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 أبو الغيط يؤكد أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية وأسبانيا 

 3102-01-32االحد 

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عاام جااماعاة الادول  32استقبل اليوم    
العربية السيد "خوسيه مانويل جارسيا مارجالو" وزير خارجية أسبانيا فا  
لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية االرتقاء بالتعاون العربي/األسباني 
وأخاار مسااتااجاادات األولاااق فاا  الااماانااطااقااة الااعاارباايااة ومسااتااقااباال الااحااوار 

 العربي/األوروبي. 

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي بااسام أمايان عاام 
جامعة الدول العربية بأن األمين العام والوزير األسباني تطرقا خالل الاااقااء 
إل  تطورات القلية الفاسطينية، وكذا األولاق ف  كل مان ساورياا ولاياباياا 
والعراق واليمن، حيث عرض األمين العام ألهم عناصر رؤية الاجااماعاة فا  

هذا الصدد، والجهود المبذولة بشكل عام إلعادة تنشيط دور الجامعة ف  التعامل مع مولوعات األولوية العربية، خاصة ماا يارتاباط ماناهاا 
 بالتطورات ف  الدول الت  تواجه أزمات أو أولاعاً غير مستقرة، مؤكداً أن دور الجامعة العربية ال غن  عنه ف  التعامل مع هاذ  األزماات

 باعتبارها المنظمة اإلقايمية المعنية بقلايا األمن والسام ف  المنطقة. 

وأولح المتحدث أن الوزير األسباني حرص من جانبه عا  تأكيد مدى األولوية الت  توليه بلد  لتطوير عالقااتاهاا وتاعااوناهاا ماع الادول 
العربية وأيلاً مع األمانة العامة لاجامعة العربية، مشيراً إل  موقف أسبانيا الثابت ف  مساندة القلااياا الاعارباياة وعااا  رأساهاا الاقالاياة 
الفاسطينية، مع عرض أبعاد االتصاالت الجارية حالياً بين كل من أسبانيا ومصر ونيوزيلندا من أجل صياغة مشروق قرار جديد ف  مجاس 

 األمن حول األولاق اإلنسانية ف  سوريا. 

تجدر اإلشارة إل  أن الاقاء شهد أيلاً تبادل وجهات النظر حول العماية التحليرية لامؤتمر الوزاري العربي/األوروبي المقارر عاقاد  ياوم 
ديسمبر المقبل بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلافة لتناول كيفية تنشيط االتصاالت بين مكتب الجامعة ف  مدرياد والاماساناولايان فا   31

 الحكومة األسبانية ف  إطار السعي لتطوير العلقات السياسية واالقتصادية والثقافية بين الجانبين. 



 

 أبو الغيط يترأس اجتماعا ثلثياً لجامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي

 واألمم المتحدة حول الشأن الايبي 

 3102-01-32االثنين 

 

الجاري اجتماعا ثلثيا هاما برناسة األمين  ٥٢تستليف جامعة الدول العربية يوم  الثلثاء 
العام السيد أحمد أبو الغيط حول سبل دفع عماية التسوية السياسية لألزمة الايبية، وذلك 
بمشاركة كل من الرنيس التنزاني األسبق "جاكايا كيكويتي" الممثل األعا  للتحاد األفريقي 
إل  ليبيا، و"مارتن كوبار" الممثل الخاص لسكرتير عام األمم المتحدة ورنيس بعثة الدعم 

 .األممية في ليبيا

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة بأن هذا 
االجتماق يهدف في المقام األول إل  توحيد وتنسيق الجهود العربية واألفريقية واألممية 
الرامية إل  تشجيع الحوار السياسي بين كافة األطراف الايبية وتأمين الدعم الدولي 
واإلقايمي اللزم الستكمال تنفيذ االستحقاقات التي نص عايها االتفاق السياسي الايبي 

 .الموقع في الصخيرات وإنجاح عماية االنتقال الديمقراطي في البلد

ة يميوألاف المتحدث أن االجتماق الثلثي يأتي أيلاً في إطار متابعة النتانج التي توافقت عايها الدول والمنظمات العربية والغربية واإلقا
سبتمبر المالي عا  هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة  33التي شاركت في االجتماق الوزاري الذى عقد حول ليبيا يوم 

