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التحضیري وزراء الخارجیةاجتماع 2013مارس 24صباح الیوم االثنین الموافق انعقد
المنعقدة رینالرابعة والعشالعادیة في دورتها لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة

.2013مارس 27- 26بالدوحة یومي 

زیباري وزیر خارجیة محمود ألقى معالي السید هوشیار أعمال االجتماع،بدایةفي 
تقدم فیها بالشكر كلمة، للقمة العربیة جمهوریة العراق رئیس الدورة العادیة الثالثة والعشرین

ن سیاسة أوأشارلى حسن التنظیم واإلعداد لها، وعللقمة العربیةستضافتها الدولة قطر والتقدیر ل
المصیریة یع الدول العربیة في كافة قضایاهاجمالخارجیة تقوم على دعم ومساندة بالده 

لدعم العراق سعى خالل رئاسته للقمة أنو ومع الشعوب العربیة ومطالبها، اوالتضامن معه
مؤكدًا على ،مطالب التي تتطلع لهاللشعوب العربیة من أجل تحقیق الالتحوالت الدیمقراطیة 

.أهمیة القیام بها عبر عملیة دیمقراطیة وبطریقة سلمیة دون المساس بكیان الدولة ومقدراتها
وأشار إلى أن العراق خالل رئاسته للقمة قام بوضع خطة تحرك لتفعیل مقرراتها، من خالل 

ررات القمة، والبعض اآلخر استضافة اجتماعات ومؤتمرات دولیة وعربیة بعضها نصت علیه مق
. بمبادرة عراقیة صبت في اتجاه تفعیل دور الرئاسة في إدارة دفة العمل العربي المشترك
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معبرًا دولة قطر إلىالعادیة الرابعة والعشرین الدورةقام بتسلیم رئاسةوفي ختام كلمته
زز مسیرة التعاون عن یقینه بأن رئاستها ستكون فاعلة بما یخدم قضایا الشعوب العربیة ویع

.والعمل العربي المشترك والمضي به نحو أفاق أوسع

معالي الشیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئیس مجلس الوزراء ووزیر خارجیة وألقى
ووجه ، ووسط أهلهمفي بلدهم قطربالوفود المشاركة في القمةها فیرحب،كلمةدولة قطر

ة العراق على جهوده خالل ترأس بالده للقمة العربیة الشكر إلى معالي وزیر خارجیة جمهوری
وأشار إلى أن التحدیات ین العام واألمانة العامة على ما یبذلونه من جهود،والى معالي األم

، وعبرّ لحمایة المصالح العربیةوالظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب توحید المواقف والجهود 
لحل العادل والدائم للقضیة الفلسطینیة إذا كانت ترید أنه لیس أمام إسرائیل سوى اإلقرار با

على وقف تجاوزاتها إسرائیلوٕارغامتحمل مسؤولیاته بالمجتمع الدولي ن یقومأالسالم، والبد 
رئیس مجلس الوزراء معالي رحب و . الفلسطینیة والعربیة في تحقیق السالموالتجاوب مع الرغبة 

تالف ئغسان هیتو بجهود السید معاذ الخطیب رئیس االبانتخاب السید ووزیر خارجیة دولة قطر
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة وبانتخاب السید غسان هیتو رئیسًا للحكومة السوریة 

ي اجتماعه تنفیذًا لقرار المجلس الوزاري فدغفي القمة العربیة بعدامهتلمشاركلعه المؤقتة، وتط
ولي قضیة إصالح وتطویر الجامعة ما تستحق من ، وأضاف أنه ینبغي أن ت6/3/2013یوم 

اهتمام لتكون مؤسسة عصریة قادرة على التفاعل مع المستجدات والمتغیرات اإلقلیمیة والدولیة، 
. وانه البد من مراجعة میثاق الجامعة العربیة وجعله أكثر استیعابًا للمتطلبات الجدیدة

في كلمته بالتقدیر معالي الدكتور نبیل العربي األمین العام لجامعة الدول العربیة توجهو 
في فترة لترؤسها أعمال الدورة الرابعة والعشرین للقمةحكومة وشعبًا دولة قطر والتحیة إلى 

بخالص الشكر على كل جمهوریة العراق والى ، تاریخیة شدیدة التعقید وملیئة بالتحدیات الكبرى
للقمة طوال العام الماضي من إسهامات بارزة للنهوض بالعمل العربي رئاستها مته خالل ما قد

القمة،الدورة تكتسب أهمیة خاصة یجسدها جدول أعمالهذه أن إلى وأشار المشترك وآلیاته،
أداء الجامعة ویقتصر على عدد محدود من الموضوعات أسلوبالذي یمثل بدایة حقیقیة لتطویر 

وتطویر األداء على صعید العمل ،والوضع في سوریة،ق بالقضیة الفلسطینیةالهامة تتعل
. الجامعة العربیةوتطویر ،االقتصادي العربي المشترك
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بعض الموضوعات المطروحة على القمة وخاصة ما یتعلق األمین العام معالي ناول ثم ت
حال القضیة الفلسطینیة ، حیث أشار إلى أن بتطورات القضیة الفلسطینیة، والوضع في سوریة

وبلورة آلیات جدیدة، ومستجداتها یفرض علینا تبني منهجیة جدیدة للتحرك على الساحة الدولیة 
وأضاف انه یتم التشاور مع الجانب األمریكي لتحدید موعد زیارة واشنطن في شهر أبریل وأعرب 

. بي الذي سیقوم بالزیارةیتم االتفاق خالل هذا االجتماع على تشكیل الوفد العر أنعن أمله 
وبشأن الوضع في سوریة، أعرب سیادته عن وجوب االستفادة من التطورات االیجابیة التي 

مؤخرًا على المعارضة السوریة وتحلیلها التحلیل السلیم، وذلك ببدء اتصاالت ثنائیة بین طرأت
بهدف استطالع شترك السید األخضر اإلبراهیمي وبین كل من النظام والمعارضةالممثل الم

الرأي حول تنفیذ أسس ما تم االتفاق علیه في البیان الختامي الجتماع جنیف بتوجیه سؤالین 
. حول كیفیة بدء المرحلة االنتقالیة وكیفیة تشكیل الحكومة االنتقالیة ذات الصالحیات الكاملة

مساعد ثاني بن جبر آل حمدمأحمد بن سعادة الشیخ استمع االجتماع إلى مداخلة كما 
رئیس اللجنة العربیة للتنمیة واالستثمار في جزر القمر الوزیر لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر و 

. آلیة النهوض باقتصاد جمهوریة القمر المتحدةعرضًا حول فیها الذي قدم 

جدول بنود بمناقشة السادة وزراء الخارجیة مشروع جدول أعمال االجتماع، قامبعد اعتماد و 
إقرار مشاریع القرارات التي أعدها السادة المندوبون باألعمال المعروض على اجتماع القمة، و 

مشاریع القرارات المرفوعة من المجلس و ، 23/3/2013الدائمون وكبار المسؤولین بتاریخ 
. 22/3/2013االقتصادي واالجتماعي التحضیري للقمة بتاریخ 
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