مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
الدورة العادية الثالثون
تونس 13 ،مارس-آذار 9132

قائمة رؤساء وفود الدول املشاركة
 .1اململكة األردنية الهاشمية:
صاحب الجاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين ،ملك اململكة األردنية الهاشمية
 .2دولة اإلمارات العربية املتحدة:
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ،عضو املجلس األعلى لإلتحاد،
حاكم الفجيرة
 .3مملكة البحرين:
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،نائب رئيس مجلس الوزراء
 .4الجمهورية التو نسية:
سيادة الرئيس الباجي قايد السبس ي ،رئيس الجمهورية التونسية
 .5الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
معالي السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة
 .6جمهورية جيبوتي:
فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله ،رئيس جمهورية جيبوتي
 .7اململكة العربية السعودية:
خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ملك اململكة
العربية السعودية

 .8جمهورية السودان:
معالي الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف ،النائب األول لرئيس
الجمهورية ووزير الدفاع
 .9جمهورية الصومال الفيدرالية:
معالي السيد أحمد عيس ى عوض ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
جمهورية العراق:
.11
فخامة الرئيس برهم أحمد صالح ،رئيس جمهورية العراق
سلطنة عمان:
.11
صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ،نائب رئيس الوزراء لشؤون
العالقات والتعاون الدولي واملمثل الخاص للسلطان قابوس
دولة فلسطين:
.12
فخامة الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة فلسطين
دولة قطر:
.13
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر
جمهورية القمر املتحدة:
.14
معالي السيد محمد األمين صيف اليمني ،وزير الخارجية والتعاون الدولي
دولة الكويت:
.15
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،أمير دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية:
.16
فخامة الرئيس العماد ميشال عون ،رئيس الجمهورية اللبنانية

دولة ليبيا:
.17
معالي السيد فائز مصطفى السراج  ،رئيس املجلس الرئاس ي بحكومة الوفاق
الوطني
جمهورية مصر العربية:
.18
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس ي ،رئيس جمهورية مصر العربية
اململكة املغربية:
.19
السيد محمد أوجار ،وزير العدل
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية:
.21
فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ،رئيس الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
الجمهورية اليمنية:
.21
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،رئيس الجمهورية اليمنية

