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      اهة القضاءزنمشروع إعالن بشأن 
يف مقر األمم املتحدة بفيينا،  املجتمعني هنا،واجلهات األخرى املعنية بقطاع العدالة حنن، أعضاء األجهزة القضائية 

  ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ١٠و ٩يومي 
تعترف مبا للجهاز القضائي من دور بالغ اد، اليت فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسمن ات ١١املادة  نشري إىلإذ 

األمهية يف مكافحة الفساد وتقضي بأن تتخذ الدول األطراف، وفقًا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين ودون 
بني أعضاء اجلهاز القضائي، تشمل وضع قواعد  اهة ودرء فرص الفسادزنمساس باستقاللية القضاء، تدابري لتدعيم ال

  ،بشأن سلوك أعضاء اجلهاز القضائي
والشفافية واملساءلة والكفاءة املهنية هو عامل حموري  اهةزنوجود نظام عدالة قائم على مبادئ ال بأنَّ  واقتناعًا منَّا

  ،يف إرساء سيادة القانون وتدعيم ثقة الناس وضمان إقامة العدل على حنو فعال
مبا يف ذلك عمله على إعداد مبادئ بانغالور بشأن اهة القضاء، زناملعين بفريق الالعمل الذي قام به  نشري إىلوإذ 

  ،ليق امللحق هباسلوك اجلهاز القضائي والتع
دي التزامنا بالتنفيذ الفعال ملبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي، اليت أقرَّها املجلس االقتصاتأكيد  وإذ نعيد

  ،٢٠٠٦/٢٣واالجتماعي يف القرار 
إىل العمل الذي اضطلع به مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية يف إعداد الدليل  وإذ نشري مع التقدير

، ويف ١١إعداد الدليل التنفيذي واإلطار التقييمي اخلاص باملادة يف واهة القضاء وقدرته، زناملرجعي بشأن تدعيم 
  ،مساءلته وقدرته وكفاءته املهنيةاهة اجلهاز القضائي وزنتقدمي املساعدة إىل الدول يف جمال تدعيم 

  ما يلي: نقرِّر
اهة واملساءلة والشفافية يف نظام زناستقاللية القضاء وتعزيز ال صونجهودنا الرامية إىل  مواصلة  -١  

  العدالة؛
  جهودنا الرامية إىل محاية القضاة من التدخل السياسي، مبا يف ذلك محاية أمنهم الوظيفي؛ تعزيز  -٢  
  اهة القضاء وصوهنا؛زنالتعلُّم من النظراء وتبادل املمارسات اجليِّدة يف جمال تدعيم  علىالتشجيع   -٣  
  ية القضاء؛بة واملساءلة، دون مساس باستقاللإنشاء وترسيخ آليات للرقا دعم  -٤  
إجراءات املحاكم وإدارة القضايا، وكذلك يف تعيني القضاة املبادرات اليت تعزز الشفافية يف  دعم  -٥  

ضاة الصلح وسائر شاغلي املناصب القضائية وموظفي املحاكم وتوظيفهم واستبقائهم وترقيتهم وق
  ؛وإحالتهم إىل التقاعد واختاذ تدابري تأديبية حبقهم



 

-2- 

تدريب القضاة على االمتثال الفعلي استمرارية التعليم القضائي، وخصوصا املبادرات اليت تعزز  دعم  -٦  
راكًا منا لكون التدريب القضائي ضرورة أساسية لضمان املوضوعية ، إدملعايري السلوك ذات الصلة

  واحلياد والكفاءة يف أداء الوظائف القضائية؛
ساعدة األجهزة ملمعًا، حسب االقتضاء، على إعداد مواد إرشادية ومنتجات معرفية أخرى  العمل  -٧  

القضاء واستقالليته، مبا فيها التحديات  اهةزنالقضائية على التصدي للتحديات اجلديدة اليت تواجه 
  الناشئة عن ظهور أدوات جديدة لتكنولوجيا املعلومات ووسائط جديدة للتواصل االجتماعي؛

، إدراكًا منَّا لضرورة كمنصة لتبادل التعلُّم والدعم زاهة القضاءالشبكة العاملية لن انطالقاإلعالن عن   -٨  
والترحيب ، املناطقملنفعة كل  أعاله على الصعيد العاملي السعي إىل حتقيق األهداف املذكورة

  باستعداد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية لتسهيل عمل الشبكة؛
  .اهة القضاءزنمجيع القضاة واألجهزة القضائية إىل املشاركة يف الشبكة العاملية ل دعوة  -٩  

هذا االجتماع األول  هتدة املعين باملخدِّرات واجلرمية الستضافأن نعرب عن تقديرنا ملكتب األمم املتحنود 
أن نعرب عن تقديرنا للجهاز القضائي الذي ينتمي إليه [صاحب ونود أيضا  ،اهة القضاءزنالعاملية ل للشبكة

  اهة القضاء.زنالسعادة رئيس قضاة ...] القتراحه استضافة االجتماع القادم للشبكة العاملية ل
  


