إطالق الشبكة العاملية لنزاهة القضاء

"مضافرة اجلهود من أجل تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد
يف نظام العدالة"

فيينا ،النمسا
مركز فيينا الدويل
الغرفة  - M1املبىن
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الربانمج

ِّ
مقدمة
تؤكِّد املادة  11من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (اختصاراً "اتفاقية مكافحة الفساد") ما للجهاز القضائي من دور حاسم
يف مكافحة الفساد ،وتُسلِّم َّ
أبن اجلهاز القضائي ،لكي يتسىن له أداء هذا الدور ،جيب أن يكون هو نفسه خالياً من الفساد وأن
يتصرف أعضاؤه بنزاهة .ومن مث ،تقضي املادة أبن تتخذ كل دولة طرف (أ) تدابري لتدعيم النزاهة بني أعضاء اجلهاز القضائي،
و(ب) تدابري ملنع فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي.
وميكن تعريف تعبري "النزاهة" الوارد يف املادة  ،11من حيث انطباقه على أعضاء اجلهاز القضائي ،أبنَّه مفهوم مشويل يشري إىل قدرة
النظام القضائي ،أو ِّ
أي عضو منفرد يف ذلك النظام ،على مقاومة الفساد ،مع املراعاة التامة للقيم األساسية املتمثلة يف االستقاللية
واحلياد والنزاهة الشخصية واللياقة واملساواة واالقتدار واالجتهاد واحلرص .وقد بُيِّنت هذه القيم يف مبادئ بنغالور لسلوك اجلهاز
بتوسع يف التعليق على مبادئ بنغالور لسلوك اجلهاز القضائي.
القضائي ،كما ُش ِّرحت ُّ
ابملخدرات واجلرمية (اختصاراً "مكتب ِّ
ِّ
املخدرات واجلرمية") مشروعاً عامليًّا لتقدمي
ويف عام  ،2016أطلق مكتب األمم املتحدة املعين
دعم مستدمي ومساعدة تقنية إىل الدول األعضاء يف جماالت معيَّنة تنَ َاوهلا إعالن الدوحة ،الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية يف عام  ،2015مشلت تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد يف نظام العدالة .وعلى وجه اخلصوص ،أعاد إعالن
الدوحة أتكيد التزام الدول ب "بذل قصارى اجلهود ملنع الفساد ومكافحته ،ولتنفيذ تدابري هتدف إىل تعزيز الشفافية يف اإلدارة العمومية
وإىل تشجيع النزاهة واملساءلة يف نظمنا املعنية ابلعدالة اجلنائية ،مبا يتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد".
وسوف ميثل تنفيذ إعالن الدوحة عامالً ِّ
هما لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  ،2030وال سيما اهلدف 16
ممكناً ُم ًّ
يهمش فيه أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة ،وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل
(التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال َّ
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستوايت) .ومن الغاايت ذات الصلة ضمن إطار
العدالة ،وبناء مؤسسات َّ
اهلدف  16الغايةُ ( 3-16تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل وضمان تكافؤ فرص وصول اجلميع إىل العدالة)،
فعالة وشفافة وخاضعة
والغايةُ ( 5-16احلد بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أشكاهلما) ،والغايةُ ( 6-16إنشاء مؤسسات َّ
للمساءلة على مجيع املستوايت).
ويقوم مكتب ِّ
املخدرات واجلرمية ،بصفته ال َقيِّم على اتفاقية مكافحة الفساد ،مبهام أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية .وتركز
يتضمن املادة .11
الدورة الثانية آللية االستعراض ،اليت استُهلَّت يف عام  ،2016على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية ،الذي َّ
موسع هلا ،منصة لالطالع على املوارد ذات الصلة وعلى املمارسات
وسوف توفر الشبكة العاملية لنزاهة القضاء ،اليت يرد أدانه عرض َّ
اجليِّدة ومعلومات أخرى ،مما يساعد على املشاركة يف عملية االستعراض ومتابعتها بنجاح.
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الشبكة العاملية لنزاهة القضاء
الشبكة العاملية لنزاهة القضاء هي منصة لتوفري املساعدة إىل األجهزة القضائية يف جمال تدعيم نزاهة القضاء ومنع الفساد يف نظام
العدالة .وسوف تشجع الشبكة أنشطة التعلُّم من النظراء وتبادل الدعم بني القضاة وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة ،وتُ ِّ
سهل
سبل الوصول إىل األدوات واملوارد ذات الصلة مبختلف املسائل املتعلقة بنزاهة القضاء ،وتَدعم مواصلة تطوير مبادئ السلوك القضائي
وتنفيذها فعليًّا ومنع الفساد يف نظام العدالة .وسيجري من خالل الشبكة إعداد مواد إرشادية وتقنية عاملية بشأن نزاهة القضاء
ومكافحة الفساد وتدعيم ما هو موجود منها ،كما ستقدَّم مساعدة تقنية لدعم جهود األجهزة القضائية يف جمال صوغ وتنفيذ
االسرتاتيجيات والتدابري والنظم الالزمة لتدعيم النزاهة واملساءلة يف نظام العدالة .وسوف تتمثل األهداف الرئيسية للشبكة فيما يلي:
‘ ‘1تعزيز فرص الربط الشبكي بني القضاة وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة ،من خالل توفري فرص للحوار عرب
اإلنرتنت ووجهاً لوجه ،بغية االستمرار يف توسيع الشبكة واملضي قُدماً يف تبادل املعارف والدعم يف سبيل تدعيم نزاهة
القضاء ومنع الفساد يف نظام العدالة؛
‘ ‘2تسهيل وصول القضاة وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة إىل ما يوجد من مواد إرشادية وأدوات وموارد مشاهبة
تتعلق بنزاهة القضاء؛
‘ ‘3املساعدة على استبانة الثغرات املوجودة يف املعايري الدولية واملوارد التقنية املتعلقة بنزاهة القضاء ،ودعم استحداث
أدوات وموارد تقنية جديدة لسد تلك الثغرات؛
‘ ‘4تسهيل استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية وتقدمي املساعدة التقنية الالزمة ،بوسائل منها تسهيل فرص تبادل
الدعم والتعلُّم فيما بني النظراء.
ولدى التحضري إلطالق الشبكة العاملية لنزاهة القضاء ،تشاور املكتب مع حنو  4 000قاض من خمتلف أحناء العامل ،مبا يف ذلك
من خالل:
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•

