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سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ()EJN
جهات االتصال في الشبكة القضائية األوروبية ()EJN

الموضوع:
مذكرة تفسيرية حول الحاجة إلى تعزيز التعاون وتحسين التواصل ما بين الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوشبكات التعاون
القضائية والهيئات المماثلة في األمور الجنائية؛ والتعاون االقليمي مع بلدان العالم الثالث.

ستجد جهات اتصال الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNفيما يلي مسودة المذكرة التفسيرية حول الحاجة إلى تعزيز التعاون
وتحسين التواصل ما بين الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوشبكات التعاون القضائية والهيئات المماثلة في األمور الجنائية؛
والتعاون االقليمي مع بلدان العالم الثالث ،التي تم إعدادها من قبل سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوالتي تمت
مناقشتها مع المراسلين الدوليين خالل مناسبة  NCMالخامسة ،في  33من أكتوبر في الهاي.

1

المذكرة التفسيرية
الحاجة إلى تعزيز التعاون وتحسين التواصل ما بين الشبكة القضائية
األوروبية ( )EJNوشبكات التعاون القضائية والهيئات المماثلة في األمور
الجنائية؛ والتعاون االقليمي مع بلدان العالم الثالث
.I

حالة الوضع الحالي واألهداف التي يجب تحقيقها في المستقبل القريب

.0

بعد  01سنة من تأسيس الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNعلى مستوى االتحاد األوروبي (  ،) EUكبنية فريدة غير
رسمية وعاملة تتألف من جهات اتصال ممارسين للمهنة  ،لديهم الخبرة حول التعاون القضائي في األمور الجنائية وقد
تم تعيينهم من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،أصبحت الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNصوتا محترما
عالميا في مجال التعاون القضائي ،ومثال للشبكات والبنيات المماثلة التي أنشئت ضمن االتحاد األوروبي واألقاليم
المجاورة في أوروبا وعبر البحار.

.3

"
ظاهرة العولمة ،والتي شملت في العقود السابقة عولمة الجريمة وحركة سريعة للجناة المجرمين بينما بقيت
الحدود القانونية" المفروضة على السلطات القضائية من قبل األدوات القانونية على التعاون الدولي في األمور الجنائية
على ما هي عليه على الصعيد العالمي؛ فهي تتطلب عمل أقوى من الشبكات القضائية الموجودة فيما يختص باألمور
الجنائية.

.2

بما أن الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNقد طورت ووسّعت منهجية عمل مبنية على الثقة المتبادلة ،التعاون الفعّال
وحذف أي بيروقراطية غير ضرورية عبر طرق عمل غير رسمية وشفافة ،مدعومة بوسائل تكنولوجيا المعلومات
الفعّالة ،فإن حسنات بنية التعاون القضائية هذه لمحاربة الجرائم عبر -الدولية يعتبر السبب األساسي لتأسيس شبكات
قضائية مماثلة .إن مكاتب األمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجرائم ( )UNODCقد قامت أيضا بخطوات لدعم إنشاء
هذه الشبكات؛ تمت المصادقة على هذا في مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر حول مكافحة الجرائم و والعدالة الجنائية،
في سان سلفادور ،البرازيل ،ما بين  01- 03أبريل .3101

.1

إن الروابط المتأصلة ما بين  EJNوالشبكات القضائية األخرى ،بناء على هويتها ،أهدافها و هيكلية وطرق أعمالها هي
موجودة منذ تم إنشاء تلك الشبكات .لقد تم تحفيز التعاون ما بين الشبكات بواسطة الحاجة التشغيلية وبدأ التعاون من قبل
جهات االتصال في الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالذي كانوا يهدفون إلى حل هذه القضايا مع أعضاء الشبكات
األخرى .إن الشبكات و البنيات المشابهة األخرى لديها نفس المبادئ؛ تقنية عملية مهيكلة من التعاون القضائي ،هيكل
المركزي ،مرن وأفقي؛ وطريقة عمل غير رسمية.

.1

إن سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( ،)EJNكجسم يمثل الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNبتعاون واستشارة
جهات االتصال في البلدان األعضاء ويتمثل برئاسة العدالة والشؤون الداخلية لمجلس االتحاد األوروبي( ، )JHAقامت
بمنح أعمالها الخارجية اولوية تجاه النشاطات التي تهدف إلى دعم إنشاء شبكات التعاون القضائي في األمور الجنائية

2

في أقاليم مختلفة في العالم ووظائفها ،وتسهيل التواصل ما بين الشبكات ،وأيضا التعاون مع بلدان العام الثالث في
السياق االقليمي ،معربين عن العمل التشغيلي والثقة التي بنيت من قبل جهات االتصال في الشبكة  EJNعبر السنين.
.6

تعتبر سكرتارية الشبكة  EJNأن من واجبها اتخاذ أية خطوات ضرورية لتقوية قدرة الشبكة  EJNعلى معالجة
الجرائم – وهذا يعني دعم الشبكات العالمية والتعاون غير الرسمي مع بلدان العالم الثالث.

.7

إن وجهة نظر سكرتارية الشبكة  EJNهي أنه يمكن معالجة شبكات الجرائم المنظمة و الجرائم عبر-الدولية بشكل
فعال أكثر إذا تم من قبل شبكة من القضاة ،النيابات العامة وممارسين آخرين من السلطات القضائية المحلية والسلطات
المركزية ،متخصصين بالتعاون القضائي في األمور الجنائية ،يعملون سويا بطريقة ال مركزية وغير رسمية ،مع نية
تسهيل التطبيق العملي لإلطار القانوني الملزم ،وذلك ألن الشبكة تثني على التعاون التقليدي والرسمي وهذا يسمح
بإجراءات أسرع.

.8

تقترح سكرتارية  EJNتعزيز تعاون أقرب ما بين جهات االتصال/أعضاء شبكات التعاون القضائي في األمور
الجنائية مع بلدان العالم الثالث.

.1

بدون أية أحكام مسبقة تجاه البنية المرنة للشبكات ،فهنالك حاجة حقيقية إلنشاء إطار عمل مناسب للتعاون ما بين
الشبكات ولتوفير الدعم إلنشاء تقنيات تشغيلية جديدة مماثلة في المستقبل.

.II
أ.

