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 أبو الغيط يستقبل مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية 

 6161-61-61االحد 

 

استقبل السيد األمين العام لجامعة الدول العربية السفير رياض العكبري مندوب اليمن لدى الجامعة، صرح بذلك  الكوريكر مكفكوض مكحكمكود 

 عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مندوب اليمن قام خالل المقابلة بتقديم شرٍح واف حول تطورات األوضاع الميدانية والسكيكاسكيكة لكي الكيكمكن، 

 موضحاً صعوبتها ودقتها خاصة مع استمرار تعنت االنقالبيين على المسار السياسي.

وذكر المتحدث الرسمي أن مندوب اليمن نقل إلى األمين العام رسالة شفهية من ورير خارجية اليمن عبد المل  المخاللي تتكنكاول األوضكاع 

 ( للقمة العربية لي ضوء ما يواجهه حالياً من تحديات.62لي اليمن وتتضمن االعتذار عن عدم ترؤس اليمن للدورة المقبلة )

 وأوضح المتحدث الرسمي أن األمانة العامة ستجري اتصاالتها لي هذا الشأن ولقاً ألحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة.



 

 أبو الغيط يفتتح االحتفال بيوم الوثيقة العربية 

 6161-61-61االثنين 

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة  61التتح اليوم 
الدول العربية االحتفال بيوم الوثيقة العربية والذى تنظمه سنوياً 

 األمانة العامة للجامعة العربية. 

وصرح الورير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم 
أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام حرص على أن 
يشير لى الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة إلى أن االحتفال بيوم 

الوثيقة العربية يأتي كتأكيد على أهمية الحفاظ على وثائق التراث 
العربي وصيانته، خاصة وأن هذه الوثائق تعد شاهداً على حضارة 
األمة العربية على مر العصور المختلفة، مع األخذ لى االعتبار أن 
النراعات التى تعتصر مدناً عربية عديدة خالل المرحلة الحالية 

نتيجة األرمات التى تمر بها بعض الدول العربية تمثل تهديداً لإلرث 

 الحضاري والثقالي الذى يعد أحد أهم عناصر الهوية العربية. 

وأضاف المتحدث أن األمين العام حرص أيضاً على اإلشارة إلى ما يتعرض له هذا اإلرث من طمس وتروير وتشويه لى القدس الشرقية 
على يد االحتالل اإلسرائيلي، متوجهاً بالتقدير لى هذا الصدد للدول التى ساندت ودعمت القرار العربي الخاص بفلسطين، والذى اعتمدته 
 الدورة األخيرة للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وهو القرار الذى يعيد تسليط الضوء على االرتباط التاريخي بين الفلسطينيين ومدينة

 القدس ويدعو للحفاظ على الهوية العربية لى هذه المدينة. 

 

 

 



 

 أبو الغيط يؤكد مساندته للعراق لي معركة تحرير الموصل 

 6161-61-61االثنين 

 

صرح الورير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمكيكن عكام 
جامعة الدول العربية بأن األمين العام السيد أحمد أبو الغيط يؤكد مساندتكه 
الكاملة للعراق، حكومة وشعباً، لي معركته لتحرير مدينة الموصل من يكد 
تنظيم داعش اإلرهابي، معرباً عن تطلعه ألن تكلل هذه العمليكة بكالكنكجكاح، 
بما يؤدي إلى استعادة هذه المدينة العريقة إلى كنف الدولة العراقية، وبما 

 يدعم أمن واستقرار العراق ووحدة أرضه وسالمته اإلقليمية.

وقال المتحدث أنه يأمل لي أن يتم اتخاذ كالة التدابير الكمكمكككنكة مكن أجكل 
الحفاظ على حياة المدنيين األبرياء، أخذاً لي االعتبار أنه يتم التعكامكل مكع 

 تنظيم إرهابي وحشي مثل داعش.

وأضاف المتحدث أن عملية تحرير الموصل تمثل خطوة هامة على طريكق 
استئصال الخطر الذي يمثله تنظيم داعش وغيره من التنظيمات اإلرهابكيكة 

والمتطرلة على األرض والشعوب العربية، مع ما يستدعيه ذل  من ضرورة تبني إجراءات ملموسة وسريعة للتعاون والتنسيق بين الكدول 
 العربية لمكالحة األعمال اإلجرامية التي ترتكبها هذه التنظيمات والجماعات بحق األبرياء من أبناء األمة العربية.



