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  مةمقدِّ  -١
 يف مسرية العمل على بارزة خطوًة تارخييًةهو النمسا،  ،يف فيينا ٢٠١٨نيسان/أبريل ء يف اهة القضازنالشبكة العاملية ل انطالقإن 

كان االجتماع الذي عقد احتفاال هبذه املناسبة، من حيث النطاق والتنوع، . وضاء ومنع الفساد يف نظام العدالةتعزيز نزاهة الق
  .رعاية األمم املتحدةالعدالة حتت طاع ممثلي اجلهات األخرى املعنية بقو للقضاة يعقد قط هو أكرب اجتماع

نزاهة  يف معاجلة موضوع ات واجلرمية)خدِّر(مكتب امل ات واجلرميةخدِّرمكتب األمم املتحدة املعين بامل جهود من خاللقد اتضح، لو
اخلربات واملمارسات و التجارب تشاطرتيح هلم ي منذ وقت طويل، أن من املفيد للقضاة أن يكون هلم منرب ، اليت يضطلع هباالقضاء

  .وتبادل الدعم بني األقران على استحداث وتطوير األدوات الالزمةمعًا العمل واجليدة والتعلم من بعضهم البعض 
كتب التابع ملاهة القضاء يف إطار الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة زننشاء شبكة عاملية جديدة لاملحددة إلفكرة الولدت وقد 
مؤمتر األمم املتحدة  خالل الذي اعتمداستجابًة إلعالن الدوحة  ، كما جاءت٢٠١٦يف عام  ُأطلقذي ات واجلرمية، الرخدِّامل

  .٢٠١٥الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 
جهة قاٍض و ٤ ٠٠٠مع حوايل تبادل األفكار و التحضرييةمن املشاورات املكثفة واالجتماعات سلسلة طويلة ذلك  توأعقب

متكني املكتب من فهم احتياجات القضاة وتوقعاهتم من كان اهلدف من ذلك قطاع العدالة من مجيع أحناء العامل، وأخرى معنية ب
عرب اإلنترنت يف عام  ُعمِّمت أن دراسة استقصائية على وجه اخلصوص،ومما جيدر بالذكر،  الشبكة اجلديدة على حنو أفضل.

قدت سبعة اجتماعات حتضريية إقليمية يف ، كما ُعبلدًا ١٤٠يف أكثر من  معنيٍةقاٍض وجهٍة  ١ ٠٠٠أكثر من على  ٢٠١٧
 ٢٠من خالل أكثر من  مدخالت ُجمعتوويف مقر األمم املتحدة بفيينا وناميبيا وتونس بوركينا فاسو وتايلند ووبنما  األردن

لشبكة أساس لوضع حجر ات واجلرمية على خدِّرامل األنشطة مكتَبوقد ساعدت مجيع هذه  .املؤسسات الشريكة اجتماًعا نظمتها
  فيينا.يف  ٢٠١٨أبريل /نيسان ١٠و ٩ ا يوميالشبكة رمسيًّإطالق االحتفال بب هذه اجلهود تجوِّاهة القضاء وتُ زنالعاملية اجلديدة ل

اهلدف منه و. وحمصلة ذلك احلدث إطالق الشبكةفعاليات اليت دارت خالل ناقشات املعن  ملحة سريعة ويقدم هذا التقرير املوجز
االنتباه إىل النتائج الرئيسية  لفتواملواضيعية، الفرعية الرسائل والتوصيات الرئيسية املنبثقة عن اجللسات العامة واجللسات بيان هو ت

  اهة القضاء.زناخلاص بضاء واإلعالن اهة القزنالعاملية اجلديدة ل اإلطار املرجعي للشبكة ، أي اعتمادالشبكة لفعاليات إطالق
    
 تفاصيل االجتماع  -٢

أكثر من ، وحضرها ٢٠١٨أبريل /نيسان ١٠و ٩يومي اهة القضاء يف فيينا النمسا زنالشبكة العاملية ل فعاليات إطالقنظمت 
جهة من  ٤٠و انبلد ١٠٦، من من رؤساء املحاكم العليا والسلطة القضائيةشخصية  ٣٥كان من بينهم مشاركًا،  ٣٥٠

(جدول األعمال  مزيد من املعلومات حول احلدث والوثائق ذات الصلةلالطالع على . والرابطات القضائية واملنظمات املعنية
املواضيعية والصور ومقاطع الفيديو واملواد اإلخبارية)، يرجى زيارة الصفحة  الفرعية وقائمة املشاركني وأدلة املناقشة للجلسات

  .launch.html-https://www.unodc.org/ji/en/restricted/network :الشبكة لفعاليات إطالق املخصصةالشبكية 
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  صملخَّ  -٣
  االفتتاحية الكلماتو كلمات الترحيب  -ألف  
  )١٥/١٠ - ٠٠/٩ ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ٩(اليوم األول،     

 
حممد،  ج. السيدة أمينةمن  رسالتني بالفيديو إليهم يف اترحيب وجهتيت كلم إىليف فعاليات إطالق الشبكة املشاركون استمع 

ات واجلرمية واملدير العام ملكتب خدِّرالسيد يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب املو ،نائبة األمني العام لألمم املتحدة
  .املتحدة يف فيينااألمم 

التعلم من بعضهم تبادل الدعم والشبكة اجلديدة من أجل  حتت مظلةتجمعهم حممد مجيع املشاركني بج.  هنأت السيدة أمينةقد و
قضائية قوية ومستقلة وحيادية  سلطاتأن وجود ملعت إىل املستدامة، وأالتنمية  خطةأهداف  من ١٦البعض. وأشارت إىل اهلدف 

منها التدخل السياسي  ،يف العديد من البلدان حتديات كبريةتواجه إىل أن السلطات القضائية  هتونوَّ  .يف تنفيذه زاوية هو حجر
الناجم الثقة العامة  وتراجعالقضايا  التصاعد اهلائل يف كم القضاء وقيود امليزانية يف مواجهة يةعلى استقاللصارخة العتداءات االو

من خالل  هذه التحديات بشجاعة وحزم ُتجابهلعديد من اهليئات القضائية اليت لامللهمة النماذج وأشادت ب .املالَحظعن الفساد 
نظم شكاوى سريعة االستجابة وإجراءات تأديبية إرساء مدونات سلوك متينة ووضع إنشاء جلان قضائية قوية ومثل ، بري خمتلفةاتد

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف حتديد نشأة مبوجب يذ اُملدور آلية استعراض التنفأمهية دت أيضًا على وشدَّ فعالة.
كما وعدت  )١(وتعميمها. النيابة العامةأجهزة و ئيالقضا باجلهازالتدابري املتعلقة باملعنية  ١١املمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة 

  واالتفاقية. ٢٠٣٠تنفيذ خطة عام للعمل يف هذا الشأن، مبا يشمل الترويج ل بأن تقدم األمم املتحدة الدعم الكاملاملشاركني 
، اليت متثل مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائيبوضع اهة القضاء وزنالفريق املعين بجبهود السيد يوري فيدوتوف ه نوَّو

