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 مقدمة

المنتشر في كافة المؤسسات المنوط بها الفساد غير أن دولة، كل واجب أصيل على اإلنسان حقوق  وإعمالحماية ورعاية إن 
 . اإلنسانالحقيقي لحقوق اإلعمال تحقيق من  هذا الواجب، ومنعهابها من قيام ،حد كبيروإلى  ،حدإعمال هذه الحقوق 

حقوق إعمال المبادئ المشتركة بين هدف إلى  ،ومجاالت الفساداإلنسان مجاالت حقوق قد أشار العديد من المختصين في و 
حقوق إعمال بين  وهدف مكافحة الفساد، والتي تدفع كذلك باتجاه تعميق العمل على خلق حالة من التوازن المنشوداإلنسان 

الشفافية والمساءلة أن كمبدأ الشفافية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، ومبدأ المشاركة. فضال عن  ،ومكافحة الفسادإلنسان ا
عنصر جوهري لنجاح استراتيجيات أيضا ، وهما اإلنسانمبدآن من المبادئ الرئيسية لنهج التنمية الذي يرتكز على حقوق 

 مكافحة الفساد.

الناجمة عن اإلنسان انتهاكات حقوق  األولالجانب  والفساد من جانبين:اإلنسان حقوق  العالقة بين كما تظهر أهمية دراسة
 واإلجراءاتالناجمة عن التدابير اإلنسان خالفه، والجانب الثاني، انتهاكات حقوق أو التعليم أو في قطاع الصحة  فعل الفساد

خلق توازن بين تدابير مكافحة الفساد وحقوق إلى  الحاجةفإن ساد، مكافحة الفإلى  رغم الحاجةف المتخذة لمكافحة الفساد.
لدى  ،السابقفي  الذي لم يكن معهودااألمر هذا  ،ومكافحة الفساداإلنسان مراجعة العالقة بين حقوق إلى  دفع ،اإلنسان

الفساد في هذا  مكافحةمن شأن أن سيما  ، والاإلنسانالمتعلقة بحقوق واإلعالنات وضع المؤسسات الدولية لالتفاقيات 
اإلنسان الدولة من إعمال حقوق وإلى تمكين مستوى الحق المقدم لإلنسان،  تحسينإلى  تؤدي بالنتيجة أن ،ذاك أو الجانب
إلى  انحيألت في كثير من اأد   ،. غير أن اتخاذ تدابير مشددة في مكافحة الفسادممكن وتقديمها بأعلى مستوى  ،المختلفة

أصبحت العديد من القوانين الخاصة ، و إطار قانونيف بغل  هذه التجاوزات ت  وأصبحت ، اإلنسان حقوق لة تجاوز أجهزة الدول
بشأن التي انضمت لها الدولة  ،قد ال تنسجم مع المواثيق الدولية تتضمن نصوصا  األموال، مكافحة غسيل أو  ،بمكافحة الفساد

 ر فيها.الدستو مع أو  ،وحرياته العامة المختلفة ،اإلنسانحقوق 

وعدم اتفاق جزء منها مع المعايير الدولية  ،حول موضوع التدابير المتخذة لمكافحة الفساد ،السجالت الكثيرةأعقاب وفي 
 ،تكليف اللجنة االستشارية التابعة لهإلى  ،3102ام عالفي  في األمم المتحدةاإلنسان مجلس حقوق ، فقد عمد اإلنسانلحقوق 
في الدورة التالية المنعقدة في العام  ، بحيث يقدم هذا التقريراإلنسانالفساد على التمتع بحقوق تقرير بحثي حول آثار  وضعب

في العام للتقرير النهائية  صيغةال ، وتقديم3102غير النهائية في العام بصيغته  تقديم هذا التقريربالفعل وقد تم  . 3102
3102. 

اإلنسان يتمتع بها أن وتأثيراته العميقة على مستوى الحقوق التي ينبغي  ،عبأهمية هذا الموضو  ئتينالهيمن قناعة  وانطالقا  
ن التعاون على ما أجل من مشتركة ا على مذكرة تفاهم مالفلسطيني، ومن توقيعه اإلنسان لحقوق إعمالها الدولة من ي مك 
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، الذكرآنف اإلنسان ير مجلس حقوق جاء في تقر  الفساد المختلفة التي قد تمس بهذه الحقوق، ومماأوجه المختلفة ومكافحة 
 بالفساد وبإجراءات مكافحته. اإلنسان دراسة حول عالقة حقوق إعداد  3102في خطتها للعام  تانالهيئفقد وضعت 

بين مراجعة العالقة لى أيضا إ الدراسةتهدف هذه والفساد، اإلنسان التعريف والتوعية بعمق العالقة بين حقوق إلى  وباإلضافة
الفساد، ومدى  ومكافحة اإلنسانحماية حقوق ل الهيئتينحجم التعاون بين على ، والتعرف ومكافحة الفسادنسان اإلحقوق 
باتجاه تحقيق التوازن المنشود بين  ومكافحة الفساد( في خطط هاتين المؤسستيناإلنسان هذين الموضوعين )حقوق  إدماج

تتحدث األولى في جزئيتين: موضوعها عالج الدراسة وت  .جراء ذلكن اإلنساانتهاكات بشأن حقوق إيقاع عدم و مكافحة الفساد 
العام لعالقة حقوق اإلطار على المستوى الدولي، حيث سيتم الحديث فيها عن اإلنسان عن العالقة بين الفساد وحقوق 

ثر الفساد أم التركيز على كما سيت بحقوقه المختلفة. اإلنسان بالفساد، وتأثيرات الفساد على مستوى تمتع بشكل عام اإلنسان 
العالقة بين تتحدث عن ، فالجزئية الثانيةما أ مستوى من الصحة يمكن بلوغه.أعلى وهو حقه في  ،اإلنسانعلى أحد حقوق 
خطط أو  ،كالخطط الوطنية لمكافحة الفساد ،على المستوى الوطني في التشريعات، وفي الممارساتاإلنسان الفساد وحقوق 

 .هيئتينالتعاون المشترك بين والاإلنسان حقوق 

موال و"تمويل أللمكافحة غسل اأو  ،من ممارسة دور رقابي بشأن التدابير المتخذة لمكافحة الفساداإلنسان تمكين وفي إطار 
اإلنسان رفاق تقرير مجلس حقوق إ ئتانالهي ارتأت وبهدف إطالع المواطن على ما يناقش في هذا الصدد،  ".اإلرهاب

 . من جهة أخرى  وحداثته من جهة، ألهميته اية هذا التقريرالمذكور في نه
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 بمكافحة الفساد على المستوى الدولياإلنسان عالقة حقوق  :األول الفصل
سوف نركز في هذا الفصل على  ،على المستوى الدولياإلنسان من أجل تعميق فكرة العالقة الهامة بين الفساد وحقوق 

عرض صور الفساد التي قد تمس بحق يتم ، الجزئية الثانية وفي. العام لهذه العالقةإلطار احول  األولىالجزئية جزئيتين، 
 مستوى من الصحة يمكن بلوغه.أعلى في اإلنسان 

 

 الفسادو اإلنسان بين حقوق عالقة العام للاإلطار : األول المبحث
 والمقاربة ،الفساد ومفهوم ،اإلنسان حقوق  وممفه عن يستدعي الحديث ،والفساد اإلنسانالعام للعالقة بين حقوق اإلطار  إن

 العالقة، هذه مراجعة في المتحدة األمم به قامت الذي والدور المختلفة، جوانبه في اإلنسان حقوق  على الفساد ثرأو  بينهما،
 إلىافة إض المؤسسات، هذه الختصاصات باريس" المبينة بحسب "مبادئ الفساد لمكافحة الوطنية بالمؤسسات المنوط والدور

 .اإلنسان لحقوق  الدولية المعايير وبين بينها الموازنة وتحديات ،الفساد مكافحة الحديث عن تدابير

 اإلنسانمفهوم الفساد ومفهوم حقوق : أوالا 
ومفهوم  ،والفساد، نعرض في البداية للمقصود بمفهوم "الفساد"اإلنسان العام للعالقة بين حقوق اإلطار الحديث عن إطار في 
 لما يلي: وفقا   ،"اإلنسانوق "حق

 مفهوم الفساد .0
وأصبح أي بطل  ،ففسد الشيء هو البطالن، ، والفساد لغة  هو من الفعل "فسد"، وهو ضد الفعل "صلح" ،"الفساد" في اللغة
أما  . به، ونقيضه الصالح وخروج الشيء عن كونه منتفعا   ،العطب والتلفأيضا  ويقصد بالفساد في اللغة  . غير صالح

من األفراد التي يمارسها األعمال أو  الكسب الخاص،أجل الوظيفة من أو  استعمال السلطةإساءة به في قصد  ،صطالحا  ا
نه "سوء أعلى  ،وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد  1.وتعود بالنفع والفائدة على الموظف العام ،خارج الجهاز الحكومي

حد إلى  واسع النطاق بأنهلتحقيق مكاسب خاصة"، ويتسم هذا التعريف من ناحية  استعمال المرء للسلطة التي اؤتمن عليها
فإن القانون الجنائي التي تحدد جرائم معينة، أحكام وعلى النقيض من  ات المختلفة. يعريضة من السلوكقائمة ويشمل  ،ما
 2من غيره من التعريفات. انفتاحا  أكثر التعريف يعتبر  اهذ

