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   اهة القضاءز نإعالن بشأن 

هنا، يف مقر األمم املتحدة بفيينا،  اجملتمعنيحنن، أعضاء األجهزة القضائية واجلهات األخرى املعنية بقطاع العدالة 
 ،2018نيسان/أبريل  10و 9يومي 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت تعرتف مبا للجهاز القضائي من دور ابلغ  11املادة نشري إىل إذ 
األمهية يف مكافحة الفساد وتقضي أبن تتخذ الدول األطراف، وفقًا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين 

القضائي،  أعضاء اجلهاز بنيزاهة ودرء فرص الفساد مساس ابستقاللية القضاء، تدابري لتدعيم الن ودون
 وضع قواعد بشأن سلوك أعضاء اجلهاز القضائي؛ تشمل

الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية و ، ٢٠١٥شري إىل إعالن الدوحة الصادر عام نوإذ 
التزامهم بدعم على تأكيد الجدَّد فيه رؤساء الدول واحلكومات ووزراء وممث ِّلو الدول األعضاء و والعدالة اجلنائية، 

السياسي  هممؤسسات مكو ِّنة هلا وعزمبناء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة و إرساء 
 ؛القوي على القيام بذلك

كفاءة زاهة والشفافية واملساءلة والواقتناعًا منَّا أبنَّ وجود نظام قضائي قائم على مبادئ االستقاللية واحلياد والن
 وضمان إقامة العدل على حنو فعال؛ ،وتدعيم ثقة الناس ،املهنية هو عامل حموري يف إرساء سيادة القانون

زاهة القضاء، مبا يف ذلك عمله على إعداد وإذ نشري إىل العمل الرائد واملتواصل الذي يقوم به الفريق املعين بن
 املتعلقة هبا؛تدابري التنفيذ التعليق امللحق هبا و اجلهاز القضائي و العاملني يف سلوك لمبادئ ابنغالور 

اجلهاز القضائي، اليت أقرَّها اجمللس  العاملني يف سلوكلوإذ نعيد أتكيد التزامنا ابلتنفيذ الفعال ملبادئ ابنغالور 
 ؛2006/23االقتصادي واالجتماعي يف القرار 

تحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية يف إعداد الدليل وإذ نشري مع التقدير إىل العمل الذي اضطلع به مكتب األمم امل
، 11 زاهة القضاء وقدرته، ويف إعداد الدليل التنفيذي واإلطار التقييمي اخلاص ابملادةاملرجعي بشأن تدعيم ن

 هنية؛زاهة اجلهاز القضائي واستقالليته ومساءلته وقدرته وكفاءته املتقدمي املساعدة إىل الدول يف جمال تدعيم ن ويف

 نقر ِّر ما يلي:
زاهة واملساءلة والشفافية يف مواصلة جهودان الرامية إىل صون استقاللية القضاء وتعزيز الن -1 

 العدالة؛ نظام



  

 

املسائل  فصل يفتعزيز جهودان الرامية إىل محاية القضاة، مبا يف ذلك عن طريق كفالة قدرهتم على ال -2 
تقييدات أو أتثريات غري  أي ِّ دون حتيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون  ماملعروضة عليه

غري مباشرة، من  أمإغراءات أو ضغوط أو هتديدات أو تدخالت، مباشرة كانت  أي ِّ سليمة أو 
 ، ومحاية أمنهم الوظيفي؛سبب جهة أو ألي ِّ  أي ِّ 

 زاهة القضاء وصوهنا؛اجلي ِّدة يف جمال تدعيم نالتشجيع على التعلُّم من النظراء وتبادل املمارسات  -3 
 ؛زاهة القضاءتعزيز نمن أجل  زاهة القضاءالفريق املعين بندعم اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا  -4 
دعم إنشاء وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والتأديب وغريها من آليات املساءلة، دون مساس  -5 

 ابستقاللية القضاء؛
بادرات اليت تعزز الشفافية يف إجراءات احملاكم وإدارة القضااي، وكذلك يف تعيني رؤساء دعم امل -6 

وسائر شاغلي املناصب القضائية وموظفي احملاكم واختيارهم  واملوظفني القضائينياحملاكم والقضاة 
 وتوظيفهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم إىل التقاعد؛

دعم املبادرات اليت تعزز استمرارية التعليم القضائي، وخصوصا ، دون مساس ابستقاللية القضاء -7 
، مسائل جنسانيةيف جمال تدريبهم تدريب القضاة على االمتثال الفعلي ملعايري السلوك ذات الصلة و 

لكون التدريب القضائي ضرورة أساسية لضمان  منا، إدراكاً والتحرش اجلنسيمثل االبتزاز اجلنسي 
 املوضوعية واحلياد والكفاءة يف أداء الوظائف القضائية وكفالة ثقة الناس؛

 أجهزتناالعمل معاً، حسب االقتضاء، على إعداد مواد إرشادية ومنتجات معرفية أخرى ملساعدة  -8 
فيها  لقضاء واستقالليته، مبازاهة االقضائية على التصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواجه ن

التحدايت الناشئة عن ظهور أدوات جديدة لتكنولوجيا املعلومات ووسائط جديدة 
 االجتماعي؛ للتواصل

 لضرورة منَّا إدراكاً  كمنصة لتبادل التعلُّم والدعم،  زاهة القضاءانطالق الشبكة العاملية لنعن  اإلعالن -9 
عاله على الصعيد العاملي ملنفعة كل املناطق، والرتحيب حتقيق األهداف املذكورة أ إىل السعي

 ابستعداد مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية لتسهيل عمل الشبكة؛
 زاهة القضاء.دعوة مجيع القضاة واألجهزة القضائية إىل املشاركة يف الشبكة العاملية لن -10 

ة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية الستضافته هذا االجتماع األول للشبكة نود أن نعرب عن تقديران ملكتب األمم املتحد
زاهة القضاء، ولدولة قطر لدعمها هذه املبادرة. ونود أيضا أن نعرب عن تقديران لرئيس قضاة دولة قطر العاملية لن

 زاهة القضاء.القادم للشبكة العاملية لن االجتماعالقرتاحه استضافة 
 


