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موجز
هااا الققريار القة اني ااف ال واات والققاايو و عاول املقام اني
يبحث املقرر اخلاا
ويرعااا اخلطااوط القريمنااني ألتاااط الق اعااب الواااادظ اااف هااا ف ال اااهر ف فمناةا عاان عاابا ما
اجلاري ااني الن ،موا ااني ويقا ااد ويا ااواي ا اادت قزي ااز اعمايا ااني ما اان الققا ااايو وعا ااول املقام ا ااني
الووا اي املقأثرظ ابل وات.
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*

جرى القويب إىل ا اق ع ى نشر هاا الققرير اقد اتريخ النشر املقرر اوبو ظروت خارجني عن عوطرظ مقدمه.
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ةوقا -رقدرة
-1

،عد هاا الققرير عمةا اقرار جم س حقوق اإلنوان .19/34

اثنيا -األنشطة انصعلقة ابلوقية
 -2شااارا املقاارر اخلااا ع ااى ماادار عااا  2018عاادت ماان املشاااوراي وح قاااي القمااب
واألح اادا املواض ااوقوني املقق ق ااني اقمن ااااي مقنوع ااني ذ ااس من اام القق ااايو وع ااول مقام ااني امل اااجرين
و دعوا اآللواي الو ااواني الوننواني والمنامااي اإلجرااواني املقق قاني عادات ارو وملاول عااملق ل قحقوا
والعقجواب و قزيز آلواي اعمايني من القنف اجلنواين.
 -3و ع ااا  2018ح ااال املق اارر اخل ااا  136اةغا اا اش ااكب مشا ا ا م اام غا ا م اان
املك ف اولايي و اشكب فرتي ابعا فرات قرضوا ل ققايو وغ من ضروب عول املقام ني.
 -4وخااةل ال ا ظ ماان  13إىل  24شارين الثاااين/نوفمرب  2017ااا املقاارر اخلااا
طريني إىل يراوا وملوعوفو(.)A/HRC/40/59/Add.1( )1
 -5وخااةل ال ا ظ ماان  9إىل  20نووااان /اريب  2018ااا املقاارر اخلااا
األرجنقف (.)A/HRC/40/59/Add.2

ا ازايرظ

اازايرظ طريااني إىل

 -6وخااةل ال ا ظ ماان  28اير/مااايو إىل  8حزيران/يونوااه  2018ااا املقاارر اخلااا
طريني إىل وملرانوا (.)A/HRC/40/59/Add.3

اازايرظ

اثلثا -الصعبيو وسوء انعارلة انمتبطان ابلفساة
زاي ااد ال ااوعق خ ااةل الو اانواي األخا ا ظ اق ااأث ال و ااات الوا ا يب واملق ااوق ع ااى فقالو ااني تال
-7
املؤعوااي القامااني وشا افوق ا وخمنااوع ا ل موااللني (ا اادت  16.6مان هاادات القنمواني املوااقدامني)
مبا ذلك محايني حقوق اإلنوان .فال وات ل يققصر ع ى إعا ني القن وا ال قال لةلقزامااي املقق قاني
حبقااوق اإلنوااان فحوااو اااب إنااه ينشا يمناا اوئااني منااق إىل انق املاااي حقااوق اإلنوااان مبااا
ذلك الققايو وعول املقام ني.
 -8ولطاملا اع فس ولياني املقارر اخلاا "ن ظ ن ماني القدالاني اجلنااواني ال اعادظ وامل تياني األتال
احملقجازين وعاول مقاام ق اظ( )2و اد يادري ال جناني
قد من اف األعباب األعاعاوني قاايو َ
ال رعوااني ملناام الققااايو وغ ا ماان ضااروب املقام ااني و الققواااني القاعااوني و الةإنوااانوني و امل ونااني
عا  2014قريرا ابلغ األمهوني ع ط المنول ع ى القة ني اف ال وات والققايو و عول املقام ني
ماااملن الحقجاااخ وخ ا إىل ن مكافحااني الققااايو وعااول املقام ااني قط ااو اماااذ ااداا مناعاابني
ل قمنااال ع ااى ال و ااات اادعم ا مبااات ت قرانو ااني وي ااني ( CAT/C/52/2ال ق اراي .)100-72

__________

()1
()2
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وينبغااق ف ااا اإلشااارظ إىل ملوعااوفو هااا الوثوقااني ع ااى ااا قثااب امقثااالا اتم ا ا لق ارار جم ااس األماان )1999(1244
وتون املواس اوضم ملوعوفو.
مان ريد نوفاا اص قه املقرر اخلا ثناال خطاااه ماا جلناني منام اجلر اني والقدالاني اجلنااواني  24نوواان /اريب .2009
ان ر .www.unodc.org/unodc/en/frontpage/un-human-rights-rapporteur-denounces-torture.html
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وابلقاواخي ماام ذلاك يقزايااد حجاا القح ااوةي القانونواني والوواعااا وني الا بحااث الا ااط اااف
ال و ااات وانق امل اااي حق ااوق اإلنو ااان اش ااكب ع ااا( )3ويش اامب ذل ااك م ااا ام ااس ا ااه ال جن ااني
العقشاريني جمل س حقاوق اإلنواان الا وياس قريرهاا لقاا " 2015ناه ينبغاق ن ياو
املك ون اولايي إن ار اإلجرالاي اخلايني ل مج س الهقما ابلص ني اف ال وات وحقوق
اإلنوان ( A/HRC/28/73ال قرظ .)52
 -9و اآلونني األخ ظ اع ت جم س حقوق اإلنواان ارار " 19/37مهواني ف اا القة اني
اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني وتعااا املقاارر اخلااا وغا ماان اإلجارالاي اخلايااني ذاي
الص ني إىل وضم ها املوألني العقباار عماا ا املقب اني .واعاقجااني اا الادعوظ يقاد املقارر
اخلااا هاااا الققرياار الاااي يبحااث فوااه ابلقحديااد القة ااني اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني
ويرع ااا اخلط ااوط القريمن ااني ألت اااط الق اع ااب الو اااادظ ا ااف ه ااا ف ال اااهر ف ويق ااد وي ااواي إىل
ال اادول اادت قزي ااز اعماي ااني م اان القق ااايو وع ااول املقام ااني الو ااوا اي الا ا ي اار بط فو ااا ه اااا
النق اا ابل وات.
 -10و جاارى املقاارر اخلااا اعااقناتا إىل القمااب الاااي اضااط م اااه عااةفه واآللواااي األخاارى
حبواثا موق ومنني ومشاوراي واعقني النطااق مام ياحاب املصا حني مان اخلاربال وحلث اق اعكومااي
واملن ماي الدولوني ومن ماي اجملقمم املدين اطرق من ا وجوه تعوظ عامني إىل قدمي ق وقاي رتا
ع ى اعقبوان مواضوقق ن،شر ع ى املو م الشبكق مل وضوني األما املقحادظ الوااموني عقاوق اإلنواان
(م وضوني حقوق اإلنوان) .ويقكس هاا الققرير مةح اي املقرر اخلاا واعاقنقاجا ه و وياوا ه
الناجتني عن ذلك.

ةلف -السمات األساسية للفساة والصعبيو وسوء انعارلة
 -١الفساة
 -11ااوفر ا ا و ااني األم ااا املقح اادظ ملكافح ااني ال و ااات ال ا ي ااد س ع و ااا  185تول ااني اإلن ااار
املقو اااري الراوو ااق ملن اام ال و ااات( )4وحت اادت  10جا ارااا اقون ااا ع ااى ال اادول األنا ارات ن جترم ااا
__________

()3

()4

4

ل ااني مااور Anne Peters, Corruption as a Violation of International Human Rights,
ان ار
Research Paper No. 2016-18 (Heidelberg, Max Planck Institute for Comparative Public Law and
) International Law, 2016و International Council on Human Rights Policy, Corruption and
) Human Rights: Making the Connection (Geneva, 2009و Martine Boersma and Hans Nelen, eds.,
) Corruption and Human Rights: Interdisciplinary Perspectives (Intersentia, 2010و Martine
?Boersma, Corruption: A Violation of Human Rights and a Crime Under International Law
) (Intersentia, 2012و)Kolawole Olaniyan, Corruption and Human Rights Law in Africa (Hart, 2014
و Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and Geneva
).Academy, Human Rights and Countering Corruption (2016

ان ر يمن ا ا ا وني األما املقحدظ ملكافحني اجلر ني املن مني عرب الوننوني وا ا وني الحتات األفريقق ملنم ال وات ومكافحقه
( )2003وا ا و ااني الب اادان األمريكو ااني ملكافح ااني ال و ااات ( )1996وا ا و ااني مكافح ااني رش ااوظ امل ااوظ ف القم ااوموف
األجانو املقامةي القجاريني الدولوني ملن مني الققاون والقنموني املوادان ال قصااتي ( )1997وال ا واني املقق قاني
ابلقانون اجلنااق اشاأن ال واات ( )1999والربو وملاول اإلضاا امل حا اا ( )2003وا ا واني القاانون املادين اشاأن
ال وات ( )1999جمل س ورواب وال ا وني املصاغني ع ى عاس املاتظ ملات 3-من مقاهدظ الحتات األورويب املقق قني
اقو وا اجملارمف ااف الادول األعمناال الحتاات األورويب ( )1995وال ا واني املصااغني ع اى عااس املااتظ ملاات3-
م ا اان مقاه ا اادظ الحت ا ااات األورويب املقق ق ا ااني اقوا ا ا وا اجمل ا اارمف ا ا ااف ال ا اادول األعمن ا ااال الحت ا ااات األورويب ()1996
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و ن اار جتر ااا تاخااب الوليااني القمنااااوني لكااب من ااا .و قمناامن اجل ارااا املنصااو ع و ااا ع ااى
ال ا وني وال د ر كب ا يمن ا ج اي فاع ني القطاع اخلا الرشوظ واخاقةس
األخ
املمق كاااي و بدياادها و و اريب ا اشااكب آخاار واعااقغةل الن ااوذ وإعااالظ اعااقغةل الوظو ااني
واإلث ارال غ ا املش ااروع وإخ ااال عاا ااداي اجل ارااا و غو ا ا وإعا ااني ع ا القدال ااني .وم اام ذل ااك
فة ها املقاهدظ ول ي يك تو آخر يقد قري ا عاما ومق فا اه عاملوا ل وات.
 -12ويش ا ف ااا شاااام ل وااات نرحقااه من مااني الش ا افوني الدولوااني إىل ظالققوااف اعااق دا
الو طني امل ولني اغرض حتقو مكاعو خاينيظ .و حف ن ها نقطني ادايني جودظ فإن صور
ال وات ع ى هاا النحو د ل يكون حمدتا مبا فوه الك ايني ألغراض القانون اجلناااق وهاو يواق ز
القوعاام الو ااس ن وااه لوشاامب ع ااى عاابوب املثااال الققوااف اعااق دا الو ا طني املوااقحوذ
ع و ااا ل ظامل ولاانيظ و الققوااف اعااق دا الو ا طني ل حص ااول ع ااى مزيااني غ ا موااقحقني ااد
ل و ر عن مكاعو ظخاينيظ ولكن ا اد واد ملواااا عمومواا تون وجاه حا  .و اد اعاق دمس
ال جنااني ال رعوااني ملناام الققااايو قريرهااا الاااي رملااز ع ااى عااواق اعرمااان ماان اعريااني ف م ا ا وعاام
نطا ا ا و ملثاار صااوةا ل وااات اوي ا ه ظإعااالظ اعااق دا مو اام ع ا طني و الققوااف اعااق دامه
اشكب غ شريف ل حصول تون وجه ح ع ى ملوو ش صق و فااادظ ش صاوني و ملواو
و فاادظ لطرت اثلثظ ( CAT/C/52/2ال قرظ .)73
 -13وانااال ع ااى ه ااا املق ح اااي وم اام وض اام امل اات اع ااا لق ااانون املقاه ااداي العقب ااار
عااوت يوااق د هاااا الققرياار م ااو ال وااات ع ااى نااه يش ا إىل ظالققوااف اعااق دا الو ا طني
و ملوان ع ى مزياني غا مواقحقنيظ .ومان
امل ولني و املوقحوذ ع و ا لمنمان حصول ي ش
حوااث املبااد ينبغااق ل كااون هناااا مهوااني عنااد اعااقنقا و ااوع ال وااات ملااا إذا ملااان الققوااف
اعااق دا الوا طني ااد و اام اواابو فقااب امقناااع ومااا إذا ملااان نقااب املزيااني غا املوااقحقني ااد
ابل قااب نااه مقااروض و مط ااوب فحوااو ومااا إذا ملااان اجلناااظ موااؤولف حكااوموف ج اااي
فاع ني من غا الادول شاغب مو قا ا حلااثةا ل وا طني .وعاةوظ ع اى ذلاك ينبغاق وا ظاملازااي غا
املوقحقنيظ " ا ل ققصر ع ى النقوت و الو م امل موعاني فحواو ااب شامب يمنا ا ظاخلادمايظ
مثب األفقال اجلنووني و القمب و ي فقب و امقناع ي دت إىل ضامان حتقوا نقااا موا واني
اإلجرالاي اإلتاريني و القمنااوني و نم ك اإلجرالاي تون وجه ح و يقق ا و ين و ا.
 -٢انصشار الفساة حسو السياق ورسصوايت الفساة
 -14ا َاارس ال وااات ع ااى نطاااق واعاام الاادول املققدمااني النمااو والناموااني ع ااى حااد ع اوال وإن
ملانااس تا ااه ااد مق ااف م ان عااواق إىل آخاار .وملمااا لح ااس ال جنااني ال رعوااني ظملااون ال وااات
الب دان املققدمني الغالو ملثر ط راورا ويق اا شاكالا ،ممن َامرظ ل بادو ل قواان مقارناني مباا هاو عاااد
الب ادان الناموااني فوصااقو ماان ملشا ه ل يقااج نااه غا موجااوتظ ( CAT/C/52/2ال قاارظ .)83
__________

