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  جملس حقوق اإلنسان
   الثالثة والعشرونالدورة
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         
  األمني العاموتقارير املفوضية السامية و

 املدنية والسياسية واالقتصادية    ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان    
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

بشأن  اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان     تقرير موجز عن حلقة النقاش        
  آثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان

  موجز    
، الذي طلب فيـه     ٢١/١٣ر عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان       يقدم هذا التقري    

حلقة نقـاش بـشأن     "اجمللس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنظم           
أن "يف دورته الثانية والعـشرين و     " مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان       
ـ          يف دورتـه الثالثـة     " ه إىل اجمللـس   تعد تقريراً عن حلقة النقاش يف شكل ملخص تقدم

ويتضمن هـذا   .  يف جنيف  ٢٠١٣مارس  / آذار ١٣وُعقدت حلقة النقاش يوم     . والعشرين
  . حللقة النقاشالتقرير ملخصاً
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  مقدمة  -أوالً  
، الذي طلب فيه اجمللس     ٢١/١٣ بقرار جملس حقوق اإلنسان      م هذا التقرير عمالً   قدَُّي  -١

حلقة نقاش بشأن مسألة آثـار      " حلقوق اإلنسان أن تنظم      إىل مفوضية األمم املتحدة السامية    
 عـن   أن تعد تقريراً  "يف دورته الثانية والعشرين و    " الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسان     

  . يف دورته الثالثة والعشرين" حلقة النقاش يف شكل ملخص تقدمه إىل اجمللس

  تنظيم حلقة النقاش  -ثانياً  

رئيسة جملـس   وتولت  . ، يف جنيف  ٢٠١٣مارس  / آذار ١٣  ُعقدت حلقة النقاش يف     -٢
 ونـسق   .حلقة النقاش اليت افتتحتها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان       رئاسة  حقوق اإلنسان   

ن يف   من بني املنـاظري    وكان. ميكلوس مارشال  املناقشة نائب مدير منظمة الشفافية الدولية     
سانغيتا بورسوهوتام؛ ورئيسة احتاد     فضلى يف اهلند  املناقشة املديرة التنفيذية ملؤسسة املمارسات ال     

اغوا مارلينغ هايدي رودريغز سريو؛ وعضو املنتجات يف الس بروماس يف نيكار     تعاونيات النساء   
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جيسالف كيدجيا؛ ومستشار برنـامج           

ت العاملية ملكافحة الفساد فيل ماتشيزا؛ وموظفـة منـع          األمم املتحدة اإلمنائي املعين بالسياسا    
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية كالوديا سـاياغو؛             
وكبرية مستشاري الربنامج األكادميي لألكادميية الدولية ملكافحة الفساد سوزان هايدن؛ ورئيس           

  . رشوة يف املغرب عبد السالم أبودراراهليئة املركزية للوقاية من ال
ومتثلت أهداف حلقة النقاش يف توجيه االنتباه إىل آثار الفساد السلبية املتعددة على               -٣

التمتع حبقوق اإلنسان، وخاصة على توافر السلع واخلدمات ذات الصلة حبقـوق اإلنـسان              
حديات املتصلة مبكافحـة    وإتاحتها وتيسرها وجودهتا؛ والنظر مبنظار جنساين يف الفرص والت        

الفساد باعتبارها مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان؛ وتقدمي توصيات بشأن سبل ضمان حقـوق             
اإلنسان عن طريق حماربة الفساد وتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحته بتطبيق هنج قائم علـى               

  .حقوق اإلنسان

  االفتتاح ومسامهات املناظرين  -ثالثاً  

ة، يف بياهنا االفتتاحي، أن الفساد يشكل عقبة كأداء حتـول           أكدت املفوضة السامي    -٤
 املدنية منها والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،         -دون التمتع حبقوق اإلنسان     

فاألموال املنهوبة كل سنة عن طريق الفساد تكفي لتغذية جيـاع           . وكذلك احلق يف التنمية   
املختلسة من اخلزائن العامة ميكن أن تنفق علـى تلبيـة           العامل أكثر من مثانني مرة، واألموال       

