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  قرار

  
  

دع""م االنترب""ول المع""زز للتحقي""ق ف""ي ج""رائم اإلب""ادة الجماعي""ة وج""رائم الح""رب والج""رائم ض""د    : الموض,,وع
  اإلنسانية ومالحقة مرتكبيها

  
إل"ى   5المكسيك من /في آانكون 73، المنعقدة في دورتها الـ  انتربول-للـ م د ش ج  إن الجمعية العامة    

  ، 2004اآتوبر /تشرین األول 8
  

  ،الثالثةمن قانون االنتربول األساسي، وبتقييدات مادته  41و 2المادتين  ي اعتبارهاتضع فإذ 
  

 بأن المجموعة الدولية بأسرها تدین ج"رائم اإلب"ادة الجماعي"ة وج"رائم الح"رب والج"رائم ض"د                    وإذ تقر 
  اإلنسانية،

  
ق"ات بش"أن ج"رائم       المتفق عليه في التحقي    العالمي ضرورة تعزیز التعاون الدولي والتنسيق       وإذ تالحظ 

  اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ومالحقة مرتكبيها،
  

 اختالف القوانين والسياسات الوطنية فيم"ا یخ"ص المؤسس"ات الدولي"ة المناس"بة للوقای"ة م"ن                   وإذ تدرك 
  مرتكبيها،جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، والتحقيق فيها ومالحقة 

  
 م"""ن الق"""انون األساس"""ي ف"""ي س"""ياق 3تطبي"""ق الم"""ادة " المعن"""ون AGN/63/RES/9 ب"""القرار وإذ ت,,,ذآِّر

) التع"اون م"ع المحكم"ة الجنائي"ة الدولي"ة ليوغس"الفيا الس"ابقة       " (االنتهاآات الخطرة للق"انون اإلنس"اني ال"دولي       
  ،  1994المعتمد في روما عام 

  
، ال""ذي اعتم""د ف""ي "التع""اون م""ع األم""م المتح""دة" المعن""ون AGN/66/RES/5 ب""القرار وإذ ت,,ذآِّر أيض,,ا

  ، 1997نيودلهي عام 
  

التع"اون ف"ي البح"ث ع"ن األش"خاص المتهم"ين          " المعن"ون    AGN/66/RES/10 ب"القرار    وإذ تذآِّر أيض,ا   
 1/10/1990باالنتهاآ""ات الجس""يمة للق""انون اإلنس""اني ال""دولي المرتكب""ة ف""ي روان""دا والبل""دان المج""اورة بي""ـن     

  ، 1997، المعتمد في نيودلهي عام "31/12/1994و
  

م"ذآرة تف"اهم م"ع بعث"ة األم"م المتح"دة ل"إلدارة              " المعنون   AG-2002-RES-10 بالقرار   وإذ تذآِّر أيضا  
  ، 2002الذي اعتمد في یاوندي عام " (UNMIK)المؤقتة في آوسوفو 

  
اتف""""اق تع""""اون م""""ع المحكم""""ة الخاص""""ة  " المعن""""ون AG-2003-RES-08 ب""""القرار وإذ ت,,,,ذآِّر أيض,,,,ا

  ، 2003الذي اعتمد في بنيدورم عام " بسيراليون
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ال""ذي ی""دعو ) 2003 (1503 ق""رار مجل""س األم""ن الت""ابع لألم""م المتح""دة الم""رقم وإذ تض,,ع ف,,ي اعتباره,,ا
ف"ي توقي"ف وإحال"ة    )  انتربولـالـ م د ش ج (جميع الدول إلى التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية     "

  ،"لرواندااألشخاص المدانين من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية 
  

 أن العدید من البلدان أقام وحدات متخصصة للتحقيق في ه"ذه الج"رائم ومالحق"ة مرتكبيه"ا،                  وإذ تدرك 
  داخل حدودها وخارجها،

  
جاح في مكافحة هذه الج"رائم وإحال"ة مرتكبيه"ا إل"ى القض"اء ل"ن ُیحّق"ق                 أن الن ب تعرب عن اقتناعها  وإذ  

  دون التعاون الدولي،
  

 بالتع""اون فيم""ا بينه""ا وم""ع المنظم""ات الدولي""ة    انترب""ولـ""ال""ـ م د ش ج  البل""دان األعض""اء ف""ي  توص,,ي
وطني""ة والمح""اآم الجنائي""ة الدولي""ة والمنظم""ات غي""ر الحكومي""ة بالش""كل المناس""ب وض""من ح""دود الق""وانين ال    

 جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والج"رائم ض"د اإلنس"انية            لمنعوالقانون الدولي، وذلك بضّم جهودها      
  ك الذین یشتبه في ارتكابهم إیاها،والتحقيق فيها ومالحقة أولئ

  
  في هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها، األمانة العامة إلى مساعدة البلدان األعضاء في التحقيق تدعو

  
 من األمين العام إحاطة السلطات المختص"ة ف"ي األم"م المتح"دة وغيره"ا م"ن المنظم"ات الدولي"ة                      طلبت

  .علما بهذا القرار
  
 
  

  إعتِمـد