 

 الجامعة العربية تشار  لي اجتماع باريس التشاوري حول الموصل

 6161-61-61االربعاء 

 

صرح الورير مفوض محمود عفيفي المتحدث الكرسكمكي بكاسكم 
أمين عام جامعة الدول العربية بأن الجامعة العربية تلقت دعوة 
للمشاركة لي االجتماع الذي ستستضيفه الكعكاصكمكة الكفكرنسكيكة 

الجاري، برئاسة لرنسيكةععكراقكيكة، لكبكحكث  61باريس يوم غد 

 مستقبل مدينة الموصل العراقية.

وأوضح المتكحكدث أن الكجكامكعكة الكعكربكيكة سكتكشكار  لكي هكذا 
االجتماع بولد برئاسة السيد السفير حسام رككي األمكيكن الكعكام 
المساعد للجامعة لشئون مكتب األمين العام، مشيراً إلى أن هذه 
المشاركة تأتي لي إطار حرص الجامعة العربية على االنكخكراط 
بجدية ولعالية لي التعامل مع مختلف ملفات وقضكايكا األولكويكة 
العربية، خاصة تل  المتعلقة بالتطورات لي الدول العربية التكي 
تشهد أرمات أو أوضاعاً خاصة، ومن بينها الوضع لي مكديكنكة 

 الموصل، وذل  بعد بدء العملية العسكرية للجيش العراقي والرامية لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش اإلرهابي.

وأضاف المتحدث أن الولد سيحرص على أن يطرح أمام االجتماع رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع لي المدينة، بما لكي ذلك  مكا يكتكعكلكق 
بالتدابير واإلجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية أرواح المدنيين األبرياء، وبما يتسق أيضاً مكع ضكرورة احكتكرام وحكدة وسكيكادة الكعكراق، 

 ويدعم الحفاظ على أمنه واستقراره.



 
 أبو الغيط يبحث مع المفوض السامي لشئون الالجئين 

 تولير الدعم الالرم لالجئين العرب 
 6161-61-61االربعاء 

 
الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول  61استقبل اليوم 

العربية السيد ليليبو جراندي المفوض السامي لألمم المتحدة لشئون 
الالجئين لي مقابلة شهدت التباحث حول كيفية تطوير التعاون بين الطرلين، 
خاصة ليما يتعلق بمخاطبة احتياجات الالجئين العرب، داخل وخارج المنطقة 

 العربية.
وصرح الورير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام 
جامعة الدول العربية بأن األمين العام أعرب خالل المقابلة عن تقديره 

للجهود التي تبذلها المفوضية السامية لالجئين من أجل تولير االحتياجات 
المختلفة لالجئين العرب لي ظل األوضاع اإلنسانية الصعبة التي تمر بها 
أعداد كبيرة منهم نتيجة األرمات والنراعات التي شهدتها بعض الدول 
العربية على مدار السنوات األخيرة، خاصة لي كل من سوريا واليمن 

وليبيا، مع تأكيده على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية السامية 
 لي التواصل مع األطراف الخارجية من أجل ضمان أن يلقى الالجئون العرب معاملة الئقة لي الدول األجنبية التي يقصدونها.

 ديثوأوضح المتحدث أن األمين العام عرض أيضاً ألهم الجهود التي تبذلها األمانة العامة للجامعة لي هذا المجال، بما لي ذل  ما يتعلق بتح
هذا مع االتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين، مع التنويه لي هذا الصدد بمقترح األمين العام إنشاء منظمة إغاثة إنسانية عربية للتعامل 

 الموضوع.
من ناحية أخرى، عرض المفوض السامي ألهم أبعاد الخطط والبرامج واألنشطة التي تقوم بها المفوضية السامية لالجئين لي المنطقة 
م العربية، خاصة لي إطار التعامل مع التدلقات الضخمة لالجئين الناتجة عن األرمة لي سوريا باعتبارها أكبر أرمة إنسانية يمر بها العال
خالل المرحلة الحالية، مع اإلشارة إلى أن المفوضية تتابع عن قرب التطورات الجارية لي مدينة الموصل لي ضوء توقع ريادة أعداد 

 الالجئين الفارين من القتال هنا  مع تصاعد العمليات العسكرية لي المدينة.
تجدر اإلشارة إلى أن المقابلة شهدت أيضاً تناول أهم أبعاد مشروع مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الطرلين لي إطار السعي لتعرير 

 التعاون والتنسيق بين األمانة العامة للجامعة العربية والمفوضية السامية لشئون الالجئين.



