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 أبو الغيط يأسف لفشل مجلس امن في التوصل �تفاق حول حلب

 2016-10-9ا�حد 

 

أعرب السيد أحمد أبو الغيط امين العام لجامعة الدول العربية 
عن أسفه لعجز مجلس امن، خ/ل مداو�ته ، ع,ن ال,ت,وص,ل 
إلى موقف موحد بشأن وق,ف إط,/ق ال,ن,ار ف,ي ح,ل,ب، وب,م,ا 
يسمح بإدخال الُمساعدات ا7نسانية العاجلة لمواجھة ال,م,وق,ف 
المتدھور في ال,م,دي,ن,ة، وإج,/ء ال,م,رض,ى وال,ج,رح,ى ال,ذي,ن 

 يعانون جراء القصف الجوي والحصار المتواصل.

وصرح الوزير المفوض محمود عف,ي,ف,ي ال,م,ت,ح,دث ال,رس,م,ي 
باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن امين العام ذّك,ر ف,ي 
ھذا الصدد بالب,ي,ان الص,ادر ع,ن ا�ج,ت,م,اع اخ,ي,ر ل,م,ج,ل,س 

أكتوبر الجاري، وال,ذي  4الجامعة على مستوى المندوبين في 
طالب مجل,س ام,ن ب,ا�ض,ط,/ع ب,م,س,ئ,ول,ي,اِت,ه إزاء ازم,ة 
 Lمي,ن ال,ع,ام ع,ّب,رالسورية وتِبعاتھا الخطيرة، ُمشيراً إلى أن ا

 -ممثلة في مجلس امن –عن أمله في أن تقوم امم المتحدة 
بالدور المنتظ,ر م,ن,ھ,ا، وأن يس,م,و ال,م,ج,ل,س ف,وق خ,/ف,ات 

 أعض,,,,,ائ,,,,,ه وي,,,,,رت,,,,,ق,,,,,ي إل,,,,,ى مس,,,,,ت,,,,,وى ازم,,,,,ة ال,,,,,ط,,,,,اح,,,,,ن,,,,,ة ال,,,,,ت,,,,,ي ت,,,,,واج,,,,,ھ,,,,,ھ,,,,,ا م,,,,,دي,,,,,ن,,,,,ة ح,,,,,ل,,,,,ب ح,,,,,ال,,,,,ي,,,,,اً.
التي صدرت بالتنسي,ق م,ع ام,م ال,م,ت,ح,دة  -في ذات السياق أوضح المتحدث الرسمي ان امين العام يرحب بالمبادرة اوروبية ا7نسانية 

 لمساعدة وإغاثة المدنيين العزل في شرقي حلب داعيا الي ضرورة التجاوب معھا من جانب اطراف المنخرطة في الصراع.

 



 

 ا�مين العام يلقى كلمة فى الجلسة الختامية 

 للجمعية العمومية للحوار الوطني الشامل 

 2016-10-10ا�ثنين 

 

 أكد ا�مين العام  فى الجلسة الختامية للجمعية العمومية للحوار الوطني الشامل  فى السودان ان اليوم يشھد المحطات اخيرة لفعاليات
الحوار الوطني الذي امتد كثر من عام وخلق وعياً عاماً في السودان بجذوَر ومسببات ازمات... وتوصل القائمون عليه إلى اولويات 

 المجتمعية التي ينبغي أخُذھا في ا�عتبار في مسيرِة بناِء الدولِة الحديثِة التي يسوُدھا امُن والس/ُم وا�ستقرار.

ن وأضاف ا�مين العام أن تابعت الجامعُة العربية تابعت  فعاليات الحوار الوطني في اكتوبر من العام الماضي، وما اتسم به ھذا الحوار م 
موضوعيٍة وشفافية، كما تابعت حرص الحكومة السودانية على التجاوب بايجابية مع المبادرات ا7قليمية الھادفة إلى تقريب وجھات النظر 

مع الحركات المسلحة واحزاب السياسية الرافضة ل/نضمام للحوار الوطني الشامل .. وأسجلُ مرًة أخرى إشادَة القمِة العربية في 
نواكشوط في يوليو الماضي بالخطوة التي اتخذتھا الحكومُة السودانية بالتوقيع على خارطة الطريق المقدمة من ا�تحاد ا�فريقي من أجل 

 التوصل إلى تسويٍة شاملة ودائمة زمات السودان.

 وتوجه ا�مين العام  إلى احزاب والقوى السودانية التي لم تشارك في الحوار الوطني  إلى إعادة النظر في موقفھا، وسرعة المشاركة في
 الحوار المرتقب حول الدستور وإص/ح الدولة والحياة السياسية وا�قتصادية. 

