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   ،فخامة الرئيس كاغامي

 معايل الوزير هاريرميانا،

 السيدة الرئيسة،

 ،ساناغااملفتش العام حضرة 

 ادة،أصحاب السع

 السادة أعضاء اللجنة التنفيذية،

 رؤساء املكاتب املركزية الوطنية، حضرات رؤساء أجهزة الشرطة ورؤساء الوفود و 

 الكرام، ةبراِ  الوكاالت املو ممثلي املنظمات الدولية والشركاء 

 الزمالء الكرام يف اإلنرتبول، 

 الضيوف الكرام،

 ساديت،و سيدايت 

Good morning، Bonjour ،Buenos Dias.السالم عليكم ، 

جلمعيتــ   84بافتتــاح الــدورة الـــ ، روانــداســلكتها الــ   احلثيثــةمســ ة النمــو والت ــدم يتشــرف اإلنرتبــول، الــذه يســتلهم 
  .الرفيعي املستوىندوبني هذا العدد من امليف كيغايل حبضور  اليومالعامة 

 ةفعليـ ةعامليـ آفاِـاباستضـافتها حبيـت تفـت  روانـدا  الـ  تكرمـت هـذ  اجلمعيـة العامـة نُظمتفخامة الرئيس كاغامي، 
 بلدا ومنظمة دولية.  145 مندوب من حواىل 700ما ي ارب  العمل الشرطي يف ال رن احلاده والعشرين. وحيضرهل

ِـوات الشـرطة يتعـني علـ   ،العـاميف  املتغ ةاألوضاع املع دة و مع بشكل مستمر  تكيفتأن الدول الناجحة ومثلما 
 اجلرمية العابرة للحدود.  تطرحهابتكار من أجل التصده للتهديدات ال  اال عل كب ة ب درة   التحلي

إدارة رشـيدة إىل  ة بـذل سـتندم ،روانـدا تنتهجهـاالنمـو الـ   سياسـات يف هذا بشكل جلي االبتكار حستجسد يو 
   عل  اإلنسان. يركزان دائما هنج مشويلو 

د ملس ،الث افة الروانديةمن  جزءالآلخرين ‘‘ عونيد ال مد’’يشكل و  ، علـ  يف هذا البلـدفالناس . بنفسي ت ذل ِو
 ف ما. حت يق هدإىل  ما يبدو، مشغولون عل  الدوام ويسعون باستمرار
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أه ت ــد   - ألجهــزة إنفــاذ ال ــانون يف بلدانــ  األعضــاء العــونوعلــ  غــرار ذلــ ، يركــز اإلنرتبــول أيضــا علــ  مــد يــد 
ت نفس  ،ها بشكل دائمإشراكو ، -اخلدمات إليها   اختاذ ال رار واحلوكمة.   يف عملي ،يف الِو

ــائع السياســاملســائل األمنيــة علــ  هيمنــت ، مــن واليــ املاضــية، أه العــام األول  12وخــالل األشــهر الـــ  ة العامليــة  ِو
جوانبهـا أكثـر  عـددتت بل وم ترتاجع التهديدات اإلجرامية النزاعات ال  تشهدها بعض مناطق العام؛تعم ت  د ف

  من ذه ِبل. 

مي هذا، حيت  واجهتهـا مل متـس احلاجـةظـاهرة عامليـة، فـر  نفسـها ك اجلرميـةتواصـل ومع تزايد الرتابط يف عصرنا الِر
 .  عديدةأطراف  تعبئةعرب 

ة وأجهـزة ناهـا الوزاريـوبُ  نيِادهتـا السياسـيعـرب  ،لذا، من األمهية مبكان أيضا أن تشارك البلـدان األعضـاء يف اإلنرتبـول
 إرساء تعاون متعدد األطراف.  يف ،إنفاذ ال انون لديها

 ذا التعاون. هل يولياهناال   مهيةاألالوزير هاريرميانا اليوم هنا إىل مدى معايل الرئيس كاغامي و فخامة ويش  حضور 

 

 أجهـــزة الشـــرطة،   الـــربط بـــنيأنشـــطت  األساســـية إىل حت يـــق الغايـــات نفســـهااإلنرتبـــول يســـع  مـــن خـــالل  ومـــا فتـــ 
التــدريب وبنــاء ال ــدرات، وتــوف  الــدعم التحليلــي والعمليــايت. ولبلــو  هــذ  األهــداف، و تســهيل تبــادل املعلومــات، و 

 املكاتب املركزية الوطنية.  وفر  هلاالذه تتعتمد املنظمة عل  الدعم الراسخ 

عاتلكن و   يف التنامي. آخذة الشرطية للمنظمة درات املتعل ة بال  التِو

 يلهـامتو  يفيـةكبأولويات املنظمة، و ال  ينبغي إدراجها يف  األنشطة تتعلق بنوع طرح هذا األمر مسائل بالغة األمهيةيو 
    إىل املوارد الضرورية لذل . يفت ر بينماعاملية  حلوال أن يوفر التعاون الشرطي الدويل مننتظر في   يُ ميف عا

مـن  ب يـادة الـرئيس كاغـامي سـنوات 3علـ  مـدى  2000يف عـام روانـدا  اأجرهتـالـ   تشـاوراللذا، وعلـ  غـرار عمليـة 
 ككـــل ُدعيـــت علـــ  نطـــاة املنظمـــة  يف بدايـــة هـــذا العـــام عمليـــة تغيـــ  أطل ـــتُ  ،‘‘2020عـــام تهـــا لرؤي’’حتديـــد أجـــل 
’’INTERPOL 2020‘‘ . 

