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 المؤتمر المنشئ لشبكة التعاون القضائي اإلقليمي لمنطقة البحيرات الكبرى
 
 

 2٠١6تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠الذي عقد في نيروبي، كينيا، في 
 

 
 
 

نريويب، كينيا، عقد املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى ومكتب األمني تشرين الثاين/نوفمرب، يف  ١١و ١٠يف يومي 
 إلنشاء شبكة التعاون القضائي اإلقليمي ملنطقة البحريات الكربى. العام لألمم املتحدة ملنطقة البحريات الكربى اجتماعا  

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وحضر االجتماع مديرو النيابة العامة من أنغوال، وأوغندا، وبوروندي، 
لمؤمتر لمويتا، األمني التنفيذي -السفري زاكاري موبوري ورواندا، والسودان، وكينيا، وتنزانيا، وزامبيا، أو ممثلوهم. وحضرها أيضا  

عن ممثلني  ية احملكمتني اجلنائيتني الدوليتني، فضل  الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، والدكتور سريج برامريتز، املدعي العام آلل
، واملركز الدويل من الشبكة القضائية األوروبية، وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني، ومنرب الساحل القضائي

تقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، للعدالة االنتقالية، والتعاون اإلمنائي األملاين، وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االس
ومكتب حقوق اإلنسان املشرتك التابع هلذه البعثة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة 

القضائي للمؤمتر  مع روح الربوتوكول املتعلق بالتعاون حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وأنشئت الشبكة متشيا  
يف إطار األمم ‘‘ التعاون القضائي ومنع نشوب النزاعات’’الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى وهي تشكل جزءا  من ركيزة 

املتحدة االسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة البحريات الكربى الذي يسعى إىل مواءمة اجلهود اإلقليمية لألمم املتحدة. وخلل اجللسة 
حية أشار السفري مويتا إىل أن التعاون القضائي يرسي األساس جملتمعات دميقراطية مستدامة وملنع نشوب النزاعات، وشدد االفتتا
على أن تنفيذ امليثاق وإطار السلم واألمن والتعاون مع تعزيز التعاون القضائي سيشكل جوهر رؤية رؤساء الدول واحلكومات  أيضا  

 ابية يف املنطقة بشأن مسائل األمن واالستقرار والتنمية ومكافحة مجيع أشكال اجلرائم.الرامية إىل إحداث تغريات إجي
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وأشار الدكتور سريج برامريتز إىل أن شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى متثل مبادرة مفيدة وهامة ستستفيد من 
العام من كينيا، املناقشات بالدعوة إىل تعزيز التعاون القضائي خربات شبكات مماثلة أخرى. وافتتح كريستني أغيمبا، نائب الوكيل 

 يف املنطقة.

وبعد ذلك حتدثت مادلني شوارتز، من مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى ومستشارة حقوق 
ربى السفري سيد جينيت، فأوضحت أن اإلنسان/العدالة، باسم املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة ملنطقة البحريات الك

 إنشاء الشبكة ميثل مبادرة رئيسية من شأهنا أن تيسر التعاون القضائي ومكافحة اإلفلت من العقاب يف املنطقة.

وتابع االجتماع ما متخض عن مؤمتر تعزيز التعاون القضائي يف منطقة البحريات الكربى الذي عقد يف نريويب يف نيسان/أبريل 
لذي نظمه املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى بالتعاون مع مكتب املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة ، وا٢٠١٦

 البحريات الكربى.

وخلل املؤمتر أوصى مديرو االدعاء العام والعسكري ومديرو التحقيق وممثلوهم من الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة 
 ى، بإنشاء شبكة للتعاون القضائي.البحريات الكرب 

وأشار وزراء العدل من الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى خلل اجتماع عقد يف آب/أغسطس 
عزز هذا االلتزام يف ليفينغستون، زامبيا، إىل االلتزام بتنفيذ تدابري ترمي إىل تعزيز التعاون القضائي. ويف اآلونة األخرية جدا   ٢٠١٥

رؤساء الدول خلل مؤمتر القمة العادي السادس للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى الذي عقد يف لواندا، أنغوال، يف 
. وأوضح عبد اجمليد عوض عيسى، املستشار القانوين للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، أن ٢٠١٦حزيران/يونيه 

لشبكة سيسهم يف مساءلة التنظيمات اإلجرامية املتورطة يف أنشطة إجرامية، مبا يف ذلك جرائم احلرب، واجلرائم املرتكبة إنشاء ا
ضد اإلنسانية، واالجتار غري املشروع يف األسلحة، واملخدرات، واالستغلل غري القانوين للموارد الطبيعية، والعنف اجلنسي، 

ربى. وشدد على أن الربوتوكول املتعلق بالتعاون القضائي هو أداة مفيدة ميكن أن تطبقها واإلرهاب يف منطقة البحريات الك
الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى كأساس قانوين للتحقيق وامللحقة القضائية وتسليم مرتكيب هذه 

 اجلرائم اخلطرية.

