jkhjgh

كلمة افتتاحية
يلقيها
املفوض العام إميانويل غاسانا
املفتش العام للشرطة ،رواندا

الدورة الـ  84للجمعية العامة لإلنتربول

 2تشرين

الثاني/نوفمبر 2015

كيغالي (رواندا)

املفوض العام إميانويل غاسانا
الدورة الـ  84للجمعية العامة لإلنرتبول

فخامة رئيس مجهورية رواندا،
معايل الوزراء،
حضرات رؤساء أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية األخرى،
حضرات أعضاء السلك الدبلوماسي،
املندوبون الكرام،
سيدايت وساديت،
صباح اخلري،
ولومبي ــا ،اخت ــريت روان ــدا لتُع َق ــد فيه ــا دورة
خ ــال ايمعي ــة العام ــة الس ــنوية لإلنرتب ــول ال ــك عق ــدت اب ــل ع ــام
ايمعيــة اــلا العــامر وأُاـ عـر ملــك العــام املا ــي مونــا و ،عنــدما حمينــا بشــرص اســتام علـ ا نرتبــول بوصــفنا البلــد
التــايل الــلض سيستضــي هــلل الــدورةر ونــود أن نرحــمج بك ـ مجيعــا وأن نشــكر الــدول األعضــاء ا نرتبــول الــك
أو لت إلينا تنمي هلل ايمعية العامةر
فخامة الرئيس ،حضرات املندوب  ،سيدايت وساديت،
رواندا عضو فاعـل وملتـزم مـع أعضـاء ا نرتبـولر ولقـد عملنـا سـوية خـال األعـوام القليلـة املنصـرمة لتنمـي عـدد مـع
األحداث البارزة الك مشلت ،مجلة أمور ،بناء القدرات ،ومتاريع حما ـاة إاليميـة ،ومـامترات دوليـة ،و ـات توعيـة
ملنع ايرمية ،وغري ملكر
ودعمــا اــلل املبــادرات ،أعــارت روانــدا ا نرتبــول
العامل و مناصمج عدةر
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ــابش طــرطة رفيــع املســتوى للعمــل مــع املنممــة

طــأ أءــاء

وا عدم ا نرتبول الدع أيضا لقوات الشرطة الوطنية الرواندية ،إم جهز حدودنا بإمكانات الوصول إىل اواعد بيانـات
وأدوات طرطية حيوية ،وأصبحنا بفضل ملك أ ثر ادرة على ش اجملرم وتوايفه ر


عل ــى س ــبيل املث ــال ،عامل ــت روان ــدا من ــل ع ــام  2009م ــا يزي ــد عل ــى  36اض ــية ا ــار بالبش ــر ،مشل ــت
 153حية مع بلدان خمتلفةر



خــال العــام املنصــرم ،امنــا بتوايـ  10متجـريع باملخــدرات عــد الــدود الوطنيــة ،واســرتداد  20مر بــة
مسرواة مع بلدان جماورةر



واألمــر الــلض يتسـ ببرييــة بــرية بالنســبة لروانــدا هــو تعــاون ا نرتبــول معهــا صــدار  300نشــرة ـراء
جرائ ا بادة ايماعية املرتكبة عـام  1994ـد التوتسـير وجـرى توايـ
فاريع مطلوب
بشبن ع
عشرات املشبوه منل ملك ال وتسليمه إىل العدالةر
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وبالطبع ،ال تزال مثة صعوبات أمام التصدض للجرائ عد الوطنيةر وءع نتطلع إىل مواصلة التعاون
الشرطية وتبادل املعلومات والتوصل إىل سبل جديدة ملواجهة التحديات األمنية يدا بيدر

بنـاء القـدرات

فخامة الرئيس ،املندوبون الكرام،
يطيــمج يل اخلتــام أن أتوجــل بالشــكر إىل فخامــة ال ـرئيس بــول اغاميــل ،ــي الشــرص اليــوم ،اللتزامــل الشخصــي
وتوجيهاتــل ودعمــل يميــع جهودنــا املبلولــة مــاح هــلل ايمعيــة العامــةر وأطــكر جزيــل الشــكر أيضــا األمانــة العامــة
لإلنرتبول وأخويت وأخوايت رؤساء الشرطة للتعاون والشرا ة الراسخ القائم بيننار
وأطكر

صغائك ر
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