 

 أبو الغيط يؤكد تطلع الجامعة العربية لنجاح الهدنة لي اليمن

 6161-61-61االربعاء 

 

صرح الورير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسكمكي 
باسم أمين عام جامعة الكدول الكعكربكيكة بكأنكه لكي إطكار 
المتابعة الوثيقة لألمين العكام السكيكد أحكمكد أبكو الكغكيكط 
لتطورات الشأن الكيكمكنكي، أجكرى الكيكوم األمكيكن الكعكام 
اتصاالً هاتفياً مع السيد "إسماعيل ولكد الشكيكح أحكمكد" 
المبعوث الخاص لسكرتير عام األمم المتحدة إلى اليكمكن 
استمع خالله إلى عرض من المبعوث ألهم أبعاد الهدنكة 
التي اقترحها بين األطراف اليمنية والتي من الكمكنكتكظكر 

 61أن يبدأ سريانها مع منتصف لكيكل الكيكوم األربكعكاء 
الجاري، إضالة إلى أهم نتائج االتصاالت الكتكي أجكراهكا 
المبعوث األممي مؤخراً مع األطراف اليمنية واإلقليميكة 

 والدولية المعنية باألرمة اليمنية.

وأوضح المتحدث أن األمين العام أعرب خكالل االتصكال 
عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث األممي، وعن تطلعه ألن تكلل الهدنة المقترحة بالنجاح بما يؤمن تمديدها، ولكتكح الكطكريكق أمكام 
العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، والتوصل إلى تسوية مناسبة لألرمة لي اليمن، مع إعادة األمين العام التأككيكد عكلكى الكمكوقكف الكثكابكت 
للجامعة العربية والذي ينطلق من ضرورة أن تتأسس أية تسوية على مخرجات الحوار الوطني اليكمكنكي وعكنكاصكر الكمكبكادرة الكخكلكيكجكيكة 

 وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

هكد كما أشار المتحدث إلى أن األمين العام أجرى أيضاً لي هذا اإلطار اتصاالً أخراً مع السيد "عبد المل  المخاللي" ورير خارجية اليمن ش
 تناول التطورات األخيرة لألوضاع السياسية والميدانية لي اليمن وأهم نتائج االتصاالت الجارية لي هذا الشأن.



 

 أبو الغيط يوجه بتطوير متحف طوابع البريد بالجامعة العربية 

 باعتباره جرءاً من ذاكرة األمة

 6161-61-61االربعاء 

الجاري السيد أحمكد أبكو الغيكط أميكن عكام  61قام اليوم 
جامعة الدول العربيكة بجولكة تفقديكة لكي متحكف طوابكع 
البريككد بجامعككة الككدول العربيككة والككذي يككضم مجموعككة 
ضخمة ومتنوعة من الطوابكع الكتي صكدرت عكن هيئكات 

 البريد لي الدول العربية عبر عهود مختلفة.

وصكككرح الوريكككر المفكككوض محمكككود عفيفكككي المتحكككدث 
الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين 
العككام أصككدر توجيهاتككه خككالل الجولككة بككضرورة اتخككاذ 
الخطككوات الالرمككة لتطويككر المتحككف ولككضمان الحفككاظ 
بكككشكل سكككليم علكككى مقتنياتكككه مكككن سكككجالت الطوابكككع 
التذكارية، ومن بينهكا طوابكع نكادرة ذات قيمكة تاريخيكة 
كبيرة، أخذاً لي االعتبار أن هذه الطوابع تمثل جرءاً من 
ذاكرة األمة وسجالً يرصد أهكم األحكداث التاريخيكة التكي 

 مرت بها.

 

 



 

  أبو الغيط يستقبل ورير الدولة األردني للشئون الخارجية

 6161-61– 61الخميس 

 

 

استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربيكة الكدككتكور 
بشر الخصاونة ورير الدولة للشئون الكخكارجكيكة بكالكمكمكلكككة األردنكيكة 

 الهاشمية.