عناصر الخلفية
التعاون ما بين الشبكات حتى "إجتماع ماديرا" ()8002

.01

إن التعاون ما بين الشبكات القضائية في األمور الجنائية هو أمر ضروري وقد تواجد بطريقة رسمية وغير رسمية
منذ أن تم تأسيسه .منذ العام  ،3111تقوم جهات االتصال في الشبكة  EJNوسكرتارية  EJNبإنشاء نقاط إتصال مع
الشبكات الجنائية األخرى ،حالما يتم إنشاء الشبكة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن جهات االتصال في الشبكة  EJNينتمون
أيضا إلى شبكات قضائية أخرى.

.00

خالل السنوات العشر التي مرت على وجود الشبكة  ،EJNفلقد زادت أهمية الشبكات وباألخص من ناحية تطوير
جهات االتصال الشخصية خالل االجتماعات ،التي ساهمت باستمرار في تقوية الثقة المتبادلة .إن الشبكة القضائية
األوروبية ( )EJNأصبحت أداة قوية لمحاربة الجرائم عبر-الحدود بسبب هيكليتها الشفافة ،وغير رسميتها وتواصلها
المباشر.

.03

نتيجة لألهمية المتزايدة للشبكات ما بين الهيكليات المرتبطة بالتعاون القضائي ،وبمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس
الشبكة القضائية األوروبية ( ،)EJNاجتمعت الشبكات الموجودة للمرة األولى ،في ماديرا ،البرتغال ،في  31أكتوبر
 .8002وإلى جانب الشبكة القضائية األوروبية ( ،)EJNفالشبكات الممثلة في ماديرا كانت الشبكة االيبيرية-االميركية
للتعاون القانوني الدولي ( ،)IberRedشبكة التعاون القضائي الدولي للبدان الناطقة باللغة البرتغالية (،)RJCPLP
شبكة الكومنولث ألشخاص االتصال ( ،)CNCPالشبكة األوروبية لجهات االتصال فيما يتعلق باألشخاص المسؤولين
عن اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد االنسانية وجرائم الحرب ( " شبكة اإلبادة الجماعية")
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و مجموعة النيابة العامة االستشارية األوروبية الجنوبية الشرقية ( ( )SEEPAGراجع :الملحق).
.02

لقد تم التوافق خالل المناقشات أنه على الممارسين في هذا المجال أن يعلموا بوجود الشبكة القضائية األوروبية
( .)EJNلقد تم االعتراف بإن الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNهي الحل المشترك للمشاكل العملية في أمور
التعاون القضائي وأنه كان من المهم معرفة إلى من علينا التوجه اليه من الدول األعضاء األخرى في هذا المجال.
واألكثر من ذلك ،وبناء على هذا اإلعتراف األساسي ،تم تبنّي مستند سياسي " إعالن ماديرا" ،والذي تم تصديقه من
قبل وزراء العدل في فرنسا ،بلجيكا ،النمسا والبرتغال ،ويقول " أن متابعة العمل الذي قامت به الشبكة القضائية
األوروبية ( )EJNباالشتراك مع شبكات أخرى ،وليس فقط على المستوى األوروبي( )...ولكن أيضاً ضمن اإلطار

.01

خالل االجتماع العام  23للشبكة القضائية األوروبية ( )EJNتحت الرئاسة التشيكية ،ما بين  36-31يونيو  ،3111تم
تبنّي االرشادات التنظيمية األولى لإلجتماعات االقليمية للشبكة القضائية األوروبية ( )EJNلتقوية التعاون مع البلدان
المجاورة وأيضا بلدان العالم الثالث ،والمساعدة في التركيز على المشاكل التي لديها طابع أقليمي معيّن .يمكن تنظيم
االجتماعات االقليمية للشبكة القضائية األوروبية ( )EJNمن قبل الدول األعضاء ،بغض النظر عن قربها أو بعدها
الجغرافي .يمكن أيضا مشاركة دول العالم الثالث في هذه االجتماعات.

ب.

التعاون مع مكاتب األمم المتحدة ضد المخدرات والجريمة ()UNODC

.01

لقد تم إتخاذ خطوات مهمة لتحقيق تواصل ومشاركة أفضل للشبكات القضائية العاملة .ولقد قامت سكرتارية الشبكة
القضائية األوروبية ( )EJNفي هذا الخصوص في العام  3111بأخذ المبادرة بإبالغ مكاتب األمم المتحدة ضد
المخدرات والجريمة ( )UNODCحول وجود وأهمية جميع الشبكات القضائية .وبالتالي -فإن إجتماع المجموعة
العاملة غير الرسمية في فيينا -في  30-9نوفمبر  8009كان خطوة مهمة إلى األمام لتحديد الحقيقة الواقعية لتعايش
شبكات أقليمية متعددة لمحاربة الجريمة ،لتطوير شبكات مماثلة وإعداد منصة عالمية للتعاون ما بين الشبكات ،في
المصلحة المشتركة لتوفير سالمة المواطنين.

.06

لقد أكدت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNأنه ضمن التفويض الممنوح من فرقاء الدول إلى إتفاقية األمم
المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر -الدولية ،قد يلعب مكتب ( )UNODCدورا مهما في جلب الشبكات سويا ودعم
تطوير الشبكات الجديدة حول التعاون القضائي في مناطق أخرى حول العالم .وفي هذا الخصوص ،دعمت سكرتارية
الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNبشدة فكرة الشبكة العالمية لمحاربة الجريمة عبر-الدولية ،لكنها اعتبرت أن وجود
شبكة عالمية للتعاون هو أمر غير عملي .لقد عبرت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNعن وجهة نظرها
حول معارضة  UNODCإلنشاء الشبكة العالمية ،بالتعاون القريب مع الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوالشبكات
األخرى ،وأن هذه المعارضة يمكن أن تروّج إلنشاء منصة عالمية للشبكات القانونية.

الدولي شام ً
ال الشبكات القضائية الموجودة األخرى ،سير ّوج الثقافة القضائية االوروبية والدولية التي تم تأسيسها
حسب القيم المشتركة التي أكدتها معاهدة االتحاد األوروبي" .
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.07

خالل المؤتمر الثاني عشر لألمم المتحدة حول مكافحة الجرائم والعدالة الجنائية في السان سلفادور ،البرازيل ،ما
بين  38إلى  39أبريل  ،8030تمت وللمرة األولى مناقشة هدف دعم تطوير الشبكات القضائية للتعاون الدولي في
األمور الجنائية وذلك على مستوى رفيع ،بناء على مفاوضات ما بين سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية (،)EJN
وزارة العدل لجمهورية البرازيل الفدرالية و .UNODCإن إعالن السلفادور حول االستراتيجيات الشاملة للتحديات
العالمية :مكافحة الجرائم واألنظمة الجنائية و تطويرها في عالم متغيّر 0ركز على التعاون الدولي في مكافحة الجرائم
وشمل في نصه أهمية شبكات التعاون القضائي .باإلضافة إلى ذلك ،تبنّى المشاركين في االجتماع الملحق للمؤتمر
المخصص لشبكات التعاون القانوني الدولي خمسة توصيات بهدف تسهيل تطوير المؤازرة ما بين الشبكات.

