيفي إن األمين العام للجامعة العربية بحث مع "كوبلر" ُمس1ت1ج1دات
األزمة الليبية ،والجھود التي يبذلھا المبعوث األممي م1ن أج1ل دف1ع ج1م1ي1ع
األطراف للعودة إلى طاولة الحوار .كما استعرض أبو الغي1ط م1ع ال1م1ب1ع1وث
سبل تنسيق جھود الترويكا المعنية ب ُمتابعة األزمة الل1ي1ب1ي1ة ،وال1ت1ي
األممي ُ
تضم جامعة الدول العربية واألمم المتحدة واالتحاد االفريقي.
وأضاف عفيفي أن األمين العام ركز خالل اللقاء على أھمية أن تستجيب جھود تسوية األزمة الليبية لمخاوف وھواجس مختلف األطراف،
وأن ُتلبي في الوقت ذاته مصالحھم وطموحاتھم ،مؤكداً ضرورة اشعار ُمختلف الليبيين -سواء في شرق ليبيا أو غربھا -بالثقة في أن كل
الجھود التي ُتبذل ال تستھدف سوى مصلحتھم ،وال ُتنشد إال استعادة الدولة الليبية الموحدة القادرة على بسط سيادتھا على كامل أراضيھا