وصرح الورير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين 
العام بأن الورير األردني قدم لتوديع األمين الكعكام بكعكد انكتكهكاء لكتكرة 
عمله كسفير لألردن بالقاهرة ومندوب دائكم لكهكا لكدى جكامكعكة الكدول 
العربية وبدء توليه مهام منصبه الوراري، مشيرا إلى أن األمين العكام 
قدم التهنئة للورير األردني على توليه المنصب، متمنيا له التوليق لي 
عمله، ومعربا عن تقديره للجهود الهامة التي بذلها لي تعرير وتطوير 
العالقات بين األردن وجامعة الدول العربية، أخذا لكي االعكتكبكار الكدور 

 الهام الذي تلعبه األردن لي إطار العمل العربي المشتر .

وأوضح المتحدث أن الورير "الخصاونة" حرص بكدوره عكلكى تكأككيكد 
دعم األردن الكامل ومساندته لألمين العام  لي الجهود التي يبذلها مكن 

أجل تفعيل وتنشيط دور الجامعة العربية خالل هذه المرحلة الهامة، ولي خدمة العمل العربي المشتر ، خاصة ليما يتعلق بكالكقكضكايكا ذات 

 األولوية، متمنيا له التوليق لي مهمته.

 



 ائيةستوأبو الغيط يوجه األمانة العامة للجامعة العربية بتكثيف جهودها لي إطار اإلعداد للقمة العربية االلريقية المقرر عقدها لي غينيا اال

 6161-61-66السبت 

صرح الورير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية بأن األمين العام السيد أحمد أبو الغيط ككلكف 
 طكلكعولداً من األمانة العامة للجامعة برئاسة مدير ادارة الريقيا والتعاون العربي االلريقي بالسفر الى ماالبو عاصمة غينيا االسكتكوائكيكة مك

االسبوع المقبل إلجراء االتصاالت الالرمة مع الجانب الغيني ومع مسئولي مفوضيكة االتكحكاد االلكريكقكي بكهكدف الكتكنكسكيكق مكعكهكم بشكأن 
لي العاصمة ماالبو، مشيرا  ٣١٠٢نولمبر  ٣٢االستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بالقمة العربية االلريقية الرابعة المقرر عقدها يوم 

إلى أن األمين العام كان قد وجه خطاباً لي العاشر من أكتوبر الجاري الى ورراء الخارجية العرب لي إطار السعي لتأمين مشاركة عكربكيكة 
قوية لي اجتماعات القمة، علما بأن الدولة المضيفة أخطرت االمانة العامة رسمياً بأنها بكدأت بكالكفكعكل مكن جكهكتكهكا لكي إرسكال دعكوات 

 المشاركة الموجهة من الرئيس أوبيانج رئيس جمهورية غينيا االستوائية الى قادة الدول العربية.

أوضح المتحدث أن األمين العام كان قد عقد لقاء مع رئيسة مفوضية االتحاد االلريقكي "رومكا" لكي سكبكتكمكبكر الكمكاضكي عكلكى هكامكش   
مشاركته لي اجتماعات الشق رليع المستوى من الدورة الحالية للجمعية العامة لألمم الكمكتكحكدة لكي نكيكويكور  بكحكث خكاللكه مكعكهكا أخكر 
مستجدات العملية التحضيرية للقمة، كما شار  لي اجتماع ورراء خارجية لجنة تنسيق المشاركة العربية االلريقية والمكونة من تكرويكككا 
القمتين العربية وااللريقية، وهو االجتماع الذي خصص لمراجعة الوثائق المقرر عرضها على القمة والتي قامت األمانة العكامكة لكجكامكعكة 

 الدول العربية ومفوضية االتحاد االلريقي بصياغتها بشكل مشتر .