.08

نتيجة لذلك ،تم تبني قرار حول تقوية الشبكات االقليمية للتعاون الدولي حول األمور الجنائية  3وذلك حصل خالل
الجلسة التاسعة عشر للجنة األمم المتحدة حول مكافحة الجرائم والعدالة الجنائية ،في فيينا ،ما بين  83-31مايو
 .8030فهو" يحث الدول األعضاء المشاركين في الشبكات للتعاون الدولي على لتقوية التعاون الدولي في األمور
الجنائية والتنسيق ما بين مثل هذه الشبكات" و " يشجع الدول األعضاء على تسهيل تأسيس شبكات أقليمية مماثلة".

.01

تماشيا مع المبادئ الموافق عليها والمستندات المشار اليها أعاله ،أنشأ مكتب  UNODCشبكات قضائية جيدة مبنية
على قالب الشبكة القضائية األوروبية ( . )EJNلقد بدأت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالتعاون مع
هذه الشبكات ،مثل المنصة االقليمية القضائية للجنة المحيط الهندي ( )IOCوالمنصة االقليمية القضائية لبالد الساحل
( ( )SAHELراجع :الملحق).

ج.

تعاون الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNمع البنيات االقليمية ،بما فيها
المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي المتعلقة بالعدالة الجنائية وبدول العالم
الثالث.

.31

بالتالي ،وبعد األخذ بعين االعتبار األسباب والمبادئ المشار اليها أعاله ،فقد تم الطلب من سكرتارية الشبكة القضائية
األوروبية ( )EJNالتعاون مع المفوضية األوروبية بالنسبة للمشاريع في مجال العدالة الجنائية الممولة من قبل االتحاد
األوروبي.

.30

حاليا يتم التعاون مع مشروع عدالة يورومد  IIIالممول من االتحاد األوروبي ومشروع المساعدة ما قبل -االنضمام
( 3101 )IPAالممول من االتحاد األوروبي" مكافحة الجريمة المنظمة والفساد :تقوية شبكة النيابة العامة".
__________________

 0مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر حول مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية (سلفادور ،برازيل 01-03 ،أبريل  .)3101تم تبنيه في مؤتمر الجريمة من الدول األعضاء كإعالن
السلفادور حول االستراتيجيات الشاملة للتحديات الدولية :أنظمة مكاقحة الجريمة العدالة الجنائية وتطويرهما في عالم متغيّر ،ومصدّق من قبل الجمعية العمومية في قرارها رقم
321./61
 3الجلسة التاسعة عشر للمفوضية حول مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية ( فيينا ،النمسا 30-07 ،مايو )3101ز بند األجندة رقم (1د) .اندماج وتنسيق الجهود من قبل مكتب
األمم المتحدة حول المخدرات والجريمة و من قبل الدول األعضاء في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية  :أمور مكافحة جريمة وعدالة جنائية أخرى؛
.E/CN.15/2010/L17/Rev.1

5

.33

لقد بدأت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالتعاون مع جهات االتصال الوطنية لشبكة النيابة العامة
للمجلس الوطني القليم النيابة العامة ( )Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, CNPGوأيضا مع الشبكة
المغربية للتعاون القضائي الدولي () Réseau Marocain de Coopération Judiciaire Internationale
(  ،RMCJIأنشئ في العام  ( )9002راجع :الملحق).

.32

وللتمكن من الرد على التحديات الجديدة للجريمة-عبر البالد ،وحسب المستندات المشار اليها أعاله ،أطلقت سكرتارية
الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNاجتماعات -اجتماعات الهاي -للشبكات القضائية حول العالم .إن الهدف األول
لتنظيم مثل هذا االجتماع كان لتوفير فرصة للشبكات األخرى في التع ّرف على بعضها ،بإعتبار أن جميع الشبكات
القضائية الجنائية تتشارك بشكل فعال مع جهات االتصال في الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNمن عدة دول
أعضاء في االتحاد األوروبي .لقد تطور الهدف من وراء هذه االجتماعات مع الوقت لخلق منصة للشبكات القضائية
تم ّكن جهات االتصال/أعضاء الشبكة من تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات وخلق مؤازرة في التعاون .إن
إمكانية مالقاة وبالتالي تقوية الثقة المتبادلة ما بين جهات االتصال/أعضاء الشبكات ضمن كل شبكة كان السبب من
وراء نجاح الشبكات العاملة؛ تم اآلن تطبيق نفس المبدأ على التعاون ما بين الشبكات.
إذا ،وبعد األخذ بعين االعتبار األخير ،وفّرت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNإمكانية االجتماع  ،مش ّكلة
األساس للتواصل ما بين الشبكات .انعقد اجتماع الهاي األول في مارس  ،3101انعقد اجتماع الهاي الثاني في
سبتمبر  3101واجتماع الهاي الثالث في نوفمبر  .3100رحب ممثلي الشبكات بالمبادرة بسبب هدفها لتحقيق التعاون
ما بين الشبكات على شكل االجتماعات.

.31

.III
.31

في يناير  ،3103وبدعوة من مكتب  ،UNODCنظمت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNللمرة األولى
اجتماع تشغيلي ما بين جهات االتصال لثالث شبكات قضائية متواجدتين في قارتين بعيدتين عن جهات االتصال من
الشبكة القضائية األوروبية ( ،)EJNكان هنالك ممثلين عن أعضاء شبكتي  IOCو  ،SAHELوأيضا ممثلين من
 .UNODCتم تقديم عروض حول الشبكات القضائية االقليمية الثالثة وحول األدوات التي طورت من قبل الشبكة
القضائية األوروبية ( )EJNوتلك من  UNODCللتعريف عن االمكانيات المتوفرة للممارسين حول العالم .باإلضافة
إلى ذلك ،تمت مناقشة التحديات في التعاون القضائي الجنائي المستعملة ما بين البلدان المشاركة وتم إنشاء الروابط ما
بين جهات االتصال لشبكات التعاون القضائية الثالثة ،باإلضافة إلى جهات االتصال المباشرة غير الرسمية .وقد تم
االعتراف بأن الشبكات الجديدة التي تم إنشاؤها حضنت أهمية العالقات االنسانية على أنها العامل األساسي للوصول
إلى الثقة المتبادلة .وكنتيجة مباشرة وحالية لهذا االجتماع التشغيلي ،تم وخالل أيام حل العديد من القضايا والمشاكل
الجنائية برسائل إنابات قضائية ما بين الدول المشاركة.