االحتياجات اإلمنائية، وانتشال الناس من الفقر، وتعليم األطفال، وتوفري األدويـة الالزمـة             
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وضع حد آلالف الوفيات واإلصابات اليت حتدث كل يوم أثناء احلمـل والـوالدة              ولألسر،  
صول الضحايا إىل العدالة، ويـذكي حـدة         دون و  وحيول الفساد أيضاً  . واليت ميكن تفاديها  

انعدام املساواة، ويضعف اإلدارة واملؤسسات، ويقلص الثقة العامة، ويغذي اإلفـالت مـن             
  .العقاب، ويقوض سيادة القانون

وبينت املفوضة السامية أن الفساد ينتهك مبادئ حقوق اإلنسان األساسية املتمثلة يف              -٥
واملشاركة اهلادفة وأن هذه املبادئ هي أجنع وسيلة حملاربـة          لة وعدم التمييز    ءالشفافية واملسا 

ويستجيب النهج القائم على حقوق اإلنـسان يف جهـود          . الفساد، إذا ما احُترمت وُنفذت    
مكافحة الفساد إىل دعوة الناس املدوية إىل فرض نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي يفـي              

فوضية تعمل على تأكيـد النـهج ذاتـه         وما فتئت امل  ". التحرر من اخلوف والفاقة   "بوعود  
، ألن جهود مكافحة الفساد تبلغ فعاليتـها القـصوى          ٢٠١٥اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام       يف
وباإلشارة إىل تنـامي    . اقترنت بنهج حيترم مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املتهمني          إذا

ـ          ددت علـى احلاجـة     الوعي بالروابط اجلوهرية بني حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، ش
إىل زيادة التآزر بني اجلهود الرامية إىل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد                امللحة

وال بد من تعزيز تناسق السياسات والتعاون بني مكتب         . واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان   
ـ          ة ومفوضـية حقـوق     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة للبيئ

. اإلنسان واجملتمع املدين والعمليات احلكومية الدولية يف كل من فيينا وجنيـف ونيويـورك             
 ٢٠٠٠ذكّرت املفوضة السامية بأن البلدان النامية فقدت، يف الفترة مـا بـني عـامي                 وإذ
 ألف مليار من دوالرات الواليات املتحدة يف تدفقات مالية غـري           ٨,٤٤، ما يعادل    ٢٠٠٩و
 أضعاف ما تلقته من مساعدة أجنبية، فقد بينت أن أثر الفساد على التنميـة           ١٠انونية، أي   ق

  .وعلى حقوق اإلنسان متعدد اجلوانب وأن االستجابة جيب أن تكون كذلك أيضاً
وقال السيد مارشال إن منظمة الشفافية الدولية عندما أعلنت حرهبا على الفـساد،               -٦
. فحة الفساد وحقوق اإلنسان قد اتضحت كمـا هـي اآلن          تكن العالقة بني جهود مكا     مل

  وثيقاًعقدين من العمل الدؤوب، أدركت منظمة الشفافية الدولية أهنما مرتبطان ارتباطاً        وبعد
فالفساد انتهاك حلقوق اإلنسان وال ميكن مكافحته بنجاح إذا احنـصر التركيـز يف        . وعميقاً

 األفراد وآثار الفساد املدمرة على حياهتم؛ فالنـهج         بل ينبغي التركيز على   . التنمية االقتصادية 
وأبلغ املنسق أيضاً حبملة حلماية حقـوق       . املركز على اإلنسان هنج قائم على حقوق اإلنسان       

اإلنسان من الفساد كانت املفوضية قد شرعت يف تنظيمها على شبكات التواصل االجتماعي             
ات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدر      

فقـد مجعـت وصـلة      . )١(ومنظمة الشفافية الدولية، وذلك قبل انعقـاد حلقـة النقـاش          
#RightsNotBribes         مليون مستخدم فردي    ٢,٣ اليت أنشئت على تويتر ألغراض احلملة قرابة 

__________ 

انظر  )١(
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/HumanRightsAgainstCorruption.aspx. 
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الوصـلة   شخص ومنظمة تغريدات باستخدام هـذه  ١ ٠٠٠وأرسل حنو   . يف ظرف أسبوع  
 منتدى نقاش إلكتروين    وتضمنت احلملة أيضاً  .  مليون رأي ممكن   ١١,٥وقدموا ما يزيد على     