ي الحالية الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، كما يأتي لابناء عا  ما أفل  إليه االجتماق الوزاري لدول جوار ليبيا الذى عقد ف

 .والذي شاركت فيه جامعة الدول العربية بوفد عالي المستوى  3102أكتوبر  01العاصمة النيجيرية نيامي يوم 

وأولح المتحدث الرسمي أن األمين العام والممثل األعا  للتحاد األفريقي والممثل األممي الخاص سوف يصدرون بياناً مشتركاً عقب 
ن اجتماعهم يحدد سبل االرتقاء بمستوى التنسيق القانم بين الجامعة العربية واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة حول الماف الايبي، وسيكو

بمثابة خريطة طريق لتحركات واتصاالت المنظمات الثلثة في المرحاة المقباة لتشجيع جهود تحقيق الوفاق الوطني في البلد، وه  
  الجهود التي تعتزم الجامعة العربية االلطلق بدور رنيسي فيها، وخاصة مع قيام األمين العام بتسمية ممثاه الخاص الجديد إل  ليبيا عا

 سبتمبر المالي. 8النحو الذى أقر  اجتماق مجاس الجامعة الذى عقد عا  مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في 



 

 أبو الغيط يتاق  موافقة األردن عا  استلافة القمة العربية الثامنة والعشرين 

 3102-01-32االثنين 

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية رسالة من السيد ناصر جودة نانب رنيس الوزراء ووزير  32تاق  اليوم 
خارجية المماكة األردنية الهاشمية يخطر  فيها بموافقة األردن عا  استلافة ورناسة الدورة الثامنة والعشرين لمجاس جامعة الدول 

 العربية عا  مستوى القمة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم األمين العام بأن رسالة الوزير األردني تأتي رداً عا  الرسالة التي كان 
األمين العام قد وجهها إليه بعد اعتذار اليمن عن عدم رناسة القمة المقباة، وفي لوء إعمال أحكام ميثاق الجامعة العربية والذي ينص 
عا  أنه في حالة اعتذار إحدى الدول العربية عن عدم رناسة القمة فإنه يتم دعوة الدولة التي تايها في الترتيب األبجدي لتولي مهام 

 الرناسة.

وأشار المتحدث إل  أن األمين العام أعرب عن خالص تقدير  في هذا الصدد لاقرار األردني وثقته في قدرة األردن عا  تنظيم قمة ناجحة، 
لعمل ز امثمناً االلتزام الكبير والمستمر الذي تبديه المماكة األردنية الهاشمية تحت قيادة جللة الماك عبد هللا الثاني بالسعي من أجل تعزي

العربي المشترك وخدمة قلايا األمة العربية، خاصة خلل المرحاة الحالية التي تشهد العديد من التطورات التي تستازم العمل عا  توحيد 

 الجهد العربي لمواجهة التحديات التي تستدعيها هذ  التطورات.

وأولح المتحدث أن الفترة المقباة ستشهد إجراء المشاورات اللزمة حول تاريخ انعقاد القمة في شهر مارس المقبل، وكذا فيما يتعاق 

 بالترتيبات التنظيمية والمولوعية المرتبطة بها.

 

 



 

 أبو الغيط يؤكد لرورة تأمين موارد الميا  لافاسطينيين

 3102-01-32الثلثاء 

 

استقبل السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية 
المهندس مازن غنيم رنيس ساطة الميا  الفاسطينية في لقاء شهد 
تناول الولعية الحالية لموارد الميا  في األرالي الفاسطينية 

 المحتاة والصعوبات التي تواجه الفاسطينيين في هذا الصدد.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين 
عام جامعة الدول العربية بأن الوزير الفاسطيني أطاع األمين العام 
خلل الاقاء عا  الصعوبات الكبيرة واألولاق المتردية التي 
تواجهها عماية تأمين موارد الميا  لامواطنين في األرالي 
الفاسطينية المحتاة، وذلك في لوء التداخل في العناصر السياسية 
والخدمية واإلنسانية المرتبطة بتوفير هذ  الموارد بشكل مستمر 
والنق وبما يكفل الوفاء باالحتياجات اليومية المعيشية لافاسطينيين 

 في األرالي المحتاة.

