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 ، (1)رئيس مجهورية رواندا فخامة
 ، (2)السيد وزير األمن الداخلي

 ، (3)د األمني العام لإلنرتبولالسي
 ، (4)السيد املفوض العام للشرطة يف رواندا

 أصحاب السعادة،
 السادة أعضاء اللجنة التنفيذية، 

 األعضـاء البلـدا  ومنـدوبو الوطنيـة املركةيـة اتـبالسيدات والسادة رؤساء أجهـةة الشـرطة ورؤسـاء الوفـود ورؤسـاء املك
 اإلنرتبول، يف

 ، حضرات الضيوف الكرام
 سيدايت وساديت، 

إنـ  لشـرف عمــيم   أ  أتقـدم، بالنيابـة عــن اإلنرتبـول، اـالس طــكرنا للسـلرات يف مجهوريـة روانــدا الـ  تستضــي  
 للجمعية العامة. 84الدورة الـ 

علـــ  أرفـــ  لروانـــدا والراســـ  دعم املتواصـــ  الـــو  القـــويلتـــةام االرئـــيس اومهوريـــة، لـــدلي  علـــ   فخامـــةإ  حضـــوركم، 
   .اجملتمعة اليوم هنا يف كيغا  الدولية الشرطة أجهةةت ملا في  مصلحة املستويا

، لكـن لــدورة هــذن السـنة أصيــة خاصــة تشـك  دورات اومعيــة العامــة لإلنرتبـول دومــا مراحــ  هامـة يف تــاري  منممتنــا
، وأطـيد بالعمـ  الـذي (5)داإلنشاء الشـرطة الوطنيـة يف روانـ 15الذكرى الـ ببالنسبة ملضيفينا الروانديني. إذ إننا حنتف  

 أجنةن املفتش العام السيد إميانوي  غاسانا سواء عل  الصعيد الوطين أو عل  صعيد املنممة وونتها التنفيذية.

علــ  رــدرة الصــمود ، أود أ  أحيــي نســاء ورجــال هــذا البلــد األخــاذوســحرها  الــ  تتميــة تــدا تها مــن مدينــة كيغــا و 
 عاما.  21 رب رواندا تعرضت هلا ال  اوماعية د اإلبادة بعال  أ بتوها  االستثنائية

أطــدد أيضــا علــ  األطــواع الــ  ررعتهــا روانــدا رب الوحشــية، أود أ  وإين إذ أحنــين احرتامــا لــذكرى ضــحايا هــذن ا ــ
 .  منوهامذ ذاك والنتائج امللموسة ال  حققتها من حيث تقدمها و 

                                                      
(1)

 .رئيس مجهورية رواندافخامة لسيد بول كاغامي، ا  
(2)

 .وزير األمن الداخلي يف مجهورية رواندامعا  شي  موس  فاض  هاريرميانا، ال  

(3)
 .األمني العام لإلنرتبولالسيد يورغن طتوك،   
(4)

 .، املفتش العام للشرطة الوطنية يف روانداغاسانا. ك إميانوي السيد   

(5)
 .2000 حةيرا /يونيو 16 املؤرخ 09/2000 الوطنية يف رواندا مبوجب القانو  ررم أُنشئت الشرطة  
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رليلـة  أسـابي نمِـّم ربـ   الـذي، 2015مـا بعـد عـام  برنامجتحدة العتماد األمم امل رمة ، مبناسبة مؤمتررد أتيحت  و 
 ضرل  من أج  حتقيق التنمية واألمن. نعن العم  املشرتك الذي التعبري و  فرصة إمساع صوت منممتنا، نيويورك يف

 .إحداصا األخرىعّةز توالتنمية واألمن مسألتا  مرتابرتا  

جـةء ال يتجـةأ مـن مسـار هـي  لسريعة والتعقيدات املتةايـدة وتـوفري ردود مناسـبة هلـاإ  القدرة عل  مواجهة التغيريات ا
 الترور الذي يسلك  أّي بلد، وبربيعة ا ال أّي منممة أيضا. 

