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  زيارة رسمية إلى مينسكيقوم باألمين العام لإلنتربول 
  التعاون مع بيالروس لمكافحة اإلرهاب يتصدر جدول األعمال

ارة         . رونالد ك  وصل األمين العام لإلنتربول السيد       –) بيالروس(مينسك   وم في زي نوبل إلى بيالروس الي
ومين     ستغرق ي ذه   . عمل ت ى            وتهدف ه دموي عل ابي ال داء اإلره شة االعت ى مناق سي إل شكل رئي ارة ب  الزي

سان  11مترو األنفاق في مينسك في         ل المنصرم،     /ني ديم              أبري ول تق ا لإلنترب سبل التي يمكن به د ال وتحدي
داء اثني          . المزيد من المساعدة لموظفي إنفاذ القانون في بيالروس إلجراء التحقيقات          ذا االعت د خّلف ه وق

  . على األقل ومئات الجرحىعشر قتيال

ول                الزيارةهمية هذه   ألوتأآيدا   ي لإلنترب ؤتمر اإلقليمي األوروب ، قطع األمين العام نوبل مشارآته في الم
  ).مايو/أيار 13 إلى 11من (المنعقد حاليا في مالطة 

ارة     ذه الزي اء ه ام أثن ين الع يجتمع األم ى وس ي وزا   إل ستوى ف ي الم ميين رفيع وظفين رس سك بم رة مين
ر     اإلنتربولالداخلية البيالروسية لمناقشة آيفية توثيق العمل بين         وطني      والوزارة عب  المكتب المرآزي ال

انون   للمنظمة في مينسك، لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال              اذ الق  إنف
  .مع بيالروس

ر   الجارية   في التحقيقات    مساعدتها اإلنتربول في بيالروس قد طلبت من       إنفاذ القانون وآانت أجهزة    في إث
ام  ي ع سك ف تهدفت فيتب ي اس ر الت ات التفجي امي 2005عملي ي ع سك ف ور، و. 2011 و2008، ومين ى الف عل

  .قدمت الشبكة العالمية لمنظمة الشرطة الدولية المساعدة في آل مرة

دان الع              ا         صب الم أ وشدد األمين العام نوبل في عدة مناسبات على أن جميع بل افال فيم ا وتك ر ترابط حت أآث
دولي    صعيد ال ى ال دان عل ين البل شرطي ب اون ال ز التع و تعزي ول ه سي لإلنترب ا، وأن الواجب الرئي بينه

  .للحفاظ على أمن الجميع

يالروس             اإلنتربوليولي  ‘‘: وقال األمين العام نوبل     اهتماما خاصا لتعزيز تعاونه القائم منذ أمد بعيد مع ب
ا في   .  أمن المواطنينلصون اإلرهاب وتعزيز تبادل المعلومات الجنائية       في مكافحة  وقد يساعدنا ذلك يوم

  ’’.الحفاظ على أرواح الكثيرين في بلدان هذه المنطقة وغيرها

ا         ‘‘: قائالوأضاف األمين العام   د له شأن مسائل سياسية شتى، فال ب ا ب لئن اختلفت البلدان فيما بينها أحيان
في  البلدان و في مختلف   من  األ من أجل صون  كافحة الجرائم الخطيرة وال سيما اإلرهاب       من العمل معا لم   

  ’’.العالم

  .مايو/أيار 14وسيختتم األمين العام نوبل زيارته الرسمية في 
  