وأولح المتحدث أن األمين العام حرص أن يؤكد من جانبه التزام جامعة الدول العربية بمساندة المسع  الفاسطيني لتأمين وصول إمدادات 
أن الميا  اللزمة لامواطنين الفاسطينيين باعتبارها شريان الحياة لادولة الفاسطينية وعصب نشاطات الحياة اليومية، وأخذاً في االعتبار 

 الحق في الميا  هو أحد حقوق اإلنسان األساسية، وأنه يمثل في ذات الوقت أحد الحقوق المشروعة ألبناء الشعب الفاسطيني.

 

 



 

 البيان المشترك للجتماق الثلثي لاجامعة العربية واالتحاد األفريقي واألمم المتحدة حول ليبيا

3102-01-32الثلثاء   

عقدت جامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة اجتماعاً ثلثياً بمقر األمانة العامة  1.

لمناقشة الولع في ليبيا وسبل تعزيز الاتاعااون بايان  3102أكتوبر  32لجامعة الدول العربية يوم 

 المنظمات الثلث بغية دفع العماية السياسية ومساندة ليبيا في عماية انتقالها الديمقراطي.

. استلاف االجتماق السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمشاركة السيد جاكايا 3

كيكويتي الممثل األعا  للتحاد اإلفريقي إل  ليبيا، والسيد مارتن كوبار الممثل الاخااص لساكارتايار 

 عام األمم المتحدة ورنيس بعثة الدعم األممية في ليبيا.

. وقد أعادت األطراف الثلثة التأكيد عا  التزامها بسيادة واساتاقالل لاياباياا وسالماة أرالاياهاا 2

ووحدتها الوطنية، وبتشجيع تسوية سامية لاولع بقيادة ليبية لتمكين ليبيا من استكمال انتقالها الديمقراطي. وأعاادت األطاراف فاي هاذا 

 الصدد التأكيد عا  رفلها ألي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.

. شددت األطراف عا  الحاجة إل  مقاربة دولية وإقايمية متناسقة وتكاماية لمساندة ليبيا في التعامل مع التحديات السيااساياة واألماناياة 2

واالقتصادية التي تواجهها. ورحبت في هذا السياق بتجديد عزم جامعة الدول العربية عا  تعزيز دورها في دعم العماية السياسية بما فاي 

 ذلك من خلل تعيين ممثل خاص لألمين العام لجامعة الدول العربية إل  ليبيا.

، عااا   3102أكاتاوبار  01.  اتفقت األطراف، كما أوص  به االجتماق الوزاري التاسع لدول الجوار الايبي الذي ُعقد في نيااماي ياوم 2

تشكيل ترويكا بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي بهدف تعزيز التعاون والتنسياق فاياماا بايان الاماناظاماات الاثالث 

 لتشجيع المصالحة الوطنية، ودفع الحوار السياسي، وتسهيل عماية تنفيذ االتفاق السياسي الايبي الموقع بالصخيرات.

. اتفقت األطراف عا  القيام بمهام مشتركة بواسطة مبعوثي المنظمات الثلث إل  ليبيا بغية تشجيع األطراف الايبية الرنيسية والماؤثارة 2

 عا  مناقشة، وبحسن نية، القلايا المحورية التي يمكن أن تدفع بالعماية السياسية الجارية قدماً.



. أدانت األطراف أعمال العنف األخيرة في طراباس ومحاولة االستيلء عا  مقر المجاس األعا  لادولة. وأكدت عا  أن هذ  األعمال 7
غير المقبولة تعرقل العماية السياسية وتعيق االنتقال الديمقراطي لايبيا. وطالبت بالحد من تصعيد الموقف عا  وجه السرعة وترسيخ 
 األمن وسيادة القانون في طراباس بهدف تمكين المجاس الرناسي من ممارسة مسنولياته ومهامه بموجب االتفاق السياسي الايبي.

. أعربت األطراف عن دعمها لامجاس الرناسي وحثته عا  االستمرار في االلطلق بمسنولياته، عا  نحو شامل، كما هو منصوص 8
عايه في االتفاق السياسي الايبي، وتقديم التشكيل المعدل لحكومة الوفاق الوطني. كما أعربت عن دعمها لمجاس النواب، باعتبار  

 الساطة التشريعية لادولة، وحثته عا  االستمرار في تنفيذ مسنولياته تجا  االتفاق السياسي الايبي.

