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 أبو الغيط يخطر سكرتير عام األمم المتحدة بالقرارات الصادرة عن قمة نواآشوط

 2016-8-7األحد 

صرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم السيد احمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام وجه  
خطابا إلى السيد بان آي مون سكرتير عام األمم المتحدة أرفق معه نسخة من اإلعالن والقرارات الصادرة عن االجتماع السابع والعشرين   

 .2016 يوليو 25لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي عقد في العاصمة الموريتانية نواآشوط يوم 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الخطاب تضمن اإلشارة إلى أن االجتماع صدر عنه مجموعة من القرارات التي ناقشت العديد من القضايا  
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الهامة في مقدمتها ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، وآذا األوضاع في آل من سوريا   

 .وليبيا واليمن، ومواجهة التدخالت اإليرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وسبل صيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب

وأضاف المتحدث الرسمي أن توجيه هذا الخطاب يأتي في إطار االهتمام الكبير الذي يوليه األمين العام بالتواصل والتنسيق والتشاور مع     
سكرتير عام األمم المتحدة حول هذه القضايا، وأيضًا حول المسائل األخرى ذات االهتمام المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة األمم  

 .المتحدة

 

  



 

 أبو الغيط يعرب عن قلقه إزاء تزايد العنف والهجمات 

 ضد المدنيين في سوريا
7-8-2016 

رافق                           م أعرب  السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن قلقه إزاء تزايد أعمال العنف والهجمات الموجهة ضد المدنيين وال
 .المدنية في سوريا، وخاصة استهداف المنشآت الطبية، مع إدانته في هذا اإلطار لعمليات ومحاوالت حصار المدنيين

ه في                              ق ل وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام أعرب أيضًا عن ق
ال      /   هذا الصدد من االنهيار الكامل التفاق وقف األعمال العدائية، مرحبًا بالمساعي األمريكية            ذه األعم الروسية الرامية إلعادة تثبيت وقف ه

 .بما يخلق مناخًا مواتيًا الستئناف المفاوضات بين األطراف السورية

غ                 ري ف ت ة من محاوالت ل وأضاف المتحدث الرسمي أن األمين العام يستشعر من ناحية أخرى االنزعاج إزاء ما ترصده جامعة الدول العربي
ى                   " ممرات آمنة للخروج  " مدينة حلب من سكانها من خالل إعمال ما يطلق عليه            ، وذلك من منطلق أن القانون الدولي اإلنساني ينص عل

 .ضرورة إيصال المساعدات إلى السكان داخل المناطق المحاصرة أو المتضررة وليس إخراجهم من المناطق التي يعيشون فيها



 
 أمين عام جامعة الدول العربية يستقبل وزير خارجية قبرص

 2016-8-8االثنين 

 

د                             ة السي ي رب ع دول ال ة ال ع وانس   " أستقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جام اي
ن              "   آاسوليدس ي ب وزير خارجية قبرص في لقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجان

 .حول أهم القضايا والتطورات ذات االهتمام المشترك

ة                ع ن عام جام ي وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أم
ة                     اسي طورات السي ت الدول العربية بأن الوزير القبرصي عرض خالل اللقاء ألهم ال
ا              م الجارية في الساحة القبرصية ونتائج االتصاالت التي يجريها المبعوث األممي، آ
موقف                                   اد ال ع من واب ي ا وال ي ب ي ا ول ل من سوري تم تناول تطورات األوضاع في آ
ن                         ي حوار ب ر ال طوي ة ت ي القبرصي الداعم للقضية الفلسطينية، مع التأآيد على أهم

 .الجانبين في إطار العالقات الودية القائمة بين قبرص والدول العربية بشكل عام



 

 أبو الغيط يؤآد محورية دور الجامعة العربية 

 في التعامل مع تطورات الشأن الليبي 
 2016-8-8االثنين

محمد شعيب النائب /   استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وفدًا آبيرًا من أعضاء مجلس النواب الليبي برئاسة السيد               
ادة                   جري من أجل إع تي ت األول لرئيس المجلس، حيث شهد اللقاء استعراض أخر تطورات الموقف في ليبيا وأبعاد االتصاالت المختلفة ال

 .األمن واالستقرار بشكل آامل إلى الساحة الليبية

لف                              ون مخت ل ث م وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن أعضاء الوفد والذين ي
ا خالل                           ي ب ي ا ل ده تي تشه طورات ال ت المناطق الليبية والدوائر االنتخابية، وأيضًا تيارات سياسية متعددة، قدموا عرضًا خالل اللقاء ألهم ال
موحدة                     المرحلة الحالية على مختلف األصعدة، خاصة فيما يتعلق بعملية تنفيذ اتفاق الصخيرات والجهود الرامية لدعم المؤسسات الليبية ال
ا تصاعد                          ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، إضافة إلى تناول التحديات التي تواجهها ليبيا وعلى رأسه

 .خطر اإلرهاب

 وأوضح المتحدث أن أعضاء الوفد أآدوا أن لديهم تطلعا قويا، باعتبارهم ممثلين لألطياف المختلفة للشعب الليبي، ألن تعود الجامعة العربية
ة،                             ي رب ع إلرادة ال ال ل لالنخراط بشكل فاعل في االتصاالت الخاصة بتسوية األزمة في ليبيا، وذلك في ضوء آونها المنظمة العربية األم وممث
ادة                األمر الذي يجعل دورها ال غنى عنه في التعامل مع األزمات العربية بشكل عام ومن بينها األزمة الليبية، مطالبين بأن يتم النظر في إع

ي وأساسي في االتصاالت                         تعيين مبعوث خاص للجامعة العربية معني بالتطورات في ليبيا، وبما يسمح بوجود الجامعة العربية آطرف فعل
 .التي تجري في هذا الصدد

مل ع          ع ن وأشار المتحدث إلى أن األمين العام أآد بدوره أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد قيام الجامعة العربية بالتواصل النشط والفعال وال
قرب مع مختلف األطراف المعنية بالوضع في ليبيا، أخذا في االعتبار ما نص عليه القرار الصادر عن قمة نواآشوط فيما يتعلق بدعم وحدة                      

ي            رب ع ة ال ة واستقرار ليبيا وتكليف األمين العام بإجراء االتصاالت الالزمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول تنحية دور الجامع
هدف                                  اذ خطوات وإجراءات ت خ في تناول األزمات التي تمر بها الدول العربية ومن بينها األزمة في ليبيا والتي يجب معالجتها من خالل ات

 .بداية إلى مواجهة خطر التقسيم والتحدي الكبير الذي يمثله اإلرهاب ونشاطات التنظيمات اإلرهابية في ليبيا

 


