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  الدول العربية رؤساء وأعضاء وفودالسادة 
  ، السادة اخلرباء

  ،السيدات والسادة 
  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  
  

اب��ة ع��ن مع��الي ا�م��ين الع��ام الس��يد/ أحم��د ونيجامعة الدول العربي��ة  سمبايسعدني 

ظ��اھرة بش��أن الورش��ة العربي��ة الثالث��ة ف��ي بالس��ادة المش��اركين أن أرح��ب أب��و الغ��يط 

وتكنولوجي���ا  ا�جتم���اعيالمق���اتلين ا�رھ���ابيين ا�جان���ب لوس���ائل التواص���ل  اس���تغ	ل

ھم آمل��ين ف��ي أن تس�� رح��اب جامع��ة ال��دول العربي��ة،ف��ي  المعلومات لتجنيد مقاتلين جدد

للتھدي��د ال��ذي تش��كله ظ��اھرة المق��اتلين  والقض��ائي نونيق��افھ��م الالالورش��ة ف��ي تعزي��ز 

  ا3رھابيين ا�جانب في المنطقة العربية.

ھذه الورشة في وقت مھم وحس��اس يم��ر ب��ه الع��الم عام��ة والمنطق��ة العربي��ة تنعقد 

ائي وم��ن المس��تقر علي��ه أن التع��اون القض��تن��امي التنظيم��ات ا:رھابي��ة ف��ي ظ��ل خاص��ة 

أص��بح ض��رورة  الظ��اھرةوا�مني على المستوى العرب��ي وال��دولي للتص��دي لمث��ل ھ��ذه 

  قصوى.

  أصحاب السعادة
  ، السيدات والسادة     

  

امعة ال��دول العربي��ة بقل��ق ش��ديد ب��روز ظ��اھرة ت��دفق المق��اتلين ا3رھ��ابيين تتابع ج

 تح��رصكم��ا وحجم المش��كلة الت��ي تش��كلھا ھ��ذه الظ��اھرة ا�جانب على المنطقة العربية 

ف��ي القم��ة ق��ادة ال��دول العربي��ة  فق��د دع��امجلس ا�من في ھذا الشأن، على تنفيذ قرارات 

ف��ي الق��رار وتحدي��دا  29/3/2017العربية المنعقدة بالمملك��ة ا�ردني��ة الھاش��مية بت��اريخ 

ت���دابير وإج���راءات أمني���ة وقض���ائية لمن���ع  تخ���اذإالمجتم���ع ال���دولي إل���ى  )690(رق���م 

ن ا3نتقال الى مراك��ز الص��راع والحيلول��ة دون س��فرھم وتق��ديمھم ا3رھابيين ا�جانب م

  للعدالة.
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  ،السادة السيدات و

تس��عى التنظيم��ات ا:رھابي��ة إل��ى توظي��ف جمي��ع التقني��ات الحديث��ة والتكنولوجي��ا 

مجلسي وزراء الع��دل والداخلي��ة الع��رب عتماد المتطورة لتحقيق أھدافھا ومن ھنا جاء إ

م��ن  تعبي��ر مھ��موھ��ي  H2010تفاقي��ة العربي��ة لمكافح��ة ج��رائم تقني��ة المعلوم��ات س��نة ل

إس��تخدام تكنولوجي��ا خط��ورة حجم التحديات الت��ي تفرض��ھا إدراكھا لعلى  الدول العربية

أھ��دافھا تحقي��ق حيث تعمل من خIلھ��ا عل��ى رھابية التنظيمات ا3ومات من طرف المعل

  ومخططاتھا ا3رھابية.

ة ال��دول العربي��ة أن أب��رز التح��ديات الت��ي س��تواجھھا نظ��م العدال��ة ت��رى جامع��كما 

الجنائية للتصدي للتھديد الناشئ عن ھ��ذه الظ��اھرة ھ��و أن م��ن يس��افرون لIنخ��راط ف��ي 

صفوف تلك الجماعات ھم في كثير من ا�حي��ان أش��خاص ل��يس ل��دى الس��لطات ا�مني��ة 

وھ��و تحاي��ل التنظيم��ات كم��ا أن ھن��اك تح��دي آخ��ر قض��ائية أي��ة معرف��ة س��ابقة بھ��م، وال

  مواقع التواصل ا:جتماعي. استخدامشروط ا:رھابية على 

ومن��ع اس��تخدامھا مواجھة التنظيمات ا:رھابي��ة أن التجارب العملية أثبتت أن كما 

تتج��اوز ق��درات ف��ي جرائمھ��ا ا:رھابي��ة لشبكة ا3نترنت ووس��ائل التواص��ل ا:جتم��اعي 

والمنظم��ات  م��ن التع��اون والتنس��يق ب��ين ال��دولمزيدا  يتطلب بل أصبح ،الدولة بمفردھا

  .المعنية بتوفير خدمة ا:نترنت والمؤسسات الدولية

م��ل ع��ن ظ��اھرة العدي��د م��ن ورش العتنظيم بجامعة الدول العربية ھنا قامت  ومن

 ب��ين ال��دول تبادل التجارب الناجح��ةوھذا 3تاحة الفرصة لالمقاتلين ا3رھابيين ا�جانب 

الوص��ول لرؤي��ة عربي��ة بش��أن م��ن أج��ل تي الورش��ة العربي��ة الثالث��ة ، وتأھذا المجالفي 

  .ھذه الظاھرة
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  السيدات والسادة،، 
  

أتقدم بعظيم التقدير للمشاركين بھذه الورشة سواء ال��ذين تق��دموا بورق��ة في الختام 

علمية أم من سوف يشاركونا بم��داخIتھم والت��ي ب��I ش��ك س��وف تث��ري عملن��ا ھ��ذا كلن��ا 

ل ھ��ذه الورش��ة منطلق��ا جدي��دا لتع��اون متواص��ل وبن��اء للمس��اھمة ف��ي رج��اء ف��ي أن تش��ك

 لتنظيم��ات ا:رھابي��ةا اس��تغIلتطويرالقدرات الوطنية للدول العربية في مجال مكافحة 

  .ا:جتماعي لوسائل التواصلشبكة ا3نترنت و
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