سبعة اجتماعات حتضريية إقليمية عقدت بني عامي  2016و 2017يف األردن وتونس واتيلند وبنما وبوركينا فاسو
وانميبيا ويف مكتب األمم املتحدة بفيينا ،النمسا؛

•

حضور اجتماعات شىت ،منها اجتماعات رابطة القضاة الدولية والتجمعات اإلقليمية التابعة هلا ،ورابطة القضاة
وقضاة الصلح يف دول الكومنولث ،واحتاد أمريكا الالتينية للقضاة ،وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،
وشبكة التبادل القضائي لوسط وشرق أورواب التابعة ملعهد ( CEELiمعهد املبادرة القانونية لوسط وشرق أورواب)،
وفريق نزاهة القضاء ،والرابطة الكاريبية للموظفني القضائيني ،ومنتدى كبار القضاة ملنطقة احمليط اهلادئ ،والرابطة
القانونية آلسيا واحمليط اهلادئ ،واملنظمة الدولية للتدريب القضائي ،والشبكة األوروبية جملالس األجهزة القضائية،

ومعهد الكومنولث للتعليم القضائي ،واالجتماع الثاين الرفيع املستوى لكبار قضاة احملكمة الدستورية األفريقية واحملكمة
العليا األفريقية؛
•

تعميم استقصاء إلكرتوين ابللغات اإلسبانية واإلنكليزية والربتغالية والروسية والعربية والفرنسية على أكثر من 000
 1قاض وجهة معنية بقطاع العدالة.

وقد ساعدت هذه املشاورات املكتب على معرفة املزيد عن اجلهود اليت تبذهلا األجهزة القضائية من أجل تدعيم نزاهة القضاء ،وفقاً
للمادة  11من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وعلى استبانة ممارسات جيدة وكذلك ِّ
أي حتدايت متبقية .وبذلك ،وفَّرت
تلك املشاورات أساساً لصوغ اإلطار املفاهيمي للشبكة العاملية لنزاهة القضاء ،من أجل تلبية احتياجات القضاة وتوقعاهتم على نطاق
العامل.
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جدول األعمال
 09/00 - 08/00التسجيل