. أعادت األطراف التأكيد عا  الحاجة إل  حوار سياسي بناء وشامل بهدف تخطي العقبات التي تواجه تنفيذ االتفاق السياسي الايبي. 1
وأكدت أيلاً عا  أهمية تنفيذ تدابير متبادلة لبناء الثقة بين جميع األطراف من أجل تفادي أي تصعيد إلافي لاموقف عا  األرض، وكذلك 

 عا  الحاجة إل  تعزيز المبادرات الرامية إل  تحقيق المصالحة الوطنية.

. شددت األطراف عا  أهمية وجود قوة عسكرية وأمنية ليبية متماسكة ومهنية تعمل تحت قيادة موحدة كما هو منصوص عايه في 01
االتفاق السياسي الايبي، وأكدت عا  األهمية العايا لتناول هذ  الغاية كمسألة ذات أولوية في إطار حوار سياسي شامل بين األطراف 

 المعنية.

. أعربت األطراف عن دعمها لاجهود والعمايات العسكرية الجارية لد التنظيمات اإلرهابية في سرت وبنغازي وغيرهما من المناطق، 00

 وشددت عا  الحاجة إل  توفير مساعدات االستقرار والتعافي المبكرة إلعادة تأهيل المناطق التي يتم تأمينها من سيطرة اإلرهاب.

. رحبت األطراف بكافة الجهود الهادفة إل  استعادة إنتاج النفط في ليبيا واستنناف تصدير  ورفع طاقته. وأكدت عا  الحاجة إل  03
مؤسسة نفط وطنية موحدة وذات كفاءة يمكن أن تمارس مسنولياتها عا  كافة المنشآت النفطية في جميع أنحاء البلد؛ كما شددت عا  
أن جميع عواند تصدير النفط يجب أن تمر عبر القنوات الشرعية المناسبة وأكدت عا  أهمية وجود مصرف مركزي ليبي موحـد ويتمتع 
بالقدرة لإلشراف عا  هذ  األموال. وشددت أيلاً عا  أنه يجب استخدام كافة الموارد الطبيعية لايبيا بشكل متكافئ ويتسم بالشفافية 

 لاصالح األعا  لايبيا ولكل شعبها.   

. رحبت األطراف، لهذا الغرض، بجهود المجاس الرناسي لتحسين علقته بالمصرف المركزي الايبي وأعربت عن استعدادها لمد 02

 المجاس الرناسي، بناء عا  طابه، بالدعم التقني لمساعدته في مجال التمويل واإلنفاق العام. 

أعربت األطراف عن عزمها دراسة أفلل السبل لقيامها بحشد وتنسيق كافة أنواق الدعم والمساعدة الدولية لايبيا بشكل مشترك بما .02
من االتفاق السياسي الايبي، وذلك في التوقيت المناسب وعندما  28في ذلك عبر تنظيم مؤتمر دولي عا  النحو المطروح في المادة 

 تتوافر الطروف المواتية.

اتفقت جامعة الدول العربية واالتحاد اإلفريقي واألمم المتحدة عا  االستمرار في التنسيق الفعال بينها بما في ذلك من خلل عقد  .02

 اجتماعات ثلثية دورية في المستقبل.



 
 ياق  كامة ف  أبو الغيط 

 الدورة الثامنة لامجاس الوزاري العربي لاميا 
  

 3102-01-32االربعاء 
 

م أكد االمين العام ف  كامته امام  الدورة الثامنة لامجاس الوزاري العربي لاميا  عاي ُعقدت الدورة األول  لهذا الماجاااس فاي الاجازانار عاا
، ومنذ هذا التاريخ والوعي يزداد بخطورة المسألة المانية. ال أبالغ إن قُات إن قلية الميا  ُتمثل أولوية وطناياة وقاوماياة لادى كال 3111

ة. دولة من دولنا، ولدى األمة العربية في مجموعها. لم تعد مسألة ُندرة الميا  من قلايا الُمستقبل، بل من هموم الحالر الُماحة واللاغط
دولة ُتمثل الدول األكثر معاناة من الُشاح الامااناي  22ليس ِسراً أن موارد الميا  العذبة في العالم العربي ُتعد لمن األقل في العالم. من بين 

دولة عربية. األرقام ُتشير إل  أن توافر الميا  تراجع بنسبة الثاثين خلل األربعين عاماً المالية، ومن الاماتاوقاع أن  02في العالم .. هناك 

 . 3102% أخرى بحاول عام 21ينخفض بنسبة 

ا إناهاأبعاد األزمة لم تعد خافية عا  أحد. الُسكان يتزايدون بمعدالٍت ُمتسارعة في أغاب بادان العالم العربي. الاماوارد الامااناياة ثااباتاة، بال 
تتراجع في بعض األحيان سواء في حجمها أو نوعيتها. النتيجة هي أن نصيب الفرد من الميا  ُيدخل معظم بادان المنطقة، إن لم يكن كاااهاا 

ماتار  221، واليوم هو 0127متر مكعب في عام  3211في دانرة الفقر الماني. يكفي أن نعرف أن نصيب الفرد من الميا  في مصر كان 

 مكعب. 

