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 أبو الغيط يتابع بعدم ارتياح التراجع فى مسار التسوية السياسية فى اليمن

 2016-7-31االحد 

ة                        ع ن عام جام ي اسم أم صرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي ب
ده مسار                  ذي يشه الدول العربية بأن األمين العام يتابع بعدم ارتياح آبير التراجع ال
مجلس                        ال ا يسمى ب التسوية بين الفرقاء فى اليمن وذلك بعد اإلعالن عن تشكيل م
حكومي من                            د ال وف ى انسحاب ال السياسي إلدارة شؤون البلد، األمر الذى أدى إل
مشاورات السالم اليمنية التي تجرى فى دولة الكويت، وبما ينذر بحدوث المزيد من            

 . االنقسامات بين األطراف المعنية بالعملية السياسية

ه                                 دت ذي شه دهور ال ت ه في ضوء ال رى أن ام ي وأشار المتحدث إلى أن األمين الع
ال في                   ت ت الساحة اليمنية على مدار السنوات األخيرة والذي تجسد في تصاعد االق
ه من                     إن ن، ف ي واطن م ل ة ل شي معظم أنحاء اليمن وتدهور األوضاع اإلنسانية والمعي
الضروري استكمال مفاوضات السالم وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن عن آل            
ة                           ي رب ع ة ال م ق رار الصادر عن ال ق من الجامعة العربية واألمم المتحدة، وأخرها ال
ى                    ة وعل السابعة والعشرين في نواآشوط، وآذلك قرارات مجلس األمن ذات الصل

م                    2216رأسها القرار   حك مؤسسات ال امل ل رام آ ، مع دعم األمين العام للمبادرة الخليجية ولمخرجات الحوار الوطني، وذلك في ظل احت
 . الشرعية، وبما يثمر عن وقف فوري للحرب وحقن دماء اليمنيين

وأوضح المتحدث أن األمين العام يحرص فى ذات الوقت على أن يؤآد فى مختلف االتصاالت التى يجريها خالل الفترة الحالية مع األطراف                       
ة، مع                      ي ة عرب ام األول أزم اليمنية على أهمية دور الجامعة العربية فى إطار أية تسوية سياسية مقترحة لألزمة اليمنية باعتبارها في المق

 . اإلعراب عن تقديره ودعمه فى ذات الوقت للجهود الهامة التي يبذلها المبعوث األممي في هذا الصدد

 



 
  األمين العام يلقى آلمة في الجلسة االفتتاحية لالجتماع االستثنائي لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة 

 2016-8-2الثالثاء 

 
ي                 ام رف ع اع ال م الجت رًا ل ع أآد األمين العام في الجلسة االفتتاحية لالجتماع االستثنائي لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة تحضي

ى                                     وة عل ق ا ب سه ف فرض ن ة  ت المستوى بشأن التعامل مع التحرآات الكبيرة لالجئين والمهاجرين  أن قضية الالجئين من المنطقة العربي
ا وطول                         الساحة الدولية حاليًا، حيث تواجه المنطقة أوضاعًا استثنائية وحاالت طوارئ غير مسبوقة من حيث عددها وتعقيداتها واتساعه

ة          ن                                          .   مدتها، نتيجة لألزمات التي تشهدها بعض دول المنطق ي الجئ ور ال ب ع ًة وجسرًا ل ًأ ووجه ش ن وقت م ة في ذات ال طق ن م ل ال وتشك
قرب من                             ا ي ة م من  %   53والمهاجرين، وتعتبر الُمصّدر وآذلك المستضيف األول لالجئين في إطار مناطق العالم، حيث يوجد في المنطق

 .إجمالي عدد الالجئين في العالم، وبذلك فهي تتحمل العبء األآبر لهذه األزمات

ور ومقصد في نفس                           شأ وعب ن دان م وأآد األمين العام أن الهجرة بأشكالها المختلفة تلعب دورًا آبيرًا في المنطقة العربية التي تضم بل
حو                   37 استضافت المنطقة العربية أآثر من      2015ففي عام   .   الوقت ة ن ي رب ع دان ال ل ب  25 مليون مهاجر، آما بلغ عدد المهاجرين من ال