د ُوضع فهـم ، مـن أجـل INTERPOL 2020 يف ِلب مشـروع 190احلوار املتعدد األطراف مع البلدان األعضاء الـ  ِو
  بـني بلدانـ هلـذا النـوع مـن احلـوار ادهيـاملنتـدى احلويوفر اإلنرتبـول  وتلبيتها عل  حنو أفضل. احتياجات هذ  البلدان

 ث ة املتبادلة. الإىل  باالستناد، األعضاء

تلـ  ز مـن طـرايف جمـال العمـل الشـرطي،  تكرةبمممارسات االطالع عل  أيضا  INTERPOL 2020مشروع  تضمنوي
ــــديف ر الــــ  يطب  هــــا جهــــاز الشــــرطة الوطنيــــة  ــــادراتاملمــــن خــــالل  اوان   كالعمــــل الشــــرطي اإللكــــرتويالــــ  يطل هــــا   ب

(e-policing)  مع اجلاالنموذج أوIsange One Stop Centre . 
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ـت يف  هـاجلنسـني فيوتعزيز املساواة بني ابراجمها احلكومية يف اجلهود ال  تبذهلا رواندا ملكافحة اجلرائم اجلنسانية و  الِو
يف الواِــع تــنم حلــديت، علــ  بنــاء ِــدرات ِــوات الشــرطة لــديها مــن أجــل التصــده جلــرائم العصــر ا هــاأو تركيز ، نفســ 
د استفادت اللجنة التنفيذيـة لإلنرتبـول مـن هـذ  التجربـة تفك  استباِيعن  هـذا النـوع مـن األفكـار الرائـدة ومـن . ِو

 .  لديها عن أفري يا كمندوب  يف رواندا، العام للشرطة املفتشالسيد غاسانا، خالل والية 

البلـــدان مجيـــع جتـــارب أجهـــزة إنفــاذ ال ـــانون يف   استخالصــها مـــنمــن الـــدروس الـــ  ميكـــن  عديـــدهنـــاك ال أن والواِــع
إنفـــاذ ال ـــانون يف أو كيفيـــة التصـــده لإلرهـــاب ســـواء تعلـــق األمـــر بخمتلـــف أحنـــاء العـــام، يف األعضـــاء يف اإلنرتبـــول و 

 دن العمالِة. امل

 

ـــــام، أنـــــا  ـــــ  ويف اخلت ـــــع ب ن ـــــدويل ينبغـــــي لم تن ـــــعز تلتعـــــاون الشـــــرطي ال ـــــةاالبتكـــــار  حـــــس زي تطـــــور   وإدراجـــــ  يف عملي
، مــــثال التهديـــدات املع ـــدة كاجلرميـــة الســـيربيةات دائمــــة تُعـــزى إىل تغـــ  يشـــهد فـــي عـــام دينـــاميكي فاالســـرتاتيجي. 

 .  وما بعد الع د امل بل لتحوالت أساسية يف  الشرطيموظفي خضع عمل يس

 أخـــرى أوســـا تواصــل مـــع البحـــت إمكانيـــة وي يف هـــذا اإلطــار أن يؤديـــ  إلنرتبـــولأهـــم ميكــن ل اال شــ  أن  ـــة دور و 
مــع الواِــع املتغــ  وتكييــف شــركات تعامــل اللالطــالع علــ  كيفيــة  ،ال طــاع اخلــا واالســتفادة منهــا. ويشــمل ذلــ  

 .اذجها من أجل احلفا  عل  فائدهتامن

 ، غاسانا سيادة املفو  العام للشرطةامة الرئيس كاغامي، معايل الوزير هاريرميانا، فخ

 الاإلنرتبـول، اححـوا يل أن أعـرب عـن امتنـاي العميـق الستضـافتنا مجيعـا هنـا يف روانـدا. و البلـدان األعضـاء يف باسم 
ه ذحســن الضــيافة الــروانــدا، و إىل  زيــاريت الثالثــةهــذ  هــي ، إذ إن نل ــا  هنــا الرتحيــب احلــار الــذهشخصــيا ســتغرب أ

  !يرتك أثرا عمي ا يف نفسيكل مرة ا  أل ا  فيه

Murakoze! 

 شكرا إلصغائكم.
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