                                                           
داري على إلتداعيات ظاهرة الفساد المالي وا. وأحمد كاظم وأسامة خلف، 01(، ص 3101نشر والتوزيع، ، )عمان: دار وائل للالفساد اإلداري بالل السكارنة،  1

"التعريف بالفساد وصوره من . وهبة الزحيلي، ورقة بعنوان 011(، ص3103، 32، )العراق: مجلة كلية التربية للبنات، المجلد نسان في العراقإل حقوق ا
 .02(، ص 3112، )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، ة الفسادالوجهة الشرعية" ضمن كتاب مكافح

، )جنيف: مجلس حقوق نسانإلعن مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق ا ،نسان المرحليإلتقرير اللجنة االستشارية التابعة لمجلس حقوق ا 2

 (.0234اإلنسان، الدورة السادسة والعشرون، 
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الوظائف العامة من خالل الرشوة والمحاباة"، أداء تدمير النزاهة في  أو الفساد بأنه "انحرافاإلنجليزي أكسفورد ف معجم وعر  
صندوق النقد الدولي فيعرف الفساد على أما استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص"، إساءة "أنه فه البنك الدولي على ويعر  
لمجموعة ذات عالقة أو  ستنتاج الفوائد من السلوك لشخ  واحدالطويلة المتعمدة التي تهدف الاأليدي "عالقة أنه 

 3".باآلخرين

 اإلنسانمفهوم حقوق  .6
دها. يتقيأحد ، ال يستطيع طبيعيا   بوصفها حقا   باإلنسانالحقوق اللصيقة أنها اإلنسان التعريفات للمقصود بحقوق إن أبرز 
فرع خاص من "بأنه اإلنسان المقصود بحقوق  ،اإلنسانق لحقو العالمي اإلعالن صائغي أحد كاسان  رينيهالفقيه ويعرف 

تحديد الحقوق باإلنسانية وفق مقتضيات الكرامة األشخاص العالقات القائمة بين يخت  بدراسة فروع العلوم االجتماعية 
 4."إنسانيشخصية كل كائن زدهار ال الضروريةرخ  وال

حقوق ن أإلى  ،مم المتحدةألفي ااإلنسان السامي لحقوق  مكتب المفوض شارأ ،اإلنسانريفه للمقصود بحقوق وفي تع
أصلهم الوطني أو أو  نوع جنسهم،أو  مكان إقامتهم،أو  تهم،الة في جميع البشر، مهما كانت جنسيحقوق متأص   ،اإلنسان

وغير قابلة  ،وعالمية ،ومتآزرة ،وجميع هذه الحقوق مترابطة العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. 
ن شأن تحسين أحد الحقوق أن ييسر االرتقاء بالحقوق األخرى. وبالمثل، فإن الحرمان من أحد ، ومأو التصرف للتجزئة

باحترام حقوق  ،بموجب القانون الدولي ،تتحمل الدول بالتزامات وواجبات. كما ى الحقوق يؤثر بشكل سلبي على الحقوق األخر 
أنه يتوجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق  ،. ويعني االلتزام باالحتراماإلنسان وحمايتها والوفاء بها
يتطلب من الدول أن تحمي األفراد والجماعات من انتهاكات  ،بحماية حقوق اإلنسان التمتع. وااللتزام اإلنسان أو تقلي  هذا

ر التمتع بحقوق على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسي حقوق اإلنسان. وااللتزام بالوفاء بحقوق اإلنسان يعني أنه يتوجب
 5اإلنسان األساسية.

وهي الحقوق المدنية  األول،الجيل  إلىعملية تصنيف هذه الحقوق إليه بحسب ما خلصت اإلنسان حقوق ت صن ف و 
وحقوق  . المشاركة السياسية ه في، وحق  ه في محاكمة عادلةه في سالمته الجسدية، وحق  وحق   ،ه في الحياةكحق   ،والسياسية
والحق في  ،والحق في التعليم ،كالحق في العمل ،وهي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الجيل الثانيمن اإلنسان 
 والحق في بيئة نظيفة. ،كالحق في التنمية ،الجيل الثالثمن اإلنسان وحقوق  والحق في السكن.  ،الصحة

                                                           
، )العراق: مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية دراسة حالة العراق-المدني في مكافحة ظاهرة الفساد دور مؤسسات المجتمعء الدين نوري، إسراء عال 3

 .164(، ص 0222، 6والسياسية، العدد 
 .322، ص مرجع سابقأحمد كاظم وأسامة خلف،  4
على الموقع اإللكتروني للمكتب  0236ران حزي 34مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، منشور بتاريخ  5

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 

 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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عن النهج  ،لوظيفتهأدائه انحراف الموظف العام في أن ( هو اإلنسانين التعريفين )الفساد وحقوق من هذاستقاؤه وما يمكن 
أو في التعليم اإلنسان وفي نفس الوقت ينتهك حق  ،يخلق حالة من الفسادأن من شأنه  ،بإرادتهيقوم به أن الذي يجب 
حاالت الفساد وإن قد تعتبر من قبيل الفساد،  ،في المجملاإلنسان وبالتالي، فإن انتهاكات حقوق  غيرها.أو العمل أو الصحة 
 من الحصول على حقوقه المختلفة.اإلنسان حرمان إلى  تؤديأن من شأنها 

 اإلنسانحقوق  بين الفساد وانتهاكات : المقاربةثانياا 
وكلمة  السابق،في ية والوطنية في ثقافة وعمل المؤسسات الدول لم يكن معهودا   ،والفساداإلنسان ن الربط بين انتهاكات حقوق إ

مم المتحدة وصندوق النقد في نهايات تسعينيات القرن العشرين، وكانت هذه الكلمة من ألاأروقة سمع في تكد ت   الفساد لم
ن بعض إعمال والمشاريع الكبرى، حتى ألمن الرشوة ينشط ا ن قليال  أ ون يعتقد واكانمن الناس ن الكثير إبل ، المحرمات
ولم يربط موال التي تدفع رشوة للمسؤولين في دول العالم الثالث. ألوروبية كانت تخصم من الضرائب المستحقة، األالدول ا

ن وصل الفساد مستويات غير أبدايات القرن الواحد والعشرين، وبعد  إال في ،البنك الدولي بين الحوكمة الرشيدة والفساد
في  . وبالتالي، فإن الجو الذي كان سائدا  أهدافهاع التنمية في تحقيق مسبوقة، واتضحت العالقة بينه وبين نجاعة مشاري

 ،اإلنسانالعالمي لحقوق اإلعالن روقة الدولية هو ما يفسر بشكل جزئي، عدم ظهور مصطلح "الفساد" بشكل مباشر في ألا
 6االجتماعية والثقافية.والحقوق االقتصادية و  ،وفي العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية

المدني  في المؤتمر الدولي الحاشد لمنظمات المجتمع ،مرة بشكل واضح ألوللدى المجتمع المدني ظهرت هذه المقاربة كما 
عن  ،، حيث تم تخصي  جلسة كاملة3111 العاممن  الذي عقد في شهر تشرين األول ،العاملة في مجال مكافحة الفساد

، بعد استشراء ظاهرة الفساد والفساداإلنسان مقاربة بين حقوق بدأت عملية ال وقدساد وحقوق اإلنسان. العالقة بين مكافحة الف
مع بدايات القرن الواحد  المختلفةاإلنسان حقوق إعمال في  الواجبات المنوطة بالدولركان الدولة، وتأثيره على مختلف أفي 

 7.والعشرين

المتحدة بشأن تدابير األمم مؤتمر  ،على المستوى الدوليوالفساد اإلنسان قوق ن الخطوات الهامة في مجال الربط بين حوم
العاصمة وعقد في  ،21/3112اإلنسان بقرار لجنة حقوق  ظم عمال  الذي ن   ،اإلنسانساد والحكم الرشيد وحقوق مكافحة الف
الفساد السلبية على آثار على  ،رجلسات هذا المؤتمإحدى زت ، وقد رك  3112تشرين الثاني  9و 1وارسو يومي البولندية 
وتهيئة بيئة مساعدة على تعزيز تلك  ،اإلنسانتحديد دور تدابير مكافحة الفساد في حماية حقوق إلى  وسعت ،اإلنسانحقوق 

                                                           
"الفساد وحقوق اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقالة بعنوان المفوض العام لحقوق اإلنسان في األردن، ورئيس الفريق الدولي المخص  للتفاوض بشأن  6

 32، تاريخ زيارة الموقع 3111 األولكانون  02بتاريخ  http://alghad.comردنية أللكتروني لصحيفة الغد اإل، منشورة على الموقع امقاربة جديدة" اإلنسان
 .0236يران حز
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بدأت قبل  األوروبي،وجهود االتحاد  ،المتحدةاألمم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كجهود أن فعلى الرغم من   8الحقوق.
أن يرى البعض إذ  والفساد تأخرت ولم ترافقها،اإلنسان الربط بين حقوق أهمية ن بلورة مسألة أ إالات من ذلك التاريخ، سنو 

س التي تدر   منظمة الشفافية الدوليةإن ، حتى 3112و 3112عامي في  تظهر إاللم والفساد اإلنسان المقاربة بين حقوق 
الجهود الدولية في هذا  وأحدث أهمومن   9بدرجة مناسبة من الجدية.ألمر الم تعالج هذا  ،الفساد في مجاالت متخصصة