كما أشار إىل  )٢(الوطنية. املدونات لصوغ العديد من وأساسًااملعيار األمثل للسلوك القضائي وباتت  تطورا بارزا يف هذا الشأن
أن الشبكة ستوفر هذه الفرصة وستكون أكد ، وفيما بينهمدعم اللقضاة من تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة واأمهية متكني 

ى قيام السلطات القضائية ىل العديد من األمثلة املشجعة علإه كما نوَّ .املستجدةلتصدي للتحديات اجلديدة وا يتيح ا فياضامورد
بتوجيه الشكر إىل  كلمته واختتم السيد فيدوتوف واملساءلة. يةبني االستقالل متداعم بإصالحات جريئة والعمل حنو حتقيق توازن

اجلهات من دعم القضاة وات واجلرمية خدِّرامل مكتباليت مكنت دولة قطر على مسامهتها يف الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، 
 قطاع العدالة يف هذا العمل املهم.باألخرى املعنية 

، املالحظات االفتتاحية الرمسية إلطالق ات واجلرميةخدِّركتب املمبالسيد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون املعاهدات وألقى 
املعايري واألدوات الدولية وتوفري وتطوير  يف جمال نزاهة القضاء، وال سيما وضع ات واجلرميةخدِّرمكتب املوشرح عمل  الشبكة.

د على أن اهة القضاء. وشّدزنكما قدم ملحة عامة عن الفعاليات واجلهود اليت أفضت إىل إنشاء الشبكة العاملية ل املساعدة التقنية.
––––––––––––––––– 
  .http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html ملزيد من املعلومات بشأن االتفاقية وآلية استعراض التنفيذ، يرجى زيارة: )١( 
ــــــلوك اجلهازلور غامبادئ بانميكن االطالع على  )٢(  ــــــأن س https://www.judicialintegritygroup.org/jig- :بلغات متعددة على القضــــــائي بش

documents-downloads/jig .2007/_ :بلغات متعددة على لورغامبادئ بانميكن االطالع على التعليق على  كماhttps://www.unodc.org/ji/resdb/data/ 
_/commentary_on_the_bangalore_principles_of_judicial_conduct.html?lng=en220.  
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ات اجليدة والتعلم من بعضهم تبادل املمارس نرب من أجلمبلقضاة ا زويدتإنشاء منظمة أو هيئة جديدة، بل يس الشبكة لالقصد من 
اهة ومنع الفساد يف نظام زنأدوات وإرشادات عملية جديدة بشأن تعزيز التوحيد اجلهود من أجل استحداث و التعاضدوالبعض 
  العدالة.

مالحظات  السفري واملمثل الدائم للبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة يف فيينا،، آل ثاين خ علي جاسمالشي سعادة صاحب قدمو
 لتنفيذ إعالن الدوحةالربنامج العاملي  مالْعِإاهة القضاء كإحدى اخلطوات الرئيسية يف زنموجزة حول أمهية إطالق الشبكة العاملية ل

تعزيز بغية حلول مجاعية  إجيادن أجل مقيمة املبادرة يف توفري فضاٍء للقضاة للعمل معًا أبرز و .ات واجلرميةخدِّركتب املالتابع مل
 نزاهة القضاء ومنع الفساد يف األجهزة القضائية.

  على النحو التايل. افتتاحيةكلمات ببارزين  شاركنيمأدىل ستة و
وأن سيادة القانون ركيزة لأن نزاهة القضاء  ،نيجرييا يف جهاز القضاء ني، رئيسغلتر صامويل نكانو أونوُو صاحب السعادةد أكَّ

جهود اإلصالح األخرية يف عرض و .القضائية الفعال لألحكامنفاذ االستقاللية واملساءلة والشفافية واألخالقيات واإلتشمل  أركاهنا
ين وإدارة فحوصات قضايا الفساد التابعة للمجلس القضائي الوط رصدإنشاء جلنة مكافحة الفساد والشفافية وجلنة مثل  نيجرييا

واملبادئ التوجيهية  التأديبية القضائيةلوائح الاملالية واستعراض  واجلرائمحماكم خاصة للفساد  شكيللضمان اجلودة وت املسح العشوائي
د على أن إنشاء الشبكة كما أكَّ ديدة يف إدارة املحاكم.اجلتكنولوجيات استخدام الووالقواعد اإلجرائية لتعيني املوظفني القضائيني 

ات على التعاون والشراكتوثيق اهة القضاء جاء يف الوقت املناسب وميثل احللقة املفقودة يف جهود نيجرييا. وأشار إىل قيمة زلنالعاملية 
  .املستفادةاملعايري العاملية وتبادل الدروس تطوير لمن إمكانات الشبكة  ا تنطوي عليهب مبرحَّكما  الصعيد الدويل

أمهية إىل  ،يف لبنان ورئيس جملس القضاء األعلى التمييز جان داود فهد، الرئيس األول ملحكمة صاحب السعادة أشارو
هو من وأوضح أن تعزيز نزاهة القضاء  الفصل بني السلطات ودور السلطات القضائية يف ضمان حقوق املواطنني وحرياهتم.

يف نشر  يةلبنانالتجربة الووصف  ءات التأديبية ضد القضاة.إلجرالأمثلة حديثة عدة وأشار إىل  يف هذا الشأن صميم جهود لبنان
وتنظيم حلقات عمل وأنشطة  ءالقضا معاهديف دورة دراسية يف هذا الشأن إدخال ومنها ، ئيةخالقيات القضامراعاة األثقافة 

يف مجيع أحناء العامل، وبالتايل ينبغي متماثلة د على أن التحديات القضائية وشدَّ وإجراء تقييم للقضاة.هلذا الغرض تدريبية خمصصة 
اهة القضاء يف تعزيز التعاون القضائي زلنيف التصدي هلا. كما أبرز دور الشبكة العاملية أن توحد صفوفها لهيئات القضائية ل

  التواصل االجتماعي.القضاة لوسائل ، مثل استخدام املسائل املستجدةومعاجلة 
اهة زلنبأن إطالق الشبكة العاملية  إمياهناعن  ،إليزابيث لوفريك، نائبة رئيس املحكمة العليا يف النمسا صاحبة السعادةأعربت و

وأشارت إىل أن الشبكة ستساعد املجتمع العاملي  .احترام القانونسيادة القانون وتعزيز ثقافة  دعيمخطوة مهمة يف ت هوالقضاء 
ز التعاون القضائي بني سيادة القانون ومكافحة الفساد كما ستعّزأجل إعالء النضال من على استبانة أفضل املمارسات يف 

االستقاللية والشفافية تاريخ طويل من التمتع بوأوضحت أن القضاء النمساوي لديه  القانونية والثقافية. التقاليد املحاكم من خمتلف
مع املحاكم العليا من مجيع أحناء العامل. واختتمت  القضائيون التعاتعزيز تعمل بقوة على  النمساوية وأن املحكمة العليا واحلياد

 يف استضافتها ودولة قطرالنمساوية املحكمة العليا  تشاركتفعالية اجتماعية ملشاركة يف إىل ابدعوة مجيع املشاركني  لمتهاك
  .٢٠١٨نيسان/أبريل  ٩ يوم مساء
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 ،عهد القضاة الوطين الربازيليحكمة العليا يف الربازيل واملديرة العامة ملاملبقاضية الماريا ترييزا مورا،  صاحبة السعادة أكدتو
نزاهته وشفافيته القضاء و بدون استقاللأن سيادة القانون ال ميكن أن تتأتى لسيادة القانون و دعامة هي أن السلطة القضائية

تشابه املشاكل اليت تواجه واجلرمية عرب الوطنية  تمعدال ارتفاع ظلالدور احلاسم للتعاون الدويل، خصوصا يف نوهت بويقظته. و
وشددت على أمهية التدريب القضائي، مبا يف ذلك أمهية تدريب املدربني واستخدام أساليب التدريس  مجيع اهليئات القضائية.

