شبكة التعاون القضائي للسلطات المركزية والمدعين العامين
في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا
(شبكة التعاون القضائي)
االختصاصات

 ١١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦

مقدمة
يف  ١٥كانون األول/ديسمرب  ،٢٠٠٦وقع رؤساء دول وحكومات املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى( )1ميثاق
األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى (امليثاق) و 10بروتوكوالت تشمل الربوتوكول املتعلق بالتعاون القضائي.
وباإلضافة إىل ذلك ،ففي  24شباط/فرباير  ،٢٠١٣جدد رؤساء الدول واحلكومات للدول االثنيت عشرة األعضاء يف املؤمتر
الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى ،مع جنوب أفريقيا ،التزامهم بالعمل معا من أجل السالم واألمن يف منطقة البحريات
الكربى بالتوقيع على االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة (إطار السالم
واألمن والتعاون) وهتيئ هذه االتفاقات إطارا هاما للسالم واألمن يف األجل الطويل يف منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا.
وهي تتيح يف جمموعها فرصة لتعزيز احلوار والتعاون على مجيع املستويات من أجل معاجلة املسائل الرئيسية اليت تشكل القوى
احملركة لدورات العنف اليت ابتليت هبا املنطقة منذ سنوات واآلثار املرتتبة عليها.
ومتثل مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم املتصلة بالنزاع ،مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين واجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ،واالجتار غري املشروع ،وهتريب املوارد الطبيعية ،واإلرهاب ،أمرا حامسا يف إهناء دورات العنف يف منطقة البحريات
الكربى .ويف الوقت نفسه ،ميثل التعاون الرمسي وغري الرمسي عرب احلدود يف املسائل اجلنائية أمرا بالغ األمهية للتصدي هلذه
األنواع من اجلرائم وإهناء اإلفالت من العقاب.
ويدعو االلتزامان  6و 7من التزامات إطار السالم واألمن والتعاون رؤساء الدول إىل عدم إيواء األشخاص املتهمني بارتكاب
جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو أعمال إبادة مجاعية أو األشخاص املشمولني بنظام جزاءات أو توفري أي نوع من
احلماية هلم ،وإىل تيسري إقامة العدل عن طريق التعاون القضائي اإلقليمي .ويعزز هذان االلتزامان ميثاق املؤمتر الدويل املعين
مبنطقة البحريات الكربى وبروتوكوالت املؤمتر الرئيسية املرتبطة باملسائل القضائية ،مبا يف ذلك الربوتوكول املتعلق بالتعاون
القضائي.
( )1أنغوال ،وأوغندا ،وبوروندي ،وتنزانيا ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية الكونغو ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب السودان،
ورواندا ،وزامبيا ،والسودان ،وكينيا.
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والشبكة املقرتحة للتعاون القضائي للسلطات املركزية واملدعني العامني هي أداة للتعاون اإلقليمي يف الشؤون اجلنائية تُنشأ
لكي تستخدمها اجلهات الفاعلة يف سلك القضاء من الدول األعضاء االثنيت عشرة يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات
الكربى والبلدان األخرى يف املنطقة .ويلزم التعاون اإلقليمي يف املسائل اجلنائية ،بالوسائل الرمسية وغري الرمسية ،إذا كان
لبلدان املنطقة أن تتعامل بفعالية مع طائفة واسعة من اجلرائم اليت حتدث يف بلد واحد ،ولكنها ترتك آثارا كبرية متتد عرب
احلدود وعلى الصعيد اإلقليمي .وتكون السلطات القانونية املركزية ودوائر النيابة العامة هي اجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا
املسعى ،ألهنا مسؤولة عن تلقي وتنفيذ وإحالة الطلبات املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني ومصادرة
األصول( .)2ولتمكينها من أداء مهامها بفعالية ،من املهم أن يسهل تفاعلها مع نظرائها يف التعاون الرمسي وغري الرمسي.
ِّ