المقدم اإلنسان بحقوق  السلبية للفساد على التمتعاآلثار النهائي المتعلق بموضوع اإلنسان تقرير مجلس حقوق  الشأن،
 .3102العام  للمجلس في

وعندما ينتهك   .اآلخرينليه من واجبات، قد يكون انتهك حقوق لم يلتزم بما ع وإذاعليه واجبات، فإن  ا ،لإلنسان حقوقأن كما 
من خالل  ،ويديم التمييز وعدم المساواة  ،اإلنسانفالفساد ينتهك حقوق  حالة من الفساد.أحدث يكون قد اآلخرين، حقوق 
الفساد ال أن  كما قدرة الحكومة على الوفاء بالحقوق، ومن ثم تآكل ثقة الناس بالحكومة. وإضعافالمؤسسات، إضعاف 

يشمل كذلك الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في  وإنمايقتصر وجوده على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ي الوظيفة من خالل تول   ،والحق في المشاركة السياسية ،والحق في محاكمة عادلة ،والحق في السالمة الجسدية ،الحياة
 10.والترشح واالنتخاب ،العامة

 اإلنسانعلى حقوق ر الفساد أث: ثالثاا 
على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أوضح ثره بشكل أورغم ظهور  .اإلنسانكافة حقوق على الفساد ثر أينعكس 
حصل ال يأ، ومن واجبه التمتع بالحق في التعليماإلنسان حق  نم ،ثال  مفالحقوق المدنية والسياسية كذلك. ل و يطنه قد أ إال

بعد و  ،رغم عدم استحقاقهمنحة دراسية خارج البالد ، كما لو حصل على تعليميةالاآلخرين على هذا الحق بانتهاكه لحقوق 
تعيين الموظفين في مجال التعليم، وقد يحدث إجراءات قد يحدث الفساد في كافة  ،خرآوفي مثال . نموظفيال ألحددفعه رشوة 

األمثلة هذه  لسبب غير عادل.  ،على من غيره من الطلبةأ درجات  ا  معلم الذي يمنح طالبمن ال ،الفساد في الحق في التعليم
 المس بهذا الحق. إلى  ن يقع في الحق في التعليم، ويؤديأالتي قد تعطي صورة عن الفساد الذي يمكن  ،وغيرها الكثير

                                                           
ن المقدم في الدورة الثامنة والعشري نسانإلعن مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق ا تابعة لمجلس حقوق اإلنسان النهائياللجنة االستشارية التقرير  8

 .6، ص 3102كانون الثاني  2المنعقدة في 
"الفساد وحقوق لي المخص  للتفاوض بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقالة بعنوان المفوض العام لحقوق اإلنسان في األردن، ورئيس الفريق الدو  9

قع ، تاريخ زيارة المو 3111ول ألكانون ا 02بتاريخ  http://alghad.comردنية أللكتروني لصحيفة الغد اإل، منشورة على الموقع انسان: مقاربة جديدة"إل ا
 .0236يران حز 32

، )الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية في جامعة زيان نسان في الجزائر بين استراتيجية التمكين ورهان مكافحة الفسادإلحقوق افوزية بن عثمان،  10

الفساد بالل خلف السكارنة،   ./http://mandumah.com" المنظومة. منشورة على الموقع اإللكتروني لدار "362(، ص 0232عاشور بالجلفة، 

 .142 - 112(، ص 0233، )األردن: دار وائل للنشر والتوزيع، اإلداري

http://alghad.com/
http://mandumah.com/
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فحسب  دة في تفتيش مؤسسات العمل. عمل موحإجراءات في العمل، فال يتم تطبيق اإلنسان كما قد يمس الفساد بحق 
بالتأكد من تطبيق المؤسسات الخاصة للشروط التي ين  عليها  ،جهزة التفتيش في وزارة العملأن تقوم أالقانون، يتوجب 

عالقته بصاحب المؤسسة،  نتيجة ،و تلكأوجه المخالفة في هذه المؤسسة أقانون العمل، فعندما ال يقوم مفتش العمل ببيان 
 جريمة الفساد.إلى  ن ترقىأالتي يمكن  ،ن يوقع حالة من انتهاك للحق في العملأشأن ذلك  ن منإف

 .األخرى  ماعيةاالقتصادية واالجت بالنسبة للحقوق  ،وهذا ما يحدث بالفعل

عندما و لسلع والخدمات وجودتها، التالعب في مواصفات اللحق في الحياة، عندما يتم  تهديدا  الفساد من جانب آخر، قد يشكل 
 ،الرقابة على خدمة الكهرباءتتم و ال أالرقابة على مواصفات البناء، تتم و عندما ال أ ،اإلنسانيتم تسويق سلع ضارة بصحة 

و عندما تصمت الجهات الطبية العسكرية عن أ 11،ألسباب غير عادلةإنسان خطاء طبية بحق أمن يوقع مساءلة تتم أو ال 
إلى  ها الطبية، وال تشير في تقارير العسكرية التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية حدى المؤسساتإحالة وفاة وقعت في 

 12جل السماح بدفن نفايات سامة في منطقة سكنية.أحقيقة الواقع بدقة، أو عندما يتم رشوة المسؤولين من 

وتزوير  ،والمقاعد البرلمانية صحاب المراكز العموميةأجراء فساد  ،وقد يؤثر الفساد في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
فشل المؤسسات الرسمية في إلى  السياسية، ما يؤدياألحزاب ، والفساد في تمويل من مسؤولاألصوات و شراء أ االنتخابات
 13.اإلنسانالقرارات التي تخدم حقوق اتخاذ 

انتهاك الحق في إلى  ، وقد يؤديةالنيابة العامة، وضباط الشرطو ء، القضاو الفساد قد يطال مجال سيادة القانون، ن أكما 
المحرومة من مكانية وصول الفئات إض يقو  في محاكمة عادلة، و اإلنسان مام القانون والقضاء، وانتهاك حق أالمساواة 

من أو قيام ضابط أكمثل رشوة القاضي لكي يحكم لصالح الراشي،   14من العقاب.اإلفالت ثقافة  العدالة، ويسهم في خلق
خبار أو رشوة صحفي لحجب أو نشر أ، معنهاإلفراج جل أعلى غير وجه شرعي، لكي يطلب رشوة من  شخاصأ باعتقال

 15معينة مضللة.

كان الحق الذي يطوله هذا أيما اإلنسان ينتهك حق أن من شأنه  ،عدم التمييزانتهاك الفساد لمبدأ المساواة و وفي العموم، فإن 
 16. سياسيةال وأمدنية الو أ جتماعيةالو اأقتصادية االحقوق كال، التمييز

                                                           
 المرجع السابق. 11
 .3101افية(، منشور في "كتاب ضد الفساد"، )الكويت: جمعية الشف "،اإلنسان"العالقة بين مكافحة الفساد وحقوق  غانم النجار، بحث بعنوان 12
 المرجع السابق. 13
  .342، ص مرجع سابقفوزية بن عثمان،  14
 غانم النجار، مرجع سابق. 15

 المرجع السابق. 16



 

11 

 

 ،يمكن إقامة ِصلة بين حقوق اإلنسان والفساده نأ ،3102العام في اإلنسان وضح تقرير صادر عن مجلس حقوق أوقد 
انتهاك حقوق اإلنسان بسبب  )ب(إلنسان بسبب فعل من أفعال الفساد، وانتهاك لحقوق ا)أ(  :17بطريقتين مختلفتين هما
وبالطبع دون  اإلنسان،ن كان هذا التقرير يركز في بحثه على آثار الفساد المباشرة على حقوق إو   تدابير مكافحة الفساد.

 .ذا طبقت الدعوى الجنائيةإسيما  الناتجة عن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، والاإلنسان المؤثرة على حقوق إهمال اآلثار 

 وحداثته، على المستوى الرسمي العالمي ،فسادوالاإلنسان قة بين حقوق الكبيرة لهذا التقرير في توضيح العال لألهمية ونظرا  
 :هذا التقرير ما تضمنهم ا  بعضنسرد سوف 

 "  ويحدث في سياقات متعددة، يكاد يكون من المستحيل تحديد جميع حقوق  ،عديدة ى في صورلما كان الفساد يتجل
األمثلة: إذا كان الفساد موجودا  في قطاع التعليم، فإن  وفيما يلي بعض اإلنسان التي يمكن أن تنتهك بسبب الفساد. 

والحق في  ،المحاكمإلى  كان الفساد موجودا  في القضاء، فإن الحق في اللجوء وإذا الحق في التعليم يمكن أن ينتهك. 
عي، فإن الحق وإذا كان الفساد موجودا  في قطاع الصحة أو في قطاع الرفاه االجتما يمكن أن ينتهكا.  ،محاكمة عادلة

وعالوة على ذلك، فإن مبدأ عدم  . يمكن أن ينتهكا )وهكذا( ،الغذاءأو الحق في  ،في الحصول على الخدمات الطبية
َو شخصا  لينال معاملة تفضيلية ،التمييز يمكن أن يتأثر إذا لم يكن أمام المرء بد أو للحصول على خدمة  ،إال أن يرش 

 ."يمكن أن ينتهك بالرشوة قوق اإلنسان الويندر أن تجد حقا  من ح عمومية. 

