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باســو روانــداة وشومــة ومســعصاة وبــايلي مسخأــياة يمجيــيف ب دن دروــيف بشــو مجيعــا
مثمرة وطيصة ربوعه.
و نه لشرف لنا دن تُعقد اجلمعية العامة لإلنرتبول

بلدنا ونششركو على اختيار كيغاب مشانا النعقادها.

وايلحـوا ب دياـا دن دغتـنو هـ ه الفرصـة ععـرع عـق تقــدير روانـدا للتعـاون الراسـا الـ
السنني.
واعمق هو عماد كل مسيء .وعندما ينهارة تشون التشاليف باهظة :خسائر
و املؤسسات العامةة وركود اال تأاد.
ولقــد اختانــا اهنيــار اعمــق ب س ـود وانصــه
اعمامية ملاكينة اإلبادة اجلماعية.

بلــدنا ودن دمتــك لشــو امــة

مجعهـا بـاإلنرتبول علـى مــر

اعرواحة واهنيار الثقة داخـل اتتمـ

روانــدا وي ـ كانــق ـوات دمــق ه ـ ا الصلــد

اك الو ــق

وايلح ـوا ب دن دعــرع لإلنرتبــول عــق عرفاننــا اخلــال مل ـا يص لــه مــق هــود م وقــة الفــاريق املمجلــوبني
اإلبادة اجلماعية روانداة و نأاف الاحايا والنا ني  -بالرغو مق و ود الشثري مما يلزم جنازه.

الوا هــة
ـرائو

وال يزال الشثري مق دولئـ الفـاريق دوـرارا ويتعـني علينـا مواصـلة العمـل مـ اإلنرتبـول واتتمـ الـدوب لاـمان وقـا
احلق.
و السنوات احلادية والعشريق املاضيةة عملق رواندا على بناء مؤسسات فاعلة ائمة على احلوكمة تركـز اهتمامهـا
على املواطق .و ودى ه ه املؤسسات هي الشرطة الوطنية الرواندية حتديدا اليت حتتفـل هـ ا العـام بالـ كرى اخلامسـة
عشرة لت سيسها.
نـيف مـ اتتمعـات ايليـة دصـصحق روانــدا
واليـومة بفاـل ـوات الشـرطة احلديثـة العهـد هـ هة الـيت تعمـل نصـا
دود دكثر اعماكق دمانا العاملة وميشق فيها ملواطين ه ا الصلد السعي وداث حتول ا تماعي وا تأاد .
ومبقدور الشرطة الوطنية الرواندية دياا دن تسهو بفعالية

مهمة اإلنرتبول

امة عامل دكثر دمانا.

وتتيح العوملة فرصا كثرية للتقدم والتمجور .ولشق تزايـد الـرتابط بـني بلـدان العـامل يقـرتن دياـا مبخـاطر راميـة متفا مـة
تتجاوز احلدود الوطنية هل ه الصلدان.
وبســصيف طصيعــة هـ ه اجلـرائو حتديــداة ال ميشــق ع بلــد موا هــة التحــديات النامجــة عنهــا مبفــرده .وعلينــا العمــل معــا
بششل وثيق ه ا اتال.
وهنا تتجلى براعة اإلنرتبول.
فــاإلنرتبول كــان ــادرا عكثــر مــق ــرن علــى التشيـف مـ تغــري اعزمــة وتشملــة اجلهــود املص ولــة علــى املســتويني الثنــائي
واإل ليمي.
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وتساعد املنظمة بفال درهتا على تصادل املعلومات واختا راءات منسقة سـد الثغـرات الـيت تزدهـر مـق خ هلـا
ل ة جتعل املنظمة العامل مشانا دفال مق خ ل مناء القيو واملعـايري املشـرتكة إلنفـا
اجلرمية الدولية .وباإلضافة
القانون.
واعتماد املنظمة تشنولو يا االتأاالت والشراكات العاملية
وول العامل.
وتدل بنية اإلنرتبول

جمال بناء القدرات ليل الفائدة لعمـل ـوات الشـرطة

ود اهتا على دن لدى كل عاو مق دعاائه ما يقدمه لآلخريق مجيعا.

ويتيح ل ع هزة الشرطة التفاعل مصامسرة

ما بينها على دساس الثقة ووودة اهلدف.

وينصغــي لقـوات الشــرطة الوطنيــة االســتعانة د أــى وــد مـ ه املنظمــة
واحللول املصتشرة بششل استصا ية ال عند و وع اعزمات فقط.
ودخ ـرياة دود دن دن ــوه مبنظم ــي ه ـ ا اال تم ــاع ال ـ
وموا هة سائر التحديات اعمنية املتشعصة.

عملهــا اليــومي ملواكصــة االجتاهــات النامســئة

س ــيعزز ديا ــا هودن ــا اجلماعي ــة ملشافح ــة اجلرمي ــة ع ــا الوطني ــة

واإلنرتبــول من ــو ل يــد للتعــاون الــدوب الفعــال عمومــا .ومبقــدور العــامل دن يــتعلو الشثــري مــق كيفيــة دارة اإلنرتب ــول
لشؤونه :مدوء وفعالية ووفقا لنهج ائو على التعاون.
وكونوا على يقني دن رواندا ستظل مسريشا ديرا بالثقة يلتزم بالسعي لتحقيق اعمق والعدالة
ويسرين اآلن دن دعلق االفتتاح الريلي للدورة الـ  84للجمعية العامة لإلنرتبول.
مسشرا ملشاركتشو و صغائشو.
-----

العامل.

