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دمتـــك لشـــو   امـــة  باســـو روانـــداة وشومـــة ومســـعصاة وبـــايلي مسخأـــياة يمجيـــيف ب دن دروـــيف بشـــو مجيعـــا   بلـــدنا ودن
 .ة وطيصة   ربوعهمثمر 

   بلدنا ونششركو على اختيار كيغاب مشانا النعقادها. قد اجلمعية العامة لإلنرتبولتُعو نه لشرف لنا دن 

علـى مــر  اإلنرتبولمجعهـا بـلتعـاون الراسـا الـ   ه الفرصـة ععـرع عـق تقــدير روانـدا لوايلحـوا ب دياـا دن دغتـنو هـ 
 .السنني

الثقة داخـل اتتمـ   واهنيار ةا ينهارة تشون التشاليف باهظة: خسائر   اعرواحواعمق هو عماد كل مسيء. وعندم
 .  اال تأادوركود  ةو  املؤسسات العامة

الوا هــة ك الو ــق   نــق  ــوات دمــق هــ ا الصلــد    ا  روانــدا ويــ  كااهنيــار اعمــق ب ســود  وانصــه ولقــد اختانــا 
 اكينة اإلبادة اجلماعية.مل اعمامية

 ـــرائو   الفـــار يق املمجلــوبني وقــة ا يص لــه مـــق  هــود   م ملــاخلـــال   ا ب دن دعــرع لإلنرتبـــول عــق عرفاننــاو وايلحــ
 .بالرغو مق و ود الشثري مما يلزم  جنازه -لاحايا والنا ني  نأاف اماعية   روانداة و  اجلبادة اإل

 وقـا  اـمان لعمـل مـ  اإلنرتبـول واتتمـ  الـدوب لويتعـني علينـا مواصـلة ا الشثري مق دولئـ  الفـار يق دوـرارا لوال يزا
 احلق.

تركـز اهتمامهـا احلوكمة  ائمة على  فاعلة مؤسساتبناء احلادية والعشريق املاضيةة عملق رواندا على  السنواتو  
مسـة اليت حتتفـل هـ ا العـام بالـ كرى اخلاحتديدا . و ودى ه ه املؤسسات هي الشرطة الوطنية الرواندية املواطق على

 ت سيسها.لعشرة 

دصـصحق روانــدا مـ  اتتمعـات ايليـة  نصـا     نـيف  الـيت تعمـلهـ هة احلديثـة العهـد الشـرطة   ـوات بفاـلواليـومة 
  تأاد .السعي     وداث حتول ا تماعي وا فيها ملواطين ه ا الصلد ميشقو  ةدكثر اعماكق دمانا   العاملدود 

 .عامل دكثر دمانا     امةاإلنرتبول  مهمة   بفعالية ياا دن تسهوومبقدور الشرطة الوطنية الرواندية د

متفا مـة    راميـة مبخـاطردياـا  يقـرتن بلـدان العـاملبـني  رتابطالـ تزايـدوتتيح العوملة فرصا كثرية للتقدم والتمجور. ولشق 
 .لصلدان ه اهل الوطنية احلدود تتجاوز

علينــا العمــل معــا و التحــديات النامجــة عنهــا مبفــرده.  موا هــةال ميشــق ع   بلــد ة حتديــداوبســصيف طصيعــة هــ ه اجلــرائو 
 .  ه ا اتال بششل وثيق

 وهنا تتجلى براعة اإلنرتبول.

وتشملــة اجلهــود املص ولــة علــى املســتويني الثنــائي  ف مــ  تغــري اعزمــةكــان  ــادرا عكثــر مــق  ــرن علــى التشيــفــاإلنرتبول  
 واإل ليمي.
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 مـق خ هلـاالثغـرات الـيت تزدهـر  منسقة   سـد راءات على تصادل املعلومات واختا    افال  درهتباملنظمة  وتساعد
نفـا  إلالقيو واملعـايري املشـرتكة العامل مشانا دفال مق خ ل  مناء املنظمة  جتعل وباإلضافة     ل ةاجلرمية الدولية. 

 القانون.

 ـوات الشـرطة لعاملية   جمال بناء القدرات  ليل الفائدة لعمـل واعتماد املنظمة تشنولو يا االتأاالت والشراكات ا
 وول العامل.

 .مجيعايقدمه لآلخريق مق دعاائه ما  بول   ود  اهتا على دن لدى كل عاووتدل بنية اإلنرت 

 .ووودة اهلدف  ما بينها على دساس الثقة مصامسرة ع هزة الشرطة التفاعل  ويتيح  ل 

وطنيــة االســتعانة    د أــى وــد مــ ه املنظمــة   عملهــا اليــومي ملواكصــة االجتاهــات النامســئة وينصغــي لقــوات الشــرطة ال
 اعزمات فقط. عند و وع ة الاملصتشرة بششل استصا ي لواحللو 

ـــ   دنـــوهودخـــرياة دود دن  ـــا اجلماعيـــة مل مبنظمـــي هـــ ا اال تمـــاع ال شافحـــة اجلرميـــة عـــا الوطنيـــة ســـيعزز دياـــا  هودن
 .املتشعصةديات اعمنية سائر التح وموا هة

واإلنرتبـــول منـــو ل  يـــد للتعـــاون الـــدوب الفعـــال عمومـــا. ومبقـــدور العـــامل دن يـــتعلو الشثـــري مـــق كيفيـــة  دارة اإلنرتبـــول 
 التعاون.  ائو على نهجوفقا لو مدوء وفعالية  :شؤونهل

   العامل.والعدالة اعمق  بالسعي لتحقيق يلتزم  ديرا بالثقةمسريشا دن رواندا ستظل وكونوا على يقني 

 للجمعية العامة لإلنرتبول. 84ويسرين اآلن دن دعلق االفتتاح الريلي للدورة الـ 

 شو. صغائو  شاركتشوا ملمسشر 
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