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 الوزير األول باجلمهورية التونسيةدولة السيد يوسف الشاهد 
 

صاحب السمو امللك  األمري عبد العزيز بن سعود بن نايف بن 
 عبد العزيز آل سعود

 وزير داخلية اململكة العربية السعودية
 جمللس وزراء الداخلية العرب 36رئيس الدورة ال

 
 معايل الشيخ د. وليد بن حممد الصمعان  

 السعودية وزير العدل باململكة العربية 
 رئيس املكتب التنفيذي جمللس وزراء العدل العرب 

 

 ،العرب والعدل وزراء الداخلية لسعادةاوأصحاب املعاىل 
فههه نتفأأهههالن زدههها ندعكهههلنت  هههعلنركنأإنهههمن دهههيناعتزههه نتزأههه ت  ن ين  ههه
ردع نت عها نت ذ ن ضلنعن،ن عر عت عاالننتالجأداعنت د أركن ع رتءنت اتخل ة

ن..ننتألدينعتالسأقرترنف ن دأنانت عرب ةعحداةنعرجا نت قانعين

 السيد الرئيس 
نت طب عةن نذتت نعت أها اتت نتألدن ة ن لدخاطر نُزرضة ندنطقأنا ن ت ت ال
نتألخطرنزلىنتإلطالق،نسعتءن نت أها ا نع ظ نتإلرها نهع ن.. تالسأثنائ ة
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ن عنأأث رتأمنت ددأاةنزلىنتسأقرترنت دجأدعاتن دينح ثنجسادةنخسائره
ننجاحاٌتن نأحققت ن قا ن.. ندأعتصلة نأندع ة نزدل ة ندبا رة نزلى عقارأها

نجاحاتننعه  ندعتجهةنهذهنتآلفةنخال نتألزعتلنت داض ة..ند هعاةنف
ن ن.. نتزأ ت  نبك  ننسجلها نكدا نن ضا ن نسج  نعتإلكبار نت أقا ر زظ لنبك 

ننتدأنا نرجا  نقادها نت أ  ن لأضح ات نتألعطاينعدؤدننيعدخلصنا نبأي ي
رهٌينباسأعاتان بنائهان لأضح ةندين جلها،نعت ذعانه نععحاأهانعس ااأهان

نزنها.

نانالنننس نت فض نف نت دعركةنضانتإلرها نإ ىنت دؤسسةنعت حقن ن
نأظ ن ندا نعت  ن عنإ ىنرجا نت عا نعت قانعيناعينغ رهل.. تألدن ةنعحاها..
ت  عع نذتأهانه نخطنت افاعنتألع نف ندعتجهةنهذتنت درضنت خب ث..ن
نعأطع عها..ن نت  عع  نإرتاة نكسر نتإلرها نسعى نأسأهافنجدازات عدا

نعن نت جدازاتنفإينصداتنت دجأدعات، نهذه نأجا نت  عع ، صحتنز تئل
ن.أحق قنغا اأهانت  ر رةزاج ةنزينعننتإلرهاب ةننفسهاندع ع ةنعدرفعضة

ع قع نإنمنبرغلندانأحققنخال نت فأرةنت داض ة..نخاصةنزلىنصع ان
دعتصلةنت قضاءنزلىنت عباءنت ُدسدىنباتزش،نعأطه رنتألرتض نت عرب ةن

ا ُطدأن نةن عنت رضانزدانأحقق،نإذنالن نبغ نت ركعينإ ىنت  ععرنبفدنم..ن
نزدلهان ن سا    نعأطع ر نجلاها، نأغ  ر نت جدازات نهذه نُقارة نف  ن ت  دا
نت أ ن نعت أ رذل نظرعفنتالضطرت  نفإي نع ألسف، ن.. نجا ا ندي  أضر 

نهذهندا ندث  ن أعتجا ن ندساحات نأعفر نت عرب ة ناع نا نبعض نأعتجم  ت ت
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ن ينتقأالعناتزشن نكدا ن.. نالننهاع  باهت جدازاتنت ادع ة دينتألرض،
نب أىن نعأدلؤها نف ها نأع ش ن  ت نال نت أ  نت عقع  ندي نتجأثاثها  عن 

نصنعفنت كرته ةنعت هعسنعت أ اا.
نتإلرها ن ن جدازات نت عصر نهذت ن عفرها نت أ  نتألاعتت ن ي ن خفى عال
نعسائ ن نزلى نتزأداات  نتإلرهاب عي، نأدكي ن قا ن.. نسابق نعقت ن   أفعق
نعأعظ لنقارأهلن نت أجن ا نت رقد ة،ندينأعس عناتئرة تالأصا نعت أكنع عج ا
زلىنأعج منت ضرباتنت دعجعةن..نع قعنزلىنزاأقنهذتنت دجلسنت دعقر،ن

نتأل نتإلرهاب ةنب ق م نت جر دة نف  نت أطعرتت نهذه ندالحقة نعت عا  ، دن 
نتإلرهاب ن نت عق  نُأجار  ندأطعرة ن دن ة نع سا    نجا اة نقضائ ة بأاعتت
نجدازاتن نع ي نخاصة ن.. نبخطعة ناتئدا  نعأسبقم نب  نتإلجرتد ، عت خ ا 