 .املقبلة األيام يفنارش  سن ما بالتحديد وهذا

املنممــة وهــو جعـــ  يتناســب متامــا مــ  اهلــدف األساســي الــذي أُنشــئت ألجلــ   موضــوع دورة اومعيــة العامــة هــذنو 
الـذي  زمـن العوملـة هـذا، يف بأسـرن اليـومالعامل أكثر أمانا؛ ب  إن  ورب  ك  طـيء يسـتجيب لترلعـات اجملتمـ  الـدو  

، والتعـاو دولـة لضـما  أمنهـا. لكـ  . والتعـاو  الـدو  أمـر أساسـي امجيعـنـا يشك  في  أّي هتديد ألحد مّنا هتديدا ل
هــو الســبي  الوحيــد  ’’للجمعيــة العامــة لامــم املتحــدة يف نيويــورك  70لــدورة الـــ اعلــ  حــد رــولكم فخامــة الــرئيس يف 

 .(6)‘‘للمضي ردما
فيـ  تصـاعد وتـرية الترـرف العنيـ  حتـديات أمنيـة غـري مسـبورة  يرـر يف هـذا الورـت الـذي التعـاو  أمـر حاسـم  وهذا

 .  يف الورت نفس  ومعقدة

نــــةاع أصــــبحت ذات رــــدرة كبــــرية علــــ  اجتــــذاب املقــــاتلني، طق منــــا للوصــــول إىوإ  إرادة الــــبعت اجتيــــاز ا ــــدود 
وارتكـــاب اعتـــداءات إرهابيـــة مـــن ربـــ  هـــؤالء األطـــخا، عنـــد عـــودهتم إى بلـــدا م، والترـــرف الـــذي يقـــ  فيـــ  أفـــراد 

االنتشــــار آخـــرو ، والتجـــارة غــــري املشـــروعة علـــ  أنواعهــــا، وتـــدمري الـــرتاف الثقــــايف لإلنســـانية، مجيعهـــا أفعــــال تتـــي  
 .(7)، عل  حنو ما ذّكرتنا ب  األحداف املأسوية األخريةدات اآلنفة الذكرللتهدي

 إى االحتاد والتضامن.يهيب بنا الذي هذا الوض  وليس باألمر الوارد أ  نتجاه  

التصـدي لتهديـد املقـاتلني اإلرهـابيني األجانـب، بعـد مـرور  ملواصلةوستشك  دورة اومعية العامة هذن فرصة إضافية 
 (.2014) 2178، باإلمجاع، القرار (8)رواندا مبن فيهماعتماد أعضاء جملس األمن التاب  لامم املتحدة، عام عل  

                                                      
(6)

إ  مواجهــة هــذن التحــديات ستضــ  األمــم املتحــدة يف صــميم الشــؤو  العامليــة بشــك  غــري مســبو ، بالنســبة للجيــ  القــادم. والتعــاو  هــو الســبي  ’’   
 .2015أيلول/سبتمرب  29العامة لامم املتحدة، نيويورك،  كلمة الرئيس كاغامي أمام اومعية‘‘: الوحيد للمضي ردما

(7)
، تعرضـت فرنسـا 2015جـري (. ومنـذ بدايـة عـام  500رتيال وأكثر من  97تشرين األول/أكتوبر املاضي ) 10ور  اعتداء إرهايب يف أنقرة )تركيا( يف    

 ت ومصر والعرا  والكامريو  أيضا العتداءات إرهابية فو  أراضيها.ونيجرييا وليبيا وباكستا  والدامنرك وما  وتونس واليمن وكينيا والكوي

(8)
كــانو    1عضــوا غــري دائــم يف جملــس األمــن التــاب  لامــم املتحــدة لواليــة مــدهتا ســنتا  بــدأت يف  2012تشــرين األول/أكتــوبر  18انُتخبــت روانــدا يف    

 .2013الثاين/يناير 
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تقــ  يوميــا، يف كــ  بلــد مــن بلــداننا، هــذن األفعــال الــ  يواجهــو   اللــوايت يــواجهن والــذينوأود هنــا اإلطــادة  ميــ  
، األمــر الــذي يعّرضــهم ب البحــار طلبــا للهجــرةالنمــو وتــرغم الســكا  علــ  اجتيــاز ا ــدود وركــو  حجــر عثــرة يف وجــ 

 دينء من رب  طبكات اورمية الضالعة يف االجتار بالبشر.الستغالل الل

، مـــن حيـــث أنـــ  يعرـــي الـــدول وســـائ  كفيلـــة امـــن اومـــاعيلمنمومـــة أّي ويشـــك  النمـــو خـــا الـــدفاع األول يف 
: هــذن اآلفــة تُــذكي نــريا مبختلــ  أطــكاهلا الــ   لتــو، وكــذلر اورميــة املنممــةلإليــ   مبكافحــة اإلرهــاب الــذي أطــرتُ 

 ضاورمية البيئية عل  أنواعها، واالجتار باملخدرات، واورائم املرتكبة ضد األطفـال، والفسـاد واوـرائم املاليـة الـ  تقـو 
  العـــاملي إزاءهـــا مـــن خـــالل اجملّمـــالتـــدابري الـــ  يتخـــذها اإلنرتبـــول  طـــددأركـــا  دولـــة القـــانو ، واورميـــة الســـيربية الـــ  
 لالبتكار الذي ُدطن يف سنغافورة هذا العام.

