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 تقرير االجتماع األول

 لشبكة التعاون القضائي في منطقة البحيرات الكبرى

 ، الخرطوم، السودان٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ٢–١

 مقدمة -أوالا 

كتب الكربى، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمت أمانة املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات  -1
املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة ملنطقة البحريات الكربى، االجتماع األول لشبكة التعاون القضائي يف منطقة 

 جتماع وزارُة العدل السودانية.. واستضافت اال٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢و ١البحريات الكربى يف اخلرطوم بالسودان يومي 
وأعضاء شبكة التعاون القضائي هم ممثلون ملديري النيابات العامة والعسكرية يف الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين  -2

 مبنطقة البحريات الكربى، ويقومون بدور مسؤويل التنسيق الوطنيني يف جمال التعاون القضائي )يشار إليهم أيضا  
 يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية(. وكانت البلدان التالية ممثلة‘‘ لطات املركزيةالس’’باسم 

جنوب  ،يةمجهورية الكونغو الدميقراط ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي ،يف االجتماع: أوغندا
 يا. ومل يتمكن ممثلو أنغوال ومجهورية الكونغو ورواندا من احلضور.كين  ،السودان ،زامبيا ،السودان

وشبكة التعاون القضائي أداة لتحقيق التواصل بني األعضاء، تسمح هلم مبمارسة التعاون القضائي الرمسي وغري الرمسي،  -3
مناقشة أفضل املمارسات، التدريب، و  يف جماالت تسليم اجملرمني، والتحقيقات املشرتكة، وتبادل املساعدة القانونية، وتلقي مثل  

شبكي يتيح  موقع ومعاجلة التحديات، وتقدمي املقرتحات من أجل حتسني التعاون القضائي. وسيكون لدى الشبكة أيضا  
دة القانونية ن أداة لكتابة طلبات املساعماالطلع على التشريعات وبيانات االتصال بالنظراء يف البلدان اجملاورة، كما يتض

تبادلة، وإحصاءات بشأن اجلرمية العابرة للحدود. وتشكل الشبكة يف هناية املطاف وسيلة لتوجيه الرسائل إىل مستويات تقرير امل
 السياسات، حيث ميكن إبلغ وزراء العدل أو رؤساء الدول واحلكومات يف البلدان األعضاء بنتائج االجتماعات.

 هدف االجتماع - ثانياا 
 الجتماع الشبكة فيما يلي:متثَّل اهلدف العام 

 تقدمي تفاصيل عن األدوات القانونية وجهات التنسيق وغريها من اجلوانب التقنية للشبكة؛ -أ

تقدمي نبذة عن اإلدماج والتنفيذ على الصعيد احمللي لألدوات القانونية الدولية )اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  -ب
املعين  واألدوات القانونية اإلقليمية )بروتوكول التعاون القضائي للمؤمتر الدويلاجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية( 

 مبنطقة البحريات الكربى، والقوانني النموذجية ذات الصلة(؛

 حتديد التحديات أمام استخدام تلك األدوات وعمل الشبكة؛ -ج

ملتبادلة وتسليم طلبات املساعدة القانونية االقضائية، اليت تعاجل ‘‘ السلطات املركزية’’التعجيل بإقامة وتفعيل  -د
 اجملرمني؛
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 احلصول على تفاصيل بشأن اجلرمية العابرة للحدود واالستغلل غري القانوين للموارد الطبيعية؛ -ه

التدريب على صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بشأن اجلرمية العابرة للحدود واالستغلل غري القانوين  -و
 رد الطبيعية، باستخدام أداة كتابة طلبات املساعدة.للموا

 حفل االفتتاح - ثالثاا 
من ممثلي اجلهاز القضائي والشرطة واجليش وغري ذلك من الكيانات القضائية  ٧٠دعت وزارة العدل السودانية حوايل  -4

ة هولندا متويل ة خارجية مملكسفرية مملكة هولندا كارين بوفني. وتولت وزار  حلضور حفل االفتتاح.  وحضرت احلفل أيضا  
 االجتماع عرب الصندوق االئتماين ملكتب املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى.