ال ا وني املصاغني ع ى عاس املاتظ ملات ) ()2(3-من مقاهدظ الحتات األورويب اشأن مكافحاني ال واات الااي
يق ااورط فو ااه موظ ااو اجلماع اااي األورواو ااني وموظ ااو ال اادول األعمن ااال الحت ااات األورويب ( )1997وارو ومل ااول
Jan Wouters, Cedric
اجلماعني اإلتااوني ل جنوب األفريقق ملكافحني ال واات ( .)2001وان ار القح واب الاوارت

Ryngaert and Ann Sofie Cloots, “The international legal framework against corruption: achievements

).and challenges”, Melbourne Journal of International Law, vol. 14, No. 1 (June 2013
GE.19-00675
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وعةوظ ع ى ذلك فإن ملاةا مان الادول والشارملاي القجارياني املنقمواني إىل القااق ظاملققاد ظ ملثا ا ماا وا ا
ال وااات الب اادان ظالنامواانيظ اااب وملث ا ا مااا كااون مواائولني عنااه (املرجاام ن وااه ال ق اراي 75-74
و .)83والوا اام ن ال و ااات ح ااد الب اادان ك اان ن ط ق ااه و وو اار و ق اازخ عناي اار فاع ااني
عواعوني و جتاريني و عناير فاع ني خرى ا دان خرى.
 -15و كن ن ي ر ال وات ع ى لوم موقوايي الو طاي احمل وني والوننوني والدولواني وعااتظ
مااا ي،صاانف اوي ا ه فواااتا ظاوااوطاظ و ظملب ا اظ و اقااا األحوااان فواااتا ظعواعااواظ .و ااد
ال و ااات ظالبو ااوطظ املق ااا األول عن اادما يق اع ااب الن اااس مباش اارظ م اام املو ااؤولف م اان املو ااقوايي
املقوعااطني و الاادنوا عنااد حماولااني اعصااول ع ااى الوا م واخلاادماي القامااني األعاعااوني وينطااوي عاااتظ
ع ااى مبااالغ مالوااني مقواضااقني نواابو ا و غا ذلااك ماان ال وااااد لق بوااني احقواجاااي ش صااوني .وال وااات
البووط منقشر ع اى نطااق واعام وشااام القدياد مان الب ادان والواوا اي وظالباؤرظ الواوا وني
لوم حنال القاق وملث ا ماا يواج اه املقارر اخلاا وغا مان آلوااي مناهمناني الققاايو ول عاوما
البوئاي ال يب غ فو ا خطر الققرض ل ققاايو وعاول املقام اني مادا ملماا مااملن الحقجااخ
وغ هااا ماان املؤعواااي اإليااةحوني و حلارعاااي الشاارنني خااار إنااار الحقجاااخ و ق ااف
مراح ا ا ا ااب موا ا ا ا ا ظ امل ا ا ا اااجرين غا ا ا ا ا الن ا ا ا اااموف ( A/HRC/13/39/Add.5ال قا ا ا ا اراي 66-64
و A/HRC/37/50ال قراي  8و 34-30و CAT/C/52/2ال قرظ .)80
 -16وع ى النقوا من ذلك يشارا ال وات ظالكب ظ موظ ون عموموون رفوقو املوقوى
وملث ا ماا ينطاوي ع اى مباالغ ضا مني مان املاال و فواااد خارى مثاب عاول مصاو ماوارت الدولاني
و قااد ا تون وجااه
واواام الققووناااي الوواعااوني و املش ا ايي القامااني املرحبااني و عقااوت ال خااو
حا اطاارق خاارى .وينطااوي ال وااات الكبا ع ااى القةعااو ابلوواعاااي واملؤعواااي واإلجارالاي
عاان نريا يااناع القاراراي الوواعااوني ماان جااب اع اااك ع ااى عا طق ا ومرملاازها وثاارو ا و مااف
فوااااد غ ا موااقحقني أل ااار ا وحمااوط ا الوواعااق ويشااار إلوااه يمن اا اقااا األحوااان ابل وااات
الوواعق .ومن األمث ني النمطوني ع اى هااا الناوع مان ال واات الكبا شارال األياواي والقموياب غا
املشااروع ل حمااةي وإعااكاي املقارضااني الوواعااوني .و ققااارض شااكال ال وااات الكب ا مل ااا ماام
اإلتارظ الرشودظ واملص حني القامني و واقن د املاوارت القاماني و حتاول مواارها و قاوض اشادظ األتال
الو وا ل دماي واملؤعواي القامني و اؤتي إىل انقشاار ال واات اجملقمام مل اه .وهكااا كان
ن يقغ غااب ال وااات الكبا الوواعاااي اعكوموااني والقشاريم و ن وااا القااانون وإ امااني القاادل اطاارق
ق ااوض مل ااب جان ااو م اان جوان ااو مكافحا اني القق ااايو وع ااول املقام ااني ا ااب و ش ااب حرملق ااا م اان
العااقوةل و اطاارق خاارى حتويااب املوااار و اعااقنزات امل اوارت ال ا ملااان ينبغااق اعااق دام ا ملناام
الققايو وعاول املقام اني والققاويا عن ماا إىل القغاضاق عان الققاايو وعاول املقام اني و القمكاف
من ار كا ما و ضمان اإلفةي من الققاب ع ى هاا العقدال.
 -٣الصعبيو وسوء انعارلة
بب يقج امل و القا لا ظالققايوظ إعااق ق و مقاااظ
 -17ملما لح س ها الوليني من ،
ل ح ااول ل ااه ول ااوظ اغ اارض حتقوا ا ه اادت حم اادت .وهك اااا ف م ااا ملان ااس ع ااد
عم اادا اشا ا
مشاروعوني ال واات واقمد عاعا ا مان الواقق إىل حتقوا هادت غا مشاروع جاوهر (مزياني غا
مو ااقحقني) ف ااإن ع ااد مش ااروعوني القق ااايو نب اام عاعا ا ا م اان اع ااق دا وع ااو ني غا ا مش ااروعني
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جوهرها (إعاق ق و مقااظ لقحقوا هادت حمادت) .وعاةوظ ع اى ذلاك وألغاراض هااا الققريار
فأي ضرب آخر من ضروب املقام ني و الققواني القاعوني و الةإنواانوني و امل وناني ي ققار إىل واحاد
و ملث اار م اان القناي اار املكون ااني ل قق ااايو مث ااب الققم ااد و ا اادت احمل اادت املشا ا نف و الش اادظ
املش ا نني إع اااق األق و املق ااااظ و عج ااز المن ااحوني املش ا ط عوش ااار إلو ااه اا ااظعول املقام اانيظ
( A/72/178ال قرظ  31و A/73/207ال قرظ  7و E/CN.4/2006/6ال قراي .)41-34
 -18و كاان ن يق ااا الققااايو وعااول املقام ااني شااكالا كااات كااون ل ااوااني شاامب القنااف
البدين و اإلعالظ الن ووني و اعرمان اعوق و األوضااع اجمل ادظ و اإلهاناني و العاقجواب
القوري و اعقغةل عراض النوحاب من قانق امل دراي و رفا ال صال "فرات األعارظ
و اعصاول ع اى القااة الطايب و ظااروت الحقجااخ القاعاوني و الةإنوااانوني و امل وناني و اعاابس
الن راتي املطول و الققوا ق اطريقاني خارى ع اى عابوب الااملر ل اعصار .و حاف ن م ااهر
الققااايو وعااول املقام ااني ل نطااوي مل ااا ع ااى ن ااس القاادر ماان الشاادظ والققمااد وا اادت احملاادت
فإ ا نطوي لوق ا ع ى انق املاي ل وةمني البدنوني و القق وني قناىف مام الكراماني اإلنواانوني ومان
ل كن ربيرها حتس ي ظرت من ال روت.
 -٤انساءلة ع الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
 -19اصاارت الن اار عاان املوااؤولوني الدولوااني ل اادول ملمااا اااري ن وم ااا املقاهااداي الواجبااني
القطبو و القواعد القامني ل قانون الدو ( )5كان ن نشا عماال الققاايو و عاول املقام اني
فمنا اةا ع اان ال و ااات املقص ااب اااا العق اادال مو ااؤولوني جنااو ااني فرتي ااني ع اان ار ك اااب جا ارااا ح اارب
و جرااا ضد اإلنوانوني قحم ا ج ااي مان اون اا القااتظ ورهعااهها اآلخارون( .)6وعاةوظ ع اى
ذلااك قاام ع ااى عااا الاادول القزاماااي فومااا يقصااب اقجاارمي ملااب ماان ال وااات والققااايو و عااول
املقام ني وانون اا الوننواني ويشامب ذلاك المنا وع هاا اجلارااا ولوام األشاكال األخارى غا
املشروعني من املشاارملني فو اا .وحوثماا ملاان مان املقو ام ن اؤتي املشاارملني غا املشاروعني ال واات
إىل عمال قايو و عول مقام اني ينبغاق موااللني اجلنااظ عان مشاارملق ا ل ال واات فحواو
اب يمنا الققايو و عول املقام ني.
 -20و الو س ن وه او ن ي،ن ر ع ى النحو الواجو عند حتديد املوؤولوني اجلنااوني عن
فقال ال وات ظروت اإلملرا امل ني اطرق من ا الق ديد ابلققايو وعاول املقام اني و خطار
الققاارض مااا و الققاارض ال ق ااق مااا .وياارى املقاارر اخلااا ع ااى وجااه اخلصااو ن األشا ا
املكرهف ع ى قدمي املاال لقاال فقاال جنواوني و عماب واري و غ مهاا مان املازااي غا املواقحقني
من خاةل الققواف اعاق دا الوا طني امل ولاني و الوا طني املواقحوذ ع و اا ينبغاق الن ار إلاو ا
ل اوي ا جناظ اب ضحااي ل واات .و بقاا لطبوقاني هااا اإلملارا اد ي از يمناا اعقباارها ضاحااي
ألفقااال و دي ااداي ابلقق ااايو و ع ااول املقام ااني وذل ااك ع ااى ع اابوب املث ااال ح ااف يك ااون و ااف
الققايو و عول املقام ني  -و اعمايني من ما  -شرن ا لنقب مزيني غ موقحقني.
__________

()5
()6
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 -٥الطبيعة النظُمية للفساة والصعبيو وسوء انعارلة
 -21عند حبث القة ني اف ال وات والققايو و عول املقام ني من األمهوني مبكان ف ا الطبوقني
ا وك وني والن ،موني الغالو لكب من شك ق اإلياال .وع اى عكاس القصاوراي اخلانئاني الشاااقني
اترا ماا يكاون ملااب مان ال وااات والققاايو و عااول املقام اني مققصارا ع ااى عادت يااغ مان ظالق ااا
املقطوبظ ولكن ما وةن جماخا إىل المقدات إىل ظفروع فاعدظظ اب وظاوا ف فاعدظظ( .)7ف اق
عواق ضبط األمن ع ى عبوب املثال عاتظ ما قجااوخ حلارعاني ال واات والققاايو و عاول املقام اني
ف اراتى المن ااباط و ق ااد إىل وح اادا ا ا ااب وإىل إتاراي الش اارنني ارمق ااا وملث ا ا م ااا ق ااا ا او اابو
حواان األح اوال ماان جانااو اجل اااخ القمنااااق والق اااون
القوانااؤ عااو األح اوال و القو ا
املق ن و المنمج من جانو واضقق الوواعاي .واوجاه عاا فاإن جلاول فاراتى المناباط ل واات
و الققايو وعول املقام ني ينق عن اوئق ا امل نوني ملثر حلا ينق عن نباع ا الش صوني(.)8
 -22ومن وملقاعدظ عاماني حاف ن املوااللني ال رتياني عنصار ل غان عناه ألي مكافحاني
جااتظ ل وااات و الققااايو وعااول املقام ااني فااة كان القمنااال ع ااى ي ماان هااا ف ال اااهر ف عاان
نري املةحقني اجلنااوني وحدها مبا ن القدالني اجلنااوني ال رتيني ل واقطوم القصادي ابلقادر الكاا
ل قوامب الن ،موني وا وك وني املؤتيني إىل ملب من ال وات والققايو و عول املقام ني (A/HRC/28/73
ال قرظ  )25وي ز اماذ داا ن ،موني ملثر ذولا ل رت ع ى ذلك .و كن ماثةا ملمارعااي الققواف
والقاادريو والثقافااني امل نوااني واألجااور وظااروت القمااب ن ااؤتي تورا م م ا ا خايتظ خطاار وحشااوني
الشرنني وفواتها و الق وف منه(.)9

ابء -الع تة العارة بني الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
 -23عنااد حتديااد القة ااني اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني اااو ولا العا ات "ن ملااب
فقااب ماان فقااال الققااايو وعااول املقام ااني ماان املن ااور امل اااهومق ل ينطااوي ابلمناارورظ ع ااى فوااات
و يقق ا وات و ن ملب فقب من فقاال ال واات ل ينطاوي ابلمنارورظ ع اى قاايو و عاول مقام اني
و يقق ما .و حف ن هاا الققريار يرملاز حصارا ع اى الواوا اي والواوا اي ال رعواني وظالباؤرظ
الووا وني ال شقمب ع ى در ما من الق اعاب ااف ال واات والققاايو و عاول املقام اني فقاد وجاوت
مثب ها القة اني ل يق اب "ي حاال مان األحاوال مان اخلطاورظ املقأيا ني امل ال ااي ذاي الصا ني
ملما نه ل يق ق الدول من القزاما ا القانونوني اورعني وفقالوني منم ها القجاوخاي والققويا عن ا.
 -24و النطاق الواعم من الواوا اي الا يق اعاب فو اا ال واات والققاايو و عاول املقام اني
جتاان القة ااني اااف هااا ف ال اااهر ف إىل ن كااون تورياانيآل فكااب من مااا يغاااي اآلخاار وي ا مااه.
فاألمر ل يققصر ع ى ن ال وات ملث ا ما ي،وق د عن عمد ل قمكف من حلارعني الققايو وعول

