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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ـــ
 
 بالدول العربية  خبراء وممثلي وزارات العدل والداخليةادة الس

 البرلماان العربااي والميوااية الساامية للماام المتحادة ل اا ون الساادة أضاااء ويااد 
 الالجئين 

 
 الحاور الكرام

 

 السالم ضليكم ورحمة هللا وبركاته

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

للجنـة المتــمركة مـن يبــرال لمم لـي للارا  العــد   لـ  لاخييــرإنعقـاد  اججممــال ال ا

ة لمنظيم ألضال الالجئين في الـدل  لالدايلية في الدل  العربية لدراسة االمفاقية العربي

 .العربية

يكم جميعاً لما مكبدمله مـن أملجه بالتكر لالمقدير إلأن كما يسعدني في هذا المقام 

 خج  إنجـال ماـامكم القلميـة لالممم لـة فـي اليـرلا بةمفاقيـة عربيـة مسـاهم عنال السفر 

يطـلة هامـة نحـل ي معـد المفي المصدي لظاهرة مدفق الالجئين بين اخقطار العربية ، ل

مدارك مياطر لمحديا  حركة النللح الجماعي للماليين من أبنال أممنا العربيـة نميجـة 

 .لما متاده بعض دللنا العربية من نلاعا  مسلحة لعمليا  إرهابية 

 السيدات والسادة 

 

إن أهم ما يتغ  با  العـالم أجمـب بميملـؤ ماسسـامه لمنظيمامـه لهيئامـه لأفـراده 

 ىإذ ينبغـي علـ ،لة مدفق الالجئـين العـرب بمقـاييم لـم متـادها اخلفيـة الجديـدة متكهل 

سمح خلمـة إنسـانية عالميـة ما لاذه المحذيرا ، لأن الاجميعاً عدم مجاهلالدل  العربية 

يال  يبـرال ذلي  بصـيرة من  طاغية بأن ممتك ، لال بد من البح  عن حلل  جذرية

ممضـمن أحكامـاً ، العرب  قلية لح  متكلة الالجئينإمفاقية عربية لهذا يمطلب لضب  ،

نكتــافاً للميــاطر قبــ  إلالجئــين بالمقــدم بطلبــا  لجــلئام، لإعــادة مــلطين اخك ــر  مســمح

اآليــرين، لالعمــ  علــى فــمح طــرق المنــة إلــى مــالذا  الالجئــين ، ل الســماح بلــم تــم  
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العائال  لجمب اختياص بأهاليام، لمنح الالجئين مأتيرا  ديل  حمى ال ينفقـلا كـ  

ما لديام ليمعرضلا ليطر المـل  غرقـاً لهـم يحـالللن اللصـل  إلـى اخمـان، لمـلفير 

 لغيرها . الكريمة لام من قبي  المعليم لالرعاية الصحيةأساسيا  الحياة 

 السادة الحاور

للجنـة المتـمركة مـن يبـرال لمم لـي للارا  العـد   اخييرعقد االجممال اليلم ين

لالدايليــة فــي الــدل  العربيــة لدراســة ااالمفاقيــة العربيــة لمنظــيم ألضــال الالجئــين فــي 

مانـة العامـة لجامعـة الـدل  العربيـة  قطـال لبدعلة متمركة من قب  اخ،  الدل  العربية

اخمانــة الفنيــة لمجلــم للرال العــد  العــربة ، لاخمانــة العامــة  -التــالن القانلنيــة 

 .لمجلم للرال الدايلية العرب

منفيذاً لقرار المكمـب المنفيـذي لمجلـم للرال العـد  العـرب ليأمي هذا اججممال  

ــاري   ، المنعقــدفــي إجمماعــه الســمين ة 892رقــم   ، لالــذي يــنص فــي  17/5/2017بم

ــي  ــرال لمم ل ــة مــن يب ــة المتــمركة المكلن ــر للجن ــد إجممــال أيي ــى عق ــة عل ــه ال اني فقرم

لضـال ا االمفاقية العربيـة لمنظـيم أ  للارا  العد  لالدايلية في الدل  العربية لدراسة

 العـرب ، لذلك بعد إحاطـة أصـحاب المعـالي للرال العـد  الالجئين في الدل  العربيةا

إلياـا  ممبالصـيغة المـي ملصـلللمتـرلل  االمفاقيـة ال انية لالملصيا  اليماميـة بالقرالة 

لالمــي ،  م14/3/2017 -13بالقــاهرة يــال  الفمــرة مــن  المنعقــد فــي إجممــاعكم ال ــاني

ــة  ــب الملافق ــى طل ــة مــن الملصــيا  عل ــرة ال اني ــي الفق ــ  نصــ  ف ــال ال ال ــد اججمم عق

ــة المتــمركة  ــة مــن يبــرال لمم لــي للارا  العــد  لالدايليــة فــي لاخييــر للجن المكلن

الــدل  العربيــة لدراســة مالحظــا  لمرئيــا  الــدل  علــى متــرلل االمفاقيــة، ممايــداً 

 لعرضاا على االجممال القادم لمجلم للرال العد  العرب.

أن يكل  هذا اججممال  المللى عل لج  راجياً بالحضلر أجدد مرحيبي لأييراً 

  .لإلمفاقية لقرالة أييرة اليرلا بصياغة ناائية  بالملافق على

 ويقكم هللا وسدد خطاكم

 والسالم ضليكم ورحمة هللا وبركاته


