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فخامة الرئيس كاغامي،
معايل الوزير هاريرميانا،
السيدة الرئيسة،
حضرة املفتش العام غاسانا،
أصحاب السعادة،
السادة أعضاء اللجنة التنفيذية،
حضرات رؤساء أجهزة الشرطة ورؤساء الوفود ورؤساء املكاتب املركزية الوطنية،
ممثلي املنظمات الدولية والشركاء والوكاالت املراِبة الكرام،
الزمالء الكرام يف اإلنرتبول،
الضيوف الكرام،
سيدايت وساديت،
 ،Buenos Dias ،Bonjour ،Good morningالسالم عليكم.
يتشــرف اإلنرتبــول ،الــذه يســتلهم مسـ ة النمــو والت ــدم احلثيثــة الـ ســلكتها روانــدا ،بافتتــاح الــدورة ال ـ  84جلمعيت ـ
العامة اليوم يف كيغايل حبضور هذا العدد من املندوبني الرفيعي املستوى.
فخامة الرئيس كاغامي ،نُظمت هـذ اجلمعيـة العامـة الـ تكرمـت روانـدا باستضـافتها حبيـت تفـت آفاِـا عامليـة فعليـة
للعمل الشرطي يف ال رن احلاده والعشرين .وحيضرها ما ي ارب  700مندوب من حواىل  145بلدا ومنظمة دولية.
ومثلما أن الدول الناجحة تتكيف بشكل مستمر مع األوضاع املع دة واملتغ ة يف العـام ،يتعـني علـ ِـوات الشـرطة
التحلي ب درة كب ة عل االبتكار من أجل التصده للتهديدات ال تطرحها اجلرمية العابرة للحدود.

ويتجسد حس االبتكار هذا بشكل جلي يف سياسـات النمـو الـ تنتهجهـا روانـدا ،مسـتندة بـذل إىل إدارة رشـيدة
وهنج مشويل يركزان دائما عل اإلنسان.
ويشكل ’’مد يد العون‘‘ لآلخرين جزءا من الث افة الرواندية ،وِد ملست ذل بنفسي .فالناس يف هذا البلـد ،علـ
ما يبدو ،مشغولون عل الدوام ويسعون باستمرار إىل حت يق هدف ما.
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وعل ـ غ ـرار ذل ـ  ،يركــز اإلنرتبــول أيضــا عل ـ مــد يــد العــون ألجهــزة إنفــاذ ال ــانون يف بلدان ـ األعضــاء  -أه ت ــد
اخلدمات إليها  ،-وإشراكها بشكل دائم ،يف الوِت نفس  ،يف عملي اختاذ ال رار واحلوكمة.
وخــالل األشــهر ال ـ  12املاضــية ،أه العــام األول مــن واليـ  ،هيمنــت املســائل األمنيــة عل ـ وِــائع السياس ـة العامليــة
ف د تعم ت النزاعات ال تشهدها بعض مناطق العام؛ وم ترتاجع التهديدات اإلجرامية بل تعـددت جوانبهـا أكثـر
من ذه ِبل.
ومع تزايد الرتابط يف عصرنا الرِمي هذا ،حيت تواصـل اجلرميـة فـر نفسـها كظـاهرة عامليـة ،متـس احلاجـة ملواجهتهـا
عرب تعبئة أطراف عديدة.
لذا ،من األمهية مبكان أيضا أن تشارك البلـدان األعضـاء يف اإلنرتبـول ،عـرب ِادهتـا السياسـيني وبُناهـا الوزاريـة وأجهـزة
إنفاذ ال انون لديها ،يف إرساء تعاون متعدد األطراف.
ويش حضور فخامة الرئيس كاغامي ومعايل الوزير هاريرميانا اليوم هنا إىل مدى األمهية ال يولياهنا هلذا التعاون.