  .ُيبث مباشرة على اليوتيوب+ يف غوغل
 من الشهادات املستمدة من دراسة نسقتها جلنة        وعرضت السيدة بورسوهوتام عدداً     -٧

انية بلدان يف أفريقيـا      منظمة أهلية يف مث    ١١ويف هذه الشهادات، تتحدث نساء من       . هوايرو
وتواجه هؤالء . وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا عن أثر الفساد على النساء وكيفيه حماربتهن له

 يف املائة   ٦٣النساء الفساد كظاهرة متوطنة ومتغلغلة باتت جزءاً من حياهتن اليومية، وأفادت            
ـ       . منهن بأنه سبق أن طلب منهن دفع رشوة        شأن حقـوقهن   وقد أعربن عـن انـشغاهلن ب

واستحقاقاهتن املتعلقة باخلدمات االجتماعية وحقهن يف احلصول على املياه واملأوى وحـق            
وبينت السيدة بورسوهوتام أن نساء املنظمات األهلية يعّرفن الفساد تعريفاً      . أبنائهن يف التعليم  

اخلـدمات  أدق ال يقتصر على الرشوة أو إساءة استعمال السلطة بل يشمل أيضاً تدين تقدمي               
وخلـصت الدراسـة إىل أن      . عدم تقدميها وسوء احلوكمة واالعتداء البدين أو اجلنـسي         أو

 بفضل انتساهبن إىل    ا بفضل مشاركة النساء فحسب، وإمنا أيضاً      قاملساءلة واحلوكمة مل تتحق   
وتـشعر  . ويدعم ذلك بصورة قوية ومباشرة مطالبتهن باملزيد مـن الـدعم      . جمموعة نشطة 

تعلق بالفساد وإىل دراية قانونية بـسبل       ي باحلاجة إىل التثقيف واإلعالم فيما       الكثريات منهن 
 حلماية احلقوق وكثرية هي استراتيجيات مكافحة الفساد اليت وضعت قوانني وأطراً  . مكافحته

  . لكنها تعجز عن ضمان إعماهلا
 إىل سريو، يف مداخلتها، عن أثر الفساد علـى الوصـول            زوحتدثت السيدة رودريغ    -٨

فعندما تطلب النـساء    . العدالة واحلصول على اخلدمات األساسية واألراضي وحقوق أخرى       
ووضعت هؤالء  .  ما ُيطلب إليهن يف املقابل دفع مثنه بأجسادهن         يف املناطق الريفية، كثرياً    شيئاً

النساء استراتيجيات مع الشرطة والقضاء واحملاكم واحلكومات احمللية، واستطعن التحالف مع           
ويتعني علـى   .  اجلهات حبيث يتسىن للنساء احلصول على بطاقات هويتهن دون رشوة          هذه

 يف احلكومة كي يتسىن هلن األخذ بزمـام         نساء اجملتمعات احمللية أن يصنعن ألنفسهن مكاناً      
ومن املهم، يف اعتقادها، تزويدهن باملعلومات والتدريب، وال بد من تنمية القدرات        . أمورهن

ومن الضروري توافر نقاط اتصال فعالة مع       . نبغي توعية الضحايا حبقوقهن   وي. يف هذا الصدد  
  .امليزانيةيف شفافية الاحلكومة إضافة إىل 

وقال السيد كيدجيا إن هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان وإجـراءات الرصـد               -٩
ـ   هيكلياً والبالغات التابعة هلا متتلك قدرة كبرية على التصدي للفساد باعتباره حاجزاً           وق  يع

وعلى وجـه   .  حلقوق اإلنسان يف فرادى احلاالت      وباعتباره انتهاكاً  ،إعمال حقوق اإلنسان  
التحديد، ميكن هليئات املعاهدات أن تساهم من خالل منع الفساد كظاهرة اجتماعية، وإقرار             
املسؤولية واملساءلة عن أعمال الفساد، ومتكني الضحايا من املطالبة حبقوقهم، ومنع حـصول    

وأضاف يف هذا الـسياق  . املزعومني واملالحقني على معاملة غري قانونية أو غري منصفة       اجلناة  
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أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خصت املدافعني عـن حقـوق             
 على ضرورة توفري محاية خاصـة للفئـات احملرومـة           وشددت أيضاً خاصة  اإلنسان بعناية   

