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مركز الملك  (وفـوالضيود المشاركة ـول الوفـوص   -   ]08 : 30سعت [ 

  .)الحسين بن طالل للمؤتمرات
صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهللا الثاني وصول    -   ]09 : 00سعت [ 

  .مابن الحسين المعظ

 ملوكة والسمو وصول أصحاب الجاللة والفخام   -   ]09:  30سعت [ 
  . الدول العربية ورؤساء الوفودوأمراءورؤساء 

التقاط الصورة التذكارية ألصحاب الجاللة والفخامة والسمو    -   ]10 : 00سعت [ 
    . ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود

  )علنية(: الجلسة االفتتاحيـة  -   ]10 : 30سعت [ 
 .آيات من الذكر الحكيمتالوة  �
 رئيس محمد ولد عبد العزيزلمة فخامة الرئيس ك �

 ورئيس الدورة العادية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 .لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) 27(
الجمهورية اإلسالمية يتم تسليم الرئاسة من [ 

  .]المملكة األردنية الهاشمية إلى الموريتانية
 الملك عبد اهللا الثاني ابن صاحب الجاللة الهاشميةكلمة  �

 رئيس الحسين المعظم ملك المملكة األردنية الهاشمية
 . والعشرين للقمة العربيةالثامنةالدورة العادية 

األمين العام لجامعة السيد احمد أبو الغيط كلمة معالي  �
 .الدول العربية

 :كلمات الضيوف
ن العام لألمم وتيريس األميجكلمة معالي السيد انطونيو  �

 ] دقائق3[  )  حضوره شخصياًفي حال(. المتحدة
 الممثل األعلى –كلمة معالي السيدة فيدريكا موجريني  �

للسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد األوروبي، نائب رئيس 
  ) في حال حضورها شخصياً(المفوضية األوروبية 

 ] دقائق3[            
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  أمانة شؤون مجلس الجامعة



رئيس مفوضية االتحاد  فكيموسى  كلمة معالي �
 ] دقائق3[  ) في حال حضوره شخصياً(.االفريقي

 األمين العاميوسف بن احمد العثيمين  معالي السيدكلمة  �
 )في حال حضوره شخصياً( .لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ] دقائق3[            
 رئيس البرلمان يلممشعل بن فهم الس. دمعـالي كلمة  �

 ] دقائق3[  .)في حالة حضوره شخصياً (العربي

  )علنية(   :جلسة العمل األولى  -   ]12:  00سعت [ 
 .إلقاء كلمات القادة العرب حسب أولوية الطلب �

 ]عند انتهاء الكلمات تتحول الجلسة العلنية إلى جلسة مغلقة[
 .اعتماد مشروع جدول األعمال ومناقشته �
 .اعتماد مشاريع القرارات �
 .اعتماد مشروع إعالن عمان �

احب الجاللة الهاشمية  صمأدبة غداء رسمية يقيمها  -   ]14 : 00سعت [ 

الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة 
 ، والعشرينالثامنة رئيس القمة األردنية الهاشمية

تكريماً ألصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة الدول 

  .والضيوف الوفود ورؤساءالعربية 
  .استراحة  -   ]15 : 00سعت [ 
  )علنية(  :الثانية جلسة العمل  -   ]16:  30سعت [ 

 . العرب حسب أولوية الطلباستكمال كلمات القادة �
  )علنية(  : ةـالجلسة الختامي  -  ] 18 : 00سعت  [

 .عمان إعالن قراءة �
 .اإلعالن عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة �
 .ني والعشرةعالتاس المقبلةكلمة رئاسة القمة العربية  �
لهاشمية الملك عبد اهللا صاحب الجاللة الالكلمة الختامية  �

ة ـ ملك المملكة األردنيمـين المعظـن الحسـالثاني اب
 .ورئيس القمة الهاشمية

 وزير الخارجية أيمن الصفديالسيد المؤتمر الصحفي لمعالي   -   ]18 : 30سعت [ 

 السيد ، ومعاليوشؤون المغتربين للمملكة األردنية الهاشمية

  .العربيةالدول ة لجامعاحمد أبو الغيط األمين العام 
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