وأشار ا�مين العام الى ان  تظل جامعة الدول العربية  سوف واقفًة إلى جوار السودان لدعم مسيرته نحو تحقيق ا�ستقرار ونشر الس/م 
في ربوعه، وعلى أتم ا�ستعداد لمواصلة جھودھا واتصا�تھا مع جميع اطراف التي تنشد الس/م لتحقيق اھداف التي ارتضاھا الشعب 

 السوداني في حواره الوطني المتصل على مدار العام المنصرم، وإع/ء قيمة الوثيقة الوطنية التي نتجت عن ھذا الحوار.

 

 

 



واكد ا�مين العام أن  السودانيون  اثبتوا على مدار عام متصل قدَرَتھم 
على حسِن إدارة آليات حوارھم الوطني بكل شفافية، وبلغتھم الع,رب,ي,ة 

الرئيسية، دون وسيط ُي,م,ل,ي ع,ل,ي,ھ,م ش,روَط,ه إ� ض,م,ي,َرھ,م ال,ح,ي  
وإيماَنھم بضرورة الحفاظ على ث,رائ,ھ,م ال,ح,ض,اري وال,ث,ق,اف,ي ل,َي,َظ,لَ 

 وطنھم بحٍق جسراً للتواصل بين الوطن العربي وافريقيا. 

ودعا ا�مين العام  الدول العربية التي � زالت تشھد أراضيھا نزاع,اٍت 
داخليًة دامية، إلى ا�ستفادة من التجربة السودانية، وإط/ق م,ا ي,ل,زم 
من مبادرات حوار وطنية دون إقصاء حد ودون استث,ن,اء ل,ق,ض,ي,ة.. 
وا�نفتاح في الوقت ذاته على المبادرات ا7قليمية الھادفة إل,ى إرس,اء 
دعائم الس/م ..  فما أحوجنا إلى ذلك الس/م ف,ي م,ن,اط,ق ك,ث,ي,رة م,ن 
وطننا العربي.. وما أحوجنا إلى لغِة حواٍر رص,ي,ن,ٍة وص,ري,ح,ٍة ت,ع,ال,ُج 

 مشاغلَ اليوم وتفتُح الطريَق أمام مستقبِل أفضل تستحقه شعوُبنا.. 



 

 أبو الغيط يختتم زيارة عمل ھامة إلى ا�مارات

 2016-10-13الخميس 

 

ة عاد إلى القاھرة  السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بعد قيامه بزيارة عمل ھامة إلى دول,ة ا�م,ارات ال,ع,رب,ي,ة ال,م,ت,ح,د
استغرقت يومين تباحث خ/لھا مع كبار المسئولين ا7ماراتيين حول أخر المستجدات في المنطقة العربية وسبل الدفع قدما بالع,م,ل ال,ع,رب,ي 

 .المشترك خ/ل المرحلة المقبلة ودور جامعة الدول العربية في ھذا ا7طار

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن امين التقى خ/ل الزيارة بسمو الش,ي,خ 
محمد بن زايد آِل نھيان ولي عھد إمارة أبو ظبي ووزير دفاع دولة ا�مارات في لقاء شھد تناول التطورات الجارية في المنطق,ة ال,ع,رب,ي,ة، 
وكيفية التعامل مع الوضع الحالي للقضية الفلسطينية وازمات واوضاع غير المستقرة في كل م,ن س,وري,ا ول,ي,ب,ي,ا وال,ي,م,ن، ح,ي,ث أم,د 
الطرفان أھمية وجود مواقف ورؤى عربية موحدة في ھذا الصدد، خاصة  في إطار عمل الجامعة العربية، بما يسمح بمعالجة ھذه ازمات 

ن  ب,بشكل فعال، وبما يخدم المصلحة العربية ويحفظ امن ا7قليمي العربي. وقد التقى أيضا امين العام خ/ل الزيارة بسمو الشيخ عبد ^
ة زايد آِل نھيان وزير الخارجية الذي ناقش معه أيضا أخر المستجدات في المنطقة وسبل تطوير التعاون بين امانة العامة للجامعة الع,رب,ي,

 .ودولة ا�مارات، كما عقد لقاء آخر مع السيد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية

وأوضح المتحدث أن الجانب ا7ماراتي حرص خ/ل ھذه اللقاءات على تأكيد دعمه الكامل لعمل امين العام، والتطلع نحو أن تسھم الجامعة 
 العربية خ/ل المرحلة المقبلة في ا�رتقاء بالعمل العربي المشترك في مختلف المجا�ت السياسية وا�قتصادية وا�جتم,اع,ي,ة، م,ع ا7ش,ارة

أيضا إلى أھمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة على وجه الخصوص في التعامل مع ازمات والقضايا العربية ذات اولوية وعدم قبول 
 تنحية ھذا الدور لصالح أي طرف آخر.