ستمكن البلدان من تلبية التزاماهتا مبوجب ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة
وشبكة التعاون القضائي املقرتحة
البحريات الكربى والربوتوكوالت املتعلقة بعدم االعتداء ،وبالتعاون القضائي ،ومبنع ومعاقبة جرمية اإلبادة اجلماعية وجرائم
احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وغريها من الربوتوكوالت ذات الصلة باملسائل اجلنائية .وستنهض أيضا بالتزامات تلك
البلدان مبوجب إطار السالم واألمن والتعاون .ومتثل إقامة الشبكة متابعة للقرار الذي اختذه املؤمتر العادي اخلامس لرؤساء
الدول واحلكومات الذي عقد يف لواندا ،أنغوال يف  ١٥كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٤ولاللتزامات اليت تعهد هبا وزراء العدل
يف بلدان املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى من أجل وضع التدابري الكفيلة بتعزيز التعاون القضائي ،وال سيما يف
جمال تسليم اهلاربني أو املتهمني ،وتعزيز املساعدة القانونية املتبادلة من أجل مكافحة اجلرائم العابرة للحدود الوطنية ،وال
سيما يف أعمال اإلرهاب يف منطقة البحريات الكربى (الفقرتان  ٧و ٨من إعالن وزراء العدل ليفينغستون  ،زامبيا -٢٥
 ٢٦آب/أغسطس .)2015
وهتدف شبكة التعاون القضائي إىل تيسري التعاون اإلقليمي يف املسائل اجلنائية من خالل الوسائل الرمسية وغري الرمسية.
وستوفر منتدى ملساعدة السلطات املركزية والنيابة العامة والعناصر األخرى من السلسلة القضائية إلقامة االتصاالت مع
النظراء يف البلدان اليت تتعاون معها ،أو اليت قد يطلب التعاون معها يف املستقبل .وعن طريق االجتماعات والربامج التدريبية
املنتظمة ،ستمكن شبكة التعاون القضائي السلطات القانونية املركزية وأوساط املمارسني املعنني من تبادل املعلومات بشأن
النظم واإلجراءات القانونية لكل منها ،ومن وضع صيغة مشرتكة وتبادل املمارسات السليمة.
وستتعاون شبكة التعاون القضائي مع غريها من الشبكات اإلقليمية للتعاون القضائي من قبيل الشبكة القضائية األوروبية
( ،)EJNوالرابطة األيبريية األمريكية للمدعني العامني ،وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية
املنظمة ،ومنرب التعاون القضائي لبلدان الساحل ،وغريها .وتوفر الشبكات اإلقليمية اليت تدعم التعاون القضائي الكثري من
املزايا .فهي تتيح التفاعل املباشر الذي يبين الثقة بني املسؤولني وتوفر منتدى للمسؤولني من أجل حتسني فهم املتطلبات
القانونية واإلجرائية يف البلدان اجملاورة .وتساعد هذه الشبكات ،عندما تكون فعالة ،على تعزيز الثقة يف املؤسسات القضائية
الوطنية.
المادة  - 1إنشاء الشبكة
تتكون شبكة التعاون القضائي من السلطات املركزية املسؤولة عن التعاون القضائي الدويل ومن السلطات القضائية أو غريها
من السلطات املختصة اليت تضطلع مبسؤوليات حمددة يف سياق التعاون الدويل (يشار إليها فيما بعد باسم ”السلطات
تعني سلطة مركزية
( )2مبوجب املادة  18من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يتعني على كل دولة طرف أن ن
تكون مسؤولة وخمولة بتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها.
وعالوة على ذلك ،يتعني على الدول األطراف إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزية اليت تعينها هلذا الغرض وقت قيام كل
منها بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا هبا أو إقرارها أو االنضمام إليها .وتتضمن العديد من الصكوك اإلقليمية والدولية
حكما مماثال.
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املركزية واملدعني العامني“ .من منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا ،ويشار إليها فيما يلي باسم ”شبكة التعاون القضائي
يف منطقة البحريات الكربى“ أو ”شبكة التعاون القضائي“.
المادة  - 2أهداف الشبكة
 -١أهداف شبكة التعاون القضائي هي تعزيز وتيسري التعاون القضائي يف املنطقة من أجل مكافحة مجيع أشكال
اجلرمية العابرة للحدود واإلفالت من العقاب.
-٢