باإلشارة كلمتها واختتمت  لممارسات اجليدة. لتوفري التدريب اجليد للقضاة كمثاٍلاجلارية للربازيل ا جهود كما تناولتاملبتكرة، 
   .واملعارفلتبادل اخلربات  جاءت يف أفضل توقيت ممكن وأهنا ستوفر فرصًا القضاءاهة زلنإىل أن الشبكة العاملية 

جتربة ماليزيا يف تعزيز نزاهة القضاء، وكمثال على  ،حكمة ماليزيا االحتاديةمب ةقاضيالزينون علي،  صاحبة السعادة عرضتو
البدء يف استخدام أجهزة لتسجيل الوقائع ونسخها وإىل إنشاء جلنة التعيينات القضائية واألكادميية القضائية املاليزية  تذلك، أشار

وأشارت إىل أن الفساد القضائي يتخذ أشكاًال  على أساس مبادئ بنغالور. القضائية لألخالقياتمدونة واعتماد  املحاكميف 
أن احلفاظ على نزاهة القضاء إىل  الصدد،يف هذا ، أشارتو اإلجراءات القضائية والرشوة.التدخل السياسي يف أشيعها عديدة 

للتحسني يوجد دائما جمال أنه سلمت بو عند التعيني. لزم القضاة بتقدمي إقرارات بالذمة املاليةذكرت أن ماليزيا توأمر بالغ األمهية، 
  .إعالئهاو القيم األساسية لنظام العدالةتدعيم إىل  سعيًاقضاء اهة الزلناملاليزي سيدعم الشبكة العاملية  القضاءوأن 
جلنة  ورئيسة املتحدةحكمة االستئناف بالواليات بالدائرة الرابعة مل ةقاضيالنكان، أليسون ك. َد صاحبة السعادة رتأشاو

القيم األساسية هي اهة وسيادة القانون زلنوا يةأن االستقاللإىل ، العالقات القضائية الدولية يف املؤمتر القضائي للواليات املتحدة
 وأنه ينبغي تزويد ءالقضا حتترم استقاللثقافة ترسي وأعربت عن قناعتها بأن على الدول أن  الواليات املتحدة.يف  للقضاء

 ؛األنظمة القضائية الشفافة - يف بناء قضاء شامخالعناصر التالية  أمهيةبصفة خاصة على ت شددو. مبوارد كافية السلطات القضائية
تضطلع سوف على الدور الرئيسي الذي  تدوالتدريب القضائي املستمر. كما شدَّ ؛تقييم سلوك القضاةو ؛خالقياتاألومدونات 

  اهة القضاء يف هذه املساعي.زلنبه الشبكة العاملية 
   

  زيز نزاهة القضاءتعجمال واملمارسات اجليدة يف  القائمة التحديات بشأنعامة الاجللسة   -باء  
  اهة القضاءزلندور الشبكة العاملية  -نظام العدالة  ومنع الفساد يف

  )٠٠/١٢ - ٤٥/١٠ ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ٩(اليوم األول،     

االقتصادية  ميةالفساد واجلرمكافحة فرع بشو، رئيسة قسم دعم املؤمترات  -تروبل ش هيتغبريالسيدة اجللسة  إدارة تتوّل
 املقبلة الفرعيةوجللسات العامة امجيع هتيئة املجال لعقد هتدف إىل  هذه اجللسة أن، وأوضحت ات واجلرميةخدِّركتب املالتابع مل

 ودعت أربعة اهة القضاء.زلنز على التطورات العاملية اهلامة يف جمال نزاهة القضاء ودور الشبكة العاملية اجلديدة تركِّوأهنا سوف 
  .إيضاحية ٍضتقدمي عروإىل  مناظرين

تنفيذ إعالن الدوحة لمنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الربنامج العاملي لشؤون موظفة وهي السيدة روبرتا سوليس،  عرضتو
 .وضوحًابشكل أكثر  اهة القضاء واألنشطة املزمع القيام هبازلن، أهداف الشبكة العاملية ات واجلرميةخدِّركتب اململ لتابعا

بشكل فعال يف خدمات الشبكة. املشاركة واملسامهة  القضائية واجلهات املعنية األخرى والسلطاتلقضاة لوأوضحت كيف ميكن 
فيما بني واملشورة النصح إسداء وتبادل املعلومات لالتواصل الشخصي املباشر أو عرب اإلنترنت  فرصز دت أن الشبكة ستعزِّوأكَّ
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القائمة  واإلقليميةالتحديات والقضايا ذات األولوية وإقامة الروابط بني املبادرات املحلية  حتديداعد على كما ستس، األقران
يف  الرئيسية، مبا مالحمهو )www.unodc.org/ji( على اإلنترنت لموقع الشبكي اجلديدا لإيضاحيًّ عرضًامت وقدَّ نتائجها. ملضاعفة

وكذا معلومات عن الفعاليات اُملنظمة. وشجعت املشاركني يف  مقاالت الرأياإلخبارية و واملواد ذلك قاعدة بيانات املوارد
 .املباشرة وعمليات التبادل تهبدف تعزيز االتصاال الشبكياملوقع ب املقيد دخولهقسم الاستخدام من أجل الشبكة على التسجيل 

قالت إن واألخالقيات القضائية استنادا إىل مبادئ بنغالور، على  تدريبللأدوات  استحداثبأن املكتب قد شرع يف فادت أكما 
من  وأشارت إىل أن ذايت ودليل للمدرب.التدريب نصية للودورة للتعلم اإللكتروين دورة تفاعلية ي يتألف من الربنامج التدريب

عت شجَّووأهنا ستكون متاحة جبميع لغات األمم املتحدة وباللغة الربتغالية.  ٢٠١٨عام  يف املقرر االنتهاء من إعداد هذه األدوات
  .أن املوقع الشبكي سوف ينشر املزيد من التحديثات وأوضحت تبادر إىل جتريب تلك األدوات البلدان على أن

ورئيس املحكمة املالية االحتادية العليا يف زاهة القضاء نالفريق املعين برودولف ميلينغهوف، عضو  صاحب السعادةم وقدَّ
وأشار إىل العمل  .يف هذا الشأن التطورات الالحقةو مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، ملحة عامة عن أصول أملانيا

وترمجة وثائق  حنو فعالعلى مبادئ بنغالور وتدابري من أجل تنفيذ رتاهة القضاء، مبا يف ذلك إعداد تعليٍق ب املعين فريقلاملكثف ل
 هذه املبادئأن وهلا  امرجعمبادئ بنغالور  تتخذ من د على أن العديد من اهليئات الدوليةوشّد )٣(الفريق لنشرها على نطاق أوسع.