ورحب باجلميع يف اخلرطوم السفري حممد عبد اهلل إدريس، املنسق الوطين للسودان لدى املؤمتر الدويل املعين مبنطقة  -5
، ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٩مؤمتر القمة املعقود يف برازافيل جبمهورية الكونغو يوم  البحريات الكربى. وأشار السفري إىل

 حيث أقر رؤساء الدول واحلكومات يف املنطقة شبكة التعاون القضائي.
-وبوريمووجه املستشار القانوين للمؤمتر الدويل الدكتور عبداجمليد عوض عيسى، باسم األمني التنفيذي للمؤمتر زاكاري  -6

مويتا، الشكر إىل مجهورية السودان الستضافتها اجتماع شبكة التعاون القضائي، مما يدل على دعم الدول األعضاء يف املؤمتر 
للشبكة. وأوضح أن التعاون القانوين هو السبيل الوحيد إلشاعة أجواء الثقة احلقيقية بني الدول األعضاء، كي يساعد بعُضها 

 كال اجلرمية العابرة للحدود الوطنية.على منع مجيع أش بعضا  

وباسم املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة ملنطقة البحريات الكربى، سعيد جينيت، شددت فالريي سوبر  -7
على أن اإلفلت من العقاب يف املنطقة ال يزال يؤجج دورات العنف وعدم االستقرار والتشريد، ويهدد السلم املستدام واألمن 

ق يف بشكل فعال لكفالة النجاح يف التحقي دهار يف األجل الطويل. وأضافت أن بلدان املنطقة حباجة إىل العمل معا  واالز 
 اجلرائم العابرة للحدود يف املنطقة وملحقة مرتكبيها.

كة بوأكدت كارين كرامر، باسم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، أن من دواعي غبطة املكتب دعم ش -8
التعاون القضائي يف أهدافها املتمثلة يف التصدي للجرمية املنظمة العابرة للحدود يف املنطقة. وأشارت إىل شبكات مماثلة يف 
مناطق أخرى مثل الشبكة القضائية األوروبية، وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني، ومنرب التعاون القضائي 

 حل.اجلنائي لبلدان السا
وشجعت هتاين حممد علي، وزيرة الدولة بوزارة العدل، يف كلمتها االفتتاحية الدول األعضاء يف املؤمتر على تبين ميثاق  -9

األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى والربوتوكوالت املصاحبة له، مع الرتكيز بشكل خاص على الربوتوكول 
 نطقة البحريات الكربى.املتعلق بالتعاون القضائي يف م

 موجز المناقشات - رابعاا 
 فاصيل.وهلذا السبب يوجز التقرير املناقشات اليت جرت دون اخلوض يف الت‘‘. قاعدة دار تشاتام للسرِّية’’ُعقد االجتماع مبوجب 
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وعقب حفل االفتتاح، ركز االجتماع على تفعيل شبكة التعاون القضائي. وناقش أعضاء الشبكة أدوارهم املسجلة يف  -10
. وكخلفية هلذه االختصاصات، أُبرز كون الشبكة أُنشئت بعد أن نادت حكومات الدول األعضاء وثيقة اختصاصات الشبكة

 يف املؤمتر بتعزيز التعاون القضائي.
ة إىل ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطق الدول األعضاء يف املؤمتر عدة التزامات استنادا  وقطعت حكومات  -11

سلم عن إطار ال ، والربوتوكول امللحق به بشأن التعاون القضائي، فضل  2006البحريات الكربى الذي وضعه املؤمتر يف عام 
. وكان من ضمن االلتزامات تيسري إقامة العدل عن طريق 2013ة لعام واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطق

التعاون القضائي داخل املنطقة. ومتثل التزام ثان يف عدم إيواء األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية 
م املتحدة أو توفري أي نوع من احلماية أو أعمال إبادة مجاعية أو جرائم عدوانية أو األشخاص املشمولني بنظام جزاءات األم

 .هلم
وقد أُعيد التأكيد منذ ذلك احلني على االلتزامات خلل مؤمتر قمة الدول األعضاء يف املؤمتر واجتماع وزراء عدهلا.  -12

التنسيق ب لتيسري إقامة العدل، نظم مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام واملؤمتر عدة اجتماعات بشأن التعاون القضائي، وسعيا  
مع الشركاء، ومنهم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. وقد أُنشئت الشبكة واتُّفق على 
اختصاصاهتا خلل اجتماٍع ملديري النيابات العامة والعسكرية أو ممثليهم، نظمه املؤمتر ومكتب املبعوث اخلاص ومكتب األمم 

، ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٩. ويف ٢٠١٦ملخدرات واجلرمية يف نريويب بكينيا يف تشرين الثاين/نوفمرب املتحدة املعين با
 اجتمع رؤساء دول وحكومات املنطقة يف برازافيل جبمهورية الكونغو لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتم مبوجب ميثاق املؤمتر

حب رؤساء الدول واحلكومات، يف بياهنم الصادر يف هناية االجتماع، بإنشاء شبكة الدويل وإطار السلم واألمن والتعاون. ور 
 التعاون القضائي ووضع اختصاصاهتا.