نفاذ الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق        وسوف يبدأ   . املهمشة أو
، وميكن أن يساهم ذلـك يف تـدابري         ٢٠١٣مايو  /االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أيار    

مكافحة الفساد، مبا أن اللجنة مكلفة بالتحقيق يف االنتهاكات املنهجية للحقوق أو يف املسائل   
  .ول األطرافاملثارة يف البالغات مع الد

ويرى . وقال السيد ماتشيزا إن الترابط بني الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان مؤكد      -١٠
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن الرابط بينهما هو العامل البشري، الذي ميثل حمور التنميـة               

ت  مليار مـن دوالرا    ١٠٠ففي كل عام، ُيهدر     . البشرية ومحاية حقوق اإلنسان يف آن معاً      
 مليار دوالر على ٥٠٠ أي ما يعادل -الواليات املتحدة بسبب سوء حتديد األسعار التجارية   

فـريوس نقـص    مكافحة   وهو مقدار كاف لتمويل جماالت التعليم و       -مدى مخس سنوات    
جمتمعة واألهداف اإلمنائية لأللفية    املاء واملرافق الصحية    توفري  اإليدز واجلوع و  /املناعة البشرية 

وأكد أن الفساد عقبة من العقبات الرئيسية الـيت         . ٢٠١٥ و ٢٠١٠ة ما بني عامي     يف الفتر 
 تنفيذ والية برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف          وهو يعوق أيضاً  . تعوق التمتع حبقوق اإلنسان   

قـائم  النهج  على تعزيز ال  الربنامج بالفعل   ويعمل  . جمايل احلد من الفقر وتعزيز التنمية املستدامة      
املبادئ املشتركة بـني جهـود      و. ق اإلنسان يف جهوده الرامية إىل مكافحة الفساد       على حقو 

الشفافية واملساءلة ومشاركة املواطنني وسيادة القانون      تشمل  حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد     
  . عالوة على اإلنصاف والعدل،وحرية التعبري واحلق يف املعلومات واملساواة وعدم التمييز

فحة الفساد عالقة   دة ساياغو أن العالقة بني حقوق اإلنسان وجهود مكا        وأبرزت السي   -١١
تأثري إجيايب يف إعمال حقوق اإلنسان، بينما يقلص تعزيز         لديها  مكافحة الفساد   ف. ذات اجتاهني 

 هنج قائم على    باتباعإال  حقوق اإلنسان فرص الفساد؛ وال ميكن مكافحة الفساد بفعالية كاملة           
 فإن تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد باعتبارها الصك العـاملي الوحيـد            ،لذاو. حقوق اإلنسان 

وقدمت السيدة ساياغو حملة شاملة عن      . حملاربة هذه الظاهرة ضروري إلعمال حقوق اإلنسان      
املكافحة والتجـرمي والتعـاون     املتعلقة ب ظاهرة الفساد   جوانب  االتفاقية، وأبرزت أهنا تتناول     

 مببادئ من قبيل الرتاهة واملساءلة والـشفافية        قر االتفاقية أيضاً  وت. الدويل واسترداد األصول  
وقالت إن من املهم اختاذ     . واملساواة واحلق يف املعلومات، وهي مبادئ تعزز حقوق اإلنسان        

جرائم الفساد واخلـرباء املعنـيني   عن تدابري حلماية ضحايا الفساد واألشخاص الذين يبلغون      
مكافحة الفساد تستدعي وجود نظام قضائي حمايد ومستقل        ومضت قائلة إن    . بتلك احلاالت 

وخبصوص تنفيذ االتفاقية، قالت إن الدول األطراف اتفقت على         . وعادل يؤدي مهامه برتاهة   
  .إنشاء آلية استعراض هدفها حتديد الصعوبات املتبقية وتقدمي توصيات

ظار وإغفال عالقتـه   إن من املستحيل النظر إىل الفساد بأي من  يدنوقالت السيدة ها    -١٢
وسلطت الضوء على برامج تدريب وحلقات عمل متنوعة نظمتـها          . السببية حبقوق اإلنسان  
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وعلـى  . األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بشأن جوانب شىت من جهود مكافحة هذه الظاهرة      
وجه التحديد، مجعت األكادميية حمققني إعالميني من الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف إطـار              