 استعراض أشار إىل ضرورةكما قواعد السلوك الوطنية واسُتخدمت يف برامج التدريب واملؤمترات. مدونات أهلمت العديد من قد 
مثل الرقمنة ووسائل التواصل  املستجدةاجلديدة أو املسائل بادئ لتحديد الثغرات املحتملة واستبانة جماالت التحسني يف ضوء امل

قد  كما أثار تساؤًال حول ما إذا كانت القيم الست اليت تقوم عليها املبادئ .اجلنساينماعي والتحرش اجلنسي والتمييز االجت
الشبكة  بقدرةب مواضيعية خمصصة ملناقشة املوضوع (انظر أدناه) ورحَّفرعية . ودعا املشاركني إىل جلسة أحاطت بكل اجلوانب

  معاجلة هذا املوضوع اهلام. على
مشكلة الفساد ، اخلاص املعين باستقالل القضاة واملحامنياألمم املتحدة ر سايان، مقرِّ -دييغو غارسيا  صاحب السعادةوتناول 

القضائية وحقوق اإلنسان  السلطات د على التأثري املدمر للفساد علىوشّد استقاللية القضاء وحتقيق العدالة.باعتبارها هتدد 
يف العدالة ويضعف قدرة  الناسمن ثقة يهز الفساد خاصة أن ة صفبوأوضح وإمكانية اللجوء إىل العدالة واحلصول على املوارد، 

اجلوهري لفعالية  املقومل متثِّ ليست مهمة فقط ألهنانزاهة القضاء  وأشار إىل أنَّ ضمان محاية حقوق اإلنسان. النظم القضائية على
وشرح كيف تناولت األمم  يف مكافحة الفساد. احموريًّ  ًادورذاهتا تلعب أيضا  ألن أجهزة القضاء هيلنظم القضائية، بل أداء ا

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. يف من خالل مكتبه بصفته املقرر اخلاص وكذلك ، مبا يشمل معاجلته املتحدة هذا املوضوع
عاجلة ملومنظور مشترك  مشتركة على إمكانات هائلة لتعزيز التعاون الدويل وخلق لغة تنطوي على أن الشبكة اجلديدة وأكد

  ذات الصلة. املسائلخمتلف 
وجهود  ٢٠١٧العاملي اجلديد لعام القضاة يثاق م، الدوليةرابطة القضاة كريستوف رينيار، رئيس  صاحب السعادةعرض و

مع ولكنه أبرز، ظهرت على مر السنني؛ قد أشار إىل أن جمموعة كبرية من املعايري الدولية و )٤(الرابطة يف تعزيز نزاهة القضاء.
––––––––––––––––– 
هة نب الفريق املعين يوفر موقع )٣(  ثائق  )/https://www.judicialintegritygroup.orgالقضـــــــاء (زا ية االطالع على الو كان عددةإم غات مت  :على بل

documents-downloads/jig-tegritygroup.org/jighttps://www.judicialin.  
ـــة ملـــميـــكـــن االطـــالع عـــلـــى  )٤(  ـــدث ـــة املـــح ـــاق الصــــــــيـــغ ـــاملـــي الـــقضـــــــــاة يـــث ـــاثـــنـــيت الـــع ـــًة عـــلـــى: ةعشــــــــراملـــنشــــــــورة ب  لـــغ

.html2007the_universal_charter_of_the_judge_/2007https://www.unodc.org/ji/en/resdb/data/.  
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من  مكونةأفرقة عاملة  تعدهاما  كثرياهذه القواعد لى الرغم من أن ا أنه عماليت تشوهبا، أوهل وجهني من أوجه القصور ذلك،
أما ثانيهما فهو أن  ا يضعف ضمانات القضاة.مم ،قضاة، فإن اعتمادها ينبثق يف كثري من األحيان من التوافق السياسي يف اآلراء

أوجه  معاجلةعلى عدم االمتثال هلا. وأوضح أن امليثاق اجلديد يهدف إىل  جزاءات هذه القواعد ليست إلزامية وال تفرض أي
مواد امليثاق التسع اليت تتناول مجلة أمور استعرض و .اا وخارجيًّالحترام استقاللية القضاء داخليًّالقصور تلك وحتديد معايري عامة 

والضمان االجتماعي  ؛واألجور ؛وقواعد السلوك ؛خالقياتواأل؛ والتقييم ترقية/الترفيعوال ؛والتعيني ؛منها التوظيف والتدريب
دعا املشاركني واهة القضاء يف تعزيز املعايري الدولية وحتديد الثغرات، زلنكما أشار إىل اإلمكانات اهلائلة للشبكة العاملية  والتقاعد.

  خمصصة هلذا الشأن (انظر أدناه). فرعيةإىل جلسة أيضًا 
، رييت، الرئيس األول ملحكمة النقض يف تركياجإمساعيل روستو  صاحب السعادةط ذلك، سلَّاملناقشة اليت تلت خالل و

كما أشار  اهة وتعزيز املساءلة واملهنية.زلنالقضائية يف منع الفساد وضمان ا األجهزةالضوء على املسؤولية املشتركة جلميع أعضاء 
رؤساء أجهزة  هأقرَّ ءد مبادئ شفافية القضاّدحي اتوجيهيبدأ باعتباره ملشفافية يف اإلجراءات القضائية إىل إعالن اسطنبول بشأن ا

مؤمتر القمة الرابع وأن  ٢٠١٧ضعت يف عام وذكر أن التدابري التنفيذية لإلعالن قد ُو البلقان.يف منطقيت آسيا وقضاة الو القضاء
 ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٣إىل  ١٠يف اسطنبول يف الفترة من الذي سوف يعقد  ءشفافية القضاللمحاكم العليا بشأن 

  لعرض اإلعالن على جمموعة أكرب من الواليات القضائية. فرصًةسيتيح 
اجلهود لضمان  مضاعفة، إىل ضرورة أمحد، رئيس املحكمة العليا يف السودان اهللا فعدحيدر أمحد  صاحب السعادةوأشار 

هبدف منع الفساد وجتنب تضارب  الذمة املالية اتإقراربتقدمي  القضاةإلزام أمهية كان من ضمن ما أشار إليه و نزاهة القضاء.
  .يف هذا الشأن العامل يف مساعيها يف شىت أرجاء القضائيةالسلطات ساعدة ملب بإنشاء الشبكة وقد رحَّ املصاحل.