اإلطار القانوني
إن االطار القانوني وتنظيم شبكات التعاون القضائي والبنيات الموجودة تختلف .مثال ،لقد تم تأسيس الشبكة القضائية
األوروبية ( )EJNبناء على القرار المشترك رقم  98/428/JHAفي  31يونيو  ،0118الذي تم نقضه بقرار المجلس
رقم  2008/976 JHAفي  06ديسمبر  3118حول الشبكة القضائية األوروبية ( ،)EJNالتي تمثل األساس القانوني
الحالي للشبكة  EJNعلى المستوى التشريعي الثانوي لالتحاد األوروبي ،سويا مع قرار يوروجست الجديد

6

( . )2009/426/JHAإن الشبكة  EJNمذكورة أيضا في قانون األتحاد األوروبي األساسي ،البند  81من المعاهدة
حول وظيفة االتحاد األوروبي.
.36

بغض النظر عن نوع المستند القانوني الذي يحكم كل شبكة أو بنية ،فللجميع نفس طرق العمل ،حتى لو اختلفت طريقة
تنظيم دوائرهم أو السكرتارية اإلدارية ،وذلك ألن الجميع قد تأسس حسب قالب الشبكة القضائية األوروبية (.)EJN
من هذا المنطلق ال يوجد هنالك أي عائق قانوني ألي تعاون قريب ما بين هذه الشبكات.

.37

باإلضافة إلى ذلك ،فإن القرارات والتوصيات المتبناة تحت درع األمم المتحدة ،المذكورة أعاله ،تحث الدول األعضاء
في األمم المتحدة على المشاركة في شبكات التعاون القضائي لتدعم تعاونها وتواصلها.

.38

بالنسبة للتعاون مع بلدان العالم الثالث ،تم إعالن بيان مشترك حول الشراكة الشرقية حول تعاون العدالة والشؤون
الداخلية ،تحت رعاية الرئاسة اللتوانية في اللوكسمبورغ في  7و 8أوكتوبر  3102من قبل الوزراء المسؤولين عن
.2
العدالة والشؤون الداخلية

.IV

تعزيز التعاون والتنسيق ما بين الشبكة القضائية األوروبية
()EJNوالشبكات القضائية األخرى في األمور الجنائية وبلدان العالم الثالث.

.31

لقد كان توقيع مذكرة التفاهم ما بين الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوالشبكات األخرى ،كما هي الحالة مع
 ،IberRedعالمة فارقة مهمة في حينها .إن هذا النوع من النهج الثنائي لم ينتقل إلى شبكات األخرى التي تعاملت
معها الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوذلك بسبب االعتراف بالحاجة إلى نهج متعدد األطراف ،أي التواصل ما
بين الشبكات التي تسمح بتبادل المؤازرات العديدة وترويج إنشاء شبكات جديدة.

.21

باإلضافة إلى ذلك ،فإن زيادة التعاون االقليمي مع بلدان العالم الثالث ضمن األطر الثنائية والمتعددة األطراف هو أمر
تحتاجه السياسات المجاورة والمستوحى من القيم المتبادلة واإلهتمامات المشتركة.

.20

فيما يتعلق بالتعاون مع الشبكات ،تقترح سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNأن توافق الشبكة القضائية
األوروبية ( )EJNعلى منهجية قيادة لتعزيز التعاون مع شبكات التعاون القضائية الموجودة في األمور الجنائية،
محددة طرق تعاون صلبة ،مثل:
 .iمشاركة جهات االتصال؛
 .iiالمشاركة في نشاطات تدريب أعمال للسلطات القضائية المحلية ؛
 .iiiالترويج إلجتماعات عمل مشتركة

_________________________

2
التقت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،جمهورية أرمينيا ،جمهورية أذربيجان ،جمهورية بيالروس ،جورجيا ،جمهورية مولدوفيا وأوكرانيا وممثلين عن المفوضية األوروبية في
اللوكسمبورغ في  7و  8أكتوبر  3102لمناقشة التعاون الحالي واآلفاق المستقبلية في مجال العدالة والشؤون الداخلية.
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 .ivالمتابعة باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات التي أنشأتها الشبكة القضائية األوروبية ()EJN
والشبكات األخرى ،عند اإلمكان ،لمصلحة تقوية التعاون القضائي الدولي في األمور الجنائية حول
العالم؛ العمل سويا لتحديد الوسائل الجديدة لتسهيل التعاون القضائي؛
 .vالمحافظة على جهة اتصال دائمة ما بين ممثلي الشبكات حسب أوضاعهم الداخلية.
.23

طريقة التشارك بجهات االتصال ( )iلتزويد الشبكات األخرى بوسائل نفاذ إلى الئحة جهات االتصال بالشبكة القضائية
األوروبية ( ،)EJNعلى أساس تبادلي ،ويتخذ القرار في هذا من قبل جهات االتصال في الشبكة القضائية األوروبية
( .)EJNيفضل طريقة الخطوة بخطوة .كخطوة أولى ،يجب المشاركة بطريقة الوصول إلى تفاصيل جهة االتصال
لمراسلي الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالوطنيين او ما يعادلهم.
يمكن في مراحل الحقة حصول اتصال مباشر ما بين جميع جهات االتصال/األعضاء في الشبكات األخرى.

.22

يتم ترويج المشاركة في النشاطات التدريبية ( )iiواالجتماعات المشتركة ( )iiiحيث يعتبر ذلك أمر متعلق .إن دعوة
أعضاء الشبكات القضائية بشكل دوري إلى االجتماعات العامة للشبكة القضائية األوروبية ( )EJNيعتبر طريقة
جيدة .يستطيع جهات االتصال/أعضاء الشبكات القضائية في األمور الجنائية دعم بعضهم البعض في نشاطات تدريب
تشغيلية بهدف نشر المعلومات والمساهمة في الخبرات حول التعاون القضائي في األمور الجنائية.