فكلما تدعمت  . نقاش مائدة مستديرة بشأن دور الصحافة ومسؤوليتها يف سياق حماربة الفساد          
 األكادمييـة   وال ينحصر تركيز  . حفيني، ازداد املواطنون قوة مبعرفة احلقائق والوقائع      قدرات الص 

 إن وقالت السيدة هايدن أيضاً. وجتربتها يف القطاع العام وإمنا يشمالن كذلك القطاع اخلاص
إن وأحد العوامل الرئيسية يف مكافحة الفساد يكمن يف التثقيف بشأن الفساد وأسبابه وآثاره، 

املـواطنني، كونـه   وليشمل فيما بعد الطالب املتخرجني     باألطفال الصغار   تثقيف يبدأ   هذا ال 
  .مكافحة الفسادعن طريق ضمان حقوق اإلنسان الضروري لسبيل ال

فقد أنـشئت أول مجعيـة      . وعرض السيد أبودرار جتربة املغرب يف مكافحة الفساد         -١٣
تمع املدين قبل تصديق املغـرب يف       اجملمن  إىل مكافحة الفساد إىل جانب نشطاء آخرين         تدعو
وواجهت اجلمعية معضلة ما إذا كان      .  على اتفاقية مكافحة الفساد باثين عشر عاماً       ٢٠٠٧ عام

 على أرض   يتعني التصدي بداية للفساد واسع النطاق أو ضيق النطاق، وقررت التصدي للفساد           
، ورغم املستويات العلياساد على أما الف.  املستويات الدنياوقال إن الفساد متفشٍ على. الواقع

تأثريه يف حقوق اإلنسان، فهو شيء غامض بالنسبة إىل عامة الناس؛ ويتعني التصدي بصورة              
وذكر أمثلة عن حرمان أناس من التعليم واملاء واخلدمات الـصحية           . مباشرة للفساد اليومي  

عنية، مثـل األسـر     وكيف عمد نشطاء مكافحة الفساد إىل إشراك مجيع العناصر الفاعلة امل          
واألطباء والعاملني يف القطاع شبه الطيب وغريهم من العاملني يف هذه القطاعات، يف إطـار               

  .عمليات مسح املخاطر وحتديد الثغرات
 املناظرون، مشدداً علـى أمهيـة       اوخلص املنسق املالحظات االفتتاحية اليت أدىل هب        -١٤

 من احلصول على اخلدمات األساسية نتيجـة        تعريف الفساد تعريفاً دقيقاً وعلى أن احلرمان      
وقال إن نشطاء مكافحة الفساد واملبلغني عنه ميكن        . للفساد يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان    
قوق اإلنسان ومكافحـة    املتعلقة حب هود  اجلإذ تشترك   . اعتبارهم مدافعني عن حقوق اإلنسان    

تفاقية مكافحة الفساد أن تـدرج      الفساد باألساس يف املبادئ ذاهتا، وميكن آللية استعراض ا        
وميكن مساعدة احملققني اإلعالميني والشهود   . هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان يف تلك اجلهود       

واملواطنني عن طريق توفري التدريب والتثقيف هبدف تدعيم مشاركتهم يف جهود مكافحـة             
  .عند تقييم الفسادفالفساد إنكار حلقوق اإلنسان، وجيب مراعاة تعقيدات السياق . الفساد

  ملخص النقاش  -رابعاً  
عقب املالحظات اليت أدىل هبا املناظرون وتوىل تنسيقها السيد مارشال، فتحت رئيسة              -١٥

وأخذ الكلمة أثناء جوليت النقاش التفـاعلي       . جملس حقوق اإلنسان اجملال جللسة أسئلة وأجوبة      
باسم جمموعة من   (دا وبنن وليختنشتاين    وبولن) باسم اجملموعة األفريقية  (كل من املغرب وغابون     

 األمريكيـة   وبوركينا فاسو والواليات املتحـدة    ) انكفونيةوعة الفر مباسم اجمل (وكندا  ) الدول
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لـديف  ويب وإندونيسيا واجلبل األسود وم    وإستونيا وتوغو وماليزيا وجورجيا واالحتاد األور     
ومجهورية ترتانيا املتحدة وأسـتراليا     وغواتيماال  ) باسم اجملموعة العربية  (والربازيل والبحرين   