اليوم األول  9 -نيسان/أبريل 2018

 10/15 - 09/00اجللسة االفتتاحية الرفيعة املستوى
موجهة من السيدة أمينة ج .حممد ،انئبة األمني العام لألمم املتحدة
رسالة ابلفيديو َّ

موجهة من السيد يوري فيدوتوف ،املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين
رسالة ابلفيديو َّ
ِّ
ابملخدرات واجلرمية؛ املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا
• السيد جون براندولينو ،مدير شعبة شؤون املعاهدات مبكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
• صاحب السعادة وولرت سامويل نكانو أونوغني ،رئيس القضاة ابحملكمة العليا ،نيجرياي
• صاحب السعادة جان فهد ،الرئيس األول حملكمة التمييز ،لبنان
• صاحبة السعادة إليزابيت لوفريك ،قاضية ،انئبة رئيس احملكمة العليا ،النمسا
• صاحبة السعادة ماراي ترييزا مورا ،قاضية مبحكمة العدل العليا ،الربازيل
• صاحب السعادة علي زينون ،قاض ابحملكمة االحتادية ،ماليزاي
• صاحبة السعادة أليسون ك .دنكان ،قاضية ،الوالايت املتحدة األمريكية
 10/45 - 10/15اسرتاحة
ِّ
التحدايت القائمة واملمارسات اجليِّدة يف جمال تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد يف
 12/00 - 10/45جلسة عامة -
نظام العدالة  -دور الشبكة العاملية لنزاهة القضاء
• مديرة املناقشة :السيدة بريغيته شرتوبل-شو ،رئيسة قسم دعم املؤمترات ،فرع الفساد واجلرمية
االقتصادية ،مكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
• السيدة روبرات سوليس ،موظفة لشؤون منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،مكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
 -الشبكة العاملية لنزاهة القضاء  -ما املتوقَّع منها ،وما هي أهدافها وأدواهتا وخدماهتا

• صاحب السعادة رودولف ميلينغهوف ،عضو الفريق املعين بنزاهة القضاء  -مبادئ ابنغالور
بشأن سلوك اجلهاز القضائي
• صاحب السعادة دييغو غارسيا  -سااينِّ ،
مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين ابستقالل القضاة
واحملامني  -الفساد كخطر يتهدد استقاللية القضاء وإقامة العدل

• صاحب السعادة كريستوف رينيار ،رئيس رابطة القضاة الدولية  -ميثاق القضاة العاملي
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 14/00 - 12/00الغداء
 15/15 - 14/00اجللسة الفرعية املواضيعية األوىل

سوف تُعقد اجللسات الفرعية املواضيعية على حنو متزامن ،وسوف ينظمها املكتب ِّوجهات معنية أخرى
من أجل معاجلة املسائل ذات األولوية اليت استُبينت أثناء املشاورات الرامية إىل إنشاء الشبكة .وسوف
توفر هذه اجللسات جلميع املشاركني فيها فرصة واسعة لالخنراط الفعَّال يف مناقشة املواضيع املعنية وتبادل
املعلومات عن جتارب والايهتم القضائية ومؤسساهتم ذات الصلة بتلك املواضيع .ويف هناية كل جلسة،
سيقوم املنظمون جبمع التوصيات املنبثقة عن املناقشات لتكون مسامهات يف األعمال املقبلة للشبكة
العاملية لنزاهة القضاء.
زود اجللسات اليت تُعقد يف قاعة اجللسات العامة (الغرفة  )M1برتمجة شفوية إىل لغات األمم
وسوف تُ َّ
سري ابإلنكليزية
املتحدة الرمسية الست؛ أما اجللسات اليت تُعقد يف الغرف  M3و M6و M7فسوف تُ َّ
فقط.
قاعة اجللسات العامة (الغرفة  - )M1مسارا العمل املواضيعي األول والثاين :تدعيم النزاهة واملساءلة
يف جهاز القضاء ،ومنع الفساد يف نظام العدالة
"مبادئ ابنغالور بعد  18سنة"  -ينظمها الفريق املعين بنزاهة القضاء
• مديرة املناقشة :صاحبة السعادة كريستني شانيه ،مستشارة مبحكمة النقض ،فرنسا؛ عضو الفريق
املعين بنزاهة القضاء
• السيد جيف آبرسون ،انئب رئيس املركز الوطين حملاكم الوالايت؛ الرئيس السابق للرابطة الدولية
إلدارة احملاكم
• صاحبة السعادة شرياين تيالكاواردينا ،قاضية سابقة يف احملكمة العليا وقائمة أبعمال رئيس القضاة
يف سري النكا؛ عضو يف الرابطة الدولية للقاضيات
• صاحب السعادة أدراين ساوندرز ،قاض مبحكمة العدل الكاريبية ورئيسها املنتخب؛ الرئيس
السابق للقضاة ابحملكمة العليا لشرق الكاريبي
• صاحب السعادة اللورد جواناثن مينس ،انئب رئيس احملكمة العليا ،اململكة املتحدة
الغرفة  - M6مسار العمل املواضيعي األول :تدعيم النزاهة واملساءلة يف جهاز القضاء
"التدريب على األخالقيات القضائية"  -تنظمها املنظمة الدولية للتدريب القضائي وشبكة التدريب
القضائي األوروبية ومكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
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• مدير املناقشة :صاحب السعادة فويتسيك بوستولسكي ،قاض من بولندا؛ األمني العام لشبكة
التدريب القضائي األوروبية
• صاحبة السعادة أديله كنت ،قاضية ،رئيسة املعهد القضائي الوطين ،كندا
• صاحبة السعادة اتنيا ييفتشوك ،قاضية ،املعهد الوطين لشؤون القضاء ،فرنسا
• صاحب السعادة جريميي كوبر ،خبري استشاري لدى مكتب ِّ
املخدرات واجلرمية ،قاض سابق من
اململكة املتحدة

