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وبغية حتقي هذ االأهداف، �ضتتمثل اإحدى املبادرات 
الرئي�ضية يف اإن�ضاء �ضبكة عاملية لنـزاهة الق�ضاء ت�ضم اأع�ضاء 

االأجهزة الق�ضائية من جميع اأنحاء العا. و�ضوف يدعم 
ذلك تنفيذ املادة  من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 

الف�ضاد التي ت�ضدد على الدور املحوري للجها الق�ضائي يف 
هذا املجال. وا ل اأهمية خا�ضة اأنها ت�ضلِّم باأن من اأجل 

اأداء هذا الدور بفعالية، ال بد من خلو اجلها الق�ضائي 
من الف�ضاد، ومن متتع اأع�ضائ باال�ضتقاللية، ومن ات�ضام 

ت�ضرفاتهم بالنـزاهة واحلياد.

و�ضوف تعمل ال�ضبكة العاملية لنزاهة الق�ضاء، من خالل 
ت�ضخري خربات ومعارف الق�ضاة والرابطات الق�ضائية 

واجلهات املعنية االأخرى، على تعزيز التعلم من االأقران 
ودعم االأن�ضطة بني الق�ضاة وتي�ضري �ضبل الو�ضول اإىل 

االأدوات واملوارد ذات ال�ضلة ب�ضاأن تلف امل�ضائل املتعلقة 
بنزاهة الق�ضاء ودعم موا�ضلة التطوير والتنفيذ الفعال 
ملباد �ضلوك اجلها الق�ضائي ومنع الف�ضاد داخل نظام 
االأن�ضطة واملوارد ما يلي العدالة. و�ضتت�ضمن بع�س هذ

 حتديد التحديات ذات االأولوية والق�ضايا امل�ضتجدة يف 
جمال نزاهة الق�ضاء ومنع الف�ضاد

 ربط املبادرات املحلية واالإقليمية لنزاهة الق�ضاء 
لتعظيم نتائجها

 اإن�ضاء مكتبة اإلكرتونية للموارد واملن�ضورات واملواد 
التدريبية واالأدلة االإر�ضادية ذات ال�ضلة

 تعزيز الفر�س، �ضواء باحل�ضور ال�ضخ�ضي اأو عرب 
االإنرتنت، لتبادل املمار�ضات اجليدة والدرو�س امل�ضتفادة 

وادمات اال�ضت�ضارية بني االأقران والتدريب يف جمال 
االأخالقيات وغري ذلك من مبادرات بناء القدرات

 دعم اإن�ضاء وتعزيز اليات الرقابة وامل�ضاءلة، مثل 
االإجراءات التاأديبية، و�ضياغة اال�ضرتاتيجيات الوطنية اأو 

االإقليمية املتعلقة بالنـزاهة لفائدة الق�ضاة واملحاكم.

ومع الت�ضليم باأنَّ العديد من الواليات الق�ضائية حققت 
 تقدمًا كبريًا بالفعل يف تعزيز نزاهة الق�ضاء، فاإنَّ تبادل هذ

اربات �ضي�ضاعد على بناء موؤ�ض�ضات ق�ضائية قوية وفعالة 
وتر�ضي ثقافة احرتام القانون على ال�ضعيد العاملي، وتدعيم 
�ضيادة القانون وتعزيز اإي�ضال العدالة املن�ضفة وال�ضفافة اإىل 

كل مواطن.

رات واجلرمية برناجمًا عامليا جديدًا لتنفيذ اإعالن الدوحة. ويقدم يف عام ، اأطل مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدِّ
الربنامج العاملي، الذي يهدف اإىل تر�ضي ثقافة احرتام القانون، الدعم املتوا�ضل وامل�ضاعدة التقنية اإىل الدول االأع�ضاء يف 

تنفيذ اأهداف طموحة يف جماالت نزاهة الق�ضاء والتعليم من اأجل العدالة واإعادة تاأهيل ال�ضجناء ومنع اجلرمية لدى ال�ضباب من 
خالل الريا�ضة على النحو املبنيَّ يف اإعالن الدوحة، الذي اعُتمد يف موؤمتر االأمم املتحدة الثالث ع�ضر ملنع اجلرمية  

والعدالة اجلنائية.

نات الربنامج العاملي، و�ضع وتعزيز االإر�ضادات واملواد التقنية  ن املتعل بنزاهة الق�ضاء من بني مكوِّ و�ضيتوىل املكتب، يف اإطار املكوِّ
العاملية. كما �ضيقدم امل�ضاعدة التقنية الثنائية واالإقليمية لدعم ال�ضلطات الق�ضائية يف و�ضع وتنفيذ اال�ضرتاتيجيات والتدابري والنظم 

الكفيلة بتعزيز النـزاهة وامل�ضاءلة يف نظام العدالة.

Judicial Integrity
 

Strengthening judicial integrity and 
preventing corruption in the justice system

In 2016, UNODC launched a new Global Programme for the Implementation of the Doha Declaration. Aimed at 
promoting a culture of lawfulness, the Global Programme provides sustained support and technical assistance to 
Member States in implementing ambitious goals in the areas of judicial integrity, education for justice, prisoner 
rehabilitation and the prevention of youth crime through sports as set out by the Doha Declaration, which was 
adopted at the 13th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. 

Under the Judicial Integrity component of the Global Programme, UNODC will develop and strengthen global 
guidance and technical materials. The organization will also provide bilateral and regional technical assistance to 
support judiciaries in the development and implementation of strategies, measures and systems to strengthen 
integrity and accountability in the justice system.

Global Judicial Integrity Network

In order to achieve these objectives, one key initiative 
will be the establishment of a Global Judicial Integrity 
Network comprising members of the judiciary from 
around the world. This will support the implementa-
tion of Article 11 of the United Nations Convention 
against Corruption, which underlines the central role 
of the judiciary in this area. Crucially, it recognizes 
that, in order to play this role e�ectively, the judiciary 
must be free from corruption and its members 
independent and act with integrity and impartiality. 

Harnessing the experience and expertise of judges, 
judicial associations and other stakeholders, the 
Global Judicial Integrity Network will promote peer 
learning and support activities among judges; 
facilitate access to relevant tools and resources on 
various issues relating to judicial integrity; and 
support the further development and e�ective 
implementation of principles of judicial conduct and 
the prevention of corruption within the justice 
system. Some of these activities and resources will 
include:

•   Identifying priority challenges and emerging 
issues in judicial integrity and the prevention of 
corruption;
•   Connecting local and regional judicial integrity 
initiatives to amplify their results;
•   Creating an online library of relevant resources, 
publications, training materials and guidance 
manuals; 
•   Promoting in-person and online opportunities for 
the exchange of good practices and lessons learned, 
peer-to-peer advisory services, ethics training and 
other capacity-building initiatives; and
•   Supporting the creation and strengthening of 
oversight and accountability mechanisms, such as 
disciplinary procedures, and the drafting of national 
or regional integrity strategies for judges and courts.

Recognizing that many jurisdictions have already 
made great progress in strengthening judicial 
integrity, sharing these experiences will help build 
strong and e�ective justice institutions and a culture 
of lawfulness on a global scale, strengthen the rule 
of law and enhance the delivery of fair and transpar-
ent justice to every citizen.
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