ومــا فت ـ اإلنرتب ــول يســع مــن خــالل أنشــطت األساســية إىل حت يــق الغايــات نفســها ال ـربط بــني أجه ــزة الش ــرطة،
وتســهيل تبــادل املعلومــات ،والتــدريب وبنــاء ال ــدرات ،وتــوف الــدعم التحليلــي والعمليــايت .ولبلــو هــذ األهــداف،
تعتمد املنظمة عل الدعم الراسخ الذه توفر هلا املكاتب املركزية الوطنية.
ولكن التوِعات املتعل ة بال درات الشرطية للمنظمة آخذة يف التنامي.
ويطرح هذا األمر مسائل بالغة األمهية تتعلق بنوع األنشطة ال ينبغي إدراجها يف أولويات املنظمة ،وبكيفيـة متويلهـا
يف عام يُنتظر في من التعاون الشرطي الدويل أن يوفر حلوال عاملية بينما يفت ر إىل املوارد الضرورية لذل .
لذا ،وعلـ غـرار عمليـة التشـاور الـ أجرهتـا روانـدا يف عـام  2000علـ مـدى  3سـنوات ب يـادة الـرئيس كاغـامي مـن
ـت يف بدايــة هــذا العــام عمليــة تغي ـ عل ـ نطــاة املنظمــة ككــل ُدعيــت
أجــل حتديــد ’’رؤيتهــا لعــام  ،‘‘2020أطل ـ ُ
’’.‘‘INTERPOL 2020
وِد ُوضع احلوار املتعدد األطراف مع البلدان األعضاء الـ  190يف ِلب مشـروع  ،INTERPOL 2020مـن أجـل فهـم
احتياجات هذ البلدان وتلبيتها عل حنو أفضل .ويوفر اإلنرتبـول املنتـدى احليـاده هلـذا النـوع مـن احلـوار بـني بلدانـ
األعضاء ،باالستناد إىل الث ة املتبادلة.
ويتضمن مشروع  INTERPOL 2020أيضا االطالع عل ممارسات مبتكرة يف جمـال العمـل الشـرطي ،مـن طـراز تلـ
ال ـ ـ يطب ه ــا جه ــاز الش ــرطة الوطني ــة يف روان ــدا م ــن خ ــالل املب ــادرات ال ـ ـ يطل ه ــا كالعم ــل الش ــرطي اإللك ــرتوي
( )e-policingأو النموذج اجلامع .Isange One Stop Centre
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واجلهود ال تبذهلا رواندا ملكافحة اجلرائم اجلنسانية يف براجمها احلكومية وتعزيز املساواة بني اجلنسـني فيهـا يف الوِـت
نفسـ  ،أو تركيزهــا علـ بنــاء ِــدرات ِـوات الشــرطة لــديها مــن أجــل التصــده جلـرائم العصــر احلــديت ،تــنم يف الواِــع
عن تفك استباِي .وِد استفادت اللجنة التنفيذيـة لإلنرتبـول مـن هـذ التجربـة ومـن هـذا النـوع مـن األفكـار الرائـدة
خالل والية السيد غاسانا ،املفتش العام للشرطة يف رواندا ،كمندوب عن أفري يا لديها.
والواِــع أن هنــاك العديــد مــن الــدروس ال ـ ميكــن استخالصــها مــن جتــارب أجهــزة إنفــاذ ال ــانون يف مجيــع البلــدان
األعضــاء يف اإلنرتبــول ويف خمتلــف أحنــاء العــام ،س ـواء تعلــق األمــر بكيفيــة التصــده لإلرهــاب أو إنفــاذ ال ــانون يف
املدن العمالِة.


ويف اخلت ـ ــام ،أن ـ ــا م تن ـ ــع ب ن ـ ـ ينبغ ـ ــي للتع ـ ــاون الش ـ ــرطي ال ـ ــدويل تعزي ـ ـز ح ـ ــس االبتك ـ ــار وإدراج ـ ـ يف عملي ـ ــة تط ـ ــور
االسـ ـرتاتيجي .فف ــي ع ــام دين ــاميكي يش ــهد تغـ ـ ات دائم ــة تُع ــزى إىل التهدي ــدات املع ــدة كاجلرمي ــة الس ــيربية م ــثال،
سيخضع عمل موظفي الشرطي لتحوالت أساسية يف الع د امل بل وما بعد .
وال ش ـ أن ــة دورا أهــم ميكــن لإلنرتبــول أن يؤدي ـ يف هــذا اإلطــار ويبحــت إمكانيــة التواصــل مــع أوســا أخــرى
واالســتفادة منهــا .ويشــمل ذلـ ال طــاع اخلــا  ،لالطــالع علـ كيفيــة تعامــل الشــركات مــع الواِــع املتغـ وتكييــف
مناذجها من أجل احلفا عل فائدهتا.
العام للشرطة غاسانا،

فخامة الرئيس كاغامي ،معايل الوزير هاريرميانا ،سيادة املفو

باسم البلـدان األعضـاء يف اإلنرتبـول ،اححـوا يل أن أعـرب عـن امتنـاي العميـق الستضـافتنا مجيعـا هنـا يف روانـدا .وال
أســتغرب شخصــيا الرتحيــب احلــار الــذه نل ــا هنــا ،إذ إن هــذ هــي زيــاريت الثالثــة إىل روانــدا ،وحســن الضــيافة الـذه
أل ا فيها كل مرة يرتك أثرا عمي ا يف نفسي!
!Murakoze
شكرا إلصغائكم.
-----
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