 .مليون مهاجر

ني من                             سطي ل ف ربي ال ع وأشار األمين العام الي أن قضية الالجئين في المنطقة العربية هي األطول مدًة في العالم، حيث بدأت بالتهجير ال
، وتفاقمت على مدى السنوات األخيرة في أنحاء مختلفة من الوطن العربي 1950 و1948 و 1947األراضي الفلسطينية المحتلة في عام      

، إضافة إلى األوضاع الصعبة في آل من السودان 2003بعد وقوع األزمات في آل من سوريا وليبيا واليمن، وربما أيضًا العراق بدءا من          
 . والصومال

رة من                  وأضاف األمين العام أن بدخول األزمة السورية عامها السادس، يشكل الوضع اإلنساني تحديًا آبيرًا مما يساهم في تدفق أعداد آبي
 .  الالجئين والنازحين داخل سوريا وخارجها، ولذلك تؤآد جامعة الدول العربية دعمها للجهود الدولية الرامية لرفع المعاناة عن السوريين



وأضاف األمين العام أن األيام واألسابيع القادمة سوف تشهد لالسف أوضاع               
معيشية صعبة في مدن سورية مثل حلب على الرغم من قيام بعض الدول من                  
خارج المنطقة باستقبال الالجئين، والتعهد بتوفير فرص إلعادة توطينهم                          
للتخفيف من األعباء على بلدان اللجوء األول، ال تزال هناك حاجة إليجاد آلية                 
تضمن قيام الدول المستقبلة بااللتزام بتعهداتها، حيث أن عددًا آبيرًا من                             
الالجئين ال يزالون في حاجة لملجأ يشعرون فيه باألمان ألنفسهم وألسرهم                      
حتى انتهاء األزمات في بلدانهم األصلية، وهناك تضيق لإلجراءات في تسجيل              
الالجئين بسبب األوضاع األمنية األخيرة في الدول األوروبية، ويوجد أيضًا                     
تدهور في األوضاع المعيشية في أماآن االنتظار الخاصة بالالجئين، واحتجاز              
الالجئين على الحدود في أوضاع معيشية ومناخية صعبة وعدم التدخل في                       
بعض األحيان إلنقاذ الالجئين الذين يواجهون مواقف صعبة على غرار                              

المتجهين إلى أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط، والذين ايضًا يقعون ضحايا لحرآات الهجرة المختلطة وفريسة للتهريب ولالتجار في       
 . البشر لدى قيامهم برحالت محفوفة بالمخاطر، ال سيما عن طريق البحر

وأآد األمين العام  على أن هناك اتفاق على ضرورة معالجة األسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة غير النظامية والمختلطة،                            
وهذا ما يتم التأآيد عليه دائمًا في البيانات الصادرة عن عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة، وبيانات مجلس الجامعة ذات                                      
الصلة، آما تم طرحه من خالل الموقف العربي بشأن الهجرة واللجوء الذي تم إعالنه أمام االجتماع التشاوري على مستوى المندوبين                              

 .2016 مايو 21بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ومجلس األمن والذي عقد بمقر األمانة العامة في 

 وأشار األمين العام الى أن ايمانا بقدرة الجامعة العربية على العمل الجماعي على حل المشكالت، تسعى الجامعة للمساهمة في إيجاد                                 
حلول للتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال الهجرة من خالل خلق آليات للتنسيق، سواء مع دولها األعضاء أو مع المنظمات الدولية                        

عملية التشاور العربية اإلقليمية    "وهذا االجتماع  هو خير مثال على ما أقوله اآلن وتعد              .  واإلقليمية العاملة في المنطقة في مجال الهجرة       
آما أن لدى الجامعة عدة أطر للتعاون مع            .  إحدى أهم هذه اآلليات التي تم إنشاؤها للتنسيق مع الدول العربية األعضاء                  "  حول الهجرة 

التي تترأسها بشكل مشترك آل من جامعة          "  مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية           "المنظمات الدولية من أهمها       
 13، وتضم في عضويتها       )االسكوا(الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغربي آسيا                   

 . وآالة من وآاالت األمم المتحدة المتخصصة، على رأسها مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين



 
 أمين عام جامعة الدول العربية يفتتح االجتماع االستثنائي

 لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة 
 2016-8-2الثالثاء 

 
هجرة                       ة حول ال ي م ي ل ة اإلق ي رب افتتح  السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أعمال االجتماع االستثنائي لعملية التشاور الع

ه  خالل            2016 أغسطس 3 و2والذي تستضيفه الجامعة العربية على مدى يومي        ر عن ي  في إطار إعداد الموقف العربي الذي سيتم التعب
ى            19اجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعامل مع التحرآات الكبيرة لالجئين والمهاجرين والذي سيعقد بنيويورك في             ل عل ب ق م ر ال  سبتمب

 .هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة
ه                        ت وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية بأن األمين العام حرص على أن يشير في آلم
ك في                            ي وذل دول أمام االجتماع إلى األهمية الكبيرة التي تمثلها قضية المهاجرين والالجئين القادمين من المنطقة العربية في إطار العمل ال
ل من                        ضوء األوضاع االستثنائية وحاالت الطوارئ غير المسبوقة من حيث عددها وتعقيداتها واتساعها وطول مدتها نتيجة لألزمات في آ
ه                     ثل م ذي ي سوريا وليبيا واليمن، إضافة لألوضاع الصعبة في آل من العراق والصومال، مشيرا على وجه الخصوص إلى التحدي الكبير ال
ة                                     شي ي ع م م األوضاع ال اق ف ة ت ي ان ك الوضع اإلنساني في سوريا مع تدفق أعداد آبيرة من الالجئين والنازحين داخل سوريا وخارجها، وإم

 .الصعبة خالل األيام القادمة في عدد من المدن من بينها حلب
ن في                              اجري ه م ن وال وأضاف المتحدث أن األمين العام جدد من ناحية أخرى التزام الجامعة العربية بالعمل من أجل تحسين أوضاع الالجئي
ة                                   ي م ي ل يف االتصاالت مع األطراف اإلق ث المنطقة العربية من خالل االنخراط بفعالية في األطر ذات الصلة بالتعامل مع هذا الموضوع وتك
ا،                          ه دات ه ع ت زام ب ت االل والدولية المعنية لرفع المعاناة عن المهاجرين والالجئين العرب، مع أهمية وجود آلية تضمن قيام الدول المستقبلة ب
ن من                    ي ادم ق وخاصة في ضوء ما شهدته التجارب من تضييق لإلجراءات وعوائق من جانب بعض الدول األوروبية فيما يتعلق باستقبال ال

 .المنطقة العربية، وأيضا ما يعانون منه من مخاطر مع وقوعهم ضحايا لحرآات الهجرة المختلطة ولعمليات التهريب واالتجار في البشر
 

 
 



 
ى هامش                              ل عل ب ق ام است ع ن ال ي ى أن األم تجدر اإلشارة إل
د                         و زي ن أب اري دة آ ل من السي االجتماع في لقاءات ثنائية آ
ة                         ي ن ع م حدة وال ت م م ال ر عام األم المستشار الخاص لسكرتي
ن                   ي الجئ رة ل ي ب ك ات ال باالجتماع العام رفيع المستوى للتحرآ
مي                      ي ل تب اإلق ك م ر ال دي والمهاجرين، والسيد أمين عوض م
ة               طق ن م للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  الالجئين ل
ن                ي ت ألزم مي ل الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمنسق اإلقلي
ر          السورية والعراقية، والسيد اوفايس سرمد رئيس مكتب مدي
اءات                       ق ل ذه ال عام المنظمة الدولية للهجرة، حيث شهدت ه
ي                   ل ب ق مست اون ال ع تبادل وجهات النظر حول آيفية تطوير الت
تي                            ة ال ي دول مؤسسات واألطر ال ة وال ي رب ع ة ال بين الجامع
ن                     ي الجئ ن وال اجري ه م يمثلونها في مجال تحسين أوضاع ال

 .العرب



 

 االفريقية/أبو الغيط يوالي متابعة تحضيرات القمة العربية
 2016-8-2الثالثاء 

 

