
 

 

 

 منطقة البحيرات الكبرىلاجتماع شبكة التعاون القضائي 
 ٢٠١٧الثاني/نوفمبر  تشرين ٢-١

 الخرطوم، السودان
 مذكرة مفاهيمية

 معلومات أساسية -أولا 

ن والتنمية يف منطقة البحريات الكربى الصادر ع األمن واالستقرارميثاق  منشبكة التعاون القضائي  نشأت
ودخل  ٢٠٠٦يف عام  يف نريويب ى هذا امليثاقجرى التوقيع علو  ،املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

. ويوفر امليثاق إطاراً قانونياً ينظم العالقات بني الدول األعضاء يف املؤمتر ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢١حيز النفاذ يف 
 ذل  الربوتوكول املتعل  بروتوكوالته العشرة، مبا يف ه وأحكامر نفذ تدابرير ت اليت الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى

االضطهاد وتبادل و  والتحقي  بالتعاون القضائي الذي يهدف إىل تيسري املسائل املتعلقة بتسليم املطلوبني
 ر.عضاء يف املؤمتاألاملعلومات والوثائ  بني الدول 

إضافًة إىل ذل  فإن االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، 
، يستند إىل أهداف ميثاق املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات ٢٠١٣الذي وقع يف أديس أبابا يف شباط/فرباير 

 واألمن والتعاون سياقًا سياسيًا لتعزيز السالم واألمن املستدامنيالكربى. ويوفر االتفاق اإلطاري بشأن السالم 
 يف املنطقة وتعزيز احلوار والتعاون بشأن دوافع النزاع أو عواقبه يف املنطقة.

ووجه مؤمتر قمة رؤساء الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى الذي عقد يف لواندا، 
أمانة املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى بتعزيز التعاون القضائي  ،٢٠١٤الثاين/يناير أنغوال يف كانون 

واملساعدة القانونية واالتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون. وأعقب ذل  تقدمي تعهدات مبتابعة 
زاري الرفيع عدل يف املؤمتر خالل اجتماعهم الو وزراء ال ،يف إطار بروتوكوالت املؤمتر الدويل ،االلتزامات اليت قدمها

. عالوًة على ذل  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٦ إىل ٢٥املستوى الذي عقد يف ليفينغستون، زامبيا، يف الفرتة من 
جدد رؤساء الدول واحلكومات أثناء مؤمتر القمة السادس للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، يف 

يف أنغوال،  ٢٠١٦ أنغوال، ذل  االلتزام. ويف اوآونة األخرية، يف تشرين األول/أكتوبر يف ٢٠١٦حزيران/يونيه 
أكد رؤساء الدول واحلكومات خالل اجتماع آلية الرقابة اإلقليمية التابعة لالتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن 

وفعال على  الة حتقي  تقدم مبكراحلاجة إىل بذل اجلهود من أجل حتقي  التعاون القضائي لكف والتعاون جمدداً 
ف اجلنسي يف ذل  العن صعيد مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اخلطرية وانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا

 واجلنساين.



 

2 

ومن أجل تنفيذ هذه الصكوك وتعزيز التعاون القضائي يف منطقة البحريات الكربى نظم كل من مكتب املبعوث 
ديري نطقة البحريات الكربى واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى اجتماعًا ملاخلاص لألمني العام مل

إىل  ١٩ومديري التحقي  وممثليهم من الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل يف الفرتة من  النيابات العامة والعسكرية
هنا على التحديات اليت يواجهو  عن خمتلف يف نريويب، كينيا. وقدم املشاركون عروضاً  ٢٠١٦نيسان/أبريل  20

صعيد التعاون القانوين. ونتيجة لذل  أوصوا، يف مجلة أمور، بإنشاء شبكة تكون مبثابة أداة للتعاون اإلقليمي 
تشرين  11إىل  10 نم فيما خيص املسائل اجلنائية. ويف اجتماع للمتابعة عقد يف نريويب، كينيا، يف الفرتة

لكربى ووافقوا ا رو النيابة العامة وممثلوهم شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحرياتأنشأ مدي ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
 على اختصاصاهتا.