ي كما أشار المتحدث إلى أنه، ولي اطار االهتمام الكبير الذي يوليه الجانب العربي بحسن التحضير للقمة والتي تعقد كل ثالث سنوات، والت
تنعقد هذه المرة تحت شعار " معاً لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي"، عقد المجلس االقتصكادي واالجكتكمكاعكي لكجكامكعكة الكدول الكعكربكيكة 

الجاري على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة ومناقشة الجوانب االقتصادية واالجتماعية لي خطة العمل الكمكسكتكقكبكلكيكة  ٠١اجتماعاً لي  
، حيث جرت مراجعة دقيقة للمقترحات المتعلقة بالموارد المالية التي ستكخكصكص ٣١٠٢-٣١٠١بين الجانبين  العربي وااللريقي لألعوام 

للصرف على المشروعات المختلفة لي مجاالت التجارة واالستثمار والنقل واالتصاالت والطاقة والرراعة والهجرة وغيكرهكا مكن مكجكاالت 
 االهتمام المشتر  بين الجانبين العربي واأللريقي، بااإلضالة الى النظر لي كيفية لتح مجاالت جديدة للتعاون لي قطاعات الصحة ومكالحة
الفقر وتعرير اآلليات المشتركة الرامية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة لي الدول العربية واأللريقية.  وأوضكح الكمكتكحكدث أنكه مكن 
المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم لي هذا اإلطار اجتماعاً لورراء الرراعة العرب وااللارقة لي الثاني من نولمبر المقكبكل، 

بشأن أهمية تعرير التعاون العربي االلريقي  ٣١٠٢وذل  تفعيال لما صدر عن القمة العربية االلريقية الثالثة والتي عقدت بالكويت لي عام 
 لي مجال الرراعة، وسترلع نتائج هذا االجتماع الى قمة ماالبو.



من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن القمة ستشهد التباحث حول عكدد مكن 
الوثائق الهامة من بينها التقرير المرلوع إلى القادة العرب واأللارقة من أميكن 
عام جامعة الدول العربية ورئيسة مفوضية االتحاد االلريقي، والكذي يكتكضكمكن 
عرض أبعاد وتطورات تنفيذ القرارات المختلفة الصادرة عن القمة السابقة لي 
الكويت، والتوصيات المقترحة لتنشيط التعاون بين الجانبين ولكيكفكيكة الكتكغكلكب 
على العوائق المختلفة التي تكواجكه تكطكويكر هكذا الكتكعكاون، خكاصكة الكعكوائكق 
التمويلية والفنية، وكذل  رؤية األمانة العامة والمفوضية االلريقية لكلكمكجكاالت  
المختلفة التي ينشد الجانبان العربي وااللريقي اطالق التعاون بشأنها، خكاصكة 
ما يتعلق منها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وترشيد آليات تنفيذ ومكتكابكعكة 

 المشاركة العربية االلريقية.  

كما أنه من المقرر أن تصدر عن القمة خطة عمل للتعاون بين الجانبيكن عكلكى 
( تتضمن الكجكوانكب السكيكاسكيكة ٣١٠٢-٣١٠١مدار السنوات الثالثة القادمة )

 واالقتصادية واالجتماعية المتفق عليها بين الجانبين والتي جرى رصد بنود مالية لي ميرانيتي جامعة الدول الكعكربكيكة واالتكحكاد األلكريكقكي 
لتنفيذها، كما سيصدر عنها إعالن يعكس الثوابت العربية واأللريقية إراء القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لكلكشكعكب الكفكلكسكطكيكنكي، 
ن إضالة إلى مجموعة أخرى من القرارات تتناول ما سيتم االتفاق عليه بين القادة العرب وااللارقة بشأن كيفية تعرير التعاون بين الكجكانكبكيك

 لي مختلف مجاالت العمل المشتر .

جدر اإلشارة إلى أنه سيسبق انعقاد القمة اجتماع لورراء الخارجية العرب وااللارقة واجتماع أخر لورراء االقكتكصكاد والكتكجكارة والكمكالكيكة  
نولمبر يشار  ليه عدد كبير من من ممثلي القطاع الخكاص  ٠١نولمبر، وأيضا عقد منتدى للتنمية االقتصادية لي  ٣٠العرب وااللارقة لي 

العربي وااللريقي والذين سيقدمون رؤاهم حول كيفية تعرير المشاركة بين الجانبين بالتناغم مع الخطط الحكومية، كما ستشهد أيضا جلسكة  

 تورع خاللها جوائر بقيمة مليون دوالر مقدمة من أمير دولة الكويت لي مجال البحث العلمي.

، علما بأن القمم الثالثة األولى كانت ٣١٠٢كانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بطلب الستضالة القمة الخامسة لي الرياض لي عام  

 .٣١٠٢، ولي الكويت لي عام ٣١٠١، ولي سرت لي عام ٠٢١١قد  عقدت لي القاهرة لي عام 

 