.21

سيتم اتخاذ التدابير المناسبة من قبل سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالمتعلقة باالستعمال المستمر
لوسائل تكنولوجيا المعلومات التشغيلية التي تم انشاؤها من قبل شبكات الشبكة القضائية األوروبية (.)iv( )EJN

.21

للمحافظة على تواصل دائم ما بين ممثلي ( )vالشبكات ،تتخذ سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNتدابير
مناسبة لتطوير شراكة قريبة مع السكرتارية أو ممثلي الشبكات القضائية األخرى الموجودة في األمور الجنائية،
بالتوافق مع تنظيمهم الداخلي ،وذلك لتوفير مساعدة لجهات االتصال/أعضاء الشبكات.

.26

بالنسبة للتعاون مع بلدان العالم الثالث ،وإلى جانب تواصل الشبكات ،تروّج الشبكة القضائية األوروبية ()EJN
لتعاون أقرب مع بلدان العالم الثالث .تتذكر الرئاسة اللتوانية أن سياسة االتحاد األوروبي للبلدان المجاورة استلهمت
من القيم المتبادلة واإلهتمامات المشتركة وأن االتحاد األوروبي وبلدان العالم الثالث يتعاملون مع تحديات مماثلة
إليجاد الحلول المناسبة للحصول على مساعدة قانونية متبادلة فعالة ،مثل األدوات واالستمارات العملية ،ويتوجب
مراجعة هذا التقدم لتحديد نقاط الضعف والتحديات األخرى .وقد تم التركيز في االعالن المشترك للشراكة الشرقية
حول التعاون للعدالة والشؤون الداخلية على أهمية " زيادة التعاون القضائي في األمور المدنية والجنائية /---/ ،بزيادة
التعاون االقليمي" " ،لمتابعة العمل لضمان مالقاة جميع األنظمة القضائية المعايير القياسية /---/لتحقيق نظام قضائي
مستقل ،فعال ،نزيه ومسؤول" ،و" متابعة التعاون لتطبيق جميع التدابير الضرورية ،بما فيها تدابير زيادة قدرة-
البناء ،تبادل المعلومات ،التدريب والمشاركة في أفضل الطرق ضمن األطر الثنائية والمتعددة األطراف" .وحسب
السياسة الموافق عليها ،ستطبق هذه المبادئ من قبل الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوستمدد للتعاون مع بلدان
العالم الثالث.
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.27

إليجاد الحلول المناسبة والفعالة للحصول على مساعدة قانونية متبادلة ،يجب ،وعند االمكان ،تطبيق اسلوب مماثل
ألسلوب الشبكات والبنيات المماثلة األخرى في التعاون مع بلدان العالم الثالث .ستشمل الحلول للحصول على مساعدة
قانونية متبادلة مع بلدان العالم الثالث أدوات واستمارات عملية ،زيادة التعاون غير الرسمي والعملي ،مشاركة
المعلومات والتدريب التشغيلي.

.28

إن التعاون ما بين الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNوالشبكات القضائية األخرى في األمور الجنائية مفتوح لجميع
الشبكات الموجودة وأية شبكات سيتم إنشاؤها في المستقبل  ،على سبيل المثال مع دعم األمم المتحدة أو االتحاد
األوروبي ،الذين يتشاركون نفس القيم والمبادئ األساسية ،وباألخص مبدأ عدم -الرسمية ومبدأ التشغيل.

.21

تستطيع سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( ()EJNبالتعاون القريب مع الرئاسة) اتخاذ أي عمل مطلوب من
جهات االتصال في الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNضمن مهمتها ومهامها ،بهدف ترويج خلق الشبكات في
مجال التعاون القضائي في أالمور الجنائية وأيضا ومتابعة الترويج لتعاون اقليمي متقارب مع بلدان العالم الثالث.
***

9

ملحق المذكرة التفسيرية
وصف الشبكات القضائية والبنيات المماثلة
أ.

إن الشبكة االيبيرية-األميركية للتعاون القانوني الدولي (  ،IberRedأنشئت في  1)8002هي أداة تعاون في األمور
المدنية والجنائية ،وهي متوفرة لجميع الوكاالت القانونية في  33بلد أيبيري-أميركي والمحكمة العليا في بورتوريكو . 1
إن  IberRedهي شبكة تتألف من جهات اتصال من قضاة ونيابات عامة ،مع ممثلين عن السلطات المركزية ،أي
مسؤولين اتصال  ،وأيضا أي سلطات قضائية أو إدارية أخرى مناسبة لديها مسؤوليات للتعاون القضائي في األمور
المدنية والجنائية حيث تكون عضويتها في  IberRedمرغوب فيه من قبل أعضائها.
في يونيو  3101توصلت الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNو  IberRedإلى مذكرة تفاهم ،1التي بدت في ذلك الوقت
كخطوة طبيعية إلى االمام لتقوية التعاون الجيد الموجود مسبقا على المستوى التشغيلي ما بين جهات إتصال الشبكتين،
وباألخص مع أولئك الذين كان لديهم روابط قريبة ناتجة عن قضايا مشتركة.
األعضاء :إن  IberRedتقوم بتجميع جهات إتصال من اسبانيا ،البرتغال و أندورا من أوروبا ومن بلدان أميركا
الالتينية التالية :األرجنتين ،بوليفيا ،الرازيل ،تشيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،كوبا ،جمهورية الدومينيكان ،اإلكوادور،
السلفادور ،غواتيماال ،هوندوراس ،المكسيك ،نيكاراغوا ،باناما ،البراغواي ،البيرو ،بورتوريكو ،أألوروغواي
وفنزويال.
اإلدارة :تتم إدارتها من قبل السكرتارية العامة ،سكرتارية دائمة ،مزودة من قبل السكرتارية العامة لمؤتمر وزراء
العدل للبلدان األيبيرية-أميركية ،ومقرها الرئيسي في مدريد.

ب.