 0118وأشار االمين العام المسألة المانية صارت وثيقة الصاة باالستقرار السياسي والتقدم االقتصادي واالجتماعي في بادانناا. ماناذ عاام 
عاماً تقريباً.  اليوم، هناك ما ُيشبه االجماق فاي الاوساط الاعاااماي  111تعرلت منطقة الشام لموجة حادة من الجفاف ليس لها سابقة منذ 

مايون فلح سوري لااهاجارة  0.2عا  أن جفاف األرالي الزراعية وفساد المحاصيل لعب دوراً في إشعال الحرب في سوريا. الجفاف دفع 
من الريف إل  المدن، مما أصاب البنية االجتماعية بالطراب شديد. وليس هذا سوى مجرد مثٍل عا  ما ُيمكن أن يتسبب فيه نقص الاماياا  
 من قلقل سياسية واجتماعية.. الولع في صنعاء ال يختاف كثيراً...حيث ُتشير تقارير إل  أن العاصمة اليمنية الشامخة ُيمكن أن تصير بل

... وال أُريد أن أعدد مكامن الخطر في األحواض النهرية األخرى، سواء في دجاة والفُرات )الذي يفقد ماء أكثر من أي 3101ماء في عام 
مكان آخر في العالم، ربما باستثناء شمال الهند(، أو في نهر األردن أو غيرها... وأنتم أعاُم مني بدقانق هاذ  الامااافاات وخاطاورتاهاا عااا  

 الحالر والمستقبل. 

إن االتصال بين الميا  والسياسة ليس جديداً عا  منطقتنا. كل من قرأ التاريخ والحديث والمعاصر لاشرق األوساط ُيادرك جاياداً أن الاماياا  
جااء فاي  0122اإلسرانياي.  وال ننس  أن مؤتمر القمة العربي األول الذي ُعقد هنا في عام -ُتمثل وجهاً رنيسياً من أوجه الصراق العربي

 األساس رداً عا  محاوالت إسرانياية لسرقة الميا  العربية في نهر األردن. 

 



إن هذا التاريخ القريب ال ينبغي أن ُينسا  
ونااحاان ُنااعااد الااعاادة لاامااواجااهااة تااحااديااات 
الُمستقبل. لقد أقر القادة العرب في القاماة 
العادية التي ُعقدت بالجمهورية اإلسلمية 
الموريتانياة فاي ياولاياو الاماالاي خاطاة 
تنفيذية الستراتيجاياة األمان الامااناي فاي 
المنطقة العربية، بهدف مواجهة تحادياات 
ومتطابات التاناماياة الاُماساتاداماة. وأدعاو 
معالي وزراء الميا  العمل بكل سبيل عا  
تنفيذ ما جاء بهذ  الخطاة باالاتاعااون ماع 
المنظمات العربية الاماتاخاصاصاة والادول 
المانحة والمنظمات الادولاياة واإلقاااياماياة 
ذات الصاااااة. كاامااا أؤكااد عااااا  لاارورة 
متابعة الاماشاروعاات الاجااري تانافاياذهاا 
بالفعل لمن محاور هذ  الخطاة، وماناهاا 

مشاروق  -عا  سبيل المثال ال الاحاصار–
تقييم أثر التغييرات المناخية عا  الموارد 
المانية العربية )بالتعااون ماع اإلساكاوا(، 
والمبادرة اإلقايمية لندرة الميا  بالتاعااون 

 مع الفاو.. وغيرها كثير. 