بية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، الذين كانوا قد ساعدوا يف إنشاء منرب وقدم ممثلون من الشبكة القضائية األورو 
التعاون القضائي لبلدان الساحل وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة، توجيهاٍت عملية  

ت الكربى. ومت التشديد على أنه جرى إجناز الكثري من خلل هذه الشبكات بشأن إنشاء شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريا
القائمة. وينبغي على شبكة التعاون القضائي ملنطقة البحريات الكربى أال تبدأ من الصفر بل جيب عليها البناء على ما هو قائم 

بكة القضائية األوروبية دعما  كبريا  للشبكة اجلديدة بالفعل. وقدم ممثلون من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية والش
 املقرتحة.
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ومع وضع التوجيهات العملية يف االعتبار ناقش مديرو النيابة العامة وممثلوهم مشروع اختصاصات إنشاء شبكة التعاون القضائي 
الشبكة املقرتحة. واخنرط مديرو النيابة ملنطقة البحريات الكربى. وكان اهلدف الرئيسي من االجتماع هو املوافقة على اختصاصات 

العامة وممثلوهم يف مناقشات مكثفة لضمان أن تعكس االختصاصات سياق منطقة البحريات الكربى واالحتياجات احملددة لنظمها 
 القانونية املختلفة. وأيدت االختصاصات مجيع الوفود احلاضرة وهي مرفقة هنا.

دير النيابات العامة من أوغندا دراسة حالة إفرادية بشأن قضية إرهابية حديثة أمام احملاكم يف تشرين الثاين/نوفمرب يسر م ١١ويف 
 أوغندا انطوت على تعاون مع الشرطة واملدعني العامني من كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

نشاء الشبكة واتفقوا عليها خلل املناقشات اليت أدارهتا كارين كرامر، كبرية املوظفني اخلطوات املقبلة التالية إل وناقش املشاركون أيضا  
املعنيني مبراقبة املخدرات ومنع اجلرمية واملسؤولة عن الشبكة اليت يشرف عليها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. 

 ووافق مديرو النيابة العامة وممثلوهم على ما يلي:

 

 .الشروع يف التنظيم العملي للشبكة الذي يستتبع الرتكيز املباشر على تعبئة املوارد من أجل تعيني منسق للشبكة - أوال  
يف الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى  تقدمي االختصاصات إىل املؤمتر املقبل لوزراء العدل - ثانيا  

 .لتأييدها
شروع يف تنفيذ خطة عمل من أجل القيام مبا يلي: )أ( تعيني منسق الشبكة الذي سينشئ األمانة، )ب( تعيني ال - ثالثا  

منسقني من كل دولة عضو يف املؤمتر الدويل، )ج( مجع املعلومات عن التشريعات واإلجراءات واملنسقني ونشرها رمبا 
 من خلل موقع شبكي.

مبنطقة البحريات الكربى ومكتب املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى  يدعم املؤمتر الدويل املعين - رابعا  
 والشبكة القضائية األوروبية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، تنفيذ خطة العمل.

مة بلجيكا، إىل احملامي العام وخلل اجللسة اخلتامية استمع السفري مويتا والسفري سعيد جينيت والسفري دي بلدرلنغ من حكو 
من مجهورية الكونغو الدميقراطية ورئيس وحدة اجلرمية الدولية يف رواندا، نيابة  عن املشاركني، إىل نتائج مناقشاهتم حيث قال 

. وأكد املتحدث األول إنه ومبا أن الشبكة اآلن قد أنشئت فإن من املهم ضمان أن تكون شبكة فعالة تعود بالفائدة على املنطقة
أنه سوف يوجه اهتمام السلطات ذات الصلة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل نتائج االجتماع. وكرر رئيس وحدة اجلرمية  أيضا  

الدولية يف مكتب مدير النيابة العامة يف رواندا الدعوة إىل أن يؤيد وزراء العدل اختصاصات شبكة التعاون القضائي ملنطقة 
وأشار كذلك إىل أن االجتماع كان ناجحا  وأن رواندا مستعدة ملعاجلة أي طلب للتعاون القضائي من جانب البحريات الكربى. 

 البلدان األخرى بشكل شامل.

، وتعهد بأن ذلك ويف اخلتام أشار السفري زاكاري مويتا يف ملحظاته اخلتامية إىل أن نتائج هذا املؤمتر ستجري متابعتها فورا  
عقد اجتماع لوزراء إىل املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى سيسعى  إىل أن الشبكة. وأشار أيضا  سيكثف أنشطة هذه 

العدل إليلء الشبكة أعلى درجات االهتمام نظرا  ألن التنسيق الوثيق ضروري لضمان حتقيق العدالة يف املنطقة. واختتم السفري 
العامة، مبكافحة اإلفلت من العقاب،  التزام، بوصفهم أعضاء  يف النياباتملا أبدوه من سعيد جينيت االجتماع بالثناء على الوفود 

بغض النظر عن املخاطر، ولتقدميهم مثاال  ممتازا  على ما ميكن أن حيققه التعاون القضائي بني البلدان يف منطقة البحريات الكربى. 
 وأعرب الشركاء عن دعمهم الراسخ لتفعيل عمل الشبكة.


