
 

 
 

  كلمة
 سعادة السفري / د. فاضل حممد جواد 

  القانونية الشؤون قطاع رئيس - املساعد العام األمني
 العرب العدل وزراء جمللس الفنية األمانة رئيس

 
 

للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل  األخير االجتماع  انعقاد بمناسبة
اقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في والداخلية في الدول العربية لدراسة االتف

 الدول العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمانة العامة
 م22/2/2018 -21

 



 2 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ـــ
 
 بالدول العربية  خبراء وممثلي وزارات العدل والداخليةادة الس

 البرلمان العربي  السادة أعضاء وفد

 الحضور الكرام

 

 كاتهالسالم عليكم ورحمة هللا وبر

 
بمناسـبة  بيــ  العــرب العربيــة الــدل  جامعـة رحاب في بكم أرحب أن يسعدني

للجنــة المرــتركة مــن خبــرا  لممالــي للارا  العــد   لاألخيــر الرابــ  االجتمــا  انعقــاد

لالداخلية في الدل  العربية لدراسة االتفاقية العربية لتنظيم ألضا  الالجئين في الـدل  

 .العربية

له ميكم جميعـا  لمـا تكبـدتأتلجـ  بالرـكر لالتقـدير  لـأن هذا المقام  كما يسعدني في

اربيــة  باتفاقيــةألجــ   نجــال ممــامكم القلميــة لالمتمالــة فــي الخــرل  مــن انــا  الســفر 

خ ــل  التــي تعــد فــي التيــدا لظــاهر  تــدفن الالجئــين بــين األق ــار العربيــة  ل تســاهم 

مـااي للماليـين مـن أبنـا  أمتنـا هامة نحـل تـدارم مخـا ر لتحـديا  حركـة النـلل  الج

 .العربية نتيجة لما ترمده بعض دللنا العربية من نلااا  مسلحة لامليا   رهابية 

 السيدات والسادة 

 

 ن أهم ما يرغ  با  العـالم أجمـ  بمختلـؤ ماسسـات  لتنظيماتـ  لهيئاتـ  لأفـراده 

 ى ذ ينبغـي الـ    مركلة تدفن الالجئـين العـرب بمقـاييم لـم ترـمدها األلفيـة الجديـدهل 

سمح أللمة  نسانية االميـة ت ا لمذه التحذيرا   لأن المجميعا  ادم تجاهلالدل  العربية 

خــال  خبــرا  ذلا  مــن   اغيــة بــتن تترــك   لال بــد مــن البحــر اــن حلــل  جذريــة

تتضـمن   العـرب قلية لحـ  مرـكلة الالجئـيناربية  اتفاقيةلهذا يت لب لض    بيير 

نكرـافا  للمخـا ر  ن بالتقدم ب لبا  لجلئمم  ل ااد  تـل ين األكاـر لالجئي أحكاما  تسمح
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  ل السـما  بلـم رـم  قب  اآلخرين  لالعم  الى فتح  رن آمنة  لـى مـالذا  الالجئـين

العائال  لجم  األرخاص بتهاليمم  لمنح الالجئين تتريرا  دخل  حتى ال ينفقـلا كـ  

ما لديمم ليتعرضلا لخ ر المـل  غرقـا  لهـم يحـالللن الليـل   لـى األمـان  لتـلفير 

 لغيرها . أساسيا  الحيا  الكريمة لمم من قبي  التعليم لالرااية اليحية

 السادة الحضور

للجنـة المرـتركة مـن خبـرا  لممالـي للارا  العـد   األخيرعقد االجتما  يناليلم 

لالداخليــة فــي الــدل  العربيــة لدراســة ااالتفاقيــة العربيــة لتنظــيم ألضــا  الالجئــين فــي 

لبدال  مرتركة من قب  األمانـة العامـة لجامعـة الـدل  العربيـة  ق ـا     الدل  العربية

لمجلــم للرا  العــد  العــربأل   لاألمانــة العامــة  األمانــة الفنيــة -الرــالن القانلنيــة 

 .لمجلم للرا  الداخلية العرب

أل اليـادر بتـاري   33د  - 1118 تنفيذا  لقرار مجلم للرا  العد  العـرب رقـم 

   لالذا نص في فقرت  الاانية الى :23/11/2017

خبةراء وممثلةي وزارات العةدل  المكونةة مةنعقد اجتماع أخير للجنةة المتةتركة 

االتفاقيةةةة العربيةةةة لتنضةةةيم أوضةةةاع متةةةروع  لدراسةةةة لداخليةةةة فةةةي الةةةدول العربيةةةةوا

وذلة  فةي ضةوء المالحضةات الةواردة مةن الةدول العربيةة   الالجئين في الدول العربيةة

 وعرض نتائج اجتماعها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة القادمة.

ة  لاـــالاابـــالقرا    ب لذلـــم بعـــد  حا ـــة أيـــحاب المعـــالي للرا  العـــد  العـــر 

 اجتمــااكمفــي  ليمــا  تمباليــيغة التــي تليــلللمرــرل   االتفاقيــة التليــيا  الختاميــة ل

 الى:لالتي ني    23/10/2017ــــ  22بالقاهر  خال  الفتر  من  المنعقد الااني

العربيـــة الخايـــة بتلضـــا   االتفاقيـــةلييـــبح ا  االتفاقيـــةتعـــدي  مســـمى مرـــرل   -1

 العربية .الالجئين في الدل  

ــى مرــرل   -2 ــة ال ــةالملافق ــدل   االتفاقي ــي ال ــين ف ــة الخايــة بتلضــا  الالجئ العربي

 العربية  القرا   الاالاةأل بالييغة المرفقة.
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العربيـة الخايـة بتلضـا  الالجئـين فـي الـدل  العربيـة  لـى  االتفاقيـةرف  مررل   -3

التمــا  لــى   لكــذلم  حالاتمادهــامجلــم للرا  العــد  العــرب فــي دلرتــ  القادمــة 

 .الاتمادهالمجلم للرا  الداخلية العرب في دلرت  القادمة  العامة األمانة

 االجتمـا أن يكلـ  هـذا  المـللى اـل لجـ  راجيـا  بالحضلر أجدد ترحيبي لأخيرا  

حســب القــرار األخيــر  لالتفاقيــةلقــرا   أخيــر  بــالتلافن الــى الخــرل  بيــياغة نمائيــة 

  .ب أليحاب المعالي للرا  العد  العر

 

 وفقكم هللا وسدد خطاكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