للشبكة. وسيضطلعون بعدة أدوار منها العمل   أدوارهم كمسؤولي تنسيقوعلوة على ذلك، ناقش املشاركون  -13
عات ذات الصلة، كة إذا تغري مسؤول التنسيق أو تغريت التشريكمسؤويل تنسيق معنيني بطلبات التعاون القضائي، وإبلغ الشب

واملساعدة على استضافة اجتماعات الشبكة بدعم من املؤمتر الدويل والشركاء، وتقدمي تقارير إىل الشبكة عن اإلحصاءات 
مم املتحدة املعين باملخدرات املتعلقة بالتعاون القضائي، والرتويج للشبكة يف بلداهنم. وفيما يتعلق باإلحصاءات، وافق مكتب األ

رمني، عن عدد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وعدد حاالت تسليم اجمل جمع البياناتلتيسري  تشاطر نموذجواجلرمية على 
عملية، لوالبلدان اليت تطلب أو يُطلب منها التعاون القضائي، والطلبات غري الرمسية اليت ترد قبل الطلب الرمسي بغية التعجيل با

 وغري ذلك من البيانات ذات الصلة.
ائي ، ُأشري إىل أن الدول األعضاء يف املؤمتر أنشأت الشبكة من أجل تعزيز التعاون القضبالترويج للشبكةوفيما يتعلق  -14

م هنفيما بينها. ولذلك فمن الضروري أن يعمل مسؤولو التنسيق على إذكاء الوعي لدى الوزارات والشركاء الوطنيني يف بلدا
خدرات واجلرمية ، مت التأكيد على أن املؤمتر الدويل واملكتب املعين بامللكفالة احلصول على الدعم الفين أو املايل من املنطقة. ثانيا  

نشاء موقع لزيادة بروز الشبكة، سيدعم املكتب إ سيواصلن دعم الشبكة بإذكاء الوعي عرب املنابر الدولية واإلقليمية. وسعيا  
إىل أن إطار األمم  ، أشريار رسالة إخبارية ميكن ملسؤويل التنسيق الوطنيني تقدمي اإلسهامات من خلهلما. ثالثا  شبكي وإصد

املتحدة االسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة البحريات الكربى، الذي ميثل هنج وحدة العمل يف األمم املتحدة يف منطقة البحريات 
ائز ئي. ويُيسر اإلطار بذل املنظمة للجهود املتماسكة واملنسقة عرب احلدود بواسطة الركشبكة التعاون القضا الكربى، يدعم أيضا  

اإلنساين واإلمنائي واملتعلق بالسلم واألمن. وله ركيزة مواضيعية تتعلق بالعدالة ومنع نشوب النزاعات، بقيادة برنامج األمم 
 شبكة.املتحدة اإلمنائي ومفوضية حقوق اإلنسان، وهي ركيزة تدعم ال
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تمثل األداة القانونية . وتالتشريعات الدولية واإلقليمية بشأن التعاون القضائي وناقش املشاركون يف االجتماع أيضا   -15
 اهلامة األوىل يف الربوتوكوالت اإلقليمية للمؤمتر، اليت تشمل الربوتوكول املتعلق بالتعاون القضائي وبروتوكول مكافحة االستغلل

جيدر التنويه  ،للموارد الطبيعية. وعلوة على ذلك فثمة تشريعات منوذجية بشأن التعاون القضائي اإلقليمي. ثانيا  غري القانوين 
. وميكن دولة عضوا   ١٨٨باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، اليت هي صك عاملي يضم 

 ة االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة بشأن التعاون القضائي.من تلك االتفاقية لتكمل ١٨استخدام املادة 

لوطنية وطنية هي السلطات ا‘‘ سلطات مركزية’’ومن ضمن املواضيع اهلامة األخرى املطروحة للمناقشة إنشاء وتعزيز  -16
ائي واالستجابة هلا التعاون القضاملختصة بتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني وغري ذلك من طلبات 

 مع االتفاقية. ومعاجلتها، متشيا  
وعلوة على ذلك فقد ركز املشاركون على جرمية حمددة عابرة للحدود تواجهها منطقة البحريات الكربى، وهي  -17

نريويب بكينيا يف  االستغلل غري القانوين للموارد الطبيعية. وخلل اجتماع نظمه املؤمتر الدويل ومكتب املبعوث اخلاص، يف
، دعا اخلرباء املعنيون مبسألة املوارد الطبيعية املنظمني إىل تشجيع ودعم التحقيق يف هذه اجلرائم ومقاضاة ٢٠١٧متوز/يوليه 
 مرتكبيها.