: وأخذ الكلمة أيضاً ممثلو املنظمات غـري احلكوميـة التاليـة          . ومصر وأوروغواي واجلزائر  
واالحتاد األورويب للعالقات   مراسلون بال حدود، والرابطة الدولية ملدارس العمل االجتماعي،         

  .لس اهلندي ألمريكا اجلنوبيةواللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واجملالدولية، 
وأثناء النقاش، شدد مجيع املتحدثني على الصالت بني الفساد وحقـوق اإلنـسان،         -١٦

سواء أتعلق األمر بأثر الفساد السليب على جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان أم بأمهية حقوق               
د استشرى  قوسلم متحدثون كثريون بأن الفساد      . اإلنسان يف تدعيم جهود مكافحة الفساد     

 على الصعيدين الوطين والدويل يف إطار هنج        تهمجيع البلدان وشددوا على ضرورة مكافح     يف  
ويفضي الفساد إىل الظلم، ويشكل عقبة أمام إعمـال حقـوق           . شامل وباملزيد من التعاون   

اإلنسان والتنمية وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، كالقضاء على الفقـر واجلـوع وتقـدمي              
قدرة اإلدارة العامة للدول على ضمان التمتـع        من  أيضاً  بشدة  وهو حيد   .  األساسية اخلدمات

ومتثل مكافحة الفساد بعداً مهماً يف ضمان حقوق اإلنسان، وال بد من بذل             . حبقوق اإلنسان 
وسلطت بعض الوفود الضوء كذلك على      . جهود منسقة يف سبيل مكافحة الفساد ومظاهره      

اء وكاالت وطنية ملكافحة الفساد، واعتماد تشريعات وتدابري        كإنشالتصدي للفساد،   جهود  
وتوعية الناس ومتكني اجملتمع وضـمان      واحلوكمة  ذات صلة تتوخى تعزيز الشفافية واملساءلة       

وأكدت وفود أيضاً أمهية العملية اجلاريـة مـن أجـل           . مشاركته يف منع الفساد وحماربته    
  .رداد األصولاستعراض اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز است

وأكد عدد من املتحدثني ضرورة إيالء اهتمام خاص للمجموعات واألفراد املعرضني             -١٧
. بصفة خاصة آلثار الفساد السلبية، كالفقراء والنساء واألطفال ذوي اإلعاقـة واألقليـات            

وأثارت عدة وفود مسألة استرداد األصول وإعادة األموال غري املشروعة الناشئة عن الفساد،             
منسقة من اجملتمـع    استجابة  أيضاً أن الفساد جرمية عرب وطنية تستدعي مكافحتها         ذكرت  و

اجلهـود وأشـارت إىل     ازدواجية  وأقرت بعض الوفود بأمهية املسألة وحذرت من        . الدويل
تعزيـز  عن طريـق    ضرورة اتباع هنج شامل وأكثر توازناً يف مكافحة الفساد جبميع أشكاله            

  .وسيادة القانوناحلوكمة 
مكافحة الفساد واملبلغني عنه يف جمال نشطاء الوتناول متحدثون كثريون مسألة محاية   -١٨

العامـة وتـوخي    وأكد كثريون أيضاً أمهية وصول الناس حبرية إىل املعلومات          . والصحفيني
يف جمال  نشطاء  الوقال بعضهم إن    . امليزانية ودور اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد      الشفافية يف   

حة الفساد هم أيضاً مدافعون عن حقوق اإلنسان؛ فمكافحة الفساد جزء من الكفـاح              مكاف
من أجل احترام حقوق اإلنسان؛ ومن دواعي األسف أن اجلهود املبذولة يف سبيل مكافحـة               

أن بدالً مـن  تسري بصورة متوازية سنوات كانت على مدى الفساد وضمان حقوق اإلنسان     
  . تكون مقترنة ببعضها البعض
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وخبصوص املمارسات الفضلى وتدابري مكافحة الفساد، عرضت وفود كثرية جتارهبا            -١٩
 واعتماد قـوانني جديـدة وتعـديالت للقـوانني          ،يف إنشاء هيئات خاصة ملكافحة الفساد     

وذكـرت  . توعية عامة و وتنفيذ محالت تثقيف     ،العامةاملشتريات   وزيادة شفافية    ،املوجودة
لكترونية واجلهود الرامية إىل إتاحة مجيع املصروفات احلكومية        عدة وفود أمثلة عن اإلدارة اإل     