__________

()7
()8
()9

8
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املقام ني وإتامق ماا ومحايق ماا فحواو ولكان الققاايو وعاول املقام اني ملثا ا ماا يواق دمان يمناا
عاان عمااد ل قمكااف ماان حلارعااني ال وااات وإتامقااه ومحايقااه .فق ااى عاابوب املثااال با راف ن ال وااات
الوا طني القمنااااوني يقااوض ع ااى حنااو خطا املواااللني عاان انق املاااي حقااوق اإلنوااان مبااا ذلااك
الققااايو و عااول املقام ااني (مااثةا  A/HRC/13/39ال قاارظ  71و CCPR/C/TKM/CO/2ال قاارظ .)31
و الو ااس ن وااه ،وااق د يمن اا عمااال الققااايو وعااول املقام ااني و الق ديااد ااا ل قاادخب
منااي ال وات وال صاب فو اا .وابلارغا مان ن
الو طني القمنااوني جمالي من اون ا القحقو
هاااا الق اعااب املققاضااد اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني ثااب ظاااهرظ مقممااني ف ااو عااااد
عوا اي اعرمان من اعريني و البوئااي الا صاطبغ ابلقموواز و الق ماو
وضار ع ى حنو خا
الجقماعق  -ال قصاتي و غ ذلك من ال روت ال يصاب فو اا األفارات و اجملقمقااي احمل واني
عرضني لإلياال.
 -25وعند صموا داا ل قمنال ع ى تط حمدت مان الق اعاب ااف ال واات والققاايو و عاول
املقام ني من امل ا ف ا القة اي الوببوني ال راط اف ها ف ال ااهر ف ذلاك الواواق احملادت.
اوااد نااه ع ااى املوااقوى األعااا املقمثااب اعكااا الن ،مااق وااب الق اااعةي الوااببوني اااف ال وااات
والققايو و عول املقام ني إىل ن ب منوااني فقح رلاول حتدياد ع وا ني القة ااي الواببوني الد وقاني
والثااقني إىل عم واني مشاا ني ل مقمنا ني الكةعاوكوني املقمث اني ظالدجاجاني والبومنانيظ .وي ،اا ال واات
والققايو و عول املقام ني ف م ا فمنب من املن ور الن ،ماق ع اى ماا ثاران مقزامناان مان ذاي
القمنوني األي وني ي فشاب ن اا اعكاا احملاوط منام الققواف اعاق دا الوا طني مان خاةل
آلواي فقالني ل منبط اإلتاري .وهكاا ف ق حف ن القداا الو ااوني واملقق قاني ابلتعاال القاا الا
وا ااق دت ال وا ااات والققا ااايو و عا ااول املقام ا ااني ع ا ااى موا ااقوى ف ا اراتى املوا ااؤولف واملؤعوا اااي
والقم واي ب ضروريني ل يوجد عامني ي احقمال وا قق ل قمناال ع اى ي مان ال ااهر ف تون
مقاجلني فقالني ألوجه ال شاب اإلتاري الكامناني الا مناق إىل شاك ق اإليااال .و الواواق ن واه
فااإن اإلج ارالاي الص ااارمني الش ااام ني و النققااو ااني ال ا و ااق دت ال و ااات البو ااوط وال ا ل ق ا ن
ية ملات ع ى موقوى الان ،ا مباا ذلاك القاداا الجقماعواني  -ال قصااتيني ذاي الصا ني
جتاان إىل القااأث اشاادظ ع ااى اجملقمقاااي احمل وااني ل ق ارال وامل مشااف واحملاارومف تون مقاجلااني ملافوااني
لألعباب اجلاريني ألي من ال وات و الققايو وعول املقام ني.
 -26و خ ا ا ح ااف ن ه اااا الققري اار يرمل ااز ابلقحدي ااد ع ااى القة ااني ا ااف القق ااايو و ع ااول
املقام اني و عماال ال واات يشااقر املقارر اخلاا اق ا ابلاغ إخال الققاارير الا واد عان الاااهاب إىل
اعااق دا الققااايو وعااول املقام ااني ن و ا ما اقااا الوااوا اي ااريقااني مكافحااني ال وااات وع ااى
األخ ا ماان خااةل الع اقجواب القوااري و العققااال ماام مناام ال صااال و اعاابس الن اراتي
املطااول ل مشااقبه ار كااا ا فواااتا مزعوم ا ا حلاان هااا يمن ا ا الغالااو ماان املقارضااف الوواعااوف
واملاادافقف عاان حقااوق اإلنوااان وغ ا ها ماان األي اواي النا اادظ .ولاااا فماان األمهوااني مبكااان ماان
خااةل القن ااوا واملناام والر اا اني املوااقق ني عااد إعااالظ اعااق دا خطاااب مناهمنااني ال وااات ملواي ا ني
عواعاي وحلارعاي غ مشروعني وغ مقوافقني اطبوقق ا مم ح ار الققاايو وعاول املقام اني ومام
حقوق اإلنوان اشكب عا وعد خعا هاا اخلطاب إض ال الشرعوني ع و ا(.)10
__________

( )10ان ار
).Rights in the Anti-Corruption Agenda: Challenges, Possibilities and Opportunities (Geneva, 2010
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جيم -األمناط السائدة للصفاعل السبيب
 -27كا اان ن يق اعا ااب ال وا ااات والققا ااايو و عا ااول املقام ا ااني اطاا ا ااني ما اان الطا اارق امل ق ا ااني
ابخقةت الوواق ال د يقط و ملاب من اا جمموعاني مان القاداا مصاممني وفقا ا لةحقواجااي مان
حوااث الو ايااني واملواااللني واإلنصااات .واعااقناتا إىل املشاااوراي الواعااقني النطاااق ال ا جراهااا املقاارر
اخلا مام ياحاب املصا حني وإىل ماا اادا مان مةح ااي ثناال عم اه فإناه يقا القموواز ااف
عقني تاط عاادظ ل ق اعب اف ال وات والققاايو و عاول املقام اني .ول ي ادت هااا القصانوف إىل
ن يكااون شااامةا و خالو ا ا ماان القااداخةي و ن يوااقن د ابل قااب الواابب ال ا كاان و ينبغااق
ويف ها الق اعةي ا من جب ناا ني مقنوعاني مان األغاراض .ااب إناه ي ادت إىل اوف إناار
حت و اق يواقند إىل ترجاااي من صا ني مان الققااارب الوابيب ااف ال وااات والققاايو و عاول املقام ااني
وإىل و ا وب الققاارت ثنااال القوااا اااالك ع ااى ااداا خايااني اكااب تااط ملناام الققااايو وعااول
املقام ااني والقمن ااال ع و م ااا البوئ اااي املق ااأثرظ ابل و ااات ش ااو ا م اام اللقزام اااي املقاا ااني ال اوارتظ
ا ا وني مناهمنني الققايو وغ مان ضاروب املقام اني و الققوااني القاعاوني و الةإنواانوني و امل وناني
(اجلزل األول) فمنةا عن ا ا وني األما املقحدظ ملكافحني ال وات (ال صب الثاين).
 -١طلو "انزااي هن انسصحقة" البي يمتى يف حد ذاته ىل رمتبة الصعبيو ةو سوء انعارلة
 -28حل ااا ل ش ااك فو ااه ن وثا ا اع ااب ا ااف ال و ااات والقق ااايو و ع ااول املقام ااني ااد
ال ااروت ال ا ر ااى فو ااا املزيااني غ ا املوااقحقني املش ا رلك ني ل وااات حااد ذا ااا إىل مر بااني الققااايو
ع ى القوا ا قب جنوق مقاااب تال
و عول املقام ني .فق ى عبوب املثال عندما يرغا ش
واجااو رتااق فااإن هااا ظاملزيااني غا موااقحقنيظ شااكب حااد ذا ااا مقام ااني اعااوني و لإنوااانوني
و م ونااني ااد ر ااى اقااا ال ااروت إىل مر ب ااني الققااايو .وينطب ا األم اار ن وااه عن اادما اق ااب
موظ و الدولني اعمايني من األشكال األخارى مان الققاايو و عاول املقام اني مشارونني اققادمي مازااي
غا موااقحقني شااكب فقااال جنوااوني .و املمارعااني القم وااني يااؤثر هاااا النااوع ماان القااداخب اااف
ال وات والقنف اجلنواق مق اا األحواان وإن ق يكان مل اا ع اى النواال واألن اال امل مشاف
ع ااى املوااقوى الجقماااعق  -ال قصاااتي الاااين ااد يكونااون مققماادين ع ااى األشا ا والاان ،ا
ال ا حتااو ا إىل ضااحااي وذلااك عااوا اي ماان اون ااا يااناعني اجلاانس و ا جاارظ غ ا الن اموااني
و ي شااكب آخ اار ماان ش ااكال اعرم ااان ماان اعري ااني و اإليااداع املؤعو اااي اإلي ااةحوني(.)11
واصرت الن ر عن األفقال اجلنووني كن ن قمنامن املازااي غا املواقحقني الا اد ر اى حاد
ذا ا إىل مر بني الققاايو و عاول املقام اني الجتاار ابألشا ا و تال عماب واري و ماا شاااه
ذلك من حالي العقغةل القاعق و الةإنواين و امل ف.
 -29وحوثمااا ملانااس املزيااني غ ا املوااقحقني ال ا شااكب جاازلا ماان مقام ااني فاعاادظ حااد ذا ااا
ر ى إىل مر بني الققايو و عول املقام ني وجو وجوه ي ج وت عةجوني الو س ذا ه إىل ملاب
اوين الاانمط الق اااع ق ذي الصا ني اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني .واطبوقااني اعااال
ماان مكا َ
ل ينبغق اعقبار األش ا املكرهف ع ى قادمي مازااي غا مواقحقني ر اى حاد ذا اا إىل مر باني
__________