لقد تم إنشاء شبكة التعاون الدولي القضائي للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية (Rede Judiciária da CPLP, RJCPLP
7

التي انشئت في  )5002من قبل مؤتمر وزراء العدل للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية .تطور الشبكة نشاطاتها
بالتعاون والتكافل مع كفاءات القوى التنفيذية للسلطات المركزية في مجال التعاون القضائي الدولي للدول األعضاء في
(CPLPمجموعة الدول الناطقة باللغة البرتغالية) بنية تسهيل التعاون ما بين الدول األعضاء بتحديث المعلومات
ومشاركتها فيما يتعلق باالنظمة القانونية المختلفة ،منشئة جهات اتصال مع منظمات محلية ودولية ،والتعاون على
نشاطات تدريبية تجريها الدول األعضاء أو المنظمات الدولية وغيره .تتألف  RJCPLPمن جهات اتصال في كل بلد
في األمور المدنية والجنائية.
األعضاء :الدول األعضاء هي :أنغوال ،البرازيل ،الرأس األخضر ،غينيا بيساو ،موزمبيق ،البرتغال ،ساو تومي
وبرنسيبي ،وتيمور الشرقية.
___________________________
https://www.iberred.org/ 4
 1قانون تحديد الشبكة األيبيرية-أميركية للتعاون القضائي حول األمور المدنية والجنائية ( )IberRedالمعلن من قبل المؤتمر األيبيري-األميركي لوزراء العدل ،القمة األيبيرية -
أميركية والمؤسسة األيبيرية -أميركية للنيابات العامة ،في كارتاجينا دو اندياس( كولومبيا) في  31-37أكتوبر .3111
EJN/2010/4 6
http://www.rjcplp.org/i 7
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اإلدارة :تتلقى  RJCPLPالمساعدة من قبل سكرتارية دائمة وسكرتير-عام يتم تعيينه من قبل وزراء العدل في البلدان
 CPLPالناطقة بالبرتغالية.
ت.

شبكة الكومنولث لجهات االتصال (  ، CNCPتم إنشاؤها في  8)3118تم تأسيسها لتحسين وتعزيز المساعدة
والتعاون الدولي في القضايا الجنائية عبر تسهيل التعاون الدولي في القضايا الجنائية بين الدول األعضاء في
الكومنولث ،بما فيه المساعدة القانونية وتسليم المجرمين المتبادل وعبر توفير المعلومات القانونية والعملية الضرورية
للسلطات في بلدهم وفي الدول األعضاء في الكومنولث على أمل تحفيز التعاون الدولي .تتألف  CNCPمن جهة
اتصال واحدة على األقل من جميع السلطات القضائية في الكومنولث .إن جهة االتصال في  CNCPال تعمل
كالسلطة المركزية للبلد العضو إال إذا كانت السلطة المركزية تعمل كجهة أتصال أيضا.
األعضاء :إن الدول األعضاء في شبكة  CNCPهي :أنتيغوا وبربودا ،أستراليا ،الباهاما ،بنغالدش ،باربادوس،
بيليز ،بوتسوانا ،بروناي دار السالم ،كاميرون ،كندا ،قبرص ،دومينيك ،فيجي ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غويانا،
الهند ،جامايكا ،كينيا ،كيريباتي ،ليسوتو ،ماالوي ،ماليزيا ،المالديف ،مالطا ،موريشيوس ،موزمبيق،
ناميبيا،ناورو ،نيوزيلندا ،نيجيريا ،باكستان ،بابا غينيا الجديدة  ،ساموا ،السيشيل ،سيراليون ،سنغافورة ،جزر
سليمان ،جنوب أفريقيا ،سريلنكا ،سانت كيتس أند نيفيس ،سانت لوسيا ،سانت فينسنت وجزر الغرينادين،
سوازيلند ،تونغو ،ترينداد وتوباغو ،توفالو ،أوغندا ،المملكة المتحدة ،الجمهورية المتحدة لتنزانيا ،فانواتو
وزامبيا.
اإلدارة :يتم تنسيق نشاطات الشبكة من قبل سكرتارية الكومنولث .تعين سكرتارية الكومنولث أحد مسؤوليها لتنسيق
نشاطات الشبكة .CNCP

ث.

المجموعة االستشارية من النيابات العامة األوروبية الجنوب شرقية ( ،SEEPAGأنشئت في  00 )3112التي تم
إنشاؤها في البيان خالل االجتماع األول ،وتتألف من النيابات العامة في دول االقليم األوروبي الجنوبي الشرقي
_______________________________

http://secretariat.thecommonwealth.org/CNCP 8
 1قرار المجلس  2002/494/JHAفي  02يونيو  3113إلعداد شبكة اوروبية من جهات االتصال فيما يتعلق باألشخاص المسؤولين عن اإلبادة الجماعية ،الجرائم ضد االنسانية وجرائم
الحرب.
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/networks-and-fora/Pages/genocide-network.asp 30
http://www.seepag.info/ 00
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( .03)SEEإن هدف  SEEPAGهو تعزيز مكافحة الجرائم الخطرة المنظمة في اقليم  ،SEEوأيضا مساعدة مركز
تطبيق القانون في االقليم االوروبي الجنوبي الشرقي (  )SELECعلى تسهيل التبادل السريع للمعلومات والبراهين
في التحقيقات عبر-الحدود.
إن وظيفة أعضاء  SEEPAGاألولى هي ضمان التعاون الالزم على المستوى الوطني .إن مهمة  SEEPAGهي
ترويج التعاون و افضل العالقات بين مكاتب النيابات العامة في االقليم ،وما بين مكاتب النيابات العامة والشرطة،
الجمارك وكيانات تطبيق القانون األخرى؛ تعزيز فعالية وتأثير التدبير العدلية الجنائية الموجودة؛ توفير دعم تشغيلي
ومساعدة لقضايا  SELECالمتعلقة لتسهيل تبادل أسهل للمعلومات والبراهين؛ تبادل وجهات النظر وأفضل الطرق
في مناطق اإلهتمامات المشتركة فيما يختص بالتعاون الدولي؛ دراسة المناطق التي يكون فيها اإلصالح أمرا
ضروريا وإجراء التوصيات حول الكيانات الحكومية المناسبة بناء على خبرة العمل للدول المشاركة في SEEPAG؛
إصدار التوصيات ،اآلراء القانونية واإلرشاد؛ توفير استشارة ومساعدة فيما يتعلق باألمور القانونية في تطبيق
القانون .يتم تبادل طلبات المساعدة مباشرة بين مكاتب النيابات العامة ،عبر أعضاء  .SEEPAGيتم دعم االتصاالت
أيضا من قبل القنوات اآلمنة لمركز  SELECومنتدى الموقع االلكتروني لمجموعة  .SEEPAGإن مجموعة
 SEEPAGتقدم نوعية وسرعة متزايدة في معالجة القضايا الجنائية عبر -الحدود.
تنظم مجموعة  SEEPAGاجتماعاتها مرتين في السنة ،يستلم خاللها األعضاء تمارين متخصصة ،ويلقون نظرة
على األنظمة القانونية األخرى ،يتشاركون المشاكل وأفضل األساليب .أجرت  SEEPAGمنذ العام  3112أكثر من
 31اجتماع اقليمي وورشة عمل.
األعضاء :تتألف  SEEPAGمن ممثل واحد لكل دولة ، ،نائب عام معروف جدا أو قاضي ،إن الوظيفة األولى
ألعضاء  SEEPAGهي تأمين التنسيق الالزم على المستوى الوطني .إن الدول األعضاء اإلثني عشر ( ) 03في
 SEEPAGهي :جمهورية ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،جمهورية بلغاريا ،جمهورية كرواتيا ،جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة ،جمهورية اليونان ،هنغاريا ،جمهورية مولدوفيا ،مونتي نيغرو ،رومانيا ،جمهورية الصرب
وجمهورية تركيا.
اإلدارة :تتناوب رئاسة  SEEPAGما بين أعضاء  ،SEEPAGحسب الترتيب األبجدي ،لمدة سنة واحدة ،وهذا
يعطي الفرصة لممثلي جميع الدول األعضاء بتقديم عطاءاتهم وتطوير شبكة  .SEEPAGلدى الشبكة SEEPAG
سكرتارية موجودة متوفرة من قبل  ،SELECالتي تساعد في وتدعم نشاطات الشبكة.
ج.