وسلط الضوء كذلك على اجلهود الراميـة إىل تعزيـز          . على شبكة اإلنترنت بصورة يومية    
واقترح البعض أن تكـون انتـهاكات       . التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال مكافحة الفساد      

ضوع حبث أعمق وأكثر فعالية يويل اهتمامـاً        حقوق اإلنسان احملددة والنامجة عن الفساد مو      
وقـال  . دور الوكاالت املستقلة ملكافحة الفـساد     وأثار سؤال آخر    . خاصاً للفئات الضعيفة  

املماثلـة للمعـايري املطبقـة علـى        املعايري الدولية   بعض  بعض املتحدثني إن من املهم وضع       
فري احلماية للمبلغني عـن     وطُرحت أسئلة أخرى عن تو    . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان   

حيظى هبا نشطاء حقـوق اإلنـسان، إىل        على غرار احلماية    يف سياق قضايا الفساد،     الفساد  
  .فعالية احلكومة اإللكترونية يف احلد من الفسادالسؤال عن جانب 

  تعليقات املناظرين وردودهم  -خامساً  
 بشأن الصلة الوطيـدة     الحظ منسق حلقة النقاش ظهور توافق آراء واِعد يف القاعة           -٢٠

وقالت السيدة بورسوهوتام إن إقرار برجمـة مراعيـة         . بني حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد    
قتضي مشاورة النساء يف تصميم استراتيجيات مكافحة الفساد على املـستوى           يلنوع اجلنس   

 وأشارت إىل الشروع يف وضع مؤشرات     . الكلي، عالوة على دعم املنظمات النسائية الشعبية      
  .لرصد الفساد وقالت إن هذه املؤشرات سُتتاح يف املستقبل

. وحث السيد كيدجيا هيئات مكافحة الفساد على دمج حقوق اإلنسان يف عملها             -٢١
وقال إنه ينبغي تشجيع االهتمام باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف شـىت اإلجـراءات            

املصلحة العامة وسـيلة    دفاعاً عن   التقاضي  وقال إن مفهوم    . والصكوك على الصعيد القطري   
وميكن أن تواصل اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق         . جديرة بالذكر ُتعزز االرتباط بني الظاهرتني     

االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعامل على حنو منهجي مع العالقة بني الفساد وحقـوق             
يف تقدمي املساعدة التقنيـة إىل       استباقياً يتمثل اإلنسان، وينبغي أن تتبع يف إطار واليتها هنجاً         

بني جهود مكافحة الفـساد     بصورة أوثق   التآزر  حتقيق  وسيكون من املهم    . الدول األطراف 
منظومة األمم املتحدة والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            ُتبذل يف إطار    اليت  

  . واالجتماعية والثقافية
ت حقوق اإلنسان املُحّددة النامجة عن      ورداً على أسئلة بشأن كيفية تعريف انتهاكا        -٢٢

اختالس أمـوال   سرقة أو   الفساد، قال السيد أبودرار إن تورط موظفني يف اخلدمة املدنية يف            
عامة يترتب عليه انتهاك الدولة حلقوق األفراد يف الوصول على قدم املساواة إىل اخلـدمات               

. نسان ليست نظرية وإمنا فعليـة     فالروابط بني الفساد وانتهاكات حقوق اإل     . األساسية مثالً 
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. وأكد أيضاً أمهية إنشاء هيئة مستقلة ملكافحة الفساد تتوىل تشخيص املشاكل واقتراح احللول
وأكـدت  . ماس املساءلة وال بد من تعبئة املواطنني وتوعيتهم وحترير قدراهتم مبا يؤهلهم اللت          

 بطرق رمسية وغري رمسية     ن من جديد أن تثقيف اجملتمع خبصوص مشكلة الفساد        السيدة هايد 
وقالت السيدة  . تدعيم نظام مكافحة الفساد   عن طريق   يتيح سبيالً إىل تعزيز حقوق اإلنسان       

رودريغز سريو إن من املهم للجميع أن يعملوا معاً على مكافحة الفساد وتدعيم قـدراهتم يف          
  .هذا اجملال