()11

10

Naomi Hossain, Celestine Nyamu Musembi and Jessica Hughes, Corruption, Accountability and
Gender: Understanding the Connections (United Nations Development Programme and United
.Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 2010), p. 5
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الققايو و عول املقام ني من مر كيب ال وات اب ينبغق ن ين ر إلو ا اوي ا ضحااي لكب من
ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني وينبغااق ن يق قاوا الاادعا انااال ع ااى ذلااك ناوال ي عم وااني
ل مواللني و زويدها ابلققويا الكامب وإعاتظ القأهوب.
 -30ويب ااغ اخلطاار الناااجا عاان هااا الق اااعةي الشااديدظ الققوااف مب غااه عااوا اي الن ازاع
املو ا و اع ااالي األخ اارى ال ا ش ا د انقش ااارا ل و ا طني غ ا اخلاضااقني ل ر اا ااني والقن ااف املقم ااا
و املن جق والقمووز ا وك ق واإلفةي من الققاب وإن ق يكن من صةا "ي حال مان األحاوال
عن ها الووا اي .ومن غ املرج القمنال ع اى الققاايو وعاول املقام اني و حا اعاد من ماا
اقاادر ملب ا هااا الوااوا اي تون اماااذ ااداا شااام ني اادت إىل مناام الققوااف اعااق دا
الو ا ا طني امل ول ااني و الو ا ا طني املو ااقحوذ ع و ااا وض اامان اإلتارظ الرش ااودظ وع ااد القموو ااز وع ااواتظ
القانون وذلك ع ى األخ من خةل آلواي المنابط وال صاب ااف الوا طاي وفقالواني الرياد
والر ااني .ولكق كاون هاا القاداا القةجواني فقالاني مان األمهواني مبكاان حتقوا العاققرار البوئاني
"ملم ا و قزيز املؤعواي وإجرالاي اإلتارظ الرشاودظ و كاف ملاب مان اجملقمام املادين والمناحااي
(احملقم ا ااف) اط ا اارق من ا ااا الق و ا ااف م ا اان ح ا اادظ ال ا ااروت القانونو ا ااني وا وك و ا ااني والجقماعو ا ااني -
ال قصاتيني املؤتيني إىل ال وات والققايو وعول املقام ني ( A/73/207ال قرظ .)‘1‘77
 -٢تسخن الصعبيو ةو سوء انعارلة للحاول على "رزااي هن رسصحقة"
 -31قاخ رب اعب ي ق ذلك اف ال وات والققايو و عول املقام ني اقة ني عببوني مباشارظ
ومققماادظ ي ابعااالي ال ا ،ق ااا فو ااا عماادا عمااال الققااايو و عااول املقام ااني و الق ديااد
ابر كا ا تاظ ل حصول ع ى مزيني غ موقحقني و لإلجبار ع ى طط ل وات و ملنم املواللني
عن ال وات .وهاا النمط من العقدال منقشر ع ى نطاق واعم لوام حناال القااق .وهاو يزتهار
لوم الووا اي و الن ا و ظالبؤرظ الووا وني ال يقمقم فو ا املوؤولون و من يقم اون ابلنواااني
عن ا و مبوافقق ا و حتس و ها حبريني فق وني حلارعني اإلملرا ع ى حنو قوا ق ومام اإلفاةي
ش اابه الكام ااب م اان القق اااب عا اوال مل ااان ذل ااك نقوج ااني ل و ااار ملام ااب ل ق ااانون والن ااا (ملم ااا
النزاع اااي املوا ا حني والكا اوار الطبوقو ااني) و لوواع اااي وحلارع اااي ووزي ااني (ملم ااا اجملقمق اااي
امل مشاني وااف امل اااجرين غا الن ااموف) و مل ططاااي فواات واقغب مكااامن المناقف الوااوا وني
(مثب الوجنال وغ ها من نزلل املؤعواي اإليةحوني).
 -32وماان املمارعاااي الواعااقني النقشااار ملث ا ماان الوااوا اي ع ااى عاابوب املثااال ن يقمااد
ال اعدون من موظ ق الوجون و اجلنوت و ضاباط الشارنني و ماوظ ق اعادوت و اجل ااي ال اع اني
املو حني من غ الدول إىل اعق دا عماال الققاايو و عاول املقام اني و دياداي ابعاق دام ا
ابعقبارها ااا تاظ لنق ا ازاع املا ااال وغ ا ا ما اان األشا ااوال الثمونا ااني ما اان المنا ااحااي و عا اارها و يا ااد اا ا
( A/HRC/13/39/Add.5ال ق اارظ  .)64وابملث ااب ااد ي،اارغا احملقج اازون و ع اارها ع ااى تف اام رش اااو
ملوااؤو الدولااني لكااق اق ااوها قنقااون عاان اعااق دا الققااايو و عااول املقام ااني و ل ق وااف ماان
A/HRC/13/39/Add.5
ح اادظ ظ ااروت الو ااجن القاع ااوني و الةإنو ااانوني و امل ون ااني (ملم ااا ج ااال
ال قاراي  66-64و CAT/C/52/2ال قاراتن  80و .)12()84ومثااني حلارعااني خاارى يقزايااد انقشااارها
__________
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قمثااب ططاااي ال وااات الا ي،قمااب ااا عااواق ا جاارظ غا الن اموااني حوااث يقااد موااؤولو
اعاادوت فريااني الويااول إىل اإلج ارالاي املققاااتظ و يغمنااون اصااارها عاان حااالي الاادخول غ ا
املشااروعني مقااااب املااال و األشااوال الثمونااني و غ هااا ماان املازااي غا املوااقحقني وين اااون ظتااوذ
القماابظ هاااا ماان خااةل قمااد اإلياااال القنوااف ألي م اااجر يقاارب اعاادوت تون المقثااال ملطااالب ا
( A/HRC/37/50ال قرظ  .)30و،ق ا يمنا عمال و دياداي القناف والعقادال الا ر اى إىل
مر بني الققايو و عول املقام ني عن عمد تاظ لقر ني منام ال واات والقحقوا فواه ومةحقاني مر كبواه
وإيدار حكا منااوني اشاأنه اطارق ملثرهاا شاووع اآل ( ) إرغاا المناحااي و الشا وت ع اى عاد
اإلاااةع عاان ال وااات و (ب) انقازاع اع افاااي و شا اتاي و اةغاااي ملاذاااني ماان جااب إخ ااال
ال وات و الق رب من املوااللني عناه و ( ) إرغاا ماوظ ق القمناال و املاوظ ف املك اف ن ااذ
القوانف ع ى جتاهب واجبا ا جمال مكافحني ال وات و (ت) رهوو و ح ظإخ الظ و مم
النشا ااطال املناهمنا ااف ل وا ااات اطريق ا ااني خا اارى (ملما ااا جا ااال  A/70/217ال ق ا اراتن  69و70
و CAT/C/THA/CO/1ال قرظ (14ب)).
 -33و لواام هااا األمث ااني ااوفر عمااال الققااايو و عااول املقام ااني و الق ديااد ااا القنصاار
القوري الاي ارب المنحااي و ار ا ع ى قدمي املزيني غ املوقحقني املط وااني و اإلعا ا فو اا
و شااكب ابلقااا جاازلا جااوهرايا ماان فقااب ال وااات و طااط ال وااات ذي الص ا ني .ون اارا ألن احملاارا
الراووق اا النمط من الققايو وعول املقام ني هو الوقق إىل اعصول ع ى مزيني غا مواقحقني
ف ااة ك اان مقاجل ااني ه اااا القج اااوخ إل م اان خ ااةل إتخ ااال حتو ااوناي ع ااى ال ا اواا و الق اادريو
و املقداي و من خةل القحقو فراتى عمال الققايو وعول املقام ني ومةحقني مر كبو اا
حلا ي ض موبقا وجوت ن ا ل حكا يوقند إىل عواتظ القانون .ول كن ابألحرى القمنال ع ى
القو ا املققمااد ل ققااايو وعااول املقام ااني ألغ اراض فاعاادظ إل ابماااذ إج ارالاي حاتااني ومقزامنااني
اادت إىل ط ا ا اوئ ااني ال و ااات الش ااام ني ارمق ااا مب ااا ذل ااك ع ااباب ال و ااات اجلاري ااني الواع ااقني
النطاااق مثااب عااد مل ايااني جااور مااوظ ق القطاااع القااا ( CAT/C/52/2ال قاراي  84و90-89
و ) 94وعااد مل ايااني امل اوارت امل صصااني ل وئاااي اعكوموااني اصااورظ عااا و طبواام ال وااات الباااتي
تاخااب مؤعواااي الدولااني وعااد وجااوت آلواااي موااقق ني ل ريااد والر ااااني و قاادمي الشااكاوى لاادي ا
القدت الكاا مان املاوظ ف والقموياب و ااترظ ع اى املقشاات النق املااي والقحقوا فو اا ومقاضااظ
مر كبو ااا واإلل ازا ج ارال إيااةحاي اادت إىل عااد ك ارار ملااب ماان ال وااات والققااايو وعااول
املقام ني وعد إمكانوني الويول إىل ها اآللواي.
 -٣تسخن "انزااي هن انسصحقة" للصعبيو ةو سوء انعارلة
 -34كاان يمن ا ا ل قة ااني الوااببوني املباشاارظ اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني ن كااون
عكوااوني وذلااك حااف قااد مازااي غا موااقحقني و ط ااو عاان عمااد اغاارض اعااا ع ااى عمااال
و ديداي ابلققايو و عول املقام ني و عماياني هاا النق املااي مان القحقوا فو اا ومقاضااظ
مر كبو ا .ف ق املمارعني القم وني ع ى عبوب املثال د ،قرض ع ى ضباط شارنني ماوال و ادراي
وم ازااي غ ا موااقحقني خاارى مقااااب رهوااو األش ا ا و مقااا بق ا و إمل اراه ا ابلنوااااني عاان

__________

 or Punishment (CPT) from 10 to 21 May 2010”, document CPT/Inf (2011) 24و Association for
the Prevention of Torture and Prison Reform International, Institutional Culture in Detention: A
.Framework for Preventive Monitoring, 2nd ed. (London, 2015), p. 9
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الشبكاي اإلجراموني و ع ى القكاس مان ذلاك اد ،قارض هاا املازااي ع اى اجملارمف و الشا وت
و املقارضف الوواعوف و املدافقف عن حقوق اإلنوان ابلنوااني عن ماوظ ف فاعادين مان جاب
مويف المنحااي و مقاا بق ا و إملاراه ا (ملماا جاال  A/70/217ال قارظ  .)70وابملثاب ملثا ا
م ااا رش ااو ش اابكاي الق ري ااو ع ااواق ا ج اارظ م ااوظ ق اع اادوت لك ااق يرهب اوا امل اااجرين ال اااين
يق ااربون اع اادوت تون ن يط ب ا اوا خ اادماي الق ري ااو ولك ااق يو ااوئوا مق ااام ق ا (A/HRC/37/50
ال قارظ  .)30و عااواق الواجون ااد ،قارض مازااي غا موااقحقني ع اى ذوي الوااطوظ مان الناازلل
مقااب املوافقني ع ى رهواو النازلل اآلخارين و مقاا بق ا و المناغط ع او ا ابلنواااني عان حاراس
الوجون ( CAT/OP/MLI/1ال قرظ .)82
 -35ومثني اقد م ا اا النمط الق اع ق هو ال وات الاي ي دت إىل ظمحاينيظ حلارعني الققايو
و عول املقام ني وع ى األخ عن نري عر ني آلواي الر ااني و الن اا القمناااق و القادخب
عم ما .و كن ن يشمب ذلك ناا ني من اإلجرالاي من اون ااآل ( ) رشاو الشا وت و املاوظ ف
القمااوموف ملوعااو ني ملناام و عر ااني القحقو ا و املةحقااني و جانااو آخاار ماان جوانااو اإلج ارالاي
القمنااوني فوما يقق ابلققايو وعول املقام ني و(ب) اعقغةل موظ ق الدولاني لن اوذها مان جاب
عر ااني القحقوقاااي واملةحقاااي القمنااااوني واجلوانااو األخاارى ماان اإلجارالاي القمنااااوني فومااا يقق ا
ابلققايو وعول املقام ني و( ) غاضق موظ ق الدولاني مان خاةل المقنااع عان القماب و امااذ
إجرالاي غ مناعبني عن القجاوخاي ال ير كب ا األفرات والشرملاي وغ ها من اجل اي ال اع اني
ماان غا الاادول مقااااب مازااي مالوااني و عواعااوني و مازااي خاارى غا موااقحقني  ،اان ااا و ألي
و ملوااان مبااا ذلااك حكااومق ا .ويق قااى املقارر اخلااا اتعااالاي عدياادظ ومقوااقني وااد
شا
"ن الشاارنني وغ هااا ماان اواي األماان حجمااس عااوا اي ق ااني عاان محايااني الشااقوب األيا وني
وغ هاا ماان اجملقمقاااي احمل وااني امل مشااني ع ااى املوااقوى الجقماااعق  -ال قصاااتي ماان القنااف ع ااى
ياادي ج اااي فاع ااني ماان الشارملاي واألفارات اآلخارين ماان القطاااع اخلااا اادت العااقوةل ع ااى
راضو ا ألغراض مثب اعق را املوارت الطبوقوني و إخالني الغاابي و شوود املوقونناي و الودوت
و غ ها من مشاريم البنوني القحقوني ( A/73/207ال قراتن  64و .)65وابملثاب ملثا ا ماا فواد "ن
المنباط يغمنون نرف ا عوا اي الحقجاخ عن القنف الاي ير كبه ذوو الوطوظ من الوجنال
مقااااب رشاااو وم ازااي غ ا موااقحقني خاارى .واااو القأملوااد ع ااى ن ي ع ا وا حلاثااب يو ا كه
موظ و الدول ير ى إىل مر بني املوافقني ع ى الققايو و عول املقام ني و القو ع و ما مان جاناو
اجل اي ال اع ني من غ الدول و نه ينق ك ع ى ب قدير القزا الدول ابال القنايني الواجبني من
جب منم هاا القجاوخ والقحقو فوه ومقاضاظ مر كبوه.
 -36و لواام هااا األمث ااني ،قااد امل ازااي غ ا املوااقحقني و ،ط ااو مقااااب ع ا وا ينق ااك
اللقزاماااي الناشاائني عاان ح اار الققااايو وعااول املقام ااني .وينطاوي هاااا الاانمط ماان الققااايو وعااول
املقام ني ع ى ال وات اوي ه جمرت ظعامب موورظ ومن ل كن القصدي لاه ا قالواني مان خاةل
اجل وت الراموني إىل مكافحني ال وات وحدها ولكنه يقط و ف ما واعقا ل قوامب الراوووني ال و ا
اوئني مقونني منق إىل الققايو وعول املقام ني مثب من جواي القحقو القاامني ع ى الع افاي
والوواعاي اخلانئني والقمووزيني جمالي مثب مكافحني اإلرهاب وإن اذ القانون ومحايني األ واي
وا ج اارظ و وج ااه القص ااور الن ،مو ااني ااوف ظ ااروت احقج اااخ إنو ااانوني واإلخ اااق الق ااا ل ن ااا
القمنااق منم اإلفةي من الققاب عن مور من اون ا ال وات والققايو و عول املقام ني.
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 -٤اسصغ ل الصعمض للصعبيو ةو سوء انعارلة للحاول على "رزااي هن رسصحقة"
 -37هناااا تااط مقكاارر آخاار ل ق اعااب اااف ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني ااد عناادما
يط و موظ و الدولني نقب مزااي غ موقحقني عن نري اعقغةل وجوت عاا لققرض األش ا
ألعمال و ديداي و خطار قق ابلققايو و عول املقام ني ع ى يدي جناظ آخرين .و كن
ن يكون هاا النوع من الق اعب اف ال وات والققايو و عول املقام ني مق شوا ل غايني النزاعاي
املوا حني وغ هااا ماان حااالي القنااف الن ،مااق الا يوااوتها انقشااار الققااايو وعااول املقام ااني ع ااى
نطاق واعم .وي،وقغب اخلطر املقزايد ل ققايو وعول املقام ني الوااد هاا اعاالي عاوال ملاان
ذا ناام عا و ش صق اعقغةلا مققمدا لنقزاع مزااي غ موقحقني مقااب قدمي عرض مبنم
الققرض اا اخلطر و م ومنه .فق ى عبوب املثال كن ن يواقغب موظ او إن ااذ القاانون ثناال
ضبط األمن اعمنري منان القنف و املنان الواخنني لكق يوق ودوا من اا ن او الرشااوى
وغ هااا ماان املازااي غ ا املوااقحقني ماان الوااكان و يااحاب املقاااجر مقااااب اعمايااني ماان الققاارض
لةعقدال ع ى يدي القصاابي اإلجراموني .وابملثب عواق ا جرظ غ الن اموني ملث ا ما يط و
موظ و الدولني ال اعدون وامل راون والقناير اإلجراموني األخرى تفم الرشاوى وغ ها من املزااي غ
املوااقحقني ماان جانااو امل اااجرين و ذوي ااا مقااااب الوااما ااا ابلقماااس ال جااول و اعماي ااني
الثانويني و المقناع عن و وم ا و إعات ا و إاقااتها إىل ا اد و إ اوا اد يواج اون فواه خطارا
حقوقوا ابلققرض ل ققايو و عول املقام ني (.)A/HRC/37/50
 -38والقنص اار القو ااري ال اااي ي اارغا المن ااحااي و ااار ا ع ااى ع اارض املزي ااني غا ا املو ااقحقني
املط وااني هاو هناا يمناا الحقماال الباديب ل ققااايو وعاول املقام اني وإن ملاان ير كاو هاا املاارظ
ع ااى ياادي جناااظ ل عة ااني ااا ابملوظااف ال اعااد الاااي يوااقغب هاااا اخلطاار والاااي ااد يكااون
وليااني منااااوني ق ااني .وابإلضااافني إىل اجل ااوت األوعاام نطا ا ا الراموااني إىل اعااققاتظ
موجااوتا ح ا
عااواتظ القااانون ومقاجلااني مااا ااوط ااا ماان خطااار الققااايو وعااول املقام ااني يقط ااو القمنااال ع ااى
اعااقغ ةل املااوظ ف ال اعاادين ااا األخطااار اص ا ني عامااني ااداا ويااني ملكافحااني ال وااات شاامب
آلواي موقق ني ل ريد والر ااني و قدمي الشكاوى لدي ا القدت الكا من املوظ ف والقمويب و ااترظ
ع ى املقشات النق املاي والقحقو فو ا ومقاضاظ مر كبو ا.
 -٥الصعبيو ةو سوء انعارلة بوصفه "ةثما جانبي ا" للفساة
 -39كا اان ل وا ااات ح ا ا عنا اادما ل يكا ااون مر بط ا اا عا اان عما ااد ومل ا اادت حما اادت ابألعما ااال
و الق ديااداي و األخطااار املقق قااني ابلققااايو و عااول املقام ااني ن يقواابو و يوا ا قاريا
األشا ا ل ققااايو و عااول املقام ااني و يشااكب عقبااني مااا منقااه و القحقوا فوااه و النقصااات
منااه وإعاااتظ القأهوااب .و كاان ن يقمناامن هاااا النااوع ماان املمارعاااي ال اعاادظ ع ااى عاابوب املثااال
قاضااق موااؤولف رفوقااق املوااقوى لرشاااو و مازااي غ ا املوااقحقني خاارى ماان شارملاي اعااق راجوني
و ج ااي فاع ااني خاارى مان الشارملاي مقااااب عقاوت نطااوي ع ااى اعاقغةل ل ماوارت و نشااطني
حلاث ااني مثااب الققاادين و إخالااني الغاااابي و عقااوت القشااوود شااكب ااك ظااروت خطاارا حقوقوا ا
ابلقوااا مبمارعاااي و اريني ضااد ش ا ا مثااب الوااكان احمل وااف والوااكان األي ا وف والناشااطف
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والقمال ويشمب ذلك ديداي وممنايقاي و عمال عنف وعم واي إخاةل واري و ظاروت
عو و عمب ر ى إىل مر بني املقام ني القاعوني و الةإنوانوني و امل ونني اب والققايو(.)13
 -40وعااةوظ ع ااى ذلااك كاان ن يقواابو ال وااات و يوا ا ع ااى املاادى املن ااور قاريا
األشا ا ا ل قق ااايو واملقام ااني القاع ااوني و الةإنو ااانوني ع اان نريا ا ع ااول مص ااو املا اوارت املالو ااني
و املوارت األخرى املكرعني ل دماي القامني الراوووني و اخقةع ا و حتوي ا و اعاقنزاف ا .و اد
لحااا املقاارر اخلااا ع ااى عاابوب املثااال ثنااال عم ااه الوااومق املقق ا اوليقااه حلارعااني واعااقني
النقشااار قمثااب اخااقةس املاوارت امل صصااني لمناامان ظااروت الحقجاااخ اإلنوااانوني مبااا ذلااك
مااا يك ااق ماان الباان القحقوااني ومااةا املااوظ ف مراف ا الحقجاااخ والقاادر الكااا ماان القاادريو
واملقااداي واألجااور ل مااوظ ف و ااوف الو ا م واخلاادماي األعاعااوني ل وااجنال مثااب الغاااال واملااال
والقدفئني والقص و واملغاعب والن افني الصحوني والرعايني الصحوني وال ر القق وموني وال فو وني.
 -41وح ا عناادما ل اادت هااا املمارعاااي ال اعاادظ عماادا إىل القواابو ق و مقااااظ
فإ ا ااا ا اابط ا ا ااروت الحقج ا اااخ ع ا ااى املا اادى املن ا ااور إىل مو ا ااقوايي كا اان ن ك ا ااون اع ا ااوني
م ااوظ ق
و لإنو ااانوني و م ون ااني .وع ااةوظ ع ااى ذل ااك ف ااإن م ااا ين ااق عم ااا ق ااد م اان نقا ا
الو ااجون واملق ااداي يط ا اص ااورظ ك ااات ك ااون حقمو ااني ح ااالي و حلارع اااي مؤتي ااني إىل القن ااف
والقجااوخ مثاب عااد ادرظ اقواني املااوظ ف ع اى ضاامان إتارظ مأموناني ومن ماني ل مرافا قماشاى ماام
الحقواج ا اااي املش ا ااروعني ل و ا ااجنال و ا ااويا ذوي الو ا ااطوظ م ا اان الو ا ااجنال ورهع ا ااال الزنا ا ازااي
ابلنمنااباط الااداخ ق حبكااا األماار الوا اام .وع ااى الاارغا ماان ن هااا اآلاثر الوااببوني ااد ل شااكب
غاارض اجلناااظ و رغبااق ا املقصااوتظ فااإ ا ياارون ع ااى حنااو مققااول ااا مقو قااني ملجاازل ماان الو ا
القاتي لألحدا ومن او اعقبارها مققمدظ ألغراض مواللني الدول واألفرات.
 -42وينطبا األثاار الوا يب ل وااات القن وااا ال قااال ع ار الققااايو وعااول املقام ااني ع ااى ملااب
من ال وات ظالكب ظ وظالبواوطظ ولكناه ملقاعادظ عاماني ياؤثر اصاورظ غا مقناعابني األشا ا
ال اااين يقوش ااون وض اااع هش ااني مث ااب األشا ا ا احمل اارومف م اان حا اريق ا و عمن ااال األ و اااي
الجقماعوا ا ااني ولاعا ا اااي الوا ا ااكان األي ا ا ا وف وامل ا ا اااجرين غ ا ا ا الن ا ا اااموف و غ ا ا ا امل ا ا اواننف
واألش ا ذوي اإلعا ني البدنواني و القق واني و األماراض و إتماان امل ادراي واملث وااي واملث واف
ومزتوجااق املوااب اجلنوااق ومغااايري ا ويااني اجلنوااانوني وحااام ق يا اي اجلنوااف وحوااو الوااواق
األن ال والنوال واملونف وال ئاي املماث ني املقرضني ل ق مو والقمووز .فق ى عبوب املثال ملادي
ال جنني املقنوني ابلقمنال ع اى القموواز ضاد املار ظ ن شاق ال واات اافر الشارنني يشاكب حااجزا
ن ،موا ا ا يق ا ا ض القص اادي ا قالو ااني ل قن ااف ض ااد امل اار ظ ( CEDAW/C/UGA/CO/7ال ق اارظ )23
مؤملدظ يمن ا درظ ال وات الكب ظ واملنقشرظ ع ى عر ني منم الققايو وعول املقام ني.
__________