 "فقد أوضحت الردود أن   وردت من مختلف الجهات ذات المصلحة. 18وهذا الرأي تؤيده ردود عديدة على االستبيان
عريضة من حقوق اإلنسان التي يمكن انتهاكها بسبب قائمة وذكرت  للفساد أثرا  سلبيا  على التمتع بحقوق اإلنسان. 

والحق  ،والحق في السكن ،والحق في الغذاء ،تشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية، كالحق في العملوهي  الرشوة. 
والحق في الخدمات العمومية، والحق في التنمية، ومبدأ عدم التمييز، والحقوق المدنية  ،والحق في التعليم ،في الصحة

ويوضح هذا االستعراض الطرح آنف  شأن العام. والحق في المشاركة في ال ،والسياسية، كالحق في محاكمة عادلة
اه أن كل حق من حقوق اإلنسان تقريبا  يمكن أن ينتهك بسبب الفساد؛ وقد أبرزت المفوضية هذه النقطة الذي مؤد   ،الذكر

 ."في مساهمتها

 "ذا كان الفساد في مثال ملموس جدا  يبي ن ما للفساد من أثر سلبي على التمتع بحقوق اإلنسان. فإ ،الفساد في القضاء
والحق في محاكمة  ،المحاكمإلى  جميع المجاالت يهدد سيادة القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان، فإن الحق في اللجوء

 ".يتعرضان في حالة الفساد في القضاء، لتأثير مباشر ،أمام هيئة قضائية مستقلة ونزيهة ومؤهلة ،عادلة
                                                           

 .، مرجع سابقنسانإل بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق االنهائي نسان إل للجنة االستشارية لمجلس حقوق ااتقرير  17
ر من قبل اللجنة االستشارية المكلفة بتقديم هذا التقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان، استبياناً على عدد من دول العالم ومؤسسات وزع فريق الصياغة المختا 18

رداً على هذا  41حقوق اإلنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف االستفسار عن قضايا فساد، وأثرها على مستوى الحقوق المقدمة، وتلقى الفريق 

ردود من  6رداً من منظمات غير حكومية أو منظمات مجتمع مدني، و 34رداً من مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان و 36رداً من الدول، و 14، االستبيان

 منظمات دولية أو إقليمية أو مؤسسات أكاديمية.



 

12 

 

 "رتبة على تعهداتها في مجال حقوق اإلنسان، من المفيد تصنيف االنتهاكات الممكنة ونظرا  الختالف التزامات الدول المت
 وفقا  لاللتزامات المختلفة المفروضة على الدول: ،لحقوق اإلنسان من جراء الفساد

وكثيرا  ما تتعرض حقوق الفرد المتأثر بالفساد النتهاك  . (الفردياألثر فراد )يمكن أن يؤثر الفساد في األ" -
وكثيرا  ما  عريضة من حقوق اإلنسان، بحسب السياق الذي يقع فيه الفساد. قائمة ر. ويمكن أن ت نتهك مباش

ويمكن أيضا  أن يكون التأثير على  التمييز على صعيد الحصول على الخدمات العامة. إلى  يؤدي الفساد
سلطات العامة على نحو غير فعلى سبيل المثال، إذا سمحت ال األفراد ناتجا  عن أثر غير مباشر للفساد. 

قانوني بإزالة الغابات في مقابل الحصول على رشوة، فإن حق األشخاص المقيمين في المنطقة المعنية في 
 ."ء وفي المسكن وفي الصحة قد ينتهكالغذا

الفئة  وتشمل هذه (. األثر السلبي الجماعيقد يؤثر الفساد في مجموعات معي نة من األفراد الذين يمكن تحديدهم )" -
فعلى سبيل المثال، يمكن أن  أيضا  في مجموعات من األفراد. تؤثر آثار الفساد التي ال تؤثر في األفراد فقط، بل 

إلى  يؤدي الفساد إلى استبعاد الفقراء من الحصول على السلع والخدمات التي توفرها اإلدارة، أو من إمكانية اللجوء
 ،قد يؤثر في أقليات إثنية معينة ،آنفا ، فإن إزالة الغابات بشكل غير قانونيوبالعودة إلى المثال المذكور  القضاء. 

ويمكن استنتاج أن المجموعات الضعيفة، مثل النساء أو األطفال  أو سكان أصليين يعيشون في المناطق المعنية. 
قليات، تتأثر بالفساد والمسنين والفقراء والسكان األصليين واألشخاص المنتمين إلى أ 19أو األشخاص ذوي اإلعاقة

وخدمات الرعاية االجتماعية،  ،في مجال الحصول على الخدمات العامة ،ويصدق ذلك بشكل خاص تأثرا  شديدا . 
وفي البيان  أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لألشخاص المنتمين إلى المجموعات المذكورة آنفا .  التي تكتسي عادة  

أثناء حلقة  3102آذار 02 بتاريخ ،حقوق اإلنسان سابقا  المتحدة السامية ل األمممفوضة االفتتاحي الذي أدلت به 
أشارت المفوضة و نقاش عقدها مجلس حقوق اإلنسان بشأن آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، 
ده المجموعات السامية السابقة، في سياق االستشهاد باألثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق اإلنسان، إلى ما تشه

والفساد أحيانا  ليس سوى عنصر من عناصر انتهاك حقوق  الضعيفة من تقويض لفرص لجوئها إلى العدالة. 
أو عامل يفاقم االنتهاك القائم بالفعل لحقوق اإلنسان الخاصة بمجموعات معينة. ومن ذلك على سبيل  ،اإلنسان

بسبب شروط الوصول التمييزية، فإن سعي  ،تهكا  بالفعلالمثال، إذا كان حق المجموعات الضعيفة في التعليم من

                                                           
هات الحكومية على استخدام المركبات المعفاة من الجمارك من كلية الحقوق واإلدارة العامة ببحثها بعنوان "رقابة الج الطالبة حنين إسنافسبق وأن شاركت  19

 القضاء الستقالل األهلية الهيئةالمنظمة من قبل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية و 0236المخصصة لذوي اإلعاقة في مسابقة البحث القانوني المتميز في العام 

من استنتاجات إلى حاالت فساد تحدث في اإلعفاءات الجمركية الممنوحة لألشخاص ذوي . ورغم أن هذا البحث لم يشر صراحة فيما أورده القانون وسيادة
واألشخاص  اإلعاقة، فيما يتعلق بالسيارات التي يشترونها وتمنح إعفاء جمركيا، إال أنه أوصى في عدد من التوصيات، بضرورة التزام الجهات الرسمية

بشكل دوري ومنتظم، وأوصى بتعزيز وعي ذوي اإلعاقة بأهمية هذه اإلعفاءات، وبأهمية المحافظة على الممنوحين اإلعفاء بتوقيع استمارة تفقد الحياة 
 التزاماته األساسية عند شراء المركبة، وذلك من أجل استمراره في االستفادة من هذا اإلعفاء.
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 ،هو أن األشخاص مسلوبي الحرية ،مسؤول للحصول على رشوة يفاقم من انتهاك حقوق اإلنسان. وثمة مثال آخر
 ."يقعوا ضحايا الفساد، قد يقعون في الوقت نفسه ضحايا المعاملة الالإنسانية أو المهينةأن الذين يمكن 

ويعني ذلك أنه، إضافة إلى أثر الفساد  (.األثر السلبي العامالفساد في المجتمع بشكل عام ) يمكن أن يؤثر" -
ة أثر سلبي أيضا  على المجتمع بشكل عام، سواء كان ذلك على المستوى على األفراد أو المجموعات، ثم  

فساد السلبي على حقوق ة جانبان يترددان بكثرة في المناقشات التي تتناول أثر الوثم   الوطني أو الدولي. 
واالقتصادية التي تتأثر بالفساد. فالممارسات الفاسدة تصرف ويتعلق الجانب األول بالموارد المالية   اإلنسان.

ومن ثم إمكانية إعاقة إنفاذ حقوق اإلنسان بفعالية،  ،يعني إعادة تخصي  األموال وهو ما ،األموال عن التنمية
ويتسبب الفساد في تقلي  الموارد المتاحة إلعمال الحقوق  ين.ألشخاص المستضعفلوخاصة بالنسبة 

من العهد الدولي  (3) االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدريجيا  )وبالتالي تقويض التزامات الدول بموجب المادة
وإنفاذ سيادة  فيتعلق بتحقيق الديمقراطية ،والثقافية(. أما الجانب الثاني واالجتماعيةالخاص بالحقوق االقتصادية 

ض ثقة الناس في الحكومة، ومن ثم في النظام  ،القانون. فاستشراء الفساد في دوائر سلطات الدولة يقوِ 
 ."الديمقراطي وسيادة القانون 

 "يؤدي إلى انتهاك حقوق  ،ليس مهما  كثيرا ، ألغراض هذا التقرير، معرفة ما إذا كان فعل واحد بعينه من أفعال الفساد
فمعنى عبارة "اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان" واسع أكثر من معنى عبارة "انتهاك  معنى القضائي حصرا . اإلنسان بال

أن تنظر فيما إذا  ،فإذا كان على المحكمة التي تبحث في إمكانية وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان". 
يمكن أن تأخذ مختلف أنواع اآلثار السلبية  ،فحة الفسادحق معين من حقوق اإلنسان لالنتهاك، فإن تدابير مكاتعرض 