الغرفة  - M3مسار العمل املواضيعي الثاين :منع الفساد يف نظام العدالة
"الشفافية وكيفية نزع األستار عن عمل احملاكم"  -تنظمها جمموعة دول جملس أورواب املناهضة للفساد
(جمموعة "غريكو") واجمللس االستشاري للقضاة األوروبيني وجلنة البندقية
• مدير املناقشة :صاحب السعادة كريستوف غرابنفارتر ،انئب رئيس احملكمة الدستورية ،النمسا؛
جلنة البندقية
• صاحب السعادة غريهارد كوراس ،رئيس القضاة ،احملكمة العليا ،النمسا

• صاحب السعادة جوزيه إيغرياي ماتوس ،قاض مبحكمة استئناف أوبورتو ،الربتغال؛ مقيِّم من
جمموعة غريكو
• صاحب السعادة شرييدان غرينالند ،مدير كلية القضاة ابململكة املتحدة؛ مقيِّم من
جمموعة غريكو

• السيد اراتشيس ميليكيان ،األمني املشارك ابجمللس االستشاري للقضاة األوروبيني واجمللس
االستشاري للمدعني العامني األوروبيني ،جملس أورواب
الغرفة  - M7مسار العمل املواضيعي الثالث :تقييم النزاهة ورصدها
الرق َْمنة على النزاهة واملساءلة"  -ينظمها معهد حبوث النظم القضائية
"أتثري َّ
• مدير املناقشة :السيد ماركو فابري ،القائم أبعمال مدير معهد حبوث النظم القضائية
• السيد فرانشيسكو كونتيين ،ابحث كبري ،معهد حبوث النظم القضائية
• صاحب السعادة دوري رايلنغ ،قاض كبري ،مشروع العدالة املدنية الرقمية يف برانمج النوعية
واالبتكار ،هولندا
• السيد أنتونيو كورديال ،معهد لندن لالقتصاد
 15/45 - 15/15اسرتاحة
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 17/00 - 15/45اجللسة الفرعية املواضيعية الثانية
قاعة اجللسات العامة (الغرفة  - )M1مسارا العمل املواضيعي األول والثاين :تدعيم النزاهة واملساءلة
يف جهاز القضاء ،ومنع الفساد يف نظام العدالة
"إقرارات الذمة املالية للقضاة"  -ينظمها البنك الدويل ومكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
• مديرة املناقشة :السيدة إيفاان ِّ
روسي ،اختصاصية كبرية يف شؤون القطاع املايل ،مبادرة اسرتداد
املوجودات املسروقة ،جمموعة البنك الدويل
• السيد اببلو تونيلِّي ،عضو جملس قضاة الصلح التابع للجهاز القضائي الوطين ،األرجنتني
• السيد تيلمان هوبِّه ،خبري استشاري ،الوكالة األملانية للتعاون الدويل