لذلك، قدم مكتب املبعوث اخلاص، بالتشاور مع بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية  ومتهيدا   -18
و الدميقراطية، حملة عامة عن االستغلل غري القانوين للذهب واملعادن الثلثة )القصدير والتنتالوم والتنغسنت( يف شرقي الكونغ

مجهورية الكونغو الدميقراطية وصلته بعدم االستقرار يف البلد واملنطقة. وبعد ذلك شارك أعضاء الشبكة يف دراسة حالة إفرادية 
ن للموارد الطبيعية. وخلل تلك الدراسة، قاموا بوصف اجلرائم املختلفة، وتقييم أنواع طلبات التعاو عن االستغلل غري القانوين 

 القضائي اللزمة، وحتديد األسس القانونية اليت قد تستند إليها تلك الطلبات.
 الخطوات المقبلة - خامساا 

 باالقرتان مع اختصاصات الشبكة.اتفق أعضاء شبكة التعاون القضائي على خطوات عملية ينبغي النظر فيها 

 توصيات تهدف إلى تعزيز شبكة التعاون القضائي
 

 الموعد النهائي التوصية 

 يُرسل املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى مذكرة شفوية إىل 1
وزراء العدل، مع توجيه ُنسخ إىل مسؤويل التنسيق احلاليني، من أجل 

اعاة للشبكة، مع حتديد املؤهلت اللزمة ومر تعيني مسؤويليْ تنسيق 
 املساواة بني اجلنسني

 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠

يُردُّ الوزراء على املذكرة ويقدمون تفاصيل للتصال مبسؤويل التنسيق  2
 بعد تعيينهما

 ٢٠١٧األول/ديسمرب  كانون  ١٥

 جلس’’حيدِّث مسؤولو التنسيق بياناهتم القطرية خبصوص  3
 ‘‘السلطات الوطنية املختصة

 ٢٠١٧األول/ديسمرب  كانون  ١٥

جيمع مسؤولو التنسيق بيانات عن التعاون القضائي، ويعمم مكتب  4
 .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية النموذج املصمم لتيسري ذلك

 

كانون   ١٥يعمم املكتب النموذج يف 
. جاٍر تقدمي ٢٠١٧األول/ديسمرب 



5 

 الموعد النهائي التوصية 

إىل مكتب األمم املتحدة املعين التقارير 
 باملخدرات واجلرمية

بعد تعيني مسؤويل التنسيق، يُتخذ قرار بشأن البلد الذي يتوىل  5
 رئاسة الشبكة

 يف االجتماع املقبل للشبكة

يُروِّج مسؤولو التنسيق للشبكة لدى السلطات الوطنية يف بلداهنم  6
 وبني زملئهم

 جاٍر تنفيذه

 األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملؤمتر الدويليسعى مكتب  7
املعين مبنطقة البحريات الكربى، ومكتب املبعوث اخلاص لألمني العام 

 من أجل إنشاء موقع شبكي وإصدار رسالة إخبارية

 حبلول االجتماع املقبل للشبكة

مكتب و يقوم املكتب املعين باملخدرات واجلرمية، واملؤمتر الدويل،  8
املبعوث اخلاص، باستضافة االجتماعات املقبلة اليت تركز على جرائم 
حمددة، مبشاركة سلطات أخرى، مثل الوحدات املعنية بالتحقيقات 

 املالية

 ٢٠١٨أيار/مايو 

يقوم مجيع مسؤويل التنسيق بالتشاور مع بعض ومع املكتب املعين  9
، بشأن ملبعوث اخلاصباملخدرات واجلرمية، واملؤمتر الدويل، ومكتب ا

 التعاون القضائي

 جار تنفيذه

 المرفق - اا سادس

 اختصاصات شبكة التعاون القضائي )باإلنكليزية والفرنسية والربتغالية(
_____________ 