من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن قناة س,ك,اي ن,ي,وز ال,ع,رب,ي,ة أج,رت ح,وارا 
مطو� مع امين العام على ھامش الزيارة طرح خ/له رؤيته بشأن الوضع الع,رب,ي 
الراھن والدور الذي يمكن أن يلعبه امين العام والجامعة العربية ف,ي ال,ت,ع,ام,ل م,ع 
معطيات المرحلة الحالية للعمل العربي، حيث تناول امين العام أھم التحدي,ات ال,ت,ي 
تواجھھا الجامعة وعلى رأسھا انقسام ال,رؤى ال,ع,رب,ي,ة ت,ج,اه ع,دد م,ن ال,ق,ض,اي,ا، 
وتصاعد تدخ/ت أطراف خارجية في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرا إلى أن 
دور الجامعة العربية في معالجة ازمات ال,ت,ي ت,واج,ھ,ھ,ا ع,دة دول ع,رب,ي,ة خ,/ل 
المرحلة الحالية ھو أمر � غنى عنه، وأنه لن يقبل تھميش أو تنحية دور ال,ج,ام,ع,ة 
في التعامل مع ھذه ازمات، وھو امر الذي دفعه منذ تولي مھام منصبه في يوليو 

الماضي إلى تكثيف ا�تصا�ت التي يقوم بھا من أجل تأمين انخراط الجامعة العربية  
بشكل فعال ونشط في التعامل مع ازمة في سوريا من خ/ل ا�تصا�ت ال,م,س,ت,م,رة 
القائمة مع مبعوث امم المتحدة "دي مستورا"، وفي ازمة ال,ل,ي,ب,ي,ة ع,ن ط,ري,ق 
اقتراح تعيين ممثل خاص لaمين العام معني بالشأن الليبي وھو المقترح الذي تبنته 

بالفعل الدول اعضاء في الجامعة. وأيضا في ازمة اليمنية من خ/ل ا�تفاق مع دولة الكويت التي تستضيف المف,اوض,ات ب,ي,ن اط,راف 
ة ي,ن,ي,اليمنية لكي يتم ايفاد ممثل للجامعة العربية لمتابعة ھذه المفاوضات. كما عرض امين العام لتقييمه للتطورات الحالية للقضية الفلسط

في ظل استمرار تصاعد التعنت والتشدد ا7سرائيلي، مع تأكيد مساندة الجامعة العربية ي جھد أو تحرك يھدف إلى حلحلة الوضع ال,راھ,ن 
 7نھاء ا�حت/ل ا�سرائيلي واستعادة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

 
وأضاف المتحدث أن امين العام أشار أيضا، ردا على سؤال في ھذا الصدد، إلى تصاعد التدخ/ت ا7يرانية في الشأن العربي في ظل وجود 
مؤشرات لمساع إيرانية للھيمنة في المنطقة بما يمكن أن يمثل تھديدا ومصدر قلق كبير لعدد من الدول العربية على رأس,ھ,ا دول م,ج,ل,س 
التعاون الخليجي، ولمنظومة امن ا7قليمي العربي ككل. وقد تطرق امين العام في إطار الحوار إلى عدد أخ,ر م,ن قض,اي,ا الس,اع,ة ع,ل,ى 
المستوى العربي من بينھا تردي اوضاع ا7نسانية ل/جئين العرب وما طرحه بشإن إنشاء منظمة عربية لbغاثة ا7نسانية، وكيفية الع,م,ل 
على تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الدول العربية من خ/ل تبني أفكار مستحدثة على غرار تعزيز تش,اور وزراء ال,خ,ارج,ي,ة ال,ع,رب 

خارج اطر الرسمية بما يمكن أن يسمح بقيام حوارات صريحة فيما بينھم والتوصل إلى نتائج عملية ل,م,ع,ال,ج,ة ا�ن,ق,س,ام,ات ف,ي ال,رؤى  
والتحديات التي يواجھھا العالم العربي، مضيفا أن الطبيعة الملحة لھذه التحديات خ/ل المرحلة الحالية  تست,دع,ي أن ت,ك,ون ھ,ن,اك ح,ك,م,ة 
وسرعة في حسم امور، مع تأكيده على محورية دور الجامعة في تقريب وجھات النظر بين الدول في ھذا الخصوص باعتبار أن,ھ,ا ت,م,ث,ل 

 بوتقة لbرادة العربية وللعمل العربي الجماعي.