اا إلا  تاعااٍط حادياث .. ثمة "ثلثية" تمثل عماد التنمية في القرن الحالي... الطاقة والماء والغذاء. إنها ثلثية متصاة مترابطة. تحتااج مان 
قايمية ة إرؤية ُمستقباية ال تأخذ في االعتبار مصالح األجيال الحالية، وإنما حياة األجيال الُمستقباية ورفاهتها... وكما تعامون فهناك ُمبارد

 تسع  إل  الربط بين هذ  العناصر الثلثة،  وانخراط الدول العربية في هذ  المبادرة سيهيئ لها التعاطي مع تحديات التنماياة الاُماساتاداماة
بصورة تستند إل  األساوب العامي والتخطيط الدقيق... وأعتبر أن هذا المولوق من أهم ما ُيناقشه جدول أعمال هذ  الدورة مان أعاماال 

 المجاس، التي آمل أن ُتتوج باعتماد االتفاقية اإلطارية الخاصة بالموارد المانية الُمشتركة بين الدول العربية.



 

 أبو الغيط يؤكد لرورة حماية الحقوق المانية العربية

3102-01-32االربعاء   

 

الجاري السيد أحمد أبو الغياط أمايان عاام  32افتتح اليوم 

جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة الثامناة لاااماجاااس 

الوزاري العربي والتي تعقد بمقر األمانة العاماة لاجااماعاة 

 الدول العربية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسماي 

باسم أمين عام جامعة الدول الاعارباياة باأن األمايان الاعاام 

حرص عا  أن يشير في كامته االفاتاتااحاياة إلا  أناه فاي 

لوء ما تمثاه قلية الميا  من أولوية وطنية وقومية لكل 

دولة من الدول العربية، فإن مسألة ندرة الميا  لم تعد فقط 

من قلايا المستاقابال، بال مان هاماوم الاحاالار الاماااحاة 

اللاغطة، خاصة وأن مواد الميا  العذبة في العام العرباي 

تعد لمن األقل في العالم بحيث أصبح نصيب الفرد من الميا  في معظم بادان المنطقة يدخل في دانرة الفقر الماني، كاماا صاارت الاماساألاة 

 المانية وثيقة الصاة باالستقرار السياسي والتقدم االقتصادي واالجتماعي.

ية وأولح المتحدث أن األمين العام حرص عا  أن يشير أيلاً إل  أهمية تفعيل الخطة التنفيذية إلستراتيجية األمن الماني في المنطقة العرب

 التي أقرها القادة العرب خلل القمة العربية األخيرة التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو المالي، وذلك بهدف مواجهة

تحديات ومتطابات التنمية المستدامة، وبالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والدول المانحة والمناظاماات الادولاياة واإلقاااياماياة ذات 

 الصاة.



 

 االمين العام ياق  كامة ف  الجاسة االفتتاحية لامؤتمر الدولي

 " الميا  العربية تحت االحتلل

3107-01– 32االربعاء   

أكد االمين العام في كامته إن قلايا الميا  تعد واحدة من المولوعات األساسية في القرن 
الحادي والعشرين، ويأتي عقد مؤتمرنا هذا ليساط اللوء عا  االنتهاكات االسراناية و 
استمرارها في استلب الميا  العربية في فاسطين وسوريا ولبنان... ولم يعد خافي ا أن 
ساطة االحتلل ال تعترف بالمعاهدات الدولية وبمبادئ القانون الدولي اإلنساني الذي يكرس 
الحق في الحصول عا  ميا  نظيفة ونقية كحق من حقوق اإلنسان أقرته المواثيق الدولية 
والشرانع السماوية... ومن هنا، فإن جامعة الدول العربية سعت إل  تنظيم هذا المؤتمر.. 
دفاعا عن قلية األمن الماني العربي، وسعيا لنشر الوعي  بالمخاطر البالغة التي تهدد هذا 
األمن في الحالر والمستقبل.. وكذلك إد ا رك ا منا بأن مولوق الميا  هو أحد 
المولوعات الرنيسية عا  األجندة  الدولية لمن التغير المناخي والكوارث الطبيعية وأمن 

 .3121الماء والغذاء والطاقة، كما يدخل لمن أهداف التنمية المستدامة 

وأشار االمين العام ال  إن مشروق االستيلء عا  الميا  العربية لم يتوقف منذ نشأة  
وكان ذلك  ...ناقش مسألة تحويل مجرى نهر األردن 0122وأبناء الجيل االكبر بيننا يذكرون أن مؤتمر القمة العربي األول في  ...اسرانيل