 ."الناجمة عن الفساد بعين االعتبار

 "  بما لهم من حقوق اإلنسان. على أن آثاره السلبية على  ،ر فيهم هذا الفسادع جميع الذين يؤث  للفساد آثار سلبية على تمت
والعمال  ،والسكان األصليون  ،لمنتمون إلى أقلياتتمتع األشخاص الضعفاء بحقوقهم اإلنسانية مضاعفة. فاألشخاص ا

هم أول من  ،والذين يعيشون في فقر ،واألطفال ،والنساء ،والسجناء ،والالجئون  ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،المهاجرون 
حماية حقوق اإلنسان للسكان في  ،يعاني من آثار الفساد في كثير من األحيان. وفي ذلك تشديد على واجب كل دولة

 ."من أجل منع أي انتهاك لحقوق اإلنسان بسبب الفساد ،نتمين إلى هذه الفئاتالم

 "  هو التفرقة بين رشوة الغير واالرتشاء. وقد جرت مناقشة هذه المسألة، مثال ، في  ،ة نهج آخر لتصنيف أنواع الفسادوثم
التي رعتها منظمة التعاون  ،لدوليةالتعليقات على اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين األجانب في المعامالت التجارية ا

للحصول على منافع غير  ،أو تقديم فوائد أخرى  ،إنفاق أموال ،والتنمية في الميدان االقتصادي. وتعني رشوة الغير
والفرق واضح  على سبيل المنفعة غير المستحقة.  ،ي أموال أو فوائد أخرى إلى تلق   ،ة، في حين يشير االرتشاءمستحق  
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ة شك في أن تكون هذه التفرقة مفيدة من منظور حقوق اإلنسان. ومع ذلك، ثم   م الرشوة والحصول عليها. جدا  بين تقدي
ز على الضحايا. ع بحقوق اإلنسان، وبالتالي فهو يتبع نهجا  يرك  ويركز هذا التقرير على آثار الفساد السلبية على التمت  

فمن الممكن  الضحية في فعل رشوة الغير أو االرتشاء. وفي حاالت الفساد، قد يكون من الصعب تحديد مدى تورط 
المثال، عندما ي ضطر الناس إلى  فعلى سبيلجدا  أن تكون الضحية قد نأت بنفسها عن االتفاقات المبنية على فساد. 

 لكنهم يعتبرون  ،دفع األموال للحصول على الخدمات العامة، فإن من يدفعون الرشاوى يعتبرون مشاركين في الفساد
ولهذا السبب، ال َتستخِدم اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لمكافحة  ضحايا في الوقت نفسه. 

وأن متلقي الرشوة  ،الرشوة مصطلح "االرتشاء"، لتالفي سوء فهمه على أنه يفيد أن دافع الرشوة هو من بادر بهذا الفعل
طرف الضحية في فعل الفساد. وفي العديد من الحاالت، يمكن تحديد ذلك لذا من األفيد تحديد من هو ال مجرد ضحية.

ببحث عالقات القوى المتوزعة بين أطراف االتفاق على الفساد. وعادة ما يكون الطرف األقل نفوذا ، بل المقموع، هو 
المسؤولون العموميون من  التي يأخذها ،خذ شكل الرشوةن"، الذي يت  ى ذلك في التفرقة بين "الفساد الهي  الضحية. ويتجل  
أو لالمتناع عن فعل شيء مما يحظره القانون، و"الفساد الكبير"  ،للقيام بشيء ي لِزم به القانون أصال   ،ذوي الرتب الدنيا

 ."الذين يسعون إلى الحصول على أموال لممارسة سلطاتهم التمييزية ،الذي يصدر عن الموظفين من الرتب العالية

 " ن من بالفساد. فالمواطن الذي ال يتمك  يتأثرون المجتمع قد أفراد فإن كافة  ،اإلنساند يطول كافة حقوق ن الفساد قأوبما
يكون قد عجز عن اقتضاء حقه في المشاركة  ،الشؤون العامة نتيجة فساد العملية االنتخابيةإدارة له في اختيار من يمث  
و يحصل على حقه أ ،ه في الصحةن من الحصول على حق  تمك  الذي ال ياإلنسان . و وتأثر نتيجة هذا الفساد السياسية
من يكون ، و قد انتهك مستوى من الصحةأعلى يكون حقه في  ،بسبب فساد ما في قطاع الصحةمجزوءة بطريقة 
 ،والحق في السالمة الجسدية ،والحق في العمل ،في التعليم فيما يتعلق بالحقاألمر الفساد. وكذلك من هذا المتأثرين 
 ."تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة ،عادلةق في تشكيل الجمعيات، والحق في محاكمة والح
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 اإلنسانالعالقة بين الفساد وحقوق المتحدة في مراجعة األمم  دور: رابعاا 
 ،وق اإلنسانعلى نحو مطرد بالتأثير السلبي للفساد على التمتع بحق ،آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدةيتزايد وعي 

وآليته لالستعراض  ،ومقرروه الخاصون  ،وبالتالي بأهمية التدابير الفعالة لمكافحة الفساد. وقد تناول مجلس حقوق اإلنسان
سيما لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولجنة  الدوري الشامل، وكذلك هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان )ال

  20.لفساد وحقوق اإلنسان في مناسبات عديدةحقوق الطفل(، قضايا ا

مقررا  خاصا  مهمته إعداد دراسة  ،نية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايته، عينت اللجنة الفرعية السابقة المع3112وفي عام 
. وانتهت شاملة عن الفساد وتأثيره على التمتع التام بحقوق اإلنسان، وبصفة خاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، قامت مفوضية األمم 3112عندما است عيض عن اللجنة الفرعية باللجنة االستشارية. وفي عام  3112هذه الوالية في عام 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بناء على طلب لجنة حقوق اإلنسان، التي كانت موجودة آنذاك، بتنظيم حلقة دراسية، 

ة اإلنمائي، عن ممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، بما فيها مكافحة باالشتراك مع برنامج األمم المتحد
وإرساء  ،، نظمت المفوضية مؤتمرا  بشأن تدابير مكافحة الفساد3112وفي عام ول بجمهورية كوريا. ئاد، وذلك في سيالفس

، كتيبا  عن ممارسات 3112 العام في فوضيةوبعد ذلك، نشرت الم وذلك في وارسو ببولندا. ،الحكم السديد وحقوق اإلنسان
 . الحكم السديد من أجل حماية حقوق اإلنسان

 ،باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقوم المفوضية ،آنفا  المذكور  وفي إطار متابعة المؤتمر
 21 .إلنسان ومكافحة الفسادعن حقوق ا ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بإعداد دليل للممارسين

، شدد المجلس على 3100ي عام شأن حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، ففواصل مجلس حقوق اإلنسان تعزيز العمل بكما 
 بوسائل من بينها محاربة الفساد. ،نلمنع انتهاكات حقوق اإلنسا ،أنه ينبغي للدول أن تشجع البيئات الداعمة والمواتية

نظر المجلس في مسألة التأثير السلبي لعدم إعادة األموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها وباإلضافة إلى ذلك، 
وينظر امية لحقوق اإلنسان بشأن الموضوع. ة السيبما في ذلك دراسة أعدتها المفوضاإلنسان، على التمتع بحقوق  ،ألصليةا

في  ،وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى  ،الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول ،في المسألة اآلن
 .التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

                                                           
 .http://www.ohchr.org: 02/2/3102لموقع اإللكتروني للمكتب بتاريخ تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان حول "حقوق اإلنسان والفساد" منشور على ا 20
 المرجع السابق. 21

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/Consultation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/Consultation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/Consultation.aspx
http://www.ohchr.org/
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لمجلس حقوق أمام الدورة العشرين  ،بشأن الفساد وحقوق اإلنسان ببيان أقاليمي مشترك ، أدلى المغرب3103وفي عام 
التفكير في الصلة الوثيقة بين حقوق اإلنسان وتدابير مكافحة  البيان إلى تعميق وقد دعادولة.  022اإلنسان نيابة عن 

 . للترابط الوثيق بينهما ، نظرا  وحركات حقوق اإلنسان على العمل معا   ،وحث حركات مكافحة الفساد ،الفساد

، اإلنسانلسلبية على التمتع بحقوق ، حلقة نقاش بشأن آثار الفساد ا3102 مجلس حقوق اإلنسان، في آذار وبعد ذلك، عقد
تقريرا  قائما   ،3102 السادسة والعشرين في حزيرانلمجلس في دورته أن تقدم ل ،الستشارية التابعة لهلجنة الخبراء ا وطلب من

على البحث بشأن مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، وأن تقدم توصيات بشأن الكيفية التي ينبغي أن 
 ه الفرعية في هذه المسألة. تينظر بها المجلس وهيئا

مسألة آثار الفساد السلبية على بتقريرها المرحلي عن اإلنسان لمجلس حقوق مت اللجنة االستشارية د  ، تق3102في العام و 
 3102.22عام الفي الصيغة النهائية له إعداد وانتهت من  ،التمتع بحقوق اإلنسان

 مكافحة الفساد فياإلنسان لحقوق  دور المؤسسات الوطنية: خامساا 
، فإنه يهمها تعرض لهاتوحالتها واالنتهاكات التي قد اإلنسان تراقب كافة حقوق اإلنسان الوطنية لحقوق  المؤسساتكما أن 
ومطالبة الدولة بالعمل بجدية على تجاوزها لحقوقه المختلفة، اإلنسان التي تعيق اقتضاء األسباب البحث في كافة بالضرورة 

 .و غير ذلكأ ا  ، سواء كان مصدرها فسادالتي تعمل بها ت والسياسات والممارساتفي كافة التشريعا

 :تخت  هذه المؤسسات 23اإلنسانسسات الوطنية لحقوق المؤ المتعلقة ب 0992باريس  مبادئبحسب ف

 بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. .0

د النصوص الدستورية أو التشريعية تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها صراحة في أح .3
 التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.

 تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، المسؤوليات التالية: .2
أو البرلمان أو أي جهاز آخر  الحكومةتقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلى  .2.0

أو باستخدام حقها في االستماع إلى أية مسألة دون إحالة من  ،يةمخت ، سواء بناء على طلب السلطات المعن
، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها. ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ىجهة أعل

                                                           
 العشرينوسادسة الالدورة  في المقدم نسانإلا بحقوق التمتع على السلبية الفساد آثار مسألة عنالمرحلي  نسانإلا حقوق لمجلس التابعة االستشارية ةتقرير اللجن 22

 ، مرجع سابق.3102 ثانيال كانون  2 في المنعقدةالمذكور المقدم في الدورة الثامنة والعشرين التقرير النهائي . وكذلك 0234آذار  34 في المنعقدة
اعتمدت من الجمعية العامة  والتي المعروفة باسم "مبادئ باريس" 2991نسان لسنة إلالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق اللمزيد، انظر:  23

 .www.ohchr.org، والمنشورة على الموقع اإللكتروني للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 3220كانون األول  02لألمم المتحدة في 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/GoodGovernance/Corruption/MoroccoStatementHRAndCorruption.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/GoodGovernance/Corruption/MoroccoStatementHRAndCorruption.pdf
http://www.ohchr.org/
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التي تشمل و  ،وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية ،هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير
 التالية:المجاالت 
التي تهدف إلى  ،وكذلك األحكام المتعلقة بالتنظيمات القضائية ،جميع األحكام التشريعية واإلدارية .2.0.0

المحافظة على حماية حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسسة الوطنية 
قوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي عن مشاريع ال التشريعات والنصوص اإلدارية السارية، فضال  

تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان. وتوصي، عند 
 .االقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير اإلدارية أو بتعديلها

 .هاأية حالة النتهاك حقوق اإلنسان تقرر تناول .2.0.3
 .إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق اإلنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديدا   .2.0.2
وتقديم مقترحات إليها  ،توجيه انتباه الحكومة إلى حاالت انتهاك حقوق اإلنسان في أي جزء من البلد .2.0.2

موقف الحكومة  تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحاالت، وعند االقتضاء، إبداء الرأي بشأن
 .وردود فعلها

التي  ،تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان .2.3
 .والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة ،فيها تكون الدولة طرفا  

 .فيذهاأو على االنضمام إليها وكفالة تن ،تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة .2.2
وكذلك إلى المؤسسات  ،المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان األمم المتحدة .2.2

اللتزاماتها بموجب المعاهدات، وعند االقتضاء، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع إيالء االحترام  تنفيذا   ،اإلقليمية
 .الواجب الستقاللها

لمتحدة وجميع المؤسسات األخرى في منظومة األمم المتحدة والمؤسسات اإلقليمية والمؤسسات التعاون مع األمم ا .2.2
 .الوطنية في البلدان األخرى المختصة بمجاالت تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في  .2.2
 .ارس والجامعات واألوساط المهنيةالمد
اإلعالن عن حقوق اإلنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، ال سيما التمييز العنصري، عن  .2.2

 وباستخدام جميع أجهزة الصحافة. ،وخاصة عن طريق اإلعالم والتثقيف ،طريق زيادة وعي الجمهور
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 قيام بما يلي:، الينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملهاو 

 ،أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها (أ
 .أو من أي ملتمس آخر ،دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدم من أعضائها

الزمة لتقييم الحاالت التي تدخل في نطاق وأية وثائق  ،وأن تحصل على أية معلومات ،أن تستمع إلى أي شخ  (ب
 .اختصاصها

 .، ال سيما للتعريف بآرائها وتوصياتهاوسيلة إعالميةأن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خالل  (ج

أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند االقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا لألصول  (د
 .المقررة

إقليمية لمساعدتها على االضطالع و محلية  عاملة من بين أعضائها، حسب االقتضاء، وأن تنشئ فروعا  قا  فر أن تشكل  (ه
 .بمهامها

أن تجري مشاورات مع الهيئات األخرى، القضائية أو غير القضائية، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان )ال  (و
 (.اثلةسيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المم

في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى  ،للدور األساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية أن تعمد، نظرا   (ز
إقامة عالقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وللتنمية االقتصادية 

، المهاجرون سيما األطفال، والعمال  عات الضعيفة بصفة خاصة )الواالجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجمو 
 (، أو لمجاالت متخصصة.وعقليا   جسديا  والمعوقون ، والالجئون 

باريس المذكورة، يكون للمؤسسة  مبادئفي إليه المشار اإلنسان، من هذا الدور المنوط بالمؤسسات الوطنية لحقوق  وانطالقا  
ومكافحة  اإلنسانحقوق إعمال والطرق على تعمل بشتى الوسائل أن  اختصاصاتها الواسعة، بموجب اإلنسانالوطنية لحقوق 

 ،هذه الحقوق  بإعمالالحكومية المكلفة األطراف أو تجعل  ،على اقتضاء هذه الحقوق اإلنسان ية انتهاكات قد تمس بقدرة أ
ن أوهذا يظهر   هذه االنتهاكات.إلى ختلفة المؤدية ، بما في ذلك مقاومة أوجه الفساد المهاتمتنع عن القيام بواجبها بتوفير 

تعمل على مراجعة كل المؤثرات أن صالحيات واسعة تستطيع من خاللها  متاح لهااإلنسان، ت الوطنية لحقوق المؤسسا
المستخدمة األدوات ، مراقبة نفسه وفي الوقت سيما مكافحة الفساد.  المختلفة، والاإلنسان وقوع انتهاكات حقوق إلى المؤدية 

 .اإلنسانللحقوق والحريات التي يتمتع بها إهدارها والتأكد من عدم  ،في مكافحة الفساد
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 (اإلنسان)مكافحة الفساد مع صون حقوق اإلنسان تدابير مكافحة الفساد وحقوق : دساا سا

اس من الحصول على حقوقهم وتمكين الن ،بفاعليةاإلنسان عمال حقوق أجل إ من األهمية ن مكافحة الفساد مسألة غاية في إ
 ،والتنصت ،كالمراقبة ،مسألة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة الفسادأن السياسية والمدنية واالقتصادية المختلفة، غير 

فاإلرهاب خطر يجب   .اإلنسانترام هذه التدابير لحقوق مختلفة حول مدى احإشكاالت قد تثير  ،وكشف السرية المصرفية
صبحت تتنبه له المؤسسات والمؤتمرات الدولية، أفي الوقت ذاته، وهذا ما اإلنسان لكن يجب احترام حقوق  ،وةمواجهته بق
شهر في اإلفريقية المنعقدة ، والقمة 3112اإلنسان الحكم السديد وحقوق  وإرساءالمتحدة لمكافحة الفساد األمم كمثل مؤتمر 
لدى اإلنسان ورغم توجه مجلس حقوق   24".اإلنسانوحقوق اإلرهاب تسمية "أخذت التي  ،3102العام ول من األكانون 
اللجنة االستشارية أن إال  ،المتأتية من الفساداإلنسان لبحث انتهاكات حقوق  ،بالفساداإلنسان عداده لتقريره عن عالقة حقوق إ 

اإلنسان أيضا  قد تتأثر حقوق  وإنماهذه العالقة ال تتوقف عند هذا النوع من العالقات، أن إلى  أشارت ،التقريرأعدت التي 
 25من التدابير المتخذة من أجل مكافحة الفساد.

ضرورة استجابة نظام القضاء الجنائي إلى  ،عن الجرائم المستحدثةشارت الكثير من الدراسات الحديثة التي تتحدث أوقد 
 26والعدالة االجتماعية.اإلنسان للتنمية وحقوق 

في الفترة التي كانت تعد فيها اإلنسان، وعالقتها بحقوق  ،الفساد والتدابير المتخذة لمكافحتهرغم وجود بعض النقاشات حول و 
كل صريح وواضح في مواد لم ينعكس بشاألمر ن هذا أ إالوما تالها،  3111المتحدة لمكافحة الفساد في العام األمم اتفاقية 
تفجير عدد من الطائرات في بعض أعقاب في اإلرهاب عن  تعمق الحديثإلى  السبب وراء ذلك عائدأن يبدو و   االتفاقية.