( )13ال جنااني املقنوااني ابعقااوق ال قصاااتيني والجقماعوااني والثقافوااني القق و ا القااا ر ااا  )2017(24اشااأن القزاماااي الاادول
مبوجااو الق ااد الاادو اخلااا ابعقااوق ال قصاااتيني والجقماعوااني والثقافوااني عااواق األنشااطني القجاريااني ال قاارظ 15
European Parliament, Workshop on Corruption and Human Rights in Third Countries (2013), p. 13

و United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) and OHCHR, Forced Evictions, Fact
Sheet No. 25/Rev.1 (2014), p. 4

و

David Hess, “Business, corruption, and human rights: towards a

new responsibility for corporations to combat corruption”, Wisconsin Law Review, vol. 2017, No. 4,

.pp. 641–693, at pp. 667–669
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 -43ويكااون ال وااات هااا اعالااني هااو احملاارا الراووااق ل ققااايو وعااول املقام ااني ول عااوما
ابل ان مم اوئني مقواه ني منق إىل القجاوخ واإلفةي من الققاب .ول كان القصادي ا قالواني
ل ور الققايو وعول املقام ني يورظ ظ ثر جانيبظ ل وات من خاةل اداا مناهمناني الققاايو
وحدها .وانال ع ى ذلك كن القول "ن اللقزا ابماذ داا فقالني ملنم الققايو وعول املقام ني
يشمب واجو اماذ إجرالاي شام ني وحاتني ل قمنال ع ى املمارعااي ال اعادظ والبوئااي ال اعادظ
املؤتيني إىل هاا القجاوخ.
 -٦الصعبيو ةو سوء انعارلة والفساة بوصفهما "ةثمي جانبيني" رصوتعني لسياسات وممارسات ةخمى
 -44كاان حا ل وواعاااي والقاوانف واملمارعاااي الا ل شااكب حااد ذا ااا و نطااوي
ع ى عمال فواات و قاايو وعاول مقام اني ن كاون تاظ م ماني لققاريا األشا ا جملموعااي
ق ني من ال وات والققايو و عول املقام اني .والوا ام ناه كان عااتظ ن يقازى قبام فشاب الادول
مناام ال وااات و الققااايو وعااول املقام ااني إىل عواعاااي و اراراي رفوقااني املوااقوى ل قمااد إىل
و وب ال وات و الققايو وعول املقام ني ولكن ا د قق انطاق واعم من املوااب مثب عقد
ال ا اي الدولوني و ماملراي الق اها و يكوا القانون غ امل ز و النوحاب من اا وجتارمي
ع ا وا مقااف و اعااقبقات جتر ااه واعاابس املن جااق ألش ا ا اقواان ا ومصااو امل اوارت واألخااا
اق ومناي ل موزانوني و ن وا املؤعواي و قدمي اخلادماي القاماني وهوكاب وحلارعااي ن ،اا إن ااذ
القااانون والقدالااني اجلنااوااني واوجااه عااا الوواعاااي واملمارعاااي املققماادظ عااوا اي مثااب األماان
القا وا جرظ ومحايني األ واي والرفا الجقماعق وال قصاتي.
 -45فق ااى عاابوب املثااال عامااني مااا نطااوي الوواعاااي الققااوااني املقق قااني ابجلارااا البوااوطني وغا
القنو ااني ع ااى اعااق دا م اارط ل حاابس يااؤتي ااادور إىل احقجاااخ عاااا ل محاملمااني ملاادظ نوي ااني
ماملن احقجاخ مكق ني و و اني املاوظ ف قواا ا اروت اعاوني و لإنواانوني و م وناني ومواقوايي
مر قني من القنف من جانو املوظ ف وفوما ااف النازلل ( A/73/207ال قارظ  .)40و املمارعاني
القم وني من املرج اما ن يو هااا الجتاا جنباا إىل جناو مام املواقوايي القالواني مان ال واات
اف ضباط الشارنني وماوظ ق الواجون وتاخاب الن اا القمناااق منطاوايا ع اى لوام ناواع الاقازاخ
مقاا ااب م و ااف ظ ااروت الو ااجن القاع ااوني و الةإنو ااانوني و امل ون ااني واعماي ااني م اان القج اااوخاي
واعصول ع ى املشورظ القانونوني وعرعني عقد ج واي احملاملا ويدور راراي و حكا موا وني.
 -46وعااةوظ ع ااى ذلااك فااإن الق اراراي الوواعااوني ال ا حتاار امل اااجرين ماان مواااراي ا جاارظ
املأمونااني والن اموااني والا ااؤتي عم وا ا إىل آتملااب القن وااا ال قااال ملبااد عااد اإلعاااتظ القواريني اطاارق
من ااا جتاارمي املواااعدظ اإلنوااانوني املقدمااني إىل امل اااجرين ( )A/73/314اادفم امل اااجرين إىل مواااراي
غ ا ن امو ااني يو ااوطر ع و ااا امل را ااون واملق اااجرون ابألش ا ا واملو ااؤولون ال اع اادون و قرضا ا ا
مل ااانر ملب ا ظ جاادا ابلعقاادال والعااقغةل مبااا ذلااك الققااايو وعااول املقام ااني ل حصااول ع ااى
فديني وانقزاع األعمنال والو رظ والرق و القبوتيني والعقدال اجلنوق والقباج القواري وجتنواد
األن ااال والقوااول واألنشااطني اإلجراموااني القواريني ( A/HRC/37/50ال قاراي ماان  31إىل .)35
قرير املقد إىل جم س حقوق اإلنوان فاإن الوابو الراوواق
ومث ما انق ى إلوه املقرر اخلا
لةعقاادالاي اجلوااومني ال ا يققاارض ااا امل اااجرون لواام منااان القاااق مبااا ذلااك الققااايو
والغقص اااب والع ا ا اق والجت ااار والقق ااب ل يقمثا ااب ا ج اارظ ن و ا ا ا ول اجلر ااني املن ما ااني
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ول فوااات ف اراتى املااوظ ف اااب النزعااني املقناموااني لاادى الاادول إىل ن بااج عواعااا ا وحلارعااا ا
الرتو ااني املقق ق ااني اب ج اارظ ع ااى ال اارتع والقج اارمي والقموو ااز ل ع ااى اعماي ااني وحق ااوق اإلنو ااان وع ااد
القمووز ( A/HRC/37/50ال قرظ .)66
غواب ي هدت مققمد ابلقواا ااالك اد نشا القاراراي
 -47وخةيني القول إنه ح
الوواعوني الرفوقني املوقوى عواعاي وحلارعاي ؤتي إىل ال وات والققايو و عول املقام ني .ومن
فماان جااب الوفااال ابللقزاماااي املققاضاادظ إنااار ح اار الققااايو وعااول املقام ااني املط ا وغا
القااااب ل ققووااد ينبغااق ل حكوماااي والقاااتظ الوواعااوف ن يقورم اوا اقنايااني اآلاثر والقبقاااي امل بااني
ع ى رارا ا فمنةا عن الوواعاي واملمارعاي ال من املرج ن انجا عن اا و ن يك اوا اا
ي اوئاني مناق إىل ال واات
لن قوبو و ادمي و وا ا ظاب املواار القااتي لألحادا
والققايو و عول املقام ني (ان ر يمنا .)A/73/207