يف تعزيز نزاهة القضاء، بلده جهود إىل ، األعلى لدولة فلسطني، رئيس املجلس القضائي سليمعماد  صاحب السعادة شاروأ
مبادئ بنغالور  املستندة إىلالسلوك القضائي مدونة السلوك واعتماد  سوءمبا يف ذلك إجراءات التفتيش على القضاة فيما خيص 

  وتعزيز االستقالل املايل للقضاة.
عضو حمكمة االستئناف يف جزر الكناري واملستشار القانوين تيخريا، كبري القضاة و سأركديو ديا صاحب السعادةوذّكر 

املشاركني بضرورة أن يظل ، العمل لتعزيز استقالل القضاة ونزاهتهم يف الدول األعضاء يف جملس أوروباواملنسق خلطة 
  .دوما القانوننطاق استقالل القضاء وأحكام القضاة يف 

    
  اجللسات الفرعية املواضيعية  -جيم  
  ؛٠٠/١٧ - ٤٥/١٥و ١٥/١٥ - ٠٠/١٤، ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٩(اليوم األول،     

  )٠٠/١٢ - ٤٥/١٠و ١٥/١٠ - ٠٠/٩، ٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٠اليوم الثاين، 

مواضيعيًة (أي أربع فرعيًة جلسًة  ١٦صت فترة الظهرية من اليوم األول وصباح اليوم الثاين من فعاليات إطالق الشبكة لعقد صُِّخ
مع الذين تعاونوا الشركاء جمموعة كبرية من اجللسات تولت تنظيم وقد  صت ألربع جلسات ُعقدت متزامنًة).زمنية ُخصِّفترات 

تعزيز نزاهة  -١مبا يلي: مواضيع فرعية خمتلفة تتعلق  مناقشةالشبكة هبدف  فعاليات إطالق يف تنظيم ات واجلرميةخدِّرمكتب امل
  .ورصدها اهةزلنتقييم ا -٣يف نظام العدالة؛ منع الفساد  -٢القضاء واملساءلة؛ 
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اخلربات و التجارب وتبادلذات الصلة املواضيع مناقشة يف خنراط بشكل نشط جلميع املشاركني لال كبرية ووفرت اجللسات فرصة
املنظمون التوصيات املنبثقة عن املناقشات  سجل ،جلسةيف هناية كل و .والياهتم القضائية ومؤسساهتم مناملستمدة املناسبة 

مجع تلك التوصيات  بعد ذلك ات واجلرميةخدِّرتوىل مكتب امل كما، اهة القضاءزلنللشبكة العاملية للمسامهة هبا يف األعمال املقبلة 
  (انظر أدناه). مجيع املشاركنيعلى يف اجللسة العامة وعرضها 

ت تقارير عد، مث ُأفعاليات إطالق الشبكةبدء مواضيعية دليل تفصيلي للمناقشة قبل  جلسة كلوقد ُأعد من أجل 
 :الرابط التايل علىميع اجللسات جل املوجزةميكن االطالع على أدلة املناقشة والتقارير و. مجيع اجللسات  عن  موجزة

launch.html-https://www.unodc.org/ji/en/restricted/network.  

 :من اجللسات الفرعية املواضيعية الست عشرة املنبثقةيتضمن اجلدول أدناه النتائج والتوصيات الرئيسية و

  زاهة القضاءنظمها الفريق املعين بن -" سنًة ١٨مبادئ بنغالور بعد "
تكفي  ما إذا كانت مبادئ بنغالور قد صمدت أمام اختبار الزمن، وبالتايل، ما إذا كانتمناقشة اجللسة على هذه زت ركَّ

 اجلنسي.التحرش  وأمثل الرقمنة أو وسائل التواصل االجتماعي أو االبتزاز اجلنسي  ،املستجدةواجلديدة  املسائلملعاجلة 
بعض التعديالت و/أو إدخال أن األمر قد يسوغ إىل صت اجللسة إىل تأكيد احلاجة إىل دراسة أكثر تعمقا هلذه املسألة، ووخل

 .يهالتعليق علعلى امبادئ بنغالور أو على اإلضافات 

شبكة التدريب القضائي واملنظمة الدولية للتدريب كل من تشارك يف تنظيمها  -" ئيةخالقيات القضااأل"التدريب على 
  ات واجلرميةخدِّرمكتب املوالقضائي األوروبية 

املتعلقة مبعايري السلوك سائل اجللسة جتاربًا وُنهجًا خمتارًة لتوعية القضاة بامل ضوء املبادئ الدولية للتدريب القضائي، ناقشت يف
من الواليات القضائية قد شرعت يف هذا النوع من التدريب باستخدام  واسعة طائفة أنرأت القضائي وأخالقيات القضاء، و

أن سيكون من املفيد للشبكة وخلصت اجللسة يف ضوء هذا إىل أنه جمموعة متنوعة من األساليب لتحقيق النتائج املتوخاة، 
 .يف هذا الشأننطاق تبادل املمارسات اجليدة  توسع وتعمق

املناهضة للفساد جملس أوروبا جمموعة دول كل من تشارك يف تنظيمها  -املحاكم" نزع األستار عن عمل  "الشفافية وكيفية
  البندقيةواملجلس االستشاري للقضاة األوروبيني وجلنة 

 الشفافية لتحقيقتقدمية  اتلسلطات القضائية اليت تتبع سياسلدى ااستعرضت اجللسة جمموعة من أمثلة املمارسات اجليدة 
يف هذا التبادل  ُقدمًا أن متضيوخلص املشاركون إىل أنه سيكون من املفيد للشبكة  هبدف إزالة الغموض عن عمل املحاكم.

 منهاوتبادل تلك األمثلة بسبل خمتلفة،  عالنية إجراءات القضاءبشأن لممارسات اجليدة لأمثلة  معارف من خالل مجعلل
الشبكة كذلك أن تسهل تقدمي املساعدة التقنية ُرئي أن بوسع ة. وتصاالت القضائياستخدام التكنولوجيا احلديثة وسياسات اال

  يف هذه املجاالت.
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  نظمها معهد حبوث النظم القضائية -اهة واملساءلة" زلنالرقمنة على ا تأثري"
استصوب و اهة واملساءلة.زلنعلى ا ذلك وتأثريا إجراءاهتواملحاكم  أنشطةخمتلف  اجللسة تأثري االنتشار السريع لرقمنةهذه حبثت 

تماشى مع مبادئ تدارة املحاكم والقضايا إلجميات اوضع مبادئ توجيهية لتطوير برجدوى تقوم الشبكة بتقييم أن املشاركون 
  .يف وضع تلك املبادئبوسع الشبكة أن تشرع ورأوا أن  بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي

  ات واجلرميةخدِّرمكتب املالبنك الدويل و تشارك يف تنظيمها - الذمة املالية للقضاة" ات"إقرار
نظم إقرار الذمة املالية للقضاة. ومبا أن العديد من الواليات القضائية قد اعتمدت املتعلقة باجللسة املسألة الشائكة هذه ناقشت 
صت اجللسة يف عملها، يف حني أن البعض اآلخر يف طور تنفيذها أو بصدد النظر يف القيام بذلك، خل من هذا القبيل أنظمة

بتطبيق نظم املمارسات اجليدة وكذا التحديات املتعلقة بإىل أنه مثة حاجة ملحة وفرصة ساحنة للشبكة لزيادة تعزيز املعرفة 
  املالية للسلطة القضائية. اإلقرار بالذمة