يف فيينا، النمسا، نظَّم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  ٢٠١٧أيار/مايو  ٢٦ويف اوآونة األخرية، يف 
ملبعوث اخلاص ا ج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتبوبرنامواجلرمية، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، 

لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى، على هامش الدورة السادسة والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
ملنطقة ا حدثاً جانبياً بشأن شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى، وحَّد من خالله املدعون العامون يف
 .اقدراهتو  جهودهم الرامية ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود. وعملت هذه االجتماعات على تعزيز ظهور الشبكة

وث اخلاص لألمني املبع ة البحريات الكربى، بدعم من مكتببناًء على ذل  سينظم املؤمتر الدويل املعين مبنطق
مل الشبكة االجتماع األول لع ،ة املعين باملخدرات واجلرميةالعام ملنطقة البحريات الكربى ومكتب األمم املتحد

 .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢ إىل 1 من يف اخلرطوم، السودان، يف الفرتة
 الهدف من شبكة التعاون القضائي لمنطقة البحيرات الكبرى -ثانياا 

ن شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى بلدان املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى من مك  ست  
وكول املؤمتر املتعل  نطقة البحريات الكربى، وبروتاملعين مبالوفاء بالتزاماهتا القانونية مبوجب ميثاق املؤمتر الدويل 

ري بشأن ى املتعلقة باملسائل اجلنائية وكذل  مبوجب االتفاق اإلطابالتعاون القضائي، وبروتوكوالت املؤمتر األخر 
 السالم واألمن والتعاون. 

يف مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم العابرة للحدود الوطنية املرتكبة يف  وسوف تساعد الشبكة أيضاً 
منطقة البحريات الكربى وتعزز الثقة بني الدول األعضاء يف املؤمتر. عالوًة على ذل  ستوفر الشبكة أداًة عملية، 

 على املستوى التقين، لضمان اختاذ تدابري منسقة لتعزيز التعاون القضائي.
 االطالع على املزيد من التفاصيل يف اختصاصات الشبكة.وميكن 

 وسيتوىل املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى التشغيل القانوين للشبكة. وسيتعاون املؤمتر الدويل املعين
ارة دمبنطقة البحريات الكربى مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الذي سيشارك املؤمتر يف إ

 الشبكة، ومع مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى، الذي سيقدم الدعم يف جمال الدعوة.
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ست نسَّ  الشراكة مع األمم املتحدة من خالل اإلطار االسرتاتيجي و  .مع شركاء آخرين   الشبكة أيضاً وستنس  
 الذي يسعى إىل مواءمة اجلهود املبذولة عرب احلدود من جانباإلقليمي لألمم املتحدة ملنطقة البحريات الكربى، 

األمم املتحدة يف املنطقة. ويقوم اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي لألمم املتحدة ملنطقة البحريات الكربى على ست 
  الدعم، ويشمل ذل  توفري‘العدالة ومنع نشوب النزاعات’ركائز مواضيعية، حيث تركز الركيزة السادسة على 

 اإلمنائي ومفوضية حقوق اإلنسان. للتعاون القضائي. ويدير الركيزة السادسة برنامج األمم املتحدة
 أهداف النشاط ونتائجه -ثالثاا 

 يتمثل اهلدف العام الجتماع شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى فيما يلي:
 اجلوانب التقنية اخلاصة بالشبكة؛توضيح األدوات القانونية ومراكز التنسي  وغريها من  ‘1’
تقدمي إحاطة عن التنفيذ فيما خيص إضفاء الطابع احمللي على األدوات القانونية الدولية وتنفيذها  ‘2’

)اتفاقية األمم املتحدة بشأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( واألدوات القانونية اإلقليمية )بروتوكول 
ن تشريعات ريات الكربى املتعل  بالتعاون القضائي وما يتصل به ماملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البح

 منوذجية(؛
 ؛ألدوات والتشغيل القانوين للشبكةحتديد التحديات املتعلقة بتنفيذ تل  ا ‘3’
تبادلة قضائية تتعامل مع طلبات املساعدة القانونية امل‘ سلطات مركزية’التعجيل بإنشاء وتشغيل  ‘4’

 وتسليم املطلوبني؛
احلصول على تفاصيل بشأن اجلرمية العابرة للحدود املتمثلة يف االستغالل غري القانوين للموارد  ‘5’

 الطبيعية؛
التدريب على صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بشأن اجلرمية العابرة للحدود املتمثلة يف  ‘6’

 اة الكتابة يف الشبكة؛استخدام أداالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية من خالل 
 وضع اختصاصات منس  الشبكة. ‘7’

 وسينتج عن اجتماع شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى ما يلي:
 وثيقة ختامية مع توصيات بشأن تعزيز التعاون القضائي؛ ‘1’
تشغيل شبكة التعاون القضائي ملنطقة  ‘1’سرتكز التوصيات على دعم احلكومة من أجل  ‘2’

إضفاء الطابع احمللي على األدوات القانونية  ‘2’البحريات الكربى، مبا يف ذل  اختصاصاهتا؛ 
سلطات ’إنشاء أو تعزيز  ‘3’الوطنية واإلقليمية والدولية وتنفيذها؛ 

ين غالل غري القانو سيما جرمية االست مكافحة اجلرمية العابرة للحدود، وال ‘4’قضائية؛ ‘ مركزية
 للموارد الطبيعية.


