ماذا نفعل؟

الوصاية

النشاطات األساسية

إن شبكة االتحاد األوروبية لنقاط االتصال (الشبكة) هي جسم
تم تأسيسه من قبل مجلس االتحاد األورويب (قرارات املجلس
 JHA/2002/494و  )JHA/2003/335لتأمني تعاون قريب
ما بني السلطات الوطنية يف التحقيق واملالحقة القضائية االبادات
الجامعية ،الجرائم ضد االنسانية وجرائم الحرب كام هو محدد يف
املواد  7 ،6و  8من قانون روما.

تقدم الشبكة تحقيق ومالحقة قضائية فعالة للجرائم العاملية
األساسية عىل املستوى الوطني عن طريق:

تتعامل الشبكة مع تبادل املعلومات ،مع أفضل األساليب والخربات
حول:

_ _تبادل املعلومات حول التحقيق الجنايئ واملالحقة القضائية
لألشخاص املشتبه بأنهم ارتكبوا أو شاركوا يف ارتكاب الجرائم
العاملية األساسية.

_ _التحقيقات واملالحقة القضائية للجرائم العاملية األساسية

إن جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب قد ص ّدقت عىل قانون
روما لكن املحكمة الدولية الجنائية تبقى مك ّملة لألنظمة الوطنية
يف القانون الجنايئ .إن السلطات الوطنية لديها مسؤولية التحقيق
واملالحقة القضائية يف هذه الجرائم حيثام تم ارتكابها يف العامل
وذلك بسبب شفافية خطورتها.
تقدم الشبكة منتدى فريد للخرباء يك يجتمعوا ،يتناقشوا ،يتبادلوا
املعلومات ،يقدموا أفضل االساليب والخربات ،يتعاونوا ويساعدوا
بعضهم البعض يف التحقيق واملالحقة القضائية لألشخاص املسؤولني
عن الجرائم العاملية األساسية.

_ _تسهيل التعاون واملساعدة ما بني تطبيق القوانني والسلطات
القضائية للدول األعضاء.
_ _تبادل أفضل األساليب ،الخربات والطرق املتعلقة بالتحقيق
واملالحقة القضائية للجرائم املتعلقة.
_ _توفري الوعي حول هذه الجرائم والتزام االتحاد األورويب بوضع
نهاية للحصانة التي يتمتع بها مجرمي الحرب املشتبه بهم.

توفير تحقيقات وملاحقة قضائية فعالة للجرائم العالمية الأساسية على المستويات الوطنية.

األعضاء
تتألف الشبكة من نقاط اتصال معينني من قبل كل دولة من الدول
األعضاء .يشملون املحامني ،املحققني ،ممثلني لوزارات العدل ،وضباط
قانونيني للمساعدة القانونية املتبادلة .يوفر هؤالء الخرباء سوياً الشبكة
ببنية فعالة ومرنة.
التزام شديد لتأمني عدم توفري االتحاد األورويب املالذ اآلمن ملجرمي الحرب
املشتبه بهم الذين يدخلون أو يسكنون ضمن حدوده ،يلتقي نقاط االتصال
بشكل دوري يف اجتامعات الشبكة.

_ _تعريف مرتكبي الجرائم ،الضحايا والشهود يف إجراءات اللجوء
الوطنية
_ _دعم وحامية الشهود القادمني من بالد خارج االتحاد األورويب

_ _الحصول عىل إثبات لإلجراءات الجنائية يف البالد التي ال تتبع
االتحاد األورويب
_ _تورط الرشكات الرشعية وغري الرشعية يف ارتكاب الجرائم
_ _تجميد ومصادرة املمتلكات الجنائية يف الخارج
_ _تأسيس مسؤولية سلسلة القيادة

_ _العمل مع وسطاء محليني عند إجراء تحقيقات جنائية

_ _أيجاد خدمات ترجمة موثوق بها للغات معينة يف بالد بعيدة

_ _تقييم مقاييس وطنية لتأمني محاكامت عادلة لتسليم املجرمني
إىل الدول الثالثة
_ _طلب مساعدة قانونية متبادلة من الدول يف حاالت ما بعد
الرصاع
_ _العمل مع مؤسسات قانونية مختلفة عىل سلطات قضائية
خارج الحدود الدولية يف األنظمة الوطنية
_ _األخذ بعني االعتبار االسرتاتيجيات النهائية للمحاكم الدولية
املتخصصة مثل ()ICTY, ICTR, SCSL
إن الشبكة تطبق مبدأ تكميل لقانون روما املعمول به.

التعاون ضمن االتحاد األورويب وما بعده

إن يوروجاست هي التي ترعى الشبكة األوروبية والسكرتارية
للتحقيق يف اإلبادة الجامعية ،الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
الحرب ومالحقتها قضائياً.

تتعاون الشبكة مع مجلس االتحاد األورويب ،املفوضية األوروبية
ومؤسسات ووكاالت إتحاد أوروبية أخرى محاولة وضع نهاية
للحصانة.
تعزز الشبكة أيضاً التعاون القريب ما بني املمثلني غري األوروبيني،
مبا فيهم:
_ _السلطات الوطنية للدول الثالثة وباألخص كندا ،الواليات
املتحدة األمريكية ،الرنوج وسويرسا؛
_ _اسرتاتيجيات االمتام ملحكمة الجنايات الدولية ليوغوسالفيا
السابقة  ICTYو ملحكمة الجنايات الدولية لروندا  ICTRو
املحكمة الخاصة لسرياليون SCSL
_ _اللجنة الدولية للصليب األحمر
_ _االنرتبول

_ _املؤسسات غري الحكومية واملجتمع املدين

الشبكة األوروبية للتحقيق يف اإلبادات الجامعية ،الجرائم
ضد اإلنسانية وجرائم الحرب ومالحقتها قضائياً.
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