ا مع                  اع عقد  السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية اجتم
اعات                  م ر الجت حضي ت ال ة ب مجموعة عمل األمانة العامة للجامعة المعني
ا                       ي ن ي ة غ و عاصم االب م القمة العربية االفريقية الرابعة المقرر عقدها ب

 . نوفمبر المقبل23االستوائية يوم 

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام           
جامعة الدول العربية بأن األمين العام استمع خالل االجتماع لعرض من      
ة         ان جانب القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المعنية فى األم
ة               م ق العامة حول أهم أبعاد الموضوعات المطروحة على جدول أعمال ال
اد                               ح ة االت وضي ف ذا الشأن مع م ة في ه اري ج وتطورات االتصاالت ال

 .االفريقي

قي من أجل                     ري وأوضح المتحدث الرسمي أن األمين العام وجه خالل االجتماع بالعمل على وجود تنسيق متكامل ومستمر مع الجانب االف
االفريقية، أخذا في / ضمان نجاح هذه القمة وبحيث تخرج عنها نتائج وقرارات عملية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في العالقات العربية         

د من                          دي ع االعتبار محورية هذه العالقات وتاريخيتها، في ضوء التجاور والتداخل الجغرافي بين المنطقتين العربية واالفريقية، ووجود ال
دول                                  سيق مع ال ن ت ال ة ب ام ع األولويات والمصالح والتحديات المشترآة خالل الفترة الحالية، مع العمل في ذات الوقت على قيام األمانة ال
األعضاء في الجامعة بحيث تشهد القمة طرح رؤية عربية متكاملة وموحدة فى إطار الحوار مع الجانب االفريقي على المستوى السياسي                    

 . واالقتصادي واالجتماعي



 
 أبو الغيط يؤآد للطرف األوروبي ضرورة تحمله لمسؤولياته

 من أجل تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
 2016-8-2الثالثاء 

 
د                         ة السي ي رب ع دول ال ة ال ع استقبل السيد احمد أبو الغيط أمين عام جام

ة السالم              "   فرناندو جينتيلينى "  ي ل م ع الممثل الخاص لالتحاد األوروبي ل
جهود                         ظر حول ال ن فى الشرق األوسط فى لقاء شهد تبادل وجهات ال

 .الرامية إلحياء العملية السياسية فى الشرق األوسط
ن              ي وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم األم
اد                         ع اء ألهم وأب ق ل العام بأن الممثل الخاص األوروبي عرض خالل ال
ونتائج االتصاالت الى يجريها مع مختلف األطراف، وبصفة خاصة مع             
ة             ى تسوي الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، فى إطار السعي للتوصل ال
اد األوروبي                       ح زام االت ت ددًا ال ج ة، م ي ن ي عادلة وشاملة للقضية الفلسط

 .باالنخراط آأحد الفاعلين الدوليين المؤثرين فى تحقيق هذه التسوية
قوى                   ابت وال ث وأوضح المتحدث أن األمين العام جدد بدوره الموقف ال
ة           لجامعة الدول العربية فيما يخص القضية الفلسطينية باعتبارها القضي

م                                      ه ت ة دول ام م فى إق ه ا حق ى رأسه م وعل ه المرآزية لألمة العربية، مؤآدًا ضرورة حصول أبناء الشعب الفلسطيني على آافة حقوق
 .المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات ذات الصلة وفى إطار ما نصت عليه  مبادرة السالم العربية

طرف                               ى حث ال وأضاف المتحدث أن األمين العام طلب أيضًا أن يتحمل االتحاد األوروبي مسؤولياته فى هذا الصدد من خالل العمل عل
اه                          ج ه ت اإلسرائيلي على االنخراط فى عملية سياسية حقيقية ذات إطار محدد األبعاد ولها أفق وسقف زمني واضح، معربًا عن خيبة أمل
ني                           سطي ل ف التقرير األخير للرباعية الدولية، والتى يعد االتحاد األوروبي أحد أطرافها، والذي ساوى مساواة غير عادلة بين الجانبين ال
 .واإلسرائيلي متناسيًا أن الجانب الفلسطيني هو الذي يطالب بحقه فى أرضه المحتلة وان الجانب اإلسرائيلي هو القوة القائمة باالحتالل

 