وسيتحقق ذلك ،يف األجل القصري ،من خالل ما يلي:
(أ)

إنشاء منتدى لتبادل املعلومات الرمسية وغري الرمسية بني السلطات املركزية واملدعني العامني والسلطات
القضائية؛

(ب)

توفري املعلومات القانونية والقضائية واإلدارية إىل السلطات املركزية وأوساط املدعني العامني ،ملساعدة
تلك اجلهات على إدارة عمليات التعاون اإلقليمي والدويل وتسوية أي عقبات تتعلق بذلك؛

(ج)

تعزيز إدماج مجيع بروتوكوالت املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى يف التشريعات احمللية وتطبيقها،
وبوجه خاص الربوتوكول املتعلق بالتعاون القضائي والربوتوكوالت األخرى املتعلقة باملسائل اجلنائية.

(د)

تشجيع التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املكملة
هلا ،وإدماجها وتطبيقها ،حسب االقتضاء ،يف التشريعات احمللية؛

)ﻫ(

-٣

تعزيز فهم أفضل بني املشاركني لتطبيق الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية ذات الصلة باجلرمية املنظمة،
وتشجيع التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية بني اجلهات الفاعلة املعنية؛

(و)

متكني املمارسني املعنيني من تعميق معرفتهم بسبل التعامل مع النظم القانونية املختلفة (القانون العام
والقانون املدين) فيما يتعلق بالتعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية؛

(ز)

تطوير األدوات ونشرها حسب االقتضاء؛

(ح)

توفري منتدى لتبادل اخلربات واملعلومات ووضع الدروس املستفادة بني الدول األعضاء؛

(ط)

تعهد ونشر قائمة مستكملة جلهات التنسيق املعنية بالتعاون الدويل؛

(ي)

تيسري عمليات االتصال بني أعضاء شبكة التعاون القضائي يف منطقة البحريات الكربى وغريها من
الشبكات اإلقليمية.

ويف األجل الطويل ،ستهدف شبكة التعاون القضائي إىل تعزيز املؤسسات القضائية من خالل ما يلي:
(أ)

تعزيز خربة السلطات املركزية وأوساط املدعني العامني والسلطات القضائية يف جمال اجلرمية املنظمة العابرة
للحدود مبختلف أشكاهلا ،وكذلك تعزيز معرفة تلك اجلهات بالنهج ذات الصلة املتبعة يف التحقيق
وإجراءات االدعاء من خالل التدريب وعمليات التبادل املهين ،بالتعاون مع معاهد التدريب الوطنية
واإلقليمية واجلهات الفاعلة األخرى ،حيثما كان ذلك ممكنا ومالئما؛

(ب)

دعم التعاون فيما بني الدول األعضاء يف شبكة التعاون القضائي ،مبا يف ذلك التحقيقات املشرتكة يف
قضايا حمددة ،حسب االقتضاء؛
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(ج)

دعم إنشاء وتعزيز وحدات و/أو حماكم متخصصة للتحقيق واملقضاة والبت يف أشكال خمتلفة من اجلرمية
العابرة للحدود الوطنية.

المادة  - ٣تعيين المنسقين
يرشح كل عضو من أعضاء شبكة التعاون القضائي مسؤولني اثنني على األقل للعمل كمنس َقني ،مع مراعاة األطر القانونية
واهلياكل الداخلية اخلاصة هبا .وقد يكون املنسق ’ ‘1ممثال ملدير النيابة العامة؛ ’ ‘٢ممثال ملدير النيابة العامة
العسكرية؛ ’ ‘٣ممثال للسلطة املركزية املعينة املسؤولة عن تلقي وإصدار طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
ويتوىل كل عضو من أعضاء شبكة التعاون القضائي املسؤولية عن تقدمي تفاصيل املنسقني إىل منسق شبكة التعاون القضائي
وإىل البلدان األعضاء األخرى.
ومن املمكن أن يُدعى املمثلون من البلدان غري األعضاء يف شبكة التعاون القضائي للمشاركة بصفة مراقبني إذا كانت
مشاركتهم مفيدة ألعضاء الشبكة ،وإذا وافق األعضاء على ذلك.
المادة  - 4مهام المنسقين
 -١يسعى املنسقون ،بالقدر الذي تسمح به قوانينهم احمللية ،إىل تيسري التعاون الدويل واإلقليمي يف املسائل اجلنائية
بني الدول املشاركة يف شبكة التعاون القضائي .ويتولون مسؤولية توفري املعلومات القانونية والقضائية واإلدارية لوكاالت
املالحقة القضائية وغريها من السلطات املختصة وسائر املوظفني املعنيني أو الوكاالت ضمن والياهتم القضائية والواليات
األخرى.
 -٢وعلى املنسقني أن ميكنوا أنسب أشكال االتصال املباشر الذي يربط وكاالت النيابة العامة وغريها من السلطات
املختصة مع املنسقني يف بلدان شبكة التعاون القضائي .وسينسقون اإلجراءات املتخذة ضمن والياهتم عند تلقي جمموعة
من الطلبات من بلد آخر .وقد يسافرون ،عند االقتضاء ،لالجتماع مبنسقني آخرين على أساس اتفاق بني بلدان كل منهم.
 -٣ويبلغ املنسقون أعضاء شبكة التعاون القضائي ،عن طريق منسق الشبكة ،باملعلومات املتعلقة بالتعاون واإلجراءات
والتشريعات يف اجملال القضائي وبأي تغريات تطرأ عليها يف التشريعات أو اإلجراءات اليت يبدأ العمل هبا يف بلد كل منهم.
وسيقدمون املعلومات أيضا عن احلاالت اليت تنطوي على التعاون القضائي ،حسب االقتضاء.
-٤

وتقوم سلطة التعيني واملنسقون بإخطار منسق الشبكة إذا توقفوا عن القيام بدور املنسق هلذه الشبكة.