  رابطة الكومنولث للقضاةنظمتها  -مقايضة؟ املوازنة بني االستقاللية واملساءلة"  هل هي"
التوجيه والتدريب برامج ، مثل األكثر حتررا من الطابع الرمسيج هُ ج، ال سيما النُُّهجمموعة متنوعة من النُّ هذه اجللسة استكشفت

الشبكة بشكل خاص على احتياجات قضاة املحاكم تركز ضرورة أن إىل  املشاركون وخلص ، بغية تعزيز املساءلة.األقرانبني 
أكثر األشخاص تأثريا على ، املتعاملني مع املحاكممن منظور ألهنم، اهة، وزلناالبتدائية، ألهنم أكثر عرضًة للتحديات املتعلقة با

  نظام العدالة.قدرهتم على التعامل مع 
نظمها مركز أوتشتاين  -؟" زاهة القضاء وسيادة القانونفعَّالة يف تدعيم نهل املحاكم املتخصصة يف مكافحة الفساد أداٌة "

  ملوارد مكافحة الفساد
أن وهو اجتاه كثريا ما يظهر عند إدراك إلنشاء حماكم متخصصة ملكافحة الفساد،  االجتاه احلديث العهداجللسة  هذه ناقشت

 موضع شك. قد تكونا أحيانا يتهاالالزمة وأن نزاهتها واستقالل و/أو تفتقر إىل اخلربة قاصرةاملحاكم العادية بطيئة و/أو 
قطاعات املحاكم املتخصصة يف مكافحة الفساد وكيف ميكن هلذه التدابري أن تلهم  لدىاهة زلنوركزت اجللسة على ضمانات ا

لشبكة فرص متاحة أمام اخلص املشاركون يف هناية اجللسة إىل أن هناك عدة و .يف هذا الشأن من السلطة القضائيةأكرب 
  لفساد.كافحة ااملختصة مبحاكم امل يف أوساط األقران تبادل املمارسات اجليدة والتعلم بنيأنشطة  ملواصلة دعم

  ا املركز الوطين ملحاكم الوالياتنظمه -اهة" زلنا وكفاءهتا ألغراضدارة املحاكم حتسني إ"
العامل هبدف تعزيز  يف شىت أرجاءاستعرضت هذه اجللسة جمموعة متنوعة من ممارسات إدارة املحاكم اليت اعتمدهتا املحاكم 

إىل املسائل اجللسة طرقت وت .أيضًا اهةزلنأهنا تفضي إىل تعزيز اعدة حاالت أثبتت يف لكن التجربة الكفاءة يف املقام األول، و
وضع الشبكة العمل على تيسر أن بتوصية والشكاوى ذات الصلة، واخُتتمت باملتعلقة مبساءلة القضاة وجتاوزاهتم السلوكية 

  .لقضاةلالقانونية عند التحقيق يف التجاوزات السلوكية  لممارسات اجليدة يف مراعاة األصوللدليل 
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  لقضاءانظمتها الشبكة األوروبية ملجالس  -" فعله وما َيجُدر جتنُّبهما ينبغي  -"صياغة مدونات قواعد السلوك 
 بشأن وضع مدونات السلوك وخلصت إىل أنه املستفادةاستعراض املمارسات اجليدة وكذلك الدروس إىل  هذه اجللسةرمت 

دليال الشبكة  تصمم، أن باألخص العقدين املاضينيعلى مدار التنوع الكبري يف اخلربات اليت ُجمعت من املناسب، يف ضوء 
  املدونات ومعايري السلوك.إرشاديا يشرح كيفية وضع 

نظمها معهد املبادرة القانونية لوسط أوروبا واملنطقة  -" خماطر ومنافع استعمال القضاة لوسائط التواصل االجتماعي"
  األوروبية اآلسيوية

يف  أي معايري يف هذا الشأن يف ظل غيابو. التواصل االجتماعيوسائل القضاة لاستخدام  ومنافعاجللسة خماطر  هذه حبثت
 وخلصوا القضاة.بني  الواليات القضائية وكذلكبني واملواقف  هجالنُّيف  ًاكبري ًاتنوعرأى املشاركون أن هناك معظم البلدان، 

  بالتايل إىل أن وضع مبادئ توجيهية للقضاة بشأن استخدام وسائل التواصل االجتماعي سيكون مفيدا للغاية.
 نظمتها رابطة القضاة الدولية -" املمارسات اجليدة والدروس املستفادة -اهة ومكافحة الفساد يف نظام العدالة زلنتعزيز ا"

لسوء سلوكيات الفساد وتضارب املصاحل واألشكال األخرى ميكن أن تؤدي إىل نشوء ه اجللسة العوامل املختلفة اليت ناقشت هذ
حتديد فترات  يأن هذا يقتض إىلو، منع الفساد ورصدهتتيح يف كل نظام قضائي توفري أوضاع ، وخلصت إىل ضرورة القضاة
 .القوميحتديد مبادئ توجيهية للسلوك وكذلك  ،الربامج التعليمية ضرورية أيضاأن ورئي وأجور مالئمة ومضمونة. خدمة 
  رصد دالئل الفساد. الستقالل القضاء تشمللتهديدات اخلارجية صدي لوضع إجراءات للتإىل ضرورة  وخلص

  نظمتها رابطة املحامني الدولية -" جتريبيةدراسة  -زاهة القضاة تقييم التدابري التأديبية واجلنائية املتعلقة بن"
مع معهد حبوث النظم القضائية باالشتراك رابطة املحامني الدولية أجرهتا  جتريبية وناقشت نتائج دراسةاجللسة هذه عرضت 

لدى وعقوبتها  للتجاوزات السلوكية للقضاةالتأديبية واجلنائية  التدابريتقييم وترمي الدراسة إىل واملركز الوطين ملحاكم الواليات، 
وخلصت اجللسة إىل أن منهجية البحث قد أسفرت عن بعض النتائج املثرية  ختارة.القضائية املالواليات جمموعة متنوعة من 

  شمل واليات قضائية أخرى وكذلك لنشر املزيد من النتائج عرب الشبكة.يهناك فرصة لتوسيع نطاق املشروع للالهتمام وأن 
  لقاضياتلنظمتها الرابطة الدولية  -" القضاءيف جهاز اهة واملساءلة زلناحلاجة إىل معايري جديدة ل - "االبتزاز اجلنسي

مشكلة االبتزاز اجلنسي والتحرش اجلنسي ونطاقها داخل اجلهاز القضائي، وكذلك مدى مالءمة  تعريفاجللسة  هذه ناقشت
 وأن هذه املشكلة وخلصت إىل أن األطر القائمة على الصعيدين الدويل واملحلي نادرًا ما تعاجل .تهاالتدابري املعمول هبا ملعاجل

  .الشبكة وضع معايري مناسبة يف هذا الشأن تدعمحاجة قائمة وفرصة متاحة لكي هناك 
  للتعليم القضائي الكومنولثنظمها معهد  -جديدة لتعزيز نزاهة القضاء"  ُهجُن - ا املفقودم"

، وأولت القضاء وحياده ونزاهته يةاستقاللاجللسة جمموعة من املسائل اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على هذه ناقشت 
السلطة القضائية ملخاطر متعددة فيما  اليت قد تعرض ،نيات القضائية وإصدارها وإدارهتاوضع امليزااهتماما خاصا إلجراءات 

  وللفساد. ،الفردية قرارات القضاةوللتدخل يف  ،ا بشكل عاميتهخيص استقالل
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نظمتها  - "اجلنوب األفريقي وشرق أفريقيافضلى يف اختيار القضاة وتعيينهم يف "تنفيذ املبادئ التوجيهية للممارسات ال
  وحدة احلوكمة واحلقوق الدميقراطية جبامعة كيب تاون

نوب اجلشروع املبادئ التوجيهية للممارسات الفضلى يف اختيار القضاة وتعيينهم يف مل عرضا إيضاحيا اجللسة هذه ضمنتت
اليت ميكن ب املشاركون باملشروع كمصدر مفيد لإلرشادات القائمة على املمارسات اجليدة رّحو وشرق أفريقيا.األفريقي 

نظام حتتاج إىل فعالة حقا،  ، لكي تصبحاملبادئ التوجيهيةهذا  ملنطقة. ورأى املشاركون كذلك أنخارج ا االستفادة منها
  .مثايل يءشفيه  واملنظمات القضائيةاملحامني واملجتمع املدين  ورأوا أن مشاركة ،للرصد والتنفيذ

الوكالة األملانية للتعاون الدويل ومركز  تشارك يف تنظيمها كل من -ماذا تعلّْمنا؟"  -اهة يف نظام العدالة زلن"تقييم الفساد وا
  ات واجلرميةخدِّرمكتب املأوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد حبوث النظم القضائية و

، ضعفها ومواطناجللسة املجموعة الواسعة من أدوات التقييم ومنهجياته احلالية وناقشت مزاياها النسبية هذه استعرضت 
لتلبية احتياجات كل والية قضائية. ويف الوقت نفسه، أوصت اجللسة تقييم كافية يبدو أدوات يوجد فيما إىل أنه وخلصت 

  خالل مكتبتها اإللكترونية، إمكانية االستفادة من األدوات واملنهجيات وتقارير التقييم املوجودة.الشبكة بأن توفر، من 
   

  العمل معًا من أجل نزاهة القضاء بشأنعامة اللسة اجل  -دال  
 )٠٠/١٦ - ٣٠/١٤ ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٠(اليوم الثاين،     

ات خدِّرالتابع ملكتب امل تنفيذ إعالن الدوحةلالربنامج العاملي لشؤون الربامج، كبري موظف  وهو السيد أوليفر شتولبه،عرض 
 نون.رو الدورة املعيَّعن اجللسات الفرعية املواضيعية اليت مجعها مقرِّ  املنبثقةالتوصيات على املشاركني خالل تلك اجللسة ، واجلرمية

 هتولبشوأكد السيد  ]خالل اجللسات املواضيعية ُجمعتالتوصيات اليت فرادى يرجى الرجوع إىل اجلدول أعاله لالطالع على [
عاجلتها وأن التوصيات مل مؤهلة . وأشار إىل أن الشبكةاملستجدةأن التوصيات تناولت العديد من املسائل ذات الصلة واملجاالت 

  .٢٠١٩-٢٠١٨خطة عمل الشبكة للفترة وضع ستشكل األساس ل
    

  يف املستقبلاهة القضاء وأولوياهتا زلنهيكل الشبكة العاملية  بشأناجللسة العامة اخلتامية   -هاء  
  )٣٠/١٧ - ١٥/١٦ ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٠(اليوم الثاين،     

، اجللسة ات واجلرميةخدِّركتب املالفساد واجلرمية االقتصادية التابع مل مكافحة السيد دمييتري فالسيس، رئيس فرعاستهّل 
اهة القضاء واعتماد اإلعالن زلنلشبكة العاملية اإلطار املرجعي ل إقرارإىل  التوصلوأوضح أن الغرض منه كان  لالجتماع اخلتامية

  اخلتامي هلذا االجتماع األول للشبكة.
ات خدِّرامل مكتبواإلعالن وأكد هلم أن  اإلطار املرجعي وشكر السيد فالسيس املشاركني على تعليقاهتم القّيمة على مشروع

الشبكة بني باختصار رسالة اإلطار املرجعي ي وأوضح أن إىل أقصى حد ممكن. اإلسهاماتمجيع  إدراجقد سعى إىل  واجلرمية
 كررو .تهااللذين ميثالن أمان ات واجلرميةخدِّرمكتب املوأهدافها ومشاركتها وتنظيم عملها، فضًال عن دور املجلس االستشاري و

من أن القصد من ، ات واجلرميةخدِّركتب املمبلسيد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون املعاهدات لسان اما جاء على أيضًا 
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تبادل املمارسات اجليدة والتعلم من بعضهم البعض مبنرب من أجل لقضاة ا زويدتالشبكة ليس إنشاء منظمة أو هيئة جديدة، بل 
  اهة ومنع الفساد يف نظام العدالة.زلنتعزيز الأدوات عملية جديدة توحيد اجلهود من أجل استحداث و التعاضدو
إجراءات أكثر دميقراطية  وضعبيف الشبكة مستقبال يقوم املشاركون  املناقشة اليت تلت ذلك، اقترح أحد املشاركني أن خاللو

ات واجلرمية، باعتباره خدِّرمكتب امل قياموأوضح السيد فالسيس أن اإلجراءات احلالية (أي  الختيار أعضاء املجلس االستشاري.
العمل" وال شيء مينع املشاركني  بدء "لتيسري تاسُتخِدم) قد أمسائهم عضاء اللجنة االستشارية واقتراحتحديد أأمانة الشبكة، ب
التأكيد على تقديرهم إلطالق حيث أعادوا  الكلمةعدة مشاركني وأخذ  إجراءات اختيار خمتلفة يف املستقبل. وضعيف الشبكة من 
  عن استعدادهم للمشاركة واإلسهام يف أنشطتها املقبلة. أعربواواهة القضاء زلنالشبكة العاملية 
وحتميله من موقع الشبكة صيغته النهائية ميكن االطالع على الذي  ،لشبكةل اإلطار املرجعي املشاركون أقرَّوبعد ذلك، 

)launch.html-https://www.unodc.org/ji/en/restricted/network.جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة (  
لس االستشاري سيساعد يف استبانة م السيد فالسيس األعضاء اجلدد العشرة يف املجلس االستشاري. وأوضح أن املجقدَّوعندئذ، 

زاهة القضاء كما سيوجه عملية وضع خطة العمل اخلاصة بالشبكة على نب ذات األولوية املتعلقة املستجدةالتحديات واملسائل 
وأشار إىل أن املجموعة األوىل من األعضاء قد  االجتماع األول للشبكة. ذلكخالل ، وباألخص أساس األولويات املحددة

أن فترة حددهتا األمانة على أساس مشاركتهم الفّعالة يف تعزيز نزاهة القضاء يف بلداهنم ومناطقهم وعلى املستوى العاملي، و
أن جيعل  حاول جاهدًا ات واجلرميةخدِّرمكتب املأن أوضح السيد فالسيس كما  .ستكون ملدة سنتني يف املجلس عضويتهم

فيما املجلس تنوع التقاليد القانونية وأن يسعى إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني. و سِّدجي، وأن تكوينهيف  ااملجلس متوازنًا إقليميًّ
  أعضاء املجلس االستشاري:يلي أمساء 
خلفا لرئيسها احلايل، وسوف أنُتخَب وقد ، يالكاريب قاض مبحكمةوهو ، سأدريان ساوندر صاحب السعادة  -١  

 أسبق رئيس، والسلك القضائي ملوظفيرئيس الرابطة الكاريبية  ًاأيض. وهو ٢٠١٨يف متوز/يوليه تبدأ واليته 
 .يلمحكمة العليا لشرق الكاريبل

جلس يف الوقت نفسه املرأس رئيس املحكمة العليا جلمهورية كرواتيا، وي ، وهودورو سيسا صاحب السعادة  -٢  
. ةالقضاة الكرواتيأسبق لرابطة رئيس للمحكمة العليا و بالشعبة املدنية وهو قاٍض ،االستشاري للقضاة األوروبيني

 زغرب البلدية. حمكمةزغرب ورئيس  مقاطعة املحكمة العليا، كان قاضيًا يف حمكمةأن يلتحق بقبل و

وجملس القضاء األعلى لدولة قطر منذ  التمييز وهو رئيس حمكمة ،مسعود بن حممد العامري صاحب السعادة  -٣  
 .١٩٨٣التحق جبهاز القضاء يف عام  إذ. ولديه خربة مهنية سابقة واسعة كقاٍض، ٢٠٠٨عام 

عهد القضاء العليا يف الربازيل واملديرة العامة مل باملحكمة قاضية اوهي حاليًّ ،ماريا ترييزا مورا صاحبة السعادة  -٤  
 .الوطين الربازيلي

خالل السنوات األربعني املاضية، شغلت واملاليزية.  االحتاديةهي قاضية باملحكمة و ،زينون علي السعادةصاحبة   -٥  
العليا يف  املحكمةيف  ةقضائي ةأبرزها عملها بصفة مفوض جمال القانون وسلك القضاء كان منيف خمتلفة مناصب 

 حكمة االستئناف.مباملحكمة العليا وقاضية بماليزيا وقاضية 
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، اليت التحق هبا ألول لعليا يف والية بورنو يف نيجريياا املحكمة كبري قضاةوهو  ،ةكاشيم زنَّ صاحب السعادة  -٦  
 .٢٠٠٦عام  ورقي إىل منصب كبري القضاة ١٩٩٧يف عام مرة 

منصب النائب العام  يف سري النكاوشغل منسق الفريق املعين برتاهة القضاء. وهو  ،الدكتور نيهال جاياويكراما  -٧  
لتحكيم يف حمكمة ا ًاوكان عضو جملس اخلدمات القضائية.وحصل على عضوية واألمني الدائم لوزارة العدل 
حلقوق  كرسي أريل ف. سالوز للقانون يف جامعة هونغ كونغ وأستاذ ًامساعد ًاالدائمة يف الهاي، وأستاذ

 اإلنسان جبامعة ساسكاتشيوان واملدير التنفيذي ملنظمة الشفافية الدولية يف برلني.

ويرأس رابطة القضاة وهو قاض مبحكمة استئناف بورتو يف الربتغال.  ،رجيا ماتوسغخوسيه إي صاحب السعادة  -٨  
يعمل . و٢٠١٢نائب رئيس رابطة القضاة الدولية منذ عام  ًاوهو أيض ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/ منذ األوروبية

 .١٩٨٩الربتغايل منذ عام يف سلك القضاء 

قسم الشؤون ترأس و الكومنولثرابطة القضاة واملوظفني القضائيني ب وهي ممثلة ،لني ليتش صاحبة السعادة  -٩  
رئيسة سابقة لرابطة قضاة  ًاأهنا أيض كماالعليا لوالية أونتاريو، كندا.  باملحكمة وهي قاضية اجلنسانية يف الرابطة.

 املحاكم العليا الكندية، وال تزال تعمل مع املنظمة كرئيسة للجنة التعويضات.

 ر األمم املتحدة اخلاص املعين باستقالل القضاة واملحامني.رِّمقهو ، وسايان -دييغو غارسيا  صاحب السعادة  -١٠  
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨يف عامي حكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وانُتخب نائبًا لرئيس املحكمة مب اقاضيوكان 

 اخلارجية يف بريو. وزير العدل ووزير متتاليتني. وقد شغل سابقا منصيب لواليتنيورئيسًا للمحكمة 

الكلمة  ،ضاء األعلى يف دولة قطروجملس الق التمييز مسعود بن حممد العامري، رئيس حمكمة صاحب السعادةوقد طلب 
على أمهية وجود نظم قضائية عادلة ومستقلة وشفافة واستذكر يف هذا الصدد اتفاقية األمم  د فيهاشدَّ إلبداء مالحظات موجزة

الشبكة اجلديدة  أند على قضاة، وشدَّال تواجهخمتلفة  مستجدة بوجود حتديات وأقرَّ املتحدة ملكافحة الفساد وإعالن الدوحة.
ا وعرض استضافة االجتماع الثاين تارخييًّ ًابأن إطالق الشبكة ميثل حدث أيضًا رَّأقكما  ستساعد يف جماهبتها من منظور عاملي.

  .٢٠١٩يف قطر يف عام  للشبكة
عدد من التعليقات اإلضافية، اعُتمد تقدمي العتماده. وبعد  اإلعالنمشروع عرض واختتم السيد فالسيس فعاليات احلدث ب

وبعد اعتماد اإلعالن،  التعليقات يف اإلعالن على النحو املتفق عليه.سوف جتسد أن األمانة أساس على اإلعالن النهائي بالتزكية 
قاللية الشبكة. است حوليثري تساؤالت  قداهة القضاء زلنأبدت والية قضائية حتفظها على ذكر أن دعم دولة قطر للشبكة العاملية 

  هذا التعليق على النحو الواجب يف هذا التقرير.اتفق على إدراج و
اهة القضاء. وأعرب عن ارتياحه ألن االجتماع قد نظر يف العديد زلنوهنأ السيد فالسيس املشاركني على إطالق الشبكة العاملية 

سيواصل تشجيع  ات واجلرميةخدِّرمكتب املوأشار إىل أن  تها.ساعدة يف معاجلتبادل املن ضرورة التعاون ومن املسائل اُملهمة وبيَّ
واإلعالن  اإلطار املرجعي اهليئات القضائية واجلهات املعنية األخرى على االنضمام إىل الشبكة. كما هنأ املشاركني على اعتماد

واملناظرين  مجيع منظمي اجللسات الفرعيةكما شكر  اء للمناقشات.والبنَّ املثمراهة القضاء وأعرب عن تقديره للطابع زنب اخلاص
  .االجتماع السيد فالسيسوهبذه اختتم ، على ما قدموه من رؤى ملهمة وآراء تشحذ الذهن وأفكار خصبة

 