إينتإلرها نأعد نبا أناغلنعت أضافرندعندنظداتنتإلجرتلنت عابرةن لحاعا..ن
عت جر دةنت دنظدةنعجهاين عدلةنعتحاة..نكٌ ندنهدانُ ع  نتآلخرنتإلرها ن

ناتزشنعت قازاةن نحا ة نف  نت أضافر نهذت ن هانا نعقا ن.. نزل م ع أغذى
نف ن نت دنظدة نبا جر دة نترأبطت نت أ  نتإلرهاب ة نت دنظدات ندي عغ رها

نصعرهانت دخألفة.

ع ظ نت عاد نت حاسلنف ندعتجهةنتإلرها نعت جر دةنت دنظدةنرهنا ن
ناتخ نب نت دخألفة نعت دؤسسات نت جهات نب ي نت أنس ق نزلى نت قارة أع   

ت اع ةنت عتحاة،نعب ينت اع نعبعضهانت بعض..نعالن ت تنتالأفاق ةنت عرب ةن
ن ن حأذىنزلىنإدكان ةنأطع رنأعاعينن1998 إلرها نت دعقعةنزال دثاال 
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إقل د نناجحنعددأانف ندجا ندكافحةنتإلرها ..ع حد نتجأدازكلنت  عل،ن
نفرصةنعن نعت عا ، نت اتخل ة نع رتء ن لسااة نت ثا ث نت د أرك نتالجأداع هع

نت أحا اتن ن أدا ىندع نبدا نت عرب ة نعت قضائ ة نتالأفاق اتنتألدن ة  أفع  
نتالجأداعن نهذت ن زدا  نع أضدينجاع  ن.. نت عرب ة ندنطقأنا ت أ نأعجهها
ن..ن ن لدجأدعاتنت عرب ة نح ع ة ن هد ة نُأدث  نت دعضعزاتنت أ  ندي زاات 

نعخاصةنبا نبا ب ر نتإلأجار نجرتئل ن دكافحة نت عرب  ندنا برعأعكع  ت ة
عتألطفا عت ذ ن عانصكا نزرب ا نبا غنتألهد ةن هافن أع   نت أعاعيننت نساء

نعحدا ةن نت خط رة نت جرتئل نهذه نعدكافحة ن دنع نتألطرتف نت اع  ب ي
نضحا اها،نعدسازاأهلندعنكفا ةنكافةنحقعقهلنتإلنسان ة.

نتالأفا ن  ضا  نعهناك نتق ة نع رتزة ننق  ن أنظ ل زضاءنألت عرب ة
نف ها نتالأجار نعدكافحة نعدنع نت ب ر ة نتالأفاق ةننعتألنسجة نهذه عأدث 

نت ضداناتن نععضع نتألدر نهذت نأنظ ل نخال  ندي ن لدرضى نكبرى  هد ة
ن.. نت قانعن ة نبأسه لمنف نإطارندينت  رز ة إ ىنغ رنذ كنديننت كف لة

نت أ نأقعنف نُصل ن دينت قعد نت عرب نبدعناهنتألت دعضعزاتنعت قضا ا
ن.ت  اد 

ن

 السيد الرئيس..
نأصحاب السمو واملعايل الوزراء
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إينتألدين قعنف نت درأبةنتألع ىنزلىن جناةن  ندجأدع..نالنأند ةن
نظ ن نف  نأ اهر ن ي نُ دكي نطب ع ة نس اس ة نح اة نعال ن دي، ناعي دي

نإينتألدينت ذ ننن اهنهعنذتكنت ذ ن قعلن زلىنت فعضىن عنتإلجرتلن..
نعتألدينت ذ ننصبعن ن.. نعتالحأرتف ة نت قانعينبأزلىنارجاتنت كفاءة إنفاذ
نعهذتن ن.. نزلىنأطب قها نع عد  نذتكنت ذ ن أأسسنزلىنت عات ة نهع إ  م
نعضع ةن نع دنحم نتسأثنائ ة ن هد ة نت  عل نتجأدازنا نُ عط  ندا با أحا ا

نخاصةنف ندس رةنت عد نت عرب نت د أرك.

نت نج نك  نألزدا كل ن أدنى ن...إنن  نعت أعف ق نت كب رننال عت  كر
نت د أرك، ن الجأداع نتألزدا  نتحأضاي نزلى نت أعنس ة عالنن لجدهعر ة

ت اكأعرندحدانبينزل نن ألخنت ع    فعأن نف نت خأالن ين أعجمنبا  كرن
نت عر نعن نت اتخل ة ن دجلسنع رتء نت عال نتألد ي نت فن ةنت  ىنكعداي تألدانة

ن.زاتانعأنظ لنتالجأداعإف نزلىنجهاهدان دجلسنع رتءنت عا نت عر ن
ن

نعفقكلنتهللنعساانزلىنطر قنت عا نعتألدينخطاكل،،،
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،،