تأسست المنصة االقليمية القضائية لمفوضية المحيط الهندي ( ،IOCانشئت في  )8009من قبل فرع مكافحة
االرهاب وفرع الجريمة المنظمة واإلتجار غير المشروع العائدين لمكتب  UNODCوذلك لتقوية التعاون الدولي في
األمور الجنائية في أقاليم المحيط الهندي .إن الهدف الرئيسي هو محاربة و مكافحة الجرائم الخطرة ،مثل الجريمة
المنظمة ،الفساد ،اإلتجار غير الشرعي بالمخدرات أو االرهاب .إنها شبكة من نقاط اتصال ،تسهل تسليم المجرمين

_____________________________
03

إعالن  SEEPAGالمعتمد في  03ديسمبر3112 ،
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والمساعدة القانونية المتبادلة في األمور الجنائية واإلجراءات مع الدول األعضاء.
األعضاء :الدول األعضاء في  IOCهي :جزر القمر ،فرنسا ( إتحادية) ،مدغشقر ،موريشيوس ،والسيشل
ح.

تأسست المنصة االقليمية القضائية لبالد الساحل (  ،SAHELأنشئت في  )8030مشاركة ما بين فرع مكافحة
االرهاب وفرع الجريمة المنظمة واإلتجار غير المشروع العائد لمكتب  UNODCو  .IOCإن الهدف الرئيسي هو
محاربة و مكافحة الجرائم الخطرة ،مثل الجريمة المنظمة ،الفساد ،اإلتجار غير الشرعي بالمخدرات أو االرهاب .إنها
شبكة من نقاط اتصال ،تسهل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في األمور الجنائية واإلجراءات مع الدول
األعضاء.
األعضاء :تتألف من نقاط اتصال من أربعة بالد ناطقة باللغة الفرنسية في افريقيا الغربية :موريتانيا ،النيجر ،مالي
وبوركينا فاسو.

خ.

بدأت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالتعاون مع مشروع يورومد جاستيس EuroMed ( III
 )Justice IIIالممول من قبل االتحاد األوروبي  ،بعد المشروعين يورومد جاستيس Iو (EuroMed Justice II
 .I-II)13تم إطالق المشاريع وكان أحد أهدافها تعزيز العدالة في الدول المشاركة ،بتطوير منطقة التعاون األوروبية –
البحر متوسطية في مجال العدالة وذلك بدعم وتطوير قدرة الشركاء ومساندة تحديث العدالة ،بما فيها طريقة محسّنة
للوصول إلى العدالة.
تتألف نشاطات المشروع من إجراء مجموعات عمل وندوات تدريبية وتنظيم زيارات دراسية تغطي المكونات الثالثة
للمشروع :الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية ،قرار النزاعات العائلية عير -الحدود مع القانون الجنائي وقانون
السجن .سيتم إصدار تقرير أبحاث ،كتيبات و وحدات تدريب خالل دورة حياة المشروع.
األعضاء :إن المستقيدين من مشروع يورومد جاستيس  IIIهم :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
جمهورية مصر العربية ،اسرائيل ،المملكة األردنية الهاشمية ،لبنان ،المملكة المغربية ،السلطة الفلسطينية،
الجمهورية العربية السورية ( رسميا جزء من المشروع حتى ولو كان هنالك تعليق جزئي أو مؤقت لمشروع
يورومد جاستيس  IIIفيما يتعلق بالمشاركة السورية)  ،جمهورية تونس وليبيا.
اإلدارة :يطبّق هذا المشروع من قبل جمعية يديرها المعهد األوروبي لإلدارة العامة (  )EIPAويتألف من FIIAPP
(المؤسسة الدولية واأليبيرية األمريكية لإلدارة والسياسة العامة) ( Fundación Internacional y para
( IRZ ، )Iberoamérica de Administración y Políticas Públicasالمؤسسة األلمانية للتعاون القانوني
الدولي )( )Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeitو SOFRECO
(المجتمع الفرنسي إلجراء دراسات المجلس )( Société Française de Réalisation d´Etudes et de
 . )Conseilإن  EIPAبرشلونة هي وحدة إدراة المشروع يورومد جاستيس  .IIIلقد تم تطبيق مشروع يورومد
جاستيس IIIالمدار من قبل  EIPAوالذي يتألف من  FIIAPPوالمجلس القضائي العام االسباني (.)CGPJ

د.