غضها الطرف عن وضع أو دول العالم إحجام ، وبالتالي 3110أيلول في األمريكية المباني الشهيرة في الواليات المتحدة 
ه وحرياتاإلنسان على حساب صون حقوق  ،في مكافحة الفساد واإلغراقومناقشة نصوص في االتفاقية ضابطة للجموح 

 .العامة

                                                           
مم ألنسان تقرير مؤتمر اإل مجلس حقوق اإلى  نسان تحيلإل قوق امم المتحدة السامية لحألة ايمذكرة مقدمة من مفوضالجمعية العامة، -األمم المتحدة 24

 320/ 21، تنفيذا  لقرار الجمعية العامة رقم (6112ثاني/ نوفمبر التشرين  9و 8نسان )وارسو إل المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء الحكم السديد وحقوق ا
. 2102آب  2. تاريخ الزيارة www.un.orgمنشور على الموقع اإللكتروني:  ،3112شباط/فبراير 03، المقدمة بتاريخ 3112آذار/ مارس  02بتاريخ 

على الموقع اإللكتروني للصحيفة:  2/3/3102وكذلك: مجدي حلمي، مقالة بعنوان "اإلرهاب وحقوق اإلنسان" منشورة على صحيفة الوفد المصرية بتاريخ 
http://alwafd.org،  3102تموز  32تاريخ الزيارة. 

كانون  2ن المنعقدة في نسان المقدم في الدورة الثامنة والعشريإلنسان بشأن موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلالتقرير النهائي للجنة االستشارية لمجلس حقوق ا 25
 .2، مرجع سابق، ص 3102الثاني 

 .044(، ص 0231، األردن دار الحامد للنشر والتوزيع، الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتهالكريم الردايدة، عبد ا 26

http://www.un.org/
http://alwafd.org/
http://alwafd.org/
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تعريض أي شخ ، يجوز ال  .0"أنه على  0922من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  (02)المادة  فقد نصت
لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير لعلى نحو تعسفي أو غير قانوني، 

 شخ  أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس". . من حق كل3  تمس شرفه أو سمعته. ،قانونية

 27:أهمهاتخلق العديد من التحديات لعل من  ،ومكافحة الفساداإلنسان الموازنة بين احترام وحماية حقوق فإن في المجمل، و 

 لمكافحة الفساد. اإلنسان وأجندتهاأجندة الحكومة لحماية حقوق كيفية تحقيق التوازن المنشود بين  .0
 الدولية.اإلنسان عايير وقيم حقوق وم ،بين التدابير التشريعية الوطنية لمكافحة الفسادفية تحقيق التوازن كي .3
 الخدمات الضرورية.إلى  أو تعيق وصولهم وتمنعهم ،تضر معايير مكافحة الفساد بالفئات المهمشةأن احتمالية  .2
 .اإلنساناحترام حقوق باألمر عندما يتعلق  عياريا  م تتضمن المعايير الدولية لمكافحة الفساد ضعفا  أن احتمالية  .2

 

 يمكن بلوغه الصحةمستوى من أعلى في اإلنسان العالقة بين الفساد وحق : المبحث الثاني

من المواطنين  ا  فالفساد يحرم كثير   .بالفساداإلنسان مستوى من الصحة يمكن بلوغه كغيره من حقوق أعلى يتأثر الحق في 
 .والسهل للرعاية الصحيةمن النفاذ الميسر 

تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية إلى نهب الماليين من مخصصات الرعاية الصحية بفعل مظاهر الفساد أشار  قدو 
في وتسارع  ،من السرقة والرشوة واالبتزاز، وإلى أن العقاقير الطبية المزورة تحصد اآلالف من األرواح في كل عام ،المتفشية

 28.اض المقاومة للعقاقير، وإلى حرمان الماليين من البشر من العناية الطبية األساسيةانتشار األمر 

كحاجتهم  لحاجة جميع الناس للرعاية الصحية تماما   نظرا  امة هقضية هي  ،إن مواجهة الفساد في مجال الرعاية الصحية
أن وما يزيد من حجم هذه المشكلة . ة الصحيةالذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاي ،الفقراء منهم سيما والللمأكل والمشرب، 

وعلى   الخدمة.أداء ، بحيث ال يسمح بسهولة المراقبة وقياس وغامضة لعامة الناس ،أنظمة القطاع الصحي معقدة التركيب
وأدلة  هناك مؤشرات أنإال نزاهة، بالرغم من أن غالبية العاملين في القطاع الصحي يقومون بأداء مهامهم العلمية والعملية 

                                                           
، منشور على موقع منظمة الشفافية الدولية: 0222" )باللغة اإلنجليزية(، نسان والفسادإلحقوق امنظمة الشفافية الدولية، ورقة عمل بعنوان " 27

www.transparency.org.  0236آب  0تاريخ الزيارة. 
 
: حكيم نيوز" منشور على الموقع اإللكتروني اإلخباري الطبي نسان بالصحة والحياةإلالفساد في القطاع الصحي انتهاك لحق اهاني جهشان، مقالة بعنوان " 28

ww.hakeemnews.comhttp://w 12/2/0236، تم زيارة الموقع بتاريخ. 

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.hakeemnews.com/
http://www.hakeemnews.com/
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في الخدمات  واالرتشاءعلى شكل أنشطة تتصف بالتحايل  ،الفساد في كافة أنواع القطاعات الصحية انتشاركثيرة على 
 29.وشمولها اتساعهاالصحية على 

صانعي القرار والمشرعين ، واتساعه بحيث يشمل هفيبالتشتت وعدم تماثل نظم المعلومات قطاع الصحة يتصف كما 
وفي عملية الترويج  ،مما يفاقم الصعوبات والمشاكل في عملية تحليل المعلومات ،اء والتأمينات الصحيةواألطب واإلداريين
لتوفير البنية التحتية وبناء  ،لى شركات القطاع الخاصعالقطاع  اعتماد هذاإلى  منابع الفساد، باإلضافة واستكشافللشفافية 
حجم ضخامة عرضة للفساد ل هذا القطاعكما أن . االستشاريةخدمات وتوفير العقاقير والمستلزمات الطبية وال ،المنشآت

 .(مثال   من الموازنة العامة في فلسطين %01) ، والتي تبلغميزانيته من المال العام

 ،أو مميت خاطئومن الممكن أن يؤدي إلى تقديم عالج  ،الفساد المواطنين من سهولة النفاذ السهل للرعاية الصحيةيحرم و 
ألنهم  ،يكون ضحية لهذا النوع من الفساد، إال أن الفقراء أكثر تأثرا  بفساد القطاع الصحيأن مواطن محصن من وليس هناك 

المجانية التي يقدمها القطاع العام شبه وهم يعتمدون مباشرة على الخدمات  ،للبيئة الفاسدة واالستجابةأقل قدرة على التأقلم 
 ،على مستوى السياساتو جاد بديل ودفع مقابل خدمات صحية بالقطاع الخاص. المنهك بالفساد، وهم غير قادرين على إي

بغض النظر عما إذا  ،يؤدي الفساد في القطاع الصحي لتحويل وتوجيه األموال إلى مشاريع محددة لمنفعة شخصية أو مالية
 30.الوطني كانت تتناغم والسياسة الصحية على المستوى 

كما يطرحها بعض  ،مستوى من الصحة يمكن بلوغهأعلى ت التي تمس بالحق في االنتهاكا وأشكالعدد من صور هناك 
بالمفهوم  نه ال يشكل فسادا  أد يظهر قكان بعض هذه الصور وإن ، نها من صور الفساد في القطاع الصحيأعلى  المختصين

ي بعض من صور الفساد هذه غير جريمة الفساد. وفيما يلأخرى شكل جريمة وأنه ، انوني للفساد، الذي يخضع للتجريمالق
 31:التي تقع في القطاع الصحي

مختلفة. فقد يتقاضى الطبيب في القطاع  طباء في القطاع العام أشكاال  أليأخذ فساد ا :فساد األطباء في القطاع العام .0
ل عامل يشك   وهذا ،أو نوعية الخدمة التي يقدمها ،بغض النظر عن عدد الحاالت التي يتعامل معها ،ا  ثابت ا  راتبالعام 

أشكال الفساد األخرى التي قد ومن الفساد. أشكال من  ويعتبر شكال   ،دخطر للتراخي في تقديم الخدمات بالشكل الجي  
 ،بتحويل المرضى لخدمات في القطاع الخاص ،وظيفته العامة استخدامهي إساءة  ،يقوم بها الطبيب في القطاع العام

                                                           
 المرجع السابق. 29
 هاني جهشان، مرجع سابق. 30
. علماً أن أغلب صور الفساد المذكورة غير منسوبة لبلد معين، وإنما قد تقع كلها أو معظمها في أغلب دول العالم التي يكثر فيها مرجع سابقهاني جهشان،  31

نسان الواردة في دستور العراق لعام إلثر الفساد في انتهاك بعض حقوق اأر: علي حمزة الخفاجي وإسماعيل نعمة عبود، بحث بعنوان "الفساد. وكذلك انظ

، والمنشورة على 62-2، ص 0234من مجلة المحقق الحلّي للعلوم القانونية والسياسية،  6، منشور في المجلد رقم جنائية(-" )دراسة دستورية1002

.علي لطفي، 362، ص مرجع سابق. وانظر كذلك: فوزية بن عثمان، http://www.iasj.net/iasjالمجالت األكاديمية العلمية-العراقيةاإللكتروني الموقع 

، منشور على الموقع 1022 البها وتقترح حلوالالشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تشخص أوجه الفساد بقطاع الصحة وتقدم مطتقرير بعنوان"