وهــي أعمـــال ستســهم يف تعـــدي  اســـرتاتيجياتنا ؛ جـــدول أعمــال هـــذن الـــدورة يفوإين أحيــي إدراه هـــذن املوضــوعات 
 لتتي  تقدمي أفض  ا لول الشرطية ملواجهة هذن التحديات.

املنممة ومشاريعها وأدواهتـا امليدانيـة مـن حيـث أ ـا تـدفعنا  ولئن كا  للسرعة ال  يتغري فيها عاملنا تبعات عل  برامج
 التغيري، فإ  عل  اإلنرتبول اختاذ التدابري الكفيلة بإبقائ  يف طليعة التعاو  الشرطي الدو . إى

 وذات الصلة بسمعة املنممة.وتضرل  ا وكمة بدور أساسي يف إدارة املخاطر االسرتاتيجية واملالية 

األمـني العـام السـيد يـورغن  يتـوى زمامهـاالـ   INTERPOL 2020بـادرة ملالترورات واوـدول الـةمين  ض عليكمعر  وستُ 
مراجعـــة بيئـــة عمـــ   إىن املبـــادرة الراميـــة د بالســـنة األوى مـــن واليتـــ . وإســـهاماتكم يف تنفيـــذ هـــذطـــتوك، الـــذي أطـــي

خارطــة طريــق ملنممــة رويــة وفاعلــة وطــفافة مفيــدة جــدا لوضــ  املنممــة واســرتاتيجيتها وأولوياهتــا وأنشــرتها، ســتكو  
 .عل  الصعيد الدو ورادرة عل  تلبية االحتياجات املتغرية ألجهةة الشرطة 

أعمـــال الفريـــق العامـــ  املعـــين مبعاملـــة املعلومـــات، املتعلقـــة بوليـــات الررابـــة يف اإلنرتبـــول، وأنشـــرة ونـــة الررابـــة علـــ  و 
 الدورة، تسهما  أيضا يف تروير إطار عم  منممتنا.ا يف هذن مم إليكم تقرير عنهقد  ياحملفوظات، ال  س

ممثلــيكم يف اللجنــة التنفيذيــة إذ ســينتهي يف دورة اومعيــة العامــة هــذن تفــويت ســبعة أعضــاء ترــال التغيــريات كــذلر 
جـدد يف اليـوم  منـدوبنيرلب مـنكم انتخـاب فيها وستتا  لنا فرصة اإلعـراب عـن طـكرنا لكـ  مـنهم طخصـيا. وسـيُ 

 خري من هذن الدورة.األ

 وكذلر سيعرض عليكم مشروع ررار لتعةية التمثي  اوغرايف يف هذن اهليئة اإلدارية العليا.

دورة اومعيـة يف لكـم  وسيتسـىوم  تةايد التحديات، تتةايد االحتياجات أيضا، وال سيما االحتياجات من املـوارد. 
من مواصلة ختصيس مواردها عل  أفض  وجـ  لتيسـري اضـرالعها العامة هذن منارشة املسائ  املالية لتمكني املنممة 

 .تؤديهاال   مبهمة التعاو 
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 فخامة الرئيس،

 ساديت،و سيدايت 

يف خدمـة  الثقـةعلـ   رائمـةعالرـات و يقـة مـ  املـواطنني  تبـينعل  غـرار الشـرطة الوطنيـة يف روانـدا الـ  عرفـت كيـ  
مجعيتنـا  أ ّ للجمعيـة العامـة يف كيغـا   84ري منكم اليوم يف الدورة الـ السلم واألمن، تؤكد   مشاركة هذا العدد الكب

 .مثارهاأعمالنا ن لتؤيت هذ الثقة أجواءالعامة هذن ستسهم يف تعةية 

 أمتى ك  النجا  لدورة اومعية العامة.

 وطكرا إلصغائكم.
 

Murakoze 

(9)   

 
Thank you 

 
Gracias 

 

 طكرا

 
Merci 

 
 

- - - - - - 
 

                                                      
 ‘‘.موراكوزي’’لغة رمسية يف رواندا م  اإلنكليةية والفرنسية. تُلفظ  بلغة الكينيارواندا، وهي  الث‘‘ طكرا’’ (9)


