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  مشروع اإلطار املرجعي

  اهة القضاءزنللشبكة العاملية ل
وقضاة الصلح وسائر شاغلي املناصب القضائية وأعضاء املجالس القضائية االستفادة من جتارب وخربات القضاة 

      ،واجلهات املعنية األخرى والرابطات القضائيةوموظفي املحاكم 
      بيان الرسالة

املساعدة لألجهزة القضائية يف "الشبكة")] هي منصة لتوفري ـبالقضاء [(اليت ُيشار إليها فيما يلي اهة زنالشبكة العاملية ل
  .العدالةساد يف نظام الف ومنعزاهة القضاء نجمال تدعيم 

 ،وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة وتبادل الدعم بني القضاة سوف ُتشجِّع الشبكة أنشطة التعلُّم من النظراءو
 تطويرمواصلة وتدعم  ،اهة القضاءزنوُتسهِّل سبل الوصول إىل األدوات واملوارد ذات الصلة مبختلف املسائل املتعلقة ب

  .العدالةنظام  يفالفساد  ومنعمبادئ السلوك القضائي وتنفيذها فعليًّا 
هو  اهة القضاء ومكافحة الفساد وتدعيم مازنوسيجري من خالل الشبكة إعداد مواد إرشادية وتقنية عاملية بشأن 

صوغ وتنفيذ االستراتيجيات والتدابري جمال األجهزة القضائية يف جهود موجود منها، كما ستقدَّم مساعدة تقنية لدعم 
  م العدالة.اهة واملساءلة يف نظازنلتدعيم الوالنظم الالزمة 

    
      األهداف

  سوف تتمثل األهداف الرئيسية للشبكة فيما يلي:
من خالل توفري فرص للحوار عرب  تعزيز فرص الربط الشبكي بني القضاة وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة  ‘١‘

اهة زنتدعيم سبيل عم يف بتبادل املعارف والد االستمرار يف توسيع الشبكة واملضي ُقدما، بغية لوجه ًاوجهواإلنترنت 
  الفساد يف نظام العدالة؛ ومنعالقضاء 

تسهيل وصول القضاة وسائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة إىل ما يوجد من مواد إرشادية وأدوات وموارد   ‘٢‘
  اهة القضاء؛زنمشاهبة تتعلق ب

زاهة القضاء، ودعم استحداث نة الثغرات املوجودة يف املعايري الدولية واملوارد التقنية املتعلقة بناملساعدة على استبا  ‘٣‘
  أدوات وموارد تقنية جديدة لسد تلك الثغرات؛

استبانة االحتياجات من املساعدة التقنية وتقدمي املساعدة التقنية الالزمة، بوسائل منها تسهيل فرص تبادل  تسهيل  ‘٤‘
  علُّم فيما بني النظراء.تالدعم وال
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      املشاركة يف الشبكة

  باب املشاركة يف الشبكة مفتوح أمام األفراد واملؤسسات:
، بصرف وسائر شاغلي املناصب القضائية وأعضاء املجالس القضائية وموظفي املحاكم القضاة وقضاة الصلح  ‘١‘

  النظر عن مشاركة األجهزة القضائية اليت ينتمون إليها؛
  األجهزة القضائية؛  ‘٢‘
  الرابطات القضائية؛  ‘٣‘
  سائر اجلهات املعنية يف قطاع العدالة؛  ‘٤‘
  املنظمات الدولية ذات الصلة.  ‘٥‘

    
      األعمالتنظيم 

سوف حتدد الشبكة أولوياهتا من خالل التشاور مع شركائها. وميكن إجراء املشاورات مع املشاركني أثناء اجتماعات 
  موقعها الشبكي وغري ذلك من أشكال التواصل املناسبة.الشبكة ومن خالل 

م الشبكة، رهنًا بتوافر املوارد، اجتماعات منتظمة على الصعيدين العاملي واإلقليمي من أجل تبادل املمارسات وسوف تنظ
  اجليدة وتطوير املعارف وتعميمها.

    
      املجلس االستشاري

ساعدة على استبانة التحديات ذات األولوية واملسائل املستجدة يف سوف تنشئ الشبكة جملسًا استشاريًّا من أجل امل
اهة القضاء وما يتصل بذلك من أنشطة، بغية مساعدة األجهزة القضائية على صوغ وتنفيذ تدابري فعالة ملعاجلة زنجمال 

  تلك التحديات واملسائل.
ولويات املستبانة من خالل املشاورات مع ويتوىل املجلس االستشاري إعداد خطة عمل الشبكة، باالستناد إىل األ

  اعتماد مبادئ توجيهية إضافية لتنظيم أعماله وتنسيقها.يودُّ املجلس االستشاري  لعلَّواملشاركني يف الشبكة. 
  أولية. ويتألف املجلس االستشاري، كحد أقصى، من عشرة أعضاء، تتوىل أمانة الشبكة حتديد واقتراح أمسائهم بصورة

مبن تقرير سياساته،  تدريب موظفيه أوقضائي أوالهاز اجلدور يف إدارة  هلماملجلس االستشاري من قضاة كبار  يتألفو
ممثلني لرابطات من وكذلك من ميثلهم، الدستورية أو أو رؤساء املحاكم فيهم رؤساء القضاة أو رؤساء املحاكم العليا 

  اهة القضاء.زنل تعزيز قضائية دولية وإقليمية أو هيئات مشاهبة ناشطة يف جما
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وتكون مدة خدمة أعضاء املجلس االستشاري سنتني، مع إمكانية جتديد تلك املدة. وُيختار أعضاء املجلس من بني 
  املشاركني يف الشبكة.

  ويراعى يف اختيار أعضاء املجلس االستشاري مبدأ التوزيع اجلغرايف واجلنساين العادل. 
  االستشاري. وتتوىل أمانة الشبكة دعم املجلس

اجتماعه السنوي بواسطة التواصل وجيتمع املجلس االستشاري مرة واحدة على األقل كل سنة. وجيوز له أن خيتار تسيري 
عرب الفيديو أو اهلاتف، أو أن ُينظِّمه على هامش اجتماعات وأنشطة الشبكة أو مناسبات مالئمة مشاهبة. ويف  ن ُبعدع

  الستشاري بتسيري أعماله، يف املقام األول، بواسطة الربيد اإللكتروين.بداية األمر، سوف يقوم املجلس ا
    
      األمانة

مهام أمانة الشبكة وتقدمي "املكتب") ـبيتوىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (الذي ُيشار إليه فيما يلي 
وصيانة موقعها الشبكي وإعداد وتنسيق أنشطة خدمات الدعم الالزمة، بوسائل منها تنظيم وخدمة اجتماعات الشبكة 

  لتنفيذ أهداف الشبكة ودعم أعمال املجلس االستشاري، رهنًا بتوافر املوارد.
  