الغرفة  - M6مسار العمل املواضيعي األول :تدعيم النزاهة واملساءلة يف جهاز القضاء
"هل هي مقايضة؟ املوازنة بني االستقاللية والشفافية"  -تنظمها رابطة الكومنولث للقضاة وقضاة الصلح
• مدير املناقشة :صاحب السعادة كيث هوليس ،قاضي حمكمة دورية متقاعد ،اململكة املتحدة
• صاحب السعادة لني ليتش ،قاض مبحكمة العدل العليا لوالية أونتاريو ،كندا
• صاحب السعادة تشارلز مكانداويره ،قاض ابحملكمة العليا ،مالوي
الغرفة  - M3مسار العمل املواضيعي الثاين :منع الفساد يف نظام العدالة
فعالة يف تدعيم نزاهة القضاء وسيادة القانون؟" -
"هل احملاكم املتخصصة يف مكافحة الفساد أداةٌ َّ
ينظمها مركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد
• مدير املناقشة :السيد ماثيو ستيفنسون ،أستاذ يف القانون ،جامعة هارفارد
• صاحب السعادة لورانس غيدودو ،قاض ،رئيس شعبة مكافحة الفساد ابحملكمة العليا ،أوغندا
• صاحب السعادة اين خروابال ،قاض ،رئيس احملكمة اجلنائية املتخصصة ،سلوفاكيا
• صاحب السعادة أمباروكابواتخه-اتنغ ،رئيس القضاة مبحاكم "سانديغانبااين" ،حمكمة اإلثراء
غري املشروع ،الفلبني
الغرفة  - M7مسار العمل املواضيعي الثالث :تقييم النزاهة ورصدها
"حتسني إدارة احملاكم وكفاءهتا ألغراض النزاهة"  -ينظمها املركز الوطين حملاكم الوالايت
• مدير املناقشة :السيد جيف آبرسون ،انئب رئيس املركز الوطين حملاكم الوالايت؛ الرئيس السابق
للرابطة الدولية إلدارة احملاكم
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• صاحب السعادة سام روغيغه ،رئيس القضاة ،رواندا
• صاحب السعادة كريسيت فيورستاد ،انئب املدير العام إلدارة احملاكم النروجيية ،النرويج
• صاحب السعادة روجيه بيلودو ،أمني السجل ابحملكمة العليا ،كندا
 17/30 - 17/00اجتماع ِّ
مقرَري اجللستني املواضيعيتني الفرعيتني األوىل والثانية (الغرفة )M0127
 21/00 - 19/00حدث اجتماعي

حفل استقبال تستضيفه احملكمة العليا النمساوية وحمكمة النقض واحملكمة العليا لدولة قطر  -يف قصر
العدل بفييناhttp://www.ogh.gv.at/en/the-palace-of-justice :
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10/15 - 09/00

اليوم الثاين  10 -نيسان/أبريل 2018

اجللسة الفرعية املواضيعية الثالثة

قاعة اجللسات العامة (الغرفة  - )M1مسارا العمل املواضيعي األول والثاين :تدعيم النزاهة واملساءلة
يف جهاز القضاء ،ومنع الفساد يف نظام العدالة
مدوانت قواعد السلوك – ما ينبغي فعله وما ََي ُدر جتنُّبه"  -تنظمها الشبكة األوروبية جملالس
"صياغة َّ
القضاء
• مديرة املناقشة :صاحبة السعادة نورية عباد ،رئيسة الشبكة األوروبية جملالس القضاء
• صاحب السعادة غريغورج بوركوفسكي ،قاض ،جملس القضاء الوطين ،بولندا
• صاحب السعادة وينشيسالو أوليا غودوي ،رئيس اللجنة التأديبية ابجمللس العام للقضاء
• السيد هوراشيوس دومربافا ،مدرب ابملعهد الوطين لتدريب القضاة ،رومانيا
• السيدة كارولني بيلريان  -روليانوُ ،ملحقة لدى أمني السجل مبحكمة العدل لالحتاد األورويب
الغرفة  - M6مسار العمل املواضيعي األول :تدعيم النزاهة واملساءلة يف جهاز القضاء
"خماطر ومنافع استعمال القضاة لوسائط التواصل االجتماعي"  -ينظمها معهد املبادرة القانونية
لوسط وشرق أورواب
• مدير املناقشة :السيد كريستوفر ليمان ،املدير التنفيذي ملعهد املبادرة القانونية لوسط وشرق أورواب
• صاحب السعادة الديسالف ديركا ،قاض ابحملكمة العليا ،تشيكيا
• صاحبة السعادة كريسيت دانيليت ،قاضية مبحكمة كلوج البلدية ،رومانيا
• صاحب السعادة ابري كالرك ،قاضي شؤون التوظيف اإلقليمي ،اهليئة القضائية لشؤون التوظيف
يف ويلز ،اململكة املتحدة
• السيدة كسينيا رينكو ،خبرية استشارية يف جمال االتصاالت بشركة

Jupiter Strategic Consulting Ltd.