 .0236حزيران  03. تمت زيارة الموقع بتاريخ http://sahranews.com/news5334.htmlاإللكتروني: 

http://www.iasj.net/iasj
http://sahranews.com/news5334.html
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لخدمات والمستلزمات الطبية في القطاع العام لمرضى القطاع الخاص، وقد ا استخداملمنفعة شخصية أو مالية، أو 
يعمل أطباء القطاع العام في القطاع الخاص على الرغم من أن األنظمة ال تسمح بذلك، على حساب مجهودهم الذي 

صرف العقاقير  ماستخدابإساءة  ،من المفترض أن يقدم للمرضى في القطاع العام، وقد يقوم األطباء في القطاع العام
في  استخدامهاو بهدف أ ،أو بهدف إعادة بيعها لمنفعة مالية ،أو لمنفعة أصدقائهم أو أقاربهم ،الطبية لمنفعة شخصية

والتي من  ،مقابل الخدمات التي يقدمها للمرضى ،على منفعة شخصية أو ماليةالطبيب حصول و ، أالقطاع الخاص
 .مجانيةشبه و أرض أن تكون مجانية المفت

بسبب  ،أنشطة فساد الرتكاب: هناك فرصة للعاملين في القطاع الصحي الخاص فساد األطباء في القطاع الخاص .3
بالتشخي  ووصف العقاقير الطبية، وفترة اإلدخال للمستشفى، وطلب الفحوص  ،الطبية القراراتتأثيرهم المباشر على 

في  القراراترير التقارير الطبية، فإذا لم تكن هذه وتح ،أو خدمات إضافية الستشاراتوتحويل المرضى  ،المخبرية
فتشكل  ،وإنما كانت بهدف الربح والكسب غير المشروع للطبيب ،المهن الصحيةأخالقيات صالح المريض بمرجعية 

 .أنشطة فساد وهي لألسف منتشرة بكثرة في القطاع الخاص

ءة امنها إس ،عديدةأشكاال لدخل المالي غير المنظور ايأخذ  الصحيين:الدخل المالي غير المنظور لألطباء والمهنيين  .2
 ،أو في الممارسة بالقطاع الخاص ،في عمليات إعادة البيع الستخدامها ،والمستلزمات والمعدات الطبية العقاقيرصرف 
ير بأن يكون الدخل غ ،بهدف منفعة العالقات الشخصية، وال يمكن النفي ،من قبل األصدقاء واألقارب الستخدامهاأو 

والسرقة المباشرة من عوائد تقديم الخدمات للمواطنين بطرق تحايل عديدة، أو الحصول على  االختالسمن  ،المنظور
مقابل  ،، أو الحصول على هذه المنافعمقابل تقديم خدمات يفترض أن تقدم مجانا   ،دخل مالي أو منفعة شخصية

 .هظة الثمنأو مقابل تقديم عالجات معينة با ،التحويل للقطاع الخاص

فقد يكون على شكل الموافقة على قيم مالية تتجاوز  مختلفة، نماطا  أفي المشتريات  الفساد يأخذ :الفساد في المشتريات .2
في تعزيز وتشجيع المعايير التعاقدية القانونية بالنسبة لجودة العقاقير  اإلخفاقالقيمة الحقيقية، أو على شكل 

وخدمات  ،أو شراء خدمات فندقةالمتأتي من تغليب أدوية شركة معينة على غيرها، أو الفساد ، والمنشآتوالمستلزمات 
 .ثمنها باهظ ال يتناسب مع جودتها ،صيانة وتنظيف

، كالتراخي في إجراءات تحصيل الرسوم المقررة، أو عدم التحصيل المالي عن الفساد في آليات تحصيل المال العام .2
بطاقات أشخاص مشمولين بالتأمين الصحي، وصرف  حيا  باستخدامير المؤمن عليهم صطريق عالج المرضى غ

بطاقات تأمين صحي ألشخاص ال يستحقونها، وكذلك تقديم فواتير غير حقيقية للتأمين الصحي لعالج المرضى في 
إلى التزوير المباشر في سجالت وقيود الفواتير  ،القطاع الخاص، وقد يصل هذا النوع من الفساد في بعض األحيان
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 ،بتحويل مرضى المستشفيات العامة بصوة غير مناسبة باالنتفاع ،ودفاتر اإليصاالت، وقد يكون الفساد في هذا المجال
 .بهدف المنفعة المالية أو منفعة العالقات الشخصية ،غير حقيقية للقطاع الخاصوبدواٍع 

ية عند نقاط بسرقة المستلزمات الط ويشمل ذلك تحويل مسار أو :الفساد في سلسلة التعامل مع المستلزمات الطبية .2
أو تسهيالت  ،منتجات محددة واعتمادمعينة في نظام التوزيع، وقد تكون على شكل قبول مبالغ نقدية مقابل الموافقة 

 بالسماح ،أو بشأن وضع األسعار وتحديدها، وقد يكون الفساد في هذا المجال ،خاصة بإجراءات التخلي  الجمركي
أو على  ،مقابل مردود مالي للجان العطاءات أو لألطباء ،ير ومستلزمات محددة دون غيرهاووصف عقاق باستخدام

األدوية شركات أو تستر الجهات المسؤولة عن بيع  ،أو ذات معايير مخالفة ،شكل توفير أدوية دون المستوى الحقيقي
األدوية حتى تستمر في شراء  ،الوطنيو عدم مساهمتها في تطوير قطاع الدواء أ، نفس الدواء بعالمات تجارية مختلفة

من أجل تسجيل أدوية دون توفير  ،تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، أو األدويةموردي هذه األجنبية وإفادة 
لطلب أموال من مور دي األدوية،  ،المعلومات الالزمة، أو تعطيل المسؤولين الحكوميين إلجراءات التسجيل عمدا  

أو في تعيين الموظفين  ،دال  من مراعاة الجدارة المهنية في اختيار أعضاء لجان تسجيل األدويةانتهاج المحاباة بو 
 المعنيين بتنظيم األدوية.

32 

تقديم الخدمات الصحية : هناك دور أساسي للحكومة في فساد صانعي القرار والمدراء على المستوى التنفيذي والرقابي .2
وضمان أن المهنيين في  ،بما في ذلك سالمة العقاقير وفاعليتها ،ت الصحيةبتوفير الرقابة على الخدما ،للمواطنين

الصحية  المنشآتويحملون تصاريح مزاولة المهن، وضمان رفد  ،على شهادات معترف بهاحاصلون القطاع الصحي 
حقيقية في هذا الغياب الرقابة ن أغير . الالزمة لتأهيل الكوادر الطبية منحال، و المختلفة بالموظفين والمستلزمات

تتدخل في نتائج األبحاث العلمية قد شركات األدوية  ،فعلى سبيل المثال ،عادة ما يوفر الفرصة ألنشطة الفساداإلطار، 
بهدف الحصول على الموافقة، وقد يحصل  ،أو تقدمها للجهة الرقابية بطريقة تغاير الواقع ،حول فاعلية العقاقير الطبية
أو الحصول على منفعة شخصية الرشاوى، إن كان عن طريقة  ،ة متطلبات مزاولة المهنةالفساد بالتغاضي عن مراقب

  التراخي .إجازة  منح على القائمين رشوة بسبب، خاصة طبية مستشفيات ومراكزإجازة إنشاء أو نتيجة  ،لينللمسؤو 

 ،المختلفة الصحية والمؤسسات ،ياتوالصيدل ،الخاصة والعياداتاألهلية،  المستشفيات على الفعلية الرقابةإغفال وكذلك 
و قرارات أ، ةالطبي التحاليل ومراكز ،طباءألا كعيادات ،مساعدة صحية خدماتأو  ،صحية رعاية خدمات تقدم التي

من  تهربا   األمراضلبعض  الجنسيةدوية ألالوطنية من تصنيع ااألدوية التي تمنع شركات  ،المستويات الرسمية الصحية
 الثمن. باهظة األصلية األدويةلحماية مصالح الشركات التي تروج  ،بأسعار مالئمة نسيةالجاألدوية تعميم 

                                                           
منظمة الصحة العالمية تنشئ شبكة لمحاربة الفساد في شراء ان "العالمية بعنو للمزيد، انظر الخبر المنشور على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة  32

 .3102تموز  20"، الزيارة تمت بتاريخ األدوية
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ة ا يكون الفساد بالتأمين الصحي بمظهر عدم المساو  ،: على مستوى السياسات العامةالصحي نق بالتأميالفساد المتعل   .1
بهدف دعم صندوق آخر بدوافع  ،معينبعدم توفير الميزانية الكافية لصندوق تأمين صحي  ،والعدالة من قبل الحكومة

إن  ،خارج إدارته اآلخرينقد يتعرض "التأمين الصحي" للفساد من قبل  لدعم المستفيدين من هذا الصندوق.  ،سياسية
وتوفير خدمات التأمين  ،بالتحايل على األنظمة الفساد أيضا  يرتكبون كانوا مرضى أو أطباء، لكن العاملين به قد 

بقبول  ،وقد يرتكب الفساد في التأمين الصحي  ألهداف سياسية أو بهدف منفعة شخصية لهم. ،نهألشخاص ال يستحقو 
بهدف الحصول على  ،عالج حقيقية فواتير عالج غير حقيقية من القطاع الخاص، أو بمحاولة رفض أو تأخير فواتير

آلخرين رشاوى بدفع  ،لتأمين الصحيادائرة ن في ل القطاع الخاص، وقد يقوم الموظفو من قب ،عة شخصية أو ماليةمنف
 .بهدف