ةال -خفاتات احلكم النظُمية انؤةية ىل الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
 -48إن فمنااب ف ااا ل وااات والققااايو و عااول املقام ااني ع ااى موااقوى اعكااا الن ،مااق هااو
مااا ث اران مقزامنااان لااااي الواابو األي ا ق ل وهااو فشااب ن ااا اعكااا احملااوط مناام نشااول
وحلارعني ع طني غ خاضقني ل ر ااني .واصرت الن ر عن ال روت القصوى ال قوا اقمام عاواتظ
الق ااانون و ا واره ااا ش اابه الكام ااب ملم ااا ه ااق اع ااال األن م ااني الديكقا وري ااني و ال اادول ال اش ا ني
و النزاعاااي املو ا حني و الك اوار الطبوقوااني نباام الو ا طني غ ا اخلاضااقني ل ر ااااني الغالااو عاان
إخ ا اااي حكااا ن ،موااني ااد ل ين اار إلو ااا ابلمناارورظ ع ااى ااا ااؤتي إىل فوااات و قااايو و عااول
مقام ني و د ل يبدو ل وه ني األوىل ا ؤتي إىل ذلك .ومم ذلك فحوثما ملانس هناا عة ني
عاببوني اااف إخ ا اااي اعكااا الن ،موااني وال وااات والققااايو وعااول املقام ااني اغااا الن اار عاان الققمااد
و ا اادت احملاادت هاااا الصاادت كاان ن ينباام اللق ازا القااانوين املققمااد ابماااذ ااداا عةجوااني
ن ،موني مباشرظ من واجو الدول ابماذ داا فقالني ملنم الققايو وعول املقام ني وال وات(.)14
 -١الصسارح النظُمي رع السلطة هن اخلاملعة للمتابة
 -49ماان اااف هااا األعااباب اجلاريااني ل وااات والققااايو و عااول املقام ااني ال ا اااري ار كا ااا
و وو ا ها و القغاضااق عن ااا ع ااى لواام موااقوايي ع ا طني الدولااني غواااب آلواااي المناابط ال قالااني
وال صب الصار اف ع طاي اعكا القن وايني والقمنااوني والقشريقوني .ولئن ملانس إخ ا اي اعكاا
الن ،موااني واضااحني إىل حااد ملبا الاادول الا ققمااد الاان ا العااقبداتيني و الا ق ااك مؤعواااي
ت قرانوااني ضااقو ني فإ ااا قغ غااب يمن اا ماام ذلااك الاادول ذاي املؤعواااي الد قرانوااني القويااني
والمنمااي الرتوني لةعققةل املؤعوق وإن ملان ذلك اوضو ب.
 -50فق ااى ع اابوب املث ااال ملثا ا ا م ااا ج ااا القمن اااظ وامل اادعون الق ااامون والربمل ااانوون والق اااتظ
الوواعااوون لواام حنااال القاااق عاان القحقوا و ال صااب انزاهااني ا اماااي ال وااات و الققااايو
و عااول املقام ااني ضااد احملاااملا الاادنوا و تواااار األماان القوااكريني واملدنوااني و الو ا طاي اإلتاريااني
اب إ ا و ون إىل إظ ار مو ف ي او اف ال اخق والقوانؤ ل كن ن يكون مق ق ا مم الادور
__________

( )14ا ا وني مناهمنني الققايو اجلزل األول وا ا وني األما املقحدظ ملكافحني ال وات ال صب الثاين.
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املو ااند إل ااو ا ابلط اارق الد قرانو ااني .وابملث ااب ج ااري الق اااتظ لو اام ال اادول قريبا اا ع ااى إعا ااني
املشاااريم القشاريقوني و القن وموااني الراموااني إىل إخمناااع اجل اااي ال اع ااني ماان الشارملاي و غ هااا ماان
يااحاب املص ا حني ذوي الن ااوذ ل قاادر الكااا ماان المن ارااو و ل موااؤولوني القانونوااني عاان اآلاثر
الو بوني املقق قني حبقوق اإلنوان واآلاثر البوئوني الداخب واخلار و ووم ها املشااريم إىل حاد
ملب ا عاان نري ا آلواااي ضااغط ويااني "عااالوو ل كاان ن قواف ا ماام ملااب ماان القزاماااي الاادول
املقق قني حبقوق اإلنوان وواجو املشرعف خبدمني الصاحل القا .
 -51و كاان يمن اا مةح ااني إخ ا اااي حلاث ااني لااإلتارظ الرشااودظ والنزاهااني والر ااااني ع ااى موااقوى
املن ماي الدولوني والكوااي األخرى ال نشأ ا الدول مبا ذلك ك املك ني حبمايني حقوق
اإلنوااان والقحقوا النق املاااي و ال صااب فو ااا .وابخقصااار فااإن انقاادا الشا افوني واعااقغةل
الن وذ والققوف وإنكار القدالني هق من املمارعاي الشااقني ن ا اإلتارظ الوننوني والدولوني وإن
مل ااان ذل ااك ع ااى مو ااقوايي ق ااني م اان القط ااور والد ااني ا ا او ا ااف القن ااف والقج اااوخ املق ن ااف
واملمارعااي ال اعادظ الا كاات كاون اد ،خرجااس اما ا مان الاوعق القاا  .وملنقوجاني مباشارظ اااا
الوا م املؤق فإن الغالبوني الق مى من القجاوخاي ال نطوي ع ى فوات و قايو و عاول مقام اني
لواام منااان القاااق ل اااري و ل اااري ابلقاادر الكااا القحقو ا وال صااب فو ااا ومقاجلق ااا
حلا يو ر عن انقشار ع ى النطاق القاملق لإلفةي ا وك ق من الققاب ع ى هاا القجاوخ.
 -52واوجااه عااا يكماان ملثاار اآلاثر اادم ا األعاااس إلخ ا اااي اعكااا الن ،موااني هااا
اإلنشااال املقزايااد اادرجوا لاان ا واوئاااي وظاااؤرظ عااوا وني كاان ن يوااال فو ااا اعااققمال الوا طني ماام
اإلفةي من الققاب حلا يوفر اوئني خصبني لنقشار ال وات من خةل تاط الق اعب ذاي الص ني
فمنةا عن حلارعني الققايو وعاول املقام اني غا اخلاضاقني ل ر اااني .ولااا ف اق حاف ن القاداا الا
وا ااق دت ال وا ااات والققا ااايو و عا ااول املقام ا ااني ع ا ااى موا ااقوى ف ا اراتى املوا ااؤولف واملؤعوا اااي
والقم وااي ااب ضااروريني فاة يوجااد احقمااال وا قاق ل قمنااال ع ااى ي مان هااا ف ال اااهر ف تون
املقاجلني ال قالني إلخ ا اي اعكا الن ،موني الكامنني ال منق إىل هاين الشك ف من اإلياال.
 -٢ةوجه القاور انعيارية وانؤسسية
 -53خبااةت اعاجااني إىل آلواااي المناابط قط ااو مكافحااني ال وااات والققااايو وعااول املقام ااني
إنااارا مقوااارايا ومؤعوااوا تولو اا ووننو اا فقااالا و ن وااا ن واااا يااارما اوعااااب ماان اون ااا ال ا وي
ألفمنب املمارعاي مثب حبو األتلني اجلنااوني والعقجواب غ القواري .وملماا اارخي الولياني مارارا
و كرارا ومؤخرا الققرير املواضوقق األخ املقاد إىل اجلمقواني القاماني ق صادق اقاا الادول اق ،اد
ع ى الصكوا القانونوني الدولوني األعاعوني ملناهمنني الققايو وعول املقام ني ول يمنم عدت ملبا جادا
من الدول المنمااي واآللوااي الراوواوني املوج اني واملصاممني ملنام الققاايو وعاول املقام اني ول ك اب
ه ااا ال اادول ن و اااها ال ق ااال ع ااى الص ااقود ال ااونج ( A/73/207ال قا اراي  21-19و.)27-26
وابملثااب ق صاادق اقااا الاادول اقا ،اد ع ااى الصااكوا القانونوااني الدولوااني الراووااوني ملكافحااني ال وااات
ول ينشا ا القدي ااد من ااا ول يك ااب القن و ااا ال ق ااال ع ااى الص ااقود ال ااونج ل من اامااي واآللو اااي
الراووااوني الراموااني إىل مناام ال وااات ومقاجلقااه( .)15ويشااكب غواااب اإلنااار املقواااري واملؤعوااق الااةخ
__________

( )15من اجلدير ابلااملر ن ا ا واني األماا املقحادظ ملكافحاني ال واات اد حققاس  7شارين الثااين/نوفمرب  2018القصادي شابه
الشااامب ماام وااجوب  186صااديقا .وعاان الاادروس املوااق اتظ فومااا يقق ا اقن وااا ال ا وااني ان اار .CAC/COSP/2017/5
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ملكافح ااني مل ااب م اان ال و ااات والقق ااايو و ع ااول املقام ااني و /و اإلراتظ الوواع ااوني والق اادرظ القن ومو ااني
جلق ه فقالا عقبني عاعوني ما القمنال ع ى ها النق املاي وم اهرها املققاضدظ.
 -٣عدم كفاية رساءلة اجلهات الفاعلة ر الشمكات
 -54ش ا دي الواانواي الثةثااف املاضااوني خايت اظ ملب ا ظ عاادت نشااطني الش ارملاي عاارب الوننوااني
و ث هااا و نامو اا العااقثمار والقاادفقاي القجاريااني فومااا اااف الب اادان ونشااول عةعااب اإلماادات
القاملوااني .وابإلضااافني إىل ذلااك زايااد إش اراا اجل اااي ال اع ااني ماان الش ارملاي وموااقثمري القطاااع
املشاااريم اإلتااوااني الكااربى وغالبا ا مااا امااا ذلااك شااكب شاراملاي اااف القطاااعف القااا
اخلااا
واخلا امس اف وملالي حكوموني وموقثمرين جاناو مان القطااع اخلاا  .و تى هااا الجتاا
إىل عم واااي ق ااني لوضاام املقاااي اادت إىل ناااول اآلاثر املقزاياادظ ع ااى حقااوق اإلنوااان النالااني
عاان األنشااطني القجاريااني مبااا ذلااك ع ااى األخا املبااات القوجو وااني املقق قااني ابألعمااال القجاريااني
وحقااوق اإلنوااانآل ن وااا إنااار األمااا املقحاادظ املقنااون ظاعمايااني والحا ا والنقصاااتظ .و حااف
ن املبات القوجو وني ل رملز ع ى ال ااط القااا اف األعمال القجاريني وحقوق اإلنوان وال واات
فمن الواض ن الدول قحمب واجبا إاااوا اقوف اعمايني من انق املاي حقوق اإلنوان املقص ني
مبمارعاي الشرملاي مبا ذلك النق املاي ال نطوي ع ى فوات.
 -55و كن ن شمب القة ني اف ال وات والققايو و عول املقام ني ها الووا اي نطا ا
عريمنا ا ا م اان املمارع اااي م اان عم ااال القن ااف و الق دي ااد ابلقن ااف م اان جان ااو م ااوظ ق الدول ااني
و موظ ق األمن من القطاع اخلا ضد املق اهرين والصح وف واملدافقف عن حقوق اإلنواان
إىل املمنايقني والطرت القواري ل واكان احمل واف والشاقوب األيا وني وغا ها حلان يققاربون عقباني ماا
مصاحل الشارملاي والعاقوةل ع اى حلق كاا ا و كن اا ملاالك ن قاد إىل القةعاو اماني القادل
لصاحل ع طني الشرملاي غ اخلاضقني ل ر ااني .و املمارعني القم وني ملث ا ما و ب عماال القناف
و الق ديد ابلقنف والقمب القوري والرق املقاير وظروت القمب الةإنوانوني والجتار ابلبشر ع ى
يدي اجل اي ال اع ني من الشرملاي اوبو ال وات وانقدا الش افوني عةعاب إمادات الشارملاي
املققاادظ عااوا اي مثااب اإلنقااا الزراعااق ل م اوات اخلااا مثااب الوااكر والقطاان والكاملاااو والقبااغ
وملالك القشوود والققدين واحملاجر فمنةا عان املةااس واملنواوجاي ( .)A/HRC/30/35ون ارا
ل مبااالغ املالوااني الكب ا ظ جاادا ملث ا ماان األحوااان وال وااااد األخاارى ال ا نطااوي ع و ااا املشاااريم
العاقثماريني ل شارملاي فاإن هااا جماال مقارض ع اى حناو خاا ل واات الكبا الااي يشاارا فواه
ع ى موقوى القواتاي اعكوموني واملؤعووني ملب من الدول الناموني والدول املققدمني النمو.
 -٤عدم كفاية تزويد اخلدرات وانؤسسات العارة ابنوارة
 -56من املو ا ااه ع اى نطااق واعام ن القموياب غا الكاا ل ادماي القاماني مباا ذلاك
ضااقف ا واملااب األعاعااوني و ااني املقااداي وعااد مل ايااني عاادت املااوظ ف و جااورها و اادريب ا يزياادان
اقااوظ ماان خطاار ال وااات واإلياااال .و ااانر الققااايو وعااول املقام ااني الناشاائني ابل ا ان ماام ال وااات
مر قني ل غايني حواث ياؤذن ل ادماي واملؤعوااي القاماني الا ل قمقام ابلقادر الكاا مان املاوارت

