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 الدكتور/ حممد بن على كومان  معايل
  األمني العام جمللس وزراء الداخلية العرب،            

 

 أصحاب السمو واملعايل وزراء العدل والداخلية العربالسادة ممثلو 
  السيدات والسادة

 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمينها العام  باسم توجهفي البداية أن أ يشرفني    

ة / أحمد ابو الغيط بخالص الشكر والتقدير إلى األمانة العامة لمجلس وزراء الداخليالسيد
الجتماع اللجنة واالجتماعات التحضيرية لالجتماع المشترك العرب على استضافتها الكريمة 

 .لتنظيم هذا االجتماعوعلى الجهود المبذولة  ،لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب
 

 

إننا في الوطن العربي نقف متحدين في وجه اإلرهاب بكل صوره، ومهما كان مصدره، 
وأيا كان انحراف الفكر الذي يحركه، وقد كانت الدول العربية من أوائل الدول التي دعت 

سنة الداخلية العرب  من خالل مجلس وزراءعربية لمكافحة اإلرهاب  استراتيجيةوضع ل
شاملة لمكافحة اإلرهاب سنة سباقة إلى عقد اتفاقية عربية الدول العربية  ، كما كانت1997
ثم اإلتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالتفاقية العربية ، 1998

يز التعاون إقليمية ناجعة لتعز وات توفر أد يوه 2010لمكافحة جرائم تقنية المعلومات سنة 
 اإلقليمي والدولي لمكافحة اإلرهاب.

 
 تعترض التي الصعوبات من العديد العملية، التطبيقات خالل من جليا، ظهرإال أنه 

 تلك أهم ومن بمكافحة اإلرهاب ذات الصلةتنفيذ بنود االتفاقيات القضائية واألمنية العربية 
 تتطلبها التي المدة وطول الدول، نبي والتنسيق االتصال إجراءات وتعقيد صعوبة المعوقات

 والسياسات القانونية باألنظمة المتعلقة الفنية المشكالت من للعديد باإلضافة اإلجراءات، تلك
 التي الثغرات يوفر مما اإلرهابية، العناصر ومرونة حركة بسرعة مقارنة والتشريعية، الجنائية
خفاء بالهروب لهم تسمح تالف وا   . األدلة وا 
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عقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية طرح مجلس وزراء الداخلية العرب فكرة ومن هنا  
ينظر في تفعيل االتفاقيات األمنية والقضائية وباألخص االتفاقية والعدل بالدول العربية 

العربية لمكافحة اإلرهاب على أن يعقبه اجتماعات تحضيرية لكبار المسئولين لممثلي 
مجلس وزراء وزراء العدل والداخلية في الدول العربية، وقد رحب  أصحاب السمو والمعالي

 .باالقتراحالعدل العرب 
 

ة لمجلس وزراء وبالتنسيق بين األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب واألمانة العام
لممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء  ةتحضيري ت ثالث اجتماعاتانعقد الداخلية العرب
شكل االجتماع كما  االتفاقيات العربية،تلك ية في الدول العربية لتفعيل العدل والداخل

التحضيري الثالث لجنة مشتركة من أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ومن يرغب 
لدراسة االتفاقيات واالستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب الصادرة من الدول 

المشترك ألصحاب إلعداد لالجتماع لكخطوة أخيرة  ي المشتركعن مؤسسات العمل العرب
 .السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية العرب

 

 السيدات والسادة
 

ألمانيية العاميية لمجلييس وزراء الداخلييية العييرب لمييا ا أود فييي الختييام، أن أعييرب عيين شييكر
لجامعيية الييدول  ين العييام، ناقال إليييكم اهتمييام معييالي األمييبذلته من جهود في اإلعداد لالجتماع

صيييحاب المشيييترك أل جتمييياعالا لنتائجيييه والتيييي سيييتنعكس فييييمترقبيييا و  عهيييذا االجتمييياب العربيييية
بييالتوفيق االجتميياع ا ، متمنيا أن تكلل أعمال هييذداخلية العربالسمو والمعالي وزراء العدل وال

سييوده لغيية تحقيق ما نصبو إليه جميعا من خلق وطن عربي خال من العنف واإلرهاب توالى 
 التسامح، وفي ظل تحقيق العدالة واحترام حقوق اإلنسان وكرامته.

  