 حيثمـا أُتيحـت فرصـة        ماتشيزا إن من املُسلَّم به أن الفساد حيدث        وقال السيد   -٢٣
وقد لوحظ اخنفاض هائل يف حاالت الفساد       . لالختالس وكان احتمال انفضاح األمر ضئيالً     

وتقدمي اخلدمات حيثما كانت املعلومات متاحة، مبا فيها املعلومات املتعلقة  املشتريات  يف إطار   
 احلكومـة  وتعتمد معظم احلكومات نظماً أكثر شفافية، مبـا فيهـا        . بالتراخيص والتصاريح 

  . اإللكترونية، وهي مبادرات ينبغي تشجيعها
وقالت السيدة ساياغو إن اتفاقية مكافحة الفـساد ال تـشري حتديـداً إىل محايـة                  -٢٤

.  لكنها ُتسلّم بأمهية محاية األشخاص الذين ُيحققون يف خمتلف جوانـب الفـساد             ،الصحفيني
 على مساعدة الصحفيني يف االضطالع      ويعمل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      

أن جهود مكافحة الفساد    مراعاة  إن من املهم    وأضافت قائلة   . ولية وبروح مهنية  بأنشطتهم مبسؤ 
وقطاع األعمال  ن الدول مقّيدة بالتزامات معينة، لكن اجملتمع املدين         إجيب أن تكون متناسقة و    

ن الفرص متاحة ملواصـلة العمـل       إلصدد، و األكادميية هلا دور أيضاً يف هذا ا      التجارية والدوائر   
  .تعزيز محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانونمع السعي إىل صوب بلوغ هدف منع الفساد 

  للمنسقاملالحظات اخلتامية   -سادساً  
الذي اتبعه كل احلاضرين مـن املنـاظرين        والشامل   بالنهج الثري    رحب املنسق   -٢٥

املـستويات  نقاش الفساد من أبسط أنواعه علـى        وتناولت حلقة ال  . والوفود واملتحدثني 
علـى  واتفقت آراء املشاركني    . الفساد واسع النطاق على الصعيد عرب الوطين      الدنيا إىل   

ويؤمل من مث أن حتظـى      . وجود صلة وطيدة بني جهود مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان        
ة أن  ضـرور فمـن الواضـح     . تلك اجلهود باهتمام متواصل من جملس حقوق اإلنسان       

  .اجمللس آلثار الفساد السلبية على التمتع حبقوق اإلنسانيتصدى 
ويرى املنسق أن من املمكن إىل حد كبري أن تستخدم حركة مكافحـة الفـساد            -٢٦

 أفضل، ومنها آليات جملس حقوق      آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة استخداماً      
وينبغي لكـل دراسـة     . لألمم املتحدة ة  التابعاإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان      

بشأن مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان أن تتصدى لضرورة إنشاء آلية متابعة قد تتجسد             
وُيعتقد أن هناك حاجة إىل إعـداد       . يف شخص مقرر أو تكون يف شكل إجراءات أخرى        
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لفساد وينبغي أن تقّيم هذه التقارير كذلك ا      . تقارير منتظمة عن حقوق اإلنسان والفساد     
وينبغـي أن تـدمج     . انتهاكات مباشرة أو غري مباشرة حلقوق اإلنسان      الذي يؤدي إىل    

 باآلراء الداعية   ورحب املنسق أيضاً  . سلطات مكافحة الفساد حقوق اإلنسان يف عملياهتا      
  .مكافحة الفساد باعتبارهم مدافعني عن حقوق اإلنسانيف جمال نشطاء الإىل محاية 

شهدت إجراء نقاش مفعم باحليوية ومثري لالهتمام       ل إن احللقة    وختم املنسق بالقو    -٢٧
وعملية على أن الفساد يشكل عقبة كأداء أمام إعمال مجيـع           وهناك أدلة فكرية    . وثري

 واحلق يف   - املدنية منها والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية        -حقوق اإلنسان   
إذا ما اقترنت بنهج    إىل أبعد حد    ومستدامة  وتكون جهود مكافحة الفساد فعالة      . التنمية

لذا جيب أن تسري جهود مكافحـة       . حيترم مجيع حقوق اإلنسان وجيعل األفراد يف الصميم       
  . إىل جنب مع جهود ضمان حقوق اإلنسانالفساد جنباً

_______________  