__________

وعن اع ا وجواي القن وا الوننوني ان ر مكقو األما املقحدظ املقج ابمل دراي واجلر ني الع ا وجواي الوننواني
ملكافحني ال واتآل تلوب عم ق اشأن يواغق ا و ن واها (فوونا .)2015
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ابع ااق دا الق ااوظ واإلمل ا ارا مث ااب الق ا اواي القو ااكريني و ا اواي الش اارنني وح اارس اع اادوت وم ااوظ ق
الوجون و اقا الووا اي شارملاي مان خاياني مك اني مان اعكوماني .و مرافا الحقجااخ
ملثا ا ا م ااا يقو اابو ع ااد مل اي ااني امل ااوظ ف والب اان القحقو ااني واإلم ااداتاي اارتي مو ااقوى ظ ااروت
الحقجاخ القامني و و راني خصبني لدوراي ال وات والقمووز والققاايو و عاول املقام اني .إذ واب
موظ ااو الو ااجون ها ااا املراف ا ا إىل ا ااويا ذوي الو ااطوظ ما اان الن اازلل ا اازل م اان النمنا ااباط
الداخ ق وإىل إنشال ن ا باتل فاعدظ ااري فو اا بااتل األماوال و اخلادماي ن ا ظامقوااخايظ
مثااب اعمايااني ماان القنااف و الق وااف ماان ظااروت الحقجاااخ القاعااوني و الةإنوااانوني و امل ونااني
و وف فر الويول إىل ماا يك اق مان الغااال واملواا و تواي الن افاني الصاحوني والرعاياني الطبواني
و خايراي احملامف و فرات األعرظ .وع ى القكاس مان ذلاك فقاد باف ن عم وااي قواف ماوظ ق
الو ااجون و اادريب ا الص ااارمني و ق اادمي األج ااور املناع اابني إل ااو ا و ا ا اع ااد م اان ش ااق ال و ااات
والققايو و عول املقام ني والقمنال ع و ما(.)16
 -٥الصهميش والصمييز على انسصوى اقجصماعي  -اقتصااةي
 -57ملمااا لح ااس ال جنااني ال رعوااني ملناام الققااايو ينق ااك ال وااات حقااوق لواام األش ا ا
املقأثرين اه ولكنه يؤثر اصورظ غ مقناعبني ع ى األش ا املنقماف إىل ال ئااي املقرضاني مل اانر
مقون ااني ملاأل و اااي والش ااقوب األيا ا وني والقم ااال امل اااجرين واألشا ا ا ذوي اإلعا ااني واملص ااااف
ا ا وس نق ا املناعااني البشاريني/اإليدخ والةجئااف والوااجنال والنوااال واألن ااال واألش ا ا
ال اااين يقوش ااون فق اار ( CAT/C/52/2ال ق اارظ  .)80و الوا اام ينم ااا ا ااري م ااو اق ااا
اجملقمق اااي احمل و ااني و ال ئ اااي و األف ارات او اابو القحو ااز والع ااقبقات الجقم اااعق وع ااد القمك ااف
ال قصاااتي وااب حااالق ا إىل الق ااا ا اواابو خايتظ الققاارض لكااب ماان ال وااات والققااايو و عااول
املقام ا ااني مب ا ااا ذل ا ااك املمارع ا اااي الواع ا ااقني النط ا اااق و املن جو ا ااني لةاقا ا ازاخ والقن ا ااف اجلنو ا اااين
والعققالي الققو وني والع افاي القوريني و الوشايني .الو س ن وه فإن عواعاي ظالصرامني
مواج ني اجلر نيظ قرض ملثر ال ئاي موش ا لدوامني هااطني من الوحشوني لوس ا من خة .
املمارعا ااني القم وا ااني ها اااا اإليا اااال ومةحقا ااني مر كبوا ااه
 -58ويكا ااات ل اا ااري القحقو ا ا
وال صب فوه األمر الاي ي ق الباب ما ظااؤرظ جمقمقواني قمقام فاةي شابه ملاماب مان الققااب
و مااا اعرمااان ماان القدالااني .ول كاان القمنااال ع ااى حلارعاااي ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني
ال ا ا وا ااقغب اخ ااقةلي الو ا ا طني الشا ااديدظ و اادعم ا ابلعا ااقنات إىل اإل ص ااال والق ما ااو ع ا ااى
املوااقوى الجقماااعق و الوواعااق و الجقماااعق  -ال قصاااتي إل ابماااذ ااداا قناااول اصااورظ
شااام ني ال ااا الجقماااعق الكااامن ورالهااا و زي ااه شااو ا ماام املبااات القاملوااني لقااد القمووااز وال صااب
ال قال اف الو طاي( .)17وع ى الرغا من ن زاياد الاوعق اا القمناااي تى إىل عادظ مبااتراي
مقواريااني وعواعااا وني ع ااى املوااقويف الااونج والاادو مبااا ذلااك إنااار خطااني القنموااني املوااقدامني
لقا  2030ل يزال من المنروري ااال ج اوت ضا مني ملقاجلاني اآلاثر الوا بوني ل قموواز والق ماو
لوم حنال القاق ( A/73/207ال قراي  74-63و.)77
__________

( )16ان ر ملالك املكقو املقج ابمل دراي واجلر ني تلوب داا مكافحني ال وات
()17

20
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Kristian Lasslett, “Countering grand corruption and kleptocracy through transformative justice: a
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 -٦اإلفماط يف احلبس واإليداع هن الطوعي يف انؤسسات
 -59إن الوواعاي املقروفني اا ظالصارامني مواج اني اجلر انيظ الا قا او اصاورظ م رناني ع اى
اجلرااا غ القنو ني ل ؤتي فحوو إىل نقاا عكووني من حوث عاد خ اا مقادلي اجلر اني
األجب الطويب اب إ ا نش يمناا اوئااي موا واني ل واات والققاايو و عاول املقام اني .فقجارمي
القب ااور غا ا الن ااامق ل ح اادوت واجلا ارااا البو ااوطني املقق ق ااني ابمل اادراي و غ ه ااا م اان العق اادالاي
املقكررظ وغ القنو ني وفارض احقجااخ إلزاماق وعقاايب ع و اا ع اى عابوب املثاال ياؤتاين حقما ا إىل
اإلفا اراط اع اابس والحقج اااخ املط ااول الو اااا ل محاملم ااني والملق اااك مرافا ا الحقج اااخ
ونق موارتها مم ملب ما هو ماملور عة من م اهر ال واات والقجااوخ الا ل ااد مان و ق اا
مثب ها اعالي.
 -60وعةوظ ع اى ذلاك فكثا ا ماا ،ا ا مقاجلاني اجلارااا البواوطني ع اى عااس ملاب حالاني ع اى
حدظ لققدير الشرنني حلا يشاجم الاقازاخ و اعاق دا الققاايو ل حصاول ع اى اع افااي واريني.
و نجا ظاؤرظ حلاث ني ل وات والقجاوخ واإلفةي من الققاب يمن ا من انقشاار حلارعااي الحقجااخ
اإلتاري املطااول و الة ااااق ل م اااجرين غ ا الن اااموف و اإليااداع غ ا الطااوعق املؤعواااي
ل مونف و األشا ا املصاااف عا ااي ن واوني اجقماعواني فق واني و مقصاورظ .ومان جاب جتناو
ال و ااات والقق ااايو و ع ااول املقام ااني ع ااواق اعرم ااان امل اارط م اان اعري ااني واإلي ااداع القو ااري
املؤعواي ينبغق ل دول ن وقحد عواعاي وحلارعااي ل قصادي اصاورظ شاام ني ل قحادايي
الناشاائني جمااالي مقنوعااني مثااب منام اجلر ااني وإتارظ ا جاارظ والرعايااني الجقماعوااني وينبغااق ااا ن
ق اااتى ي حرمااان ماان اعريااني و إيااداع غ ا نااوعق املؤعواااي ل يكااون مشااروعا ومط ااوابا
اصورظ انقني ومقناعبا مم ها ال روت.

رابعا -اقسصنصاجات
 -61انال ع اى املةح ااي والعقبااراي املااملورظ عاة واع شااتا مبشااوراي واعاقني النطااق
مم يحاب املص حني خي املقرر اخلا وف قدير و ناعقه الش صاوف إىل العاقنقاجاي
الوارتظ تا .
الع تة العارة بني الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
 -62ع ااى ال اارغا م اان القوافا ا الق ااا اآلرال ع ااى ن ملا اةا م اان ال و ااات والقق ااايو و ع ااول
املقام ني غ شرعوف اطبوقق ما ومدمرين اشكب عاعق ألي جمقمم يقغاضاى عان هااا الناوع مان
القجاااوخ ل ازال حلارعااق ما واعااقني النطاااق وعموقااني اجلاااور ن ااا اعكااا الوننوااني والدولوااني
لوم حنال القاق .ومن املن ور امل اهومق ل ينطوي ملب عمب من عمال الققايو وعول املقام ني
ابلمناارورظ ع ااى فوااات و يقق ا ا وااات ول ينطااوي ملااب فقااب ماان فقااال ال وااات ابلمناارورظ ع ااى
ق ااايو وع ااول مقام ااني و يقق ا ا م ااا .غا ا ن ااه يوج ااد املمارع ااني القم و ااني نط اااق واع اام م اان
الوااوا اي والوااوا اي ال رعوااني وظالبااؤرظ الوااوا وني ال ا قوااا اقاادر مااا ماان الق اعااب اااف ال وااات
والققايو و عول املقام ني.
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 -63واترا ما يكون ملب من ال واات والققاايو و عاول املقام اني مققصارا ع اى عادت واب مان
ظالق ا املقطوبظ ولكن ما قدان جماخا إىل ظفروع فاعدظظ اب وظاوا ف فاعادظظ ولااا ف ماا
الغالااو ظاااهراتن هوك وقااان ومن جوقااان .وحوثمااا قاااي ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني
مالس القة ني اون ما إىل ن كون توريني ومققاضدظ حلا اقب من امل ا ف ا األتاط الوااادظ مان
الق اعب الوبيب .ومم ذلك فأفمنب ف ا ل وات والققايو و عول املقام ني من املن ور الن ،مق
هو ما ثران مقزامنان لاااي الوابو األيا ق ل وهاو فشاب ن اا اعكاا احملاوط املقاج منام
الققواف اعااققمال الوا طني غا اخلاضااقني ل ر ااااني .ولااا ف ااق حااف ن القاداا الا وااق دت
ال وااات والققااايو و عااول املقام ااني ع ااى موااقوى فاراتى املوااؤولف واملؤعواااي والقم واااي ااب
ضااروريني فااة يوجااد احقمااال وا قااق ابلقمنااال ع ااى ي ماان هااا ف ال اااهر ف تون املقاجلااني ال قالااني
إلخ ا اي اعكا الن ،موني الكامنني ال منق إىل هاين الشك ف من اإلياال.
األمناط السائدة ر الصفاعل السبيب
 -64ماان حوااث الققااارب الواابيب يق ا املقاارر اخلااا
ل ق اعب اف ال وات والققايو و عول املقام نيآل
()
و عول املقام ني

القمووااز اااف األتاااط الواااادظ القالوااني

ن ااو ظاملا ازااي غا ا املو ااقحقنيظ ال اااي ير ااى

ح ااد ذا ااه إىل مر ب ااني القق ااايو

(ب)

و

الققايو و عول املقام ني ل حصول ع ى ظمزااي غ موقحقنيظ

( )

و

ظاملزااي غ املوقحقنيظ ل ققايو و عول املقام ني

(ت)

اعقغةل الققرض ل ققايو و عول املقام ني ل حصول ع ى ظمزااي غ موقحقنيظ

(ها)

الققايو و عول املقام ني اوي ه ظ ثرا جانبواظ ل وات

(و)
وحلارعاي خرى.

الققايو و عول املقام ني وال وات اوي ما ظ ثرين جاانبوفظ مقاو قف لوواعااي

 -65وابلن اار إىل القة ااني الدوريااني والققاضااديني اااف الققااايو و عااول املقام ااني واصاارت الن اار
عن الققمد و ا دت من هاا الق اعب كن ن ي،وقمد القزا انوين تو ابماذ داا ملكافحني
ال وات مباشرظ من واجو الدول ابماذ القداا القشريقوني واإلتارياني والقمناااوني وغ هاا مان القاداا
ال قال ااني ملن اام فق ااال القق ااايو وع ااول املقام ااني( )18و ك اان ن ي،و ااقمد الق ازا ااانوين ابم اااذ ااداا
ملكافحني الققايو مباشرظ من واجب ا اوضم و ن وا و رعوخ عواعاي وحلارعاي فقالاني ومنواقني
ملكافحني ال وات(.)19
خفاتات احلكم النظُمية انؤةية ىل الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
-66

شمب ها إخ ا اي اعكا الن ،موني املؤتيني إىل ال وات والققايو و عول املقام ني ما ي قآل

__________

( )18ا ا وني مناهمنني الققايو اجلزل األول.
( )19وا ا وني األما املقحدظ ملكافحني ال وات ال صب الثاين.
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()

القوام الن ،مق مم الو طني غ اخلاضقني ل ر ااني

(ب)

وجه القصور املقواريني واملؤعووني

( )

الو طني غ اخلاضقني ل ر ااني ال قمقم ا اجل اي ال اع ني من الشرملاي

(ت)

عد مل ايني زويد اخلدماي واملؤعواي القامني ابملوارت

(ها)

الق مو والقمووز ع ى املوقوى الجقماعق  -ال قصاتي

(و)

اإلفراط

اعبس واإليداع غ الطوعق

املؤعواي.