وال شك أن اسرانيل  ..ثم توالت جوالت متتالية من الصراق ..التي انتهت باحتلل منابع األردن واليرموك وبانياس 0127مقدم ة لحرب 
ولعت نصب عينيها خلل هذ  الجوالت تأمين مصادر أكثر من الميا  ألنها ربطت من البداية بين مشروعها التوسعي وبين السيطرة عا  

 .موارد الميا  العربية في استهانة صارخة بالمواثيق والمعاهدات الدولية

وفي ظل أزمة الميا  التي تعاني منها دول المنطقة، فإن أبناء الشعب الفاسطيني يواجهون واقعا بالغ الظام وألاف االمين العام ال  أنه 
لتر يوميا ؟ هل  211لتر في اليوم، بينما ينعم المواطن االسرانيا  ب  02واإلجحاف.. هل يعقل أن تكون حصة الفرد الفاسطيني أقل من 

% من الميا ،التي تلخ من الخزان الجوفي في قطاق غزة غير صالحة للستخدام اآلدمي؟ هل يعقل أن ينعم  17يعقل أن تكون 
المستوطنون الغاصبون بلخ ميا  منتظم طول أيام السنة فيما يعاني الفاسطينيون في جميع أرجاء اللفة من انقطاعات متواصاة لاميا  

 وصعوبات بالغة في الوصول إليها؟
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 أبو الغيط ُيندد بقصف المدرسة في إدلب

 3102-01-38الجمعة 

 

أدان السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول الاعارباياة 
بأقص  العبارات القصف الذي تعرلت له احدى المادارس فاي 

 مدينة إدلب السورية.

وقال االمين العام  أن قتل أكثر من عشرين طفلً ُياعاد جارياماة 
حرب، وأنها جريمٌة ُتذكر الجميع بالمدى المؤِساف والاُماخاياف 
الذي انحدر إليه الاولاع فاي ساورياا والاذي وصال إلا  قاتال 
األطفال والمدرسين في قااعاات الادرس، ُملايافااً أناه ياتاعايان 

 ُمحاسبة المسنولين عن هذا الفعل الُمشين.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرساماي بااسام 
أمين عام جامعة الدول العربية، أن أبو الاغاياط اساتاناكار أيلاا 
حالة الشال عا  الصعاياد الادولاي إزاء األزماة الساورياة باماا 

 يؤدي إل  استطالتها وتفاقم كافتها اإلنسانية التي يدفع النصيب األكبر منها المدنيون االبرياء.

وألاف المتحدث أن األمين العام لاجامعة عبر  عن القاق خصوصا من احتمال تراجع االهتمام بمأساة السوريين في ظل اساتاناثاار ماعاركاة 
الموصل باالهتمام اإلقايمي والدولي، ُمشيراً إل  أن استمرار حصار حاب وتعرض سكانها لاقصف المتوالي من شأنه تفجير أزمة إنساناياة 
في المدينة، وأنه البد من استنناف مسار الُمحادثات الدباوماسية من أجل استعادة ترتيبات الهدنة في أسارق وقات، بصاورة تاحافاظ حايااة 

 الُسكان وكرامتهم في شطري المدينة الُمنقسمة.



 

 أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمكة المكرمة

3102 –01 –38الجمعة   

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعاة الادول  ٥٢أدان اليوم 
العربية بأشد العبارات استاهاداف جامااعاة الاحاوثايايان لامادياناة ماكاة 
المكرمة بصاروخ باليستي، مشيرا إل  أن هذا العمل الاماشايان ياماثال 
انتهاكا غير مقبول لحرمة األرالي المقدسة، خاصة وأنه موجه إلا  
مهبط الوحي وقباة المسامين كافة، إلافاة لاكاوناه تاهاديادا صارياحاا 

 ألرواح المدنيين األبرياء في هذ  المدينة. 

وأشار أبو الغيط إل  أن هذا العمل يعد أيلا تصعيدا نوعيا خطيرا من 
جانب الحوثيين في الوقت الذي تبذل فيه جهودا حثيثة لاتاأمايان قاياام 
هدنة مستقرة في اليمن بما يمهد لاتوصل إل  تسوية مناسبة لاألزماة 
في هذا الباد العربي الهام، كما يفتح الباب أمام تهديد أمن واساتاقارار 

 منطقة الجوار اليمني ككل.

 

 

 