المادة  - 5االجتماعات
 -١ستسعى الشبكة إىل تنظيم ما ال يقل عن اجتماعني يف السنة من أجل استعراض أنشطتها السابقة وحتديد
األولويات املستقبلية املتعلقة مبكافحة اجلرمية املنظمة واجلرمية العابرة للحدود ،وكذلك فيما يتعلق بالتعاون الدويل واإلقليمي
أو ألي أسباب أخرى قد تنشأ.
 -٢وعلى أساس األولويات اليت وضعتها الشبكة ،سينظم أعضاء الشبكة الدورات التدريبية واألنشطة ،أو بالتنسيق
مع غريهم من املنظمات والشركاء اإلقليميني والدوليني.
المادة  - ٦رئيس الشبكة
يعني أعضاء شبكة التعاون القضائي رئيسا ونائبا للرئيس لشبكة التعاون القضائي من بلدين من البلدان األعضاء يف الشبكة،
وذلك على أساس التناوب وملدة عام واحد .ويعمل الرئيس عن كثب مع منسق الشبكة يف تنظيم اجتماعات الشبكة.
ويتوىل النائب منصب الرئاسة خلفا للرئيس ويعني نائب جديد للرئيس سنويا.
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المادة  - ٧مهام منسق الشبكة
يقوم املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى والشركاء يف اإلطار االسرتاتيجي لألمم املتحدة يف منطقة البحريات
الكربى ،ومكتب املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومكتب األمم
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،حسب االقتضاء ،بتعبئة املوارد لتمويل وتعيني منسق للشبكة يتوىل إدارة مكتب تنسيق
لشبكة التعاون القضائي ،ولالحتفاظ مبوظف يتمتع باخلربة املناسبة للعمل كمنسق للشبكة .ينفذ منسق الشبكة األنشطة
اليت تدعم شبكة التعاون القضائي على النحو التايل:
(أ)

إنشاء وتعهد قائمة حمدَّثة مبسؤويل االتصال؛

(ب)

تيسري وتنظيم اجتماعات شبكة التعاون القضائي؛

(ج)

نشر املعلومات عن شبكة التعاون القضائي وأنشطتها بني مسؤويل االتصال فضال عن اجلهات املعنية
األخرى؛

(د)

تنظيم األنشطة األخرى على النحو الذي اتفقت عليه شبكة التعاون القضائي؛

)ﻫ(

متثيل شبكة التعاون القضائي يف االجتماعات؛

(و)

إنشاء وتعهد صفحة شبكية تتناول أنشطة شبكة التعاون القضائي ونشر رسالة إخبارية دورية؛

(ز)

مجع األموال ألنشطة شبكة التعاون القضائي؛

(ح)

إتاحة املعلومات عن التشريعات واإلجراءات وجهات االتصال للبلدان األعضاء ،ويفضل أن يكون ذلك
عن طريق املوقع الشبكي؛

(ط)

القيام بأي مهام أخرى قد تسند إليه.

المادة  - 8العالقات مع الشبكات والمنظمات األخرى
 -١ستنشئ شبكة التعاون القضائي من أجل حتقيق أهدافها ،اآلليات الالزمة لتشجيع إقامة االتصال وتبادل اخلربات
وتتمة األنشطة اليت تقوم هبا الكيانات اإلقليمية األخرى العاملة يف ميدان التعاون الدويل.
 -٢وميكن للمنظمات اإلقليمية والدولية اليت تضطلع مبهام ذات صلة مبنع ومكافحة االجتار غري املشروع واجلرمية املنظمة
العابرة للحدود أن حتضر اجتماعات شبكة التعاون القضائي وتشارك يف املبادرات اليت تسهم يف تعزيز وحتقيق أهداف شبكة
التعاون القضائي.
المادة  - ٩تأييد وزراء العدل
اتفق املدعون العامون وممثلو مديري النيابة العامة الذي حضروا اجتماع إنشاء شبكة التعاون القضائي الذي عقد يف نريويب،
كينيا يومي  10و 11تشرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٦على هذه االختصاصات لشبكة التعاون القضائي ،وذلك جلعلها
جاهزة للعمل .وأوصوا بأن يعرتف وزراء العدل يف الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى ،يف
مؤمترهم املقبل اإلقرار باختصاصات شبكة التعاون القضائي وأهدافها ودورها املركزي بالنسبة للتعاون القضائي يف منطقة
البحريات الكربى.
ويراد من هذه املبادئ والقواعد أن تكون توجيهات ميكن تعديلها حسب االقتضاء.
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