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  قرار

رائم           :الموضوع ة والج ادة الجماعي ضايا اإلب صلة بق دة المت ات الجدي شأن الطلب اون ب التع
  المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب

ة       للالجمعية العامة   إن   شرطة الجنائي ول اإل(منظمة الدولية لل دة    ،)نترب ـ       المنعق ا ال  في دورته
  ،2010نوفمبر /ثاني تشرين ال11 إلى 8في الدوحة، قطر، في الفترة من  79

درك ة  إذ ت ادة الجماعي رائم اإلب ي ج ة مرتكب ة إحال رائم   أهمي سانية وج رائم ضد اإلن  والج
  الحرب إلى القضاء،

-AG-2003) 2003(و، AGN/66/RES/10) 1997(و، AGN/63/RES/9) 1994( بقراراتها وإذ تذآر
RES-08 ،2004(و (AG-2004-RES-16 ،و)2007 (AG-2007-RES-13ة بتعاون اإلنتربول مع  المتعلق

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة 
  الخاصة لسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية، 

ذآر القرار  وإذ ت ضا ب ه    AG-2004-RES-17) 2004( أي ذي يقدم ـم ال ز الدع ق بتعزي  المتعل
سانية       اإلنتربول للتحقيق في جرا    ئم اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلن

  ومالحقة مرتكبيها،
ؤتمر اإلقليمي اإلفريقي          NCB/AFR/19ARC/2007 بالتوصية   أيضا وإذ تذآر   الصادرة عن الم

دا         ة لروان ة الدولي ة الجنائي ن المحكم وبين م ارين المطل رمين الف ن المج ث ع ة بالبح والمتعلق
يهم بض عل يةوالق ي   ERC-2008/REC-01 ، والتوص ي األوروب ؤتمر اإلقليم ن الم صادرة ع  ال

سابقة       سالفيا ال ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ن المحكم وبين م ارين المطل ن الف ة بالبحث ع والمتعلق
  والقبض عليهم،

 قواعد تطبيق      من  40 من القانون األساسي للمنظمة والمادة       3 المادة   وإذ تضع في اعتبارها   
ادة        ألغراض التعاون الشرطي الدولي     المعلومات نظام معاملة  سير الم ة بتف  في سياق     3 المتعلق

  معاملة المعلومات،
ق ساورها القل ة    وإذ ي ول والمتعلق ر اإلنترب واردة عب ات ال دد الطلب د ع رائم ب إزاء تزاي ج

سانية وجرائم الحرب،                ة ضد اإلن ة        اإلبادة الجماعية والجرائم المرتكب شكوك لجه ر ال التي تثي
ة     3تماشيها مع أحكام المادة      دان           من القانون األساسي للمنظم ين البل اثر المنازعات ب ، وإزاء تك

  األعضاء بشأن معاملة تلك الطلبات،
 اإلنتربول العامة ونظمه فيما يتعلق       باإلضافة إلى تطبيق قواعد    ، أنه  في ضوء ما تقدم    تقّرر

شرطي اون ال ات التع ة طلب ر  بمعامل واردة عب دة ال ات الجدي ة الطلب ستمر معامل دولي، ت  ال
المتعلقة بجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب،   واإلنتربول  
 :عندما تكون

 مقدمة من محاآم دولية؛ . 1
ات الخاصة           آياناتمقدمة من    . 2 ا بالترتيب م المتحدة، رهن ابع لألم  أنشأها مجلس األمن الت

  فق عليها فيما يتعلق بهذا النوع من الطلبات؛المت
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دما  مق . 3 ضاء، إال عن دان األع ن البل ة م ق دم ر،    يتعل ضو آخ د ع ا بل د رعاي ب بأح الطل

ة                    ة العام ام األمان ا من قي وعندما يعترض هذا البلد على الطلب في غضون ثالثين يوم
 ؛بتبليغه إياه

شجع ي الت      ت ا ف لة تعاونه ى مواص ضاء عل دان األع ع البل ادة     جمي رائم اإلب ي ج ق ف حقي
الجماعية والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها باستخدام وسائل            

  من بينها قنوات المنظمة، ووفقا ألنظمة اإلنتربول والقرار الحالي؛
ة  من األمانة    تطلب ساعدة          العام ديم الم ا         االستمرار في تق ووضع اإلجراءات المناسبة فيم

 .وفقا للقرار الحاليبمعاملة الطلبات الواردة في هذا المجال يتعلق 
 اعُتمد  