الغرفة  - M3مسار العمل املواضيعي الثاين :منع الفساد يف نظام العدالة
"تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف نظام العدالة  -املمارسات اجليدة والدروس املستفادة" -
تنظمها رابطة القضاة الدولية
• مديرة املناقشة :صاحبة السعادة روزلني أتكنسون ،قاضية ابحملكمة العليا لوالية كوينزالند،
أسرتاليا؛ رئيسة اللجنة الدراسية األوىل التابعة لرابطة القضاة الدولية
• صاحب السعادة نيكوالس بليك ،قاض متقاعد ،احملكمة العليا ،جملس امللكة اخلاص ،إنكلرتا وويلز
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• صاحبة السعادة اينيا روبليك ،كبرية قضاة احملاكم احمللية ،رئيسة حمكمة كراين احمللية ،سلوفينيا
• السيد جياكومو أوبريتو ،األمني العام لرابطة القضاة الدولية
الغرفة  - M7مسار العمل املواضيعي الثالث :تقييم النزاهة ورصدها
"تقييم التدابري التأديبية واجلنائية املتعلقة بنزاهة القضاة  -دراسة جتريبية"  -تنظمها رابطة احملامني الدولية
• مديرة املناقشة :السيدة روكيو ابنياغوان ،مستشارة قانونية كبرية لدى رابطة احملامني الدولية
• السيدة فيولني أوتيمان ،كبرية مديري الربامج ،املركز الوطين حملاكم الوالايت
• السيد ماركو فابري ،القائم أبعمال مدير معهد حبوث النظم القضائية
• صاحب السعادة أليكس بوكو-أتشيامبونغ ،قاض ،غاان
 10/45 - 10/15اسرتاحة
 12/00 - 10/45اجللسة الفرعية املواضيعية الرابعة
قاعة اجللسات العامة (الغرفة  - )M1مسارا العمل املواضيعي األول والثاين :تدعيم النزاهة واملساءلة
يف جهاز القضاء ،ومنع الفساد يف نظام العدالة
"االبتزاز اجلنسي  -احلاجة إىل معايري جديدة للنزاهة واملساءلة يف جهاز القضاء"  -تنظمها الرابطة
الدولية للقاضيات
• مديرة املناقشة :صاحبة السعادة سوزاان ميدينا ،قاضية مبحكمة العدل العليا لوالية إنرتي ريوس،
األرجنتني؛ رئيسة الرابطة الدولية للقاضيات
• صاحبة السعادة فانيسا رويز ،قاضية مبحكمة االستئناف ملقاطعة كولومبيا ،الوالايت املتحدة األمريكية
• صاحبة السعادة مينه ُسكراطي ،قاضية ،املغرب

• صاحبة السعادة شرياين تيالكاواردينا ،قاضية سابقة ابحملكمة العليا والقائمة أبعمال رئيس
القضاة ،سري النكا
• السدة اننسي هندري ،مستشارة كبرية لدى الرابطة الدولية للقاضيات
• صاحب السعادة دييغو سيباستيان لوسياين ،مدع عام ابحملاكم االحتادية يف بوينس آيرس ،األرجنتني
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الغرفة  - M6مسار العمل املواضيعي األول :تدعيم النزاهة واملساءلة يف جهاز القضاء
"ما هو مفقود  -هنوج جديدة لتعزيز نزاهة القضاء"  -ينظمها معهد الكومنولث للتعليم القضائي
• مدير املناقشة :صاحب السعادة أدراين ساوندرز ،قاض مبحكمة العدل الكاريبية ورئيسها
املنتخب؛ الرئيس السابق للقضاة ابحملكمة العليا لشرق الكاريبي
• صاحب السعادة كينيث بنيامني ،رئيس القضاة ،بليز
• صاحب السعادة كاشيم َزَّان ،رئيس القضاة ابحملكمة العليا لوالية بورنو ،نيجرياي
• صاحبة السعادة ساندرا أوكسنر ،قاضية سابقة يف كندا؛ الرئيسة ِّ
املؤسسة ملعهد الكومنولث للتعليم
القضائي

