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اجتماع السادة المندوبین الدائمین وكبار 23/3/2013صباح الیوم السبت الموافق انعقد
ین لإلعداد الجتماع وزراء الخارجیة التحضیري للقمة العربیة في دورتها العادیة الرابعة المسؤول

. بالدوحة2013مارس 27- 26يمیو والتي تعقد والعشرین 

قیس العزاوي الممثل الدائم لجمهوریة العراق لدى . في بدایة االجتماع، ألقى سعادة السفیر د
لجهود دولة قطر الشقیقة في استضافتها للقمة ن تقدیرهجامعة الدول العربیة كلمة عبر فیها ع

للقمة العربیة إلى ) 23(سعى منذ األیام األولى الستالم رئاسة الدورة أن العراق إلىوأشار،العربیة
دولیة وعربیة مؤتمرات جتماعات و ، من خالل استضافتها الوضع خطة تحرك لتفعیل مقرراتها

البعض اآلخر بمبادرة عراقیة صبت في اتجاه تفعیل دور الرئاسة نصت علیه مقررات القمة، و بعضها
بتسلیم رئاسة القمة إلى دولة قطر، معبرًا قام في ختام كلمته و .إدارة دفة العمل العربي المشتركفي

عن ثقته بأن جهودها ستصب في خدمة العمل العربي المشترك وستشكل مسارًا متصًال لما انتهت 
. إلیه قمة بغداد
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حب سعادة السفیر سیف بن مقدم البوعینین المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول ور 
السید طیب اإلقامة، ووجه الشكر إلى للجمیع بالحضور في بلدهم الثاني قطر متمنیًا ،العربیة

لعربي المشترك الشقیقة لجهوده خالل الدورة السابقة في إثراء العمل االعراقجمهوریة المندوب الدائم ل
الفلسطیني في سعیه من أجل قیام دولته المستقلة دعم بالده للشعب على وأكد مدار عام كامل، على

لحق الشعب ا، ودعمهفي مدینة القدسلنشاط االستیطاني لاوعاصمتها القدس الشرقیة، وٕادانته
لق آماًال كبیرة على أن الشعوب العربیة تعكلمته أكد ختام السوري في سعیه السترداد وحریته، وفي 

أعمال القمة وتنتظر منها الكثیر من أجل تعزیز مسیرتها نحو التقدم والرخاء، وتترقب باهتمام كبیر 
.القرارات التي ستصدر عنها

الجامعة باسمسعادة السفیر أحمد بن حلي نائب األمین العام لجامعة الدول العربیة وعبر 
إلى أن كلمة األمین ن سرورهم لوجودهم في دوحة العرب، وأشار وأمینها العام الدكتور نبیل العربي ع

ترى الجامعة العربیة أنها البد من أن تعبر عن كل المشاغل التيسي القمة العام التي سیلقیها ف
تطرح، وسیكون هناك تقریر كامل یتعلق بكل محاور العمل العربي المشترك سواء في بعده 

یتعلق بمعالجة األزمات ومجال تطویر الجامعة العربیة الذي االقتصادي أو االجتماعي أو فیما 
.البد أن تواكب هذه المتغیراتأصبح ضرورة ملحة اآلن بشكل كبیر ألن الجامعة 
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