
ويتعاون اإلنتربول منذ عام 1994 مع المحكمتين الجنائيتين 
الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ورواندا اللتين أنشأتهما األمم 
من  عددا  لإلنتربول  العامة  الجمعية  اعتمدت  وقد  المتحدة. 
المنظمة  توفره  الذي  الدعم  تعزيز  إلى  الرامية  القرارات 
لبلدانها األعضاء والمنظمات الشريكة في مجال منع جرائم 
ضد  المرتكبة  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية  اإلبادة 

اإلنسانية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها.

هذه  لمكافحة  اإلنتربول  يتخذها  التي  اإلجراءات  ولتحسين 
إدارة   2014 عام  في  استحِدثت  الخطيرة،  الدولية  الجرائم 
فرعية مخصصة للتركيز على مكافحة جرائم الحرب وجرائم 
اإلبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية.

اإلنسانية  ضد  المرتكبة  والجرائم  الجماعية  اإلبادة  جرائم 
قلق  تثير  التي  الجرائم  أنواع  أخطر  هي  الحرب  وجرائم 
المجتمع الدولي. فهي تترك أثرا يدوم ويلحق الضرر بسالمة 
وأمن المجتمعات والمناطق والبلدان بعد عقود من ارتكابها.

ولقد أشار المجتمع الدولي بوضوح إلى أن منع هذه الجرائم 
والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها هي إجراءات مركزية في 
فريدة  اإلنتربول مكانة  العقاب. ويتبوأ  اإلفالت من  مكافحة 
لمساعدة  حاليا  المبذولة  الجهود  وتعزيز  قيادة  من  تمكنه 
ومكاتب  الدولية  الجنائية  والمحاكم  القانون  إنفاذ  سلطات 
الجماعية  اإلبادة  الوطنية على مكافحة جرائم  العام  االدعاء 

وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية.

الدعم الذي يقدمه اإلنرتبول للتحقيق يف جرائم اإلبادة 
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية 

ومالحقة مرتكبيها
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اإلنتربول بشأن  الذي ينظمه  الدولي  الخبراء  ويوفر اجتماع 
المرتكبة  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية  اإلبادة  جرائم 
بين  وللحوار  المعلومات  لتبادل  منتدى  اإلنسانية  ضد 
المتخصصين، ويشكل جزءا من الدعم الذي تقدمه المنظمة 

حاليا لتوفير خبرات عالمية في هذا المجال.

اإلنتربول من خالل تنسيق  الفرعية نمثل  اإلدارة  ونحن في 
أنشطة التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية ومع مجموعات 

كشبكة جهات االتصال لالتحاد األوروبي.
 

مركز دولي للمعلومات والتنسيق

وجرائم  الحرب  جرائم  لمكافحة  الفرعية  اإلدارة  تضطلع 
البلدان  بين  المعلومات  تبادل  بتنسيق  الجماعية  اإلبادة 
المساعدة  تيسير  أجل  من  الدوليين  والشركاء  األعضاء 
وتقدم  نطاق ممكن.  أوسع  على  الفعال  والتعاون  المتبادلة 
مجال  في  أيضا  والدوليين  الوطنيين  للشركاء  المساعدة 
تحليل وتبادل القرائن ومعلومات االستخبار المتصلة بجرائم 
ضد  المرتكبة  والجرائم  الجماعية  اإلبادة  وجرائم  الحرب 

اإلنسانية.

 أنشطة اإلنتربول

ينفذ اإلنتربول مجموعة من األنشطة الرامية إلى توفير دعم 
استراتيجي على صعيد العمليات والتحقيق، وتعزيز التنسيق 

والتعاون بين الجهات الشريكة المعنية.

 الدعم على صعيد العمليات

للمنظمات  العمليات  صعيد  على  الدعم  اإلنتربول  يوفر 
الشريكة كالمحاكم الجنائية الدولية والمؤسسات القضائية، 
الحرب في  لعدد متزايد من وحدات مكافحة جرائم  وكذلك 
خدماته  إلى  الوصول  اإلنتربول  وييسر  األعضاء.  بلدانه 
وأدواته التقنية وموارده وخبراته في مجال مكافحة الجرائم 
األعضاء  بلدانه  إلى  أيضا  الدعم  ويقدم  الخطيرة.  الدولية 
المعلومات والتنسيق  تبادل  الشريكة من خالل  والمنظمات 

بين التحقيقات على الصعيد الدولي.

 التدريب والتطوير

يتطلب التحقيق في جرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية 
والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية تدريبا ومعرفة متخصصين. 
ويؤدي اإلنتربول دورا أساسيا في تعزيز قدرات المحققين 

في هذه الجرائم الدولية الخطيرة.

جرائم  لمكافحة  الدولية  التدريبية  الدورة  في  شارك  ولقد 
ضد  المرتكبة  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية  اإلبادة 
 30 من  100 محقق  اإلنتربول حوالى  نظمها  التي  اإلنسانية 
بلدا وست منظمات دولية، تدربوا خاللها على أحدث أساليب 
التحقيق. وكانت الدورة ترمي إلى وضع ممارسات موحدة 
القرائن  ومعاملة  جمع  ذلك  في  بما  المجاالت،  جميع  في 
المتصلة بالفظائع الجماعية وجرائم الحرب، وال سيما تعزيز 
والجنساني  الجنسي  العنف  قضايا  في  التحقيق  قدرات 

ومالحقة مرتكبيه.

 إرساء الشراكات

الشراكات  وإرساء  التعاون  تعزيز  إلى  اإلنتربول  يسعى 
الحكومية  غير  المنظمات  مع  وتحديدا  االستراتيجية 
تبادل  إلتاحة  المجال،  هذا  في  المتخصصة  والشبكات 
على  بها  يضطلع  التي  المبادرات  أثر  وتعزيز  الخبرات 

الصعيدين الوطني والدولي إلى أقصى حد ممكن. 

جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة
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