 -67وابلن ر إىل القة ني الدوريني والققاضديني اف إخ ا اي اعكا الن ،موني وال واات والققاايو
و عول املقام ني واصرت الن ر عن الققمد و ا ادت احملادت مان هاا القة اني كان ن ي،واقمد
القزا انوين تو ابماذ داا ملكافحني ال وات مباشرظ من واجو الدول ابماذ القداا القشريقوني
واإلتاريني والقمنااوني وغ ها من القداا ال قالني ملنم فقال الققايو وعول املقام ني( )20وملالك من
واجب ا اوضم و ن وا و رعوخ عواعاي وحلارعاي فقالني ومنوقني ملكافحني ال وات(.)21

خارسا -الصوصيات
 -68يعصموود انقوومر اخلوواص ويعووز ا اسووصناةا ىل ر حظاتووه واسووصنصاجاتها توصوويات جملووس
حقوق اإلنسان (القمار  )٢٥/٣٥وجلنصه اقسصشارية (A/HRC/28/73ا الفقمات )٥٥-٤7
فيما يصعلق ابلصأثن السليب للفساة على الصمصع حبقوق اإلنسانا ويصقدم ىل الدولا اسوصاابة
لقمار اجمللس ١٩/٣7ا ابلصوصيات الصالية هبدف تعزيز تدرهتا على كفالة الوتاية الفعالوة رو
الصعبيو وهن ر ملوموـ انعارلوة ةو العقوبوة القاسوية ةو ال نسوانية ةو انهينوة يف البيئوات
انصضمرة ر الفساةا وانساءلة الفعالة عنها.
الصاديق على الاكوك الدولية وتنفيبها
 -69ينبغ ووي ةن تعصم وود ال وودول و/ةو تا وودقا ةون حتفو و ا عل ووى اتفاتي ووة األر ووم انصح وودة
نكافح ووة الفس وواةا واتفاتي ووة رناهض ووة الصع ووبيو وبموتوكوهل ووا اقخصي وواري وس ووائم انعاه وودات
والاكوك القانونية هن انلزرة علوى الاوعيدي العواني واإلتليموي ذات الاولة مبنوع الفسواة
والصعووبيو وسوووء انعارلووة علووى الصوووا ا وينبغووي ةن تكفوول تنفيووبها الشووارل والفعووال يف مجيووع
األطم القانونية وانؤسسية الوطنية.
سياسات عدم الصسارح على اإلط ق بشأن الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
 -70ينبغي للدول ةن تعصمد وتنفب سياسات صاررة لعدم الصسوارح علوى اإلطو ق بشوأن
كل ر الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة يف مجيع فموع السولطة العاروة ورسوصوايهتاا ق رو
خو و ل اإلنف وواذ الا ووارم عل ووى رس ووصوى فو وماةى ان ووو فني واخل وودرات والعملي ووات فحس وووا
__________

( )20ا ا وني مناهمنني الققايو اجلزل األول.
( )21وا ا وني األما املقحدظ ملكافحني ال وات ال صب الثاين.
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بوول ةيض وا ر و خ و ل رووا توود يكووون رطلوووابا علووى الاووعيد النظُمووي ر و ج وماءات تاووحيحية
حامسة .وينبغي للدول عنود تيارهوا بوبلك ةن تنظوم علوى النحوو الواجوو يف األمنواط السوائدة
للصفاعوول السووبيب بووني الفسوواة والصعووبيو ةو سوووء انعارلووة .وينبغووي هلوواا عنوود حتديوود انسووؤولية
اجلنائية ع الضلوع يف الفساةا ةن تنظم على النحو الواجو يف موف اإلكما انخففوة مبوا
يف ذلك ر خ ل األخطار ةو الصهديدات ةو ةفعال الصعوبيو وسووء انعارلوة .وعو وة علوى
ذلكا ينبغي للدول ةن تكمول اإلجوماءات القمعيوة والصاوحيحية جبهووة اسوصباتية لضومان روا
يكفي ر الصمويل والصدريو والصاهيز للخدرات وانؤسسوات العاروةا وتشوايع ثقافوة عاروة
ر النزاهة الشخاية وانهنية يف مجيع اخلدرات العارة.
اإلةراج والصعميم انصباةل
 -71ينبغ ووي لل وودول ةن تس ووصبق ةر وواج سياس وواهتا وممارس وواهتا انصعلق ووة مبناهض ووة الصع ووبيو
وركافحوة الفسواة بطوومق رنهوا الصعمويم انصبوواةل .وهكوباا ينبغوي ةروواج رنوع الصعوبيو وسوووء
انعارلة باورة رنصظمة يف سياسات وممارسات ركافحة الفسواةا وينبغوي ةرواج رنوع الفسواة
باووورة رنهايووة يف سياسووات وممارسووات رناهضووة الصعووبيو .وهووبا يعووي ةيض وا علووى ةبس و
انسصوايت ةنه جيو ةن ميصثل ةي تدبن نكافحوة الفسواة ارصثواقا كوار ا حلظوم الصعوبيو وسووء
انعارلة انطلق وهن القابل للصقييدا والعكس صحيح .وع وة علوى ذلوكا ينبغوي ةن تصأكود
الدول ر ةن تماراهتا وسياساهتا وممارساهتا يف اجملاقت األخمى للحكم لو تسوبو ةو تمسو
ةو تسهما يف األحوال العاةيةا يف ةي بيئة تفضي ىل الفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة.
المصد واإلب غ انسصق ن
 -72ينبغي ةن تنشئ الدول وتديم آليات رتابة ورساءلة رزوةة ابنوارة الكافية ورسوصقلة
متاروا تكووون رعنيووة مبنووع الفسوواة والصعووبيو ةو سوووء انعارلووة مبووا يف ذلووكا علووى سووبيل الووبكم
ق احلاووما تلووك انناوووص عليهووا يف انوواةتني  ٦و ٣٦ر و اتفاتيووة األرووم انصحوودة نكافحووة
الفساةا واناةتني  ٢و ١٦ر اتفاتية رناهضة الصعبيو ابقترتان رع اناةة  ٣ر بموتوكوهلا
اقخصياري .وخب ف را هو رناوص عليه ابلفعل يف تانون انعاهداتا ينبغي ةن تكون هب
اآلليووات َّ
ممكنووة ر و اجلهووات الممسيووة ر و اقملووط ع بمصوود شووارل وحتقيقووات اسووصباتية ور و
اإلب غ علنا ع نصائاها؛ ور رفع الدعاوى القضائية الوطنية والدولية وهنها ر عمليات
انساءلةا واإلشماف عليهوا واإلسوهام فيهوا؛ ورو تبواةل انعلوروات والصعواون فيموا بينهوا بغيوة
الكشف ع ةفعوال ةو ةمنواط الفسواة والصعوبيو ةو سووء انعارلوة احملودةة السوياقا ابلصنسويق
حسووو اقتصضوواء رووع انؤسسووة الوطنيووة حلقوووق اإلنسووان .وابإلملووافة ىل اآلليووات انكلفووة
رمسيواا ينبغووي للوودول ةن توووفم بيئووة شووفافة ورأرونووة مت ّكو رو رصوود ةنشووطة المصوود واإلبو غ
والدعوة اليت متارسها رنظمات اجملصمع اندين وانودافعون عو حقووق اإلنسوان وانبلغوون عو
انخالف وواتا وحتمو ووي ه ووب األنشو ووطةا وتكف وول وصو وووهلم ةون ع ووائق ىل ف و وماةى الشو ووهوة ةو
الضحااي ةو ةتارهبم.
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السياتات انعمملة على حنو خاص للفساة والصعبيو ةو سوء انعارلة
 -73عند تمسي السياسات وانمارسوات الشوارلة نكافحوة الفسواة ورناهضوة الصعوبيوا
ينبغي ةن تمكز اجلهات صاحبة انالحة ر الودول وآليوات المصود واجملصموع انودين جهوةهوا
ابلصحديد على السياتات انعمملة على حنو خاص للفساة والصعبيو ةو سوء انعارلةا مبا يف
ذلك را يلي:
اسووصخدام القوووة خووارج طووار اقحصاووا والسوولطات القس ومية األخوومى ر و
()
جانووو رووو في الدولووة ةو شوومكات األر و اخلاصووةا علووى سووبيل انثووال فيمووا يصعلووق بعمليووات
الصوتيف وتفصيش اننا ل والصعارل رع احلشوة ونقاط الصفصيش والمتابة على اهلامة؛
(ب) األشو و ووخاص احملمورو و ووون ر و و و ح و و وميصهم ةو انوةعو و ووون يف انؤسسو و ووات ةون
روووافقصهم احلوومة وانسووصننةا علووى سووبيل انثووالا يف السوواون ةو خمووافم الشوومطةا ةو الثكنووات
العسكميةا ةو انخيمات ةو ان جئ انغلقةا ةو رماكز اهلامةا ةو ةور األيصاما ةو رسصشفيات
األرماض النفسيةا ةو رماكز المعاية اقجصماعيةا ةو ةي ركان آخم مماثل؛
( ) السياس ووات واإلجو وماءات وانمارس ووات انصعلق ووة ابللا وووء واهلا وومة ورماتب ووة
احلدوةا مبا يف ذلك رعارلة انهاجمي هون النظواريني و وموف رعيشوصهما وتطبيوق ربودة عودم
اإلعاةة القسمية فيما يصعلق خبطم الصعمض للصعبيو وسوء انعارلة؛
تارووة العوودلا مبووا يف ذلووك القومارات انصعلقووة ابحلمرووان رو احلميووة واإليووداع
(ت)
القسمي يف انؤسسات؛ وبدء الصحقيقوات يف روزاعم الصعوبيو ةو سووء انعارلوة والفسواة ذي
الاوولةا وتعليووق هووب الصحقيقووات و ا هووا؛ واسووصاواـ األشووخاص يف الصحقيقووات؛ وتوووفن
سبل اقنصااف و عاةة الصأهيل للناجني ر الصعبيو وسوء انعارلة؛
(ها) محايووة األشووخاص ر و الفسوواة والعنووف والرتهيووو واإليووباء الووبي تمتكبووه
ةو حتمض عليه ةو تيسوم األطوماف الفاعلوة رو الشومكاتا ةو شومكات األرو ا ةو اننظموات
اإلجماريةا ةو اجلهات الفاعلة األخمى ر هن الدول؛
(و) محاي ووة ممثل ووي اجملصم ووع ان وودين وان وودافعني عو و حق وووق اإلنس ووان وانعارمل ووني
السياسيني وانبلغني ع انخالفات والشهوة وملوحااي الفسواة ةو انصهاكوات حقووق اإلنسوان
ر العنف والرتهيو واألعمال اقنصقارية؛
(خ) السياسو ووات واإلج و وماءات وانمارسو ووات الو وويت تو ووؤثم يف انعارلو ووة والظو ووموف
انعيشو ووية واحلق و وووق والواجب و ووات اخلاص و ووة ابألتليو ووات وهنه و ووا رو و و األش و ووخاص ةو الفئ و ووات
ةو اجملصمعو ووات احملليو ووة انعمملو ووة لإلتاو وواء اقجصمو وواعي والصهمو وويش والصمييو ووز علو ووى انسو ووصوى
اقجصماعي  -اقتصااةي بسبو عوارل رثل اقنصماء العمتي ةو الديي ةو انصعلق ابلسكان
األصوولينيا ةو الوملووع اقجصموواعي ةو انصعلووق ابهلاوومةا ةو نوووع اجلوونسا ةو انيوول اجلنسوويا
ةو العمما ةو اإلعاتة؛
( ) صياهة واعصماة وتنفيب وتفسن القوانني انصعلقة أبي مما هوو روبكور ةعو ا
مبا يف ذلك ةي ةنشطة ملغ ُمتارس يف هبا الادة.

GE.19-00675

25

A/HRC/40/59

اجلهوة العابمة للحدوة الوطنية
 -74ابلنظم ىل الطابع العابم للحدوة الوطنية انصزايد لألنشطة وانعوار ت الويت تضوطلع
هبا الدول واننظمات الدولية والشمكات انصعدةة اجلنسيات وهنها ر اجلهات الفاعلوة رو
هن الدولا وردى وصول هب األنشطة وانعار ت واآلاثر انرتتبة عليهاا ينبغوي للودول ةن
تصعوواون علووى الاووعيد الوودو علووى كفالووة وملووع سياسووات وممارسووات فعالووة ر و ةجوول رنووع
الفسوواة والصع وبيو ةو سوووء انعارلووة والقضوواء عليهم وا .ويظوول ةي تبوواةل ةو للمعلورووات
ةو تسليم ينفب يف هبا السياق رمهونا بشمط اقسصبعاة الوبي ظظوم اسوصخدام ةي رعلوروات
جيمي احلاول عليها ع طميق الصعبيو ةو سوء انعارلة بوصفها ةةلة()22ا فض ا عو حظوم
اإلعاةة القسمية ىل حيث يوجد خطم حقيقي ابلصعمض للصعبيو ةو سووء انعارلوة()23ا وهوو
را ميك ثباته ابألةلة على خفاتات احلكم النظُمية والفسات(.)24
ةوجه الصآ ر ةاخل األرم انصحدة
 -75ينبغي لوكاقت األرم انصحدة وآلياهتاا وعلوى األخو ركصوو األروم انصحودة انعوي
ابنخوودرات واجلمميووةا ورفوملووية حقوووق اإلنسووانا وجلنووة رناهضووة الصعووبيوا واللانووة الفمعيووة
ننع الصعبيوا وصندوق األرم انصحدة للصربعوات لضوحااي الصعوبيوا فضو ا عو اإلجوماءات
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسانا مبا يف ذلك وقيوة انقومر اخلواصا ةن تبحوث ابنصظوام الصفاعول
بني الفساة وانصهاكات حقوق اإلنسانا مبا فيها الصعبيو وسوء انعارلةا يف كل ر تقاريمها
ذات الاولةا وينبغووي ةن تعوز تبوواةل اآلراء والصنسوويق والصعواون فيمووا بينهووا هبودف تعزيووز فهووم
شووارل يف مجيووع ةحنوواء األرووم انصحوودة لألسووباـ اجلبريووة انشوورتكة والصفوواع ت السووببية بووني
الفساة وانصهاكات حقوق اإلنسانا وألكثم الصدابن فعالية ننع هبا اقعصوداء والقضواء عليوه
(A/HRC/28/73ا الفقمات .)٥٥-٥١
جملس حقوق اإلنسان
 -76يعصموود انقوومر اخلوواص علووى وجووه الصحديوود توصووييت اللانووة اقسصشووارية أبن ينشووئ
جملووس حقوووق اإلنسووان وقيووة رواملوويعية إلج وماء خوواص (ةي رقوومر خوواص ةو خبوون رسووصقل
ةو فميووق عاروول) يُكلووف ببحووث الع تووات السووببية بووني الفسوواة وانصهاكووات حقوووق اإلنسووانا
وأبن يدرج النظم يف هب انسألة صماحة يف كل ر اقسصعماض الدوري الشارل و جوماءات
الشكاوى الصابعة للمالس (A/HRC/28/73ا الفقمات .)٥٤-٥٢

__________

( )22ا ا وني مناهمنني الققايو املاتظ .15
( )23املرجم ن وه املاتظ .3
(Law School, The Corruption and )24
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