• صاحب السعادة هنري أدونيو ،قاض؛ املدير التنفيذي ملعهد التدريب القضائي ،أوغندا
الغرفة  - M3مسار العمل املواضيعي الثاين :منع الفساد يف نظام العدالة
"تنفيذ املبادئ التوجيهية للممارسات الفضلى يف اختيار القضاة وتعيينهم يف أفريقيا اجلنوبية والشرقية"
 تنظمها وحدة احلوكمة واحلقوق الدميقراطية جبامعة كيب اتون• مدير املناقشة :السيد أرنولد تسونغا ،مدير الربانمج اإلقليمي ألفريقيا ،جلنة احلقوقيني الدولية
• صاحبة السعادة ساجني موانغنغ ،قاضية ابحملكمة اجلنائية الدولية
• السيد اين فان زايل مسيت ،معاون زميل حبثي كبري ،مركز بينغهام لشؤون سيادة القانون
• السيد كريستوفر أوكستويب ،ابحث كبري ،وحدة احلوكمة واحلقوق الدميقراطية جبامعة كيب اتون
• السيد مات بوالرد ،كبري املستشارين القانونيني ،اللجنة الدولية للحقوقيني
الغرفة  - M7مسار العمل املواضيعي الثالث :تقييم النزاهة ورصدها
"تقييم الفساد والنزاهة يف نظام العدالة  -ماذا تعلَّ ْمنا؟"  -تنظمها الوكالة األملانية للتعاون الدويل
ومركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد حبوث النظم القضائية
ومكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
• مدير املناقشة :السيد دانييل كيمبكن ،رئيس شعبة بوزارة التعاون االقتصادي االحتادية ،أملانيا
• السيد تيلمان هوبه ،خبري استشاري لدى الوكالة األملانية للتعاون الدويل
• السيدة إيلودي بيت ،مستشارة لشؤون الربامج ،املركز اإلقليمي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف
ابنكوك
• السيد فرانشيسكو كونتيين ،كبري ابحثني مبعهد حبوث النظم القضائية
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• السيدة صويف شوته ،كبرية مستشارين لدى مركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد
• السيد أوليفر شتولبه ،موظف كبري لشؤون الربامج ،مكتب ِّ
املخدرات واجلرمية
 14/30 - 12/00الغداء
 14/30 - 13/45اجتماع ِّ
مقرَري اجللستني الفرعيتني املواضيعيتني الثالثة والرابعة (الغرفة )M0127
 16/00 - 14/30جلسة عامة – العمل معاً من أجل نزاهة القضاء

سوف تستكشف هذه اجللسة التوصيات املنبثقة من اجللسات الفرعية املواضيعية ،والكيفية اليت ميكن هبا
للقضاة واألجهزة القضائية والرابطات القضائية واجلهات الفاعلة األخرى أن يعملوا معاً على تعزيز نزاهة القضاء
وتدعيمها من خالل الشبكة العاملية لنزاهة القضاء.
●

مدير املناقشة :السيد أوليفر شتولبه ،موظف كبري لشؤون الربامج ،مكتب ِّ
املخدرات واجلرمية

 16/15 - 16/00اسرتاحة
 17/00 - 16/15الشبكة العاملية لنزاهة القضاء – اهليكل واألولوايت املستقبلية

سوف تسعى هذه اجللسة إىل إقرار هيكل الشبكة العاملية لنزاهة القضاء وإطارها املرجعي ،وإىل اختاذ قرار
فرتض أن ُختتَتم اجللسة
بشأن اخلطوات املقبلة ،مبا فيها احتماالت عقد اللقاء العاملي املقبل للشبكة .ويُ َ
ابعتماد إعالن بشأن نزاهة القضاء.

● مدير املناقشة :السيد دمييرتي فالسيس ،رئيس فرع الفساد واجلرمية االقتصادية ،مكتب ِّ
املخدرات
واجلرمية
 17/30 - 17/00مالحظات ختامية
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نود أن نشكر شركاءان التالية أمساؤهم على ما قدموه من مساندة يف تنظيم هذا
احلدث:
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