لقد بدأت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNالتعاون مع مشروع المساعدة ما قبل – االنضمام ()IPA
 8030الممول من قبل االتحاد األوروبي " مكافحة الجرائم المنظمة والفساد :تقوية شبكة النيابات العامة"  . 32إن
الهدف من هذه األداة هو مساعدة الدول المستفيدة في مواجهة تحديات االندماج األوروبي لتطبيق اإلصالحات
المحتاجة للتقدم في
________________________________
http://www.euromed-justice.eu/ 02
 01إن  IPAهي المساعدة ما قبل –االنضمام وهي أداة مالية يوفر من خاللها االتحاد األوروبي دعم للمرشح وللبلدان المرشحة الكامنة.
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عملية الثبات والمزاملة ،ولتثبيت األسس الستيفاء متطلبات تحقيق العضوية في االتحاد األوروبي ( معايير
كوبنهاغن) .يستهدف المشروع مكاتب النيابات العامة/الحكومية العائدة للمستفيدين وجهات االتصال الوطنية لشبكة
النيابات العامة في البلقان الغربية  ،وأيضا في كوسوفو . 01إن خبراء المدى الطويل المقيمين ضمن االقليم ( نيابات
عامة مستعارة من الدول األعضاء في االتحاد االوروبي) يتعاونون بشكل قريب مع مكاتب النيابات العامة/الحكومية
في البلقان الغربية المسؤولة عن التعاون الدولي في التعامل مع النيابات العامة والتحقيقات في الجرائم المنظمة،
القضايا المتعلقة بالجرائم االقتصادية والمالية والفساد .إن استعارة خبراء المدى الطويل يُحكم بمتطلبات عملية من
احتياجات المستفيدين .إن النيابات العامة المستعارة العائدة لالتحاد االوروبي تقدم الدعم االستشاري ،المعرفة والخبرة
في النشاطات اليومية للنيابة العامة/الحكومية في الدول المستفيدة ،وبذلك تساهم في تقوية قدرات التعاون الدولي (
تحضير فرق تحقيق مشتركة ،مساعدة قانونية متبادلة ،تحويل المحاضر ،طلب تسليم المجرمين) ولتحسين المعايير
القياسية المهنية لمكاتب النيابات العامة/الحكومية .ولتلبية احتياجات الدول المستفيدة ،يقوم خبير المدى الطويل بإنشاء
تنسيق قريب من مجموعات العمل الخبيرة االقليمية حول عناوين معينة ويستطيع طلب خبراء من مجموعة من خبير
قصير األمد يدعم احتياجات التعريف وتطبيق الحلول.
األعضاء :يشمل المستفيدين من المشروع بلدان اقليم البلقان الغربي :ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،كوسوفو ، 31
جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  ،مونتينيغرو والصرب .إلن جمهورية كرواتيا تشارك أيضا في المشروع ،
لكنها انضمت اآلن رسميا لإلتحاد األوروبي وبالتالي الشبكة القضائية األوروبية ( .)EJNإن جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة  ،مونتينيغرو والصرب هي دول مرشحة للعضوية في االتحاد األوروبي.
اإلدارة :يتم تسيير المشروع من قبل فريق إدارة ،يرأسه قائد المشروع رئيسي تساعده هيكلية إدارية تابعة ل GIZ
ضمن االقليم و CILCفي الهاي .سيكون هنالك تعاون قريب ما بين المجموعة االستشارية من النيابات العامة
األوروبية الجنوب شرقية ( ،)SEEPAGوحدات تنسيق تطبيق القانون الدولي ( ،)ILECUحماية الشهود في
مكافحة الجرائم الخطرة واإلرهاب ( ،)WINPROومشاريع وبنيات أخرى في األقليم وعلى المستوى الدولي،
وباألخص مع الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNو .EUROJUSTإن  EJNو  EUROJUSTهما شريكين في
المشروع وممثالن أيضا في لجنة التسيير.
يتم تنفيذ المشروع حاليا من قبل الجمعية األلمانية للتعاون الدولي Deutsche Gesellschaft für
 Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHفي االقليم ومركز التعاون القانوني الدولي (  )CILCفي
الهاي.
ذ.

لقد بدأت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNتعاونا مع الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي Réseau
 ، RMCJI( Marocain de Coopération Judiciaire Internationaleأنشئت في  .)8009لقد تم إنشاء
الشبكة كمجموعة من الخبراء للتعاون القضائي الدولي مع القضاة لتسهيل ،تحسين وترويج التعاون القضائي الدولي
المطلوب أو الممنوح من المملكة المغربية،
__________________________
 01هذه التسمية هي بدون تحيزلمراكز الحالة ،وهي تتماشى مع قرار مجلس األمن الدولي  UNSCRرقم  0311وفتوى محكمة العدل الدولية  ICJبشأن إعالن استقالل
كوسوفو.
 06هذه التسمية هي بدون تحيزلمراكز الحالة ،وهي تتماشى مع قرار مجلس األمن الدولي  UNSCRرقم  0311وفتوى محكمة العدل الدولية  ICJبشأن إعالن استقالل
كوسوفو.
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مع إمتثال صارم لإلطار القانوني واإلتفاقيات .يتألف  RMCJIمن حوالي  11قاضي ،جهات اتصال ،RMCJI
متخصصين في األمور المدنية أو الجنائية .إن الوظيفة أالساسية لجهات االتصال في  RMCJIهي تسهيل ،تحسين
وترويج التعاون القانوني الدولي المطلوب أو الممنوح من قبل المملكة المغربية.
اإلدارة :إن  RMCJIهي هيكلية مدمجة ،مرنة ،بوظائف غير -قضائية ضمن منظمة وزارة العدل ،وبدون طابع
قانوني لكن مع الحكم الذاتي في الميزانية.
ر.

لقد بدأت سكرتارية الشبكة القضائية األوروبية ( )EJNتعاونا مع المجلس الوطني للنيابات-العامة( Conselho
 . 07)Nacional dos Procuradores-Gerais, CNPGإن  CNPGهو المجلس الذي يمثل النيابات العامة
من واليات البرازيل .إن واليات البرازيل هي مستقلة ،لكن جميع الواليات تتبع نفس القانون الجنائي والقانون المدني.
إن  CNPGتجمع  37والية ( ،)27 Procurador-Geral de Justiçaالنائب –العام ( Procurador-Geral
 ،)da Repúblicaوزارة العمل ( ،)Ministério Público do Trabalhoوزارة الدفاع ( Ministério
 ( ،) Publico Militarألن االثنتين السابقتين هما منفصلتين حسب القانون البرازيلي) .إن أهمية المجلس،
باإلضافة إلى أمور أخرى ،هو أنه يوفر إمكانية التعاون بطريقة غير رسمية بتبادل الخبرات .إن  CNPGتعتبر القوة
 1في البرازيل.
للتعاون بطريقة فعالة مع  ، EJNتعين  CNPGرئيسها كجهة االتصال الرئيسية ،والذي يعمل حسب سلطته كرئيس
لمجلس  CNPGوحسب الوظائف المبنية على هذه السلطة ،ليكون المسؤول عن االتصاالت المباشرة مع سكرتارية
 .EJNتحتوي االجتماعات الرسمية لمجلس  CNPGعلى بند في األجندة متعلق بالتعاون الذي تمت مناقشته مع
.EJN
اإلدارة :تتم مساعدة رئيس المجلس  CNPGمن قبل نائب عام يتعامل مع معلومات مختلفة قد تكون ضرورية للتعاون
القضائي وسيدعم رئيس المجلس  CNPGفي الوظائف المذكورة أعاله .يتم انتخاب رئيس المجلس لمدة سنة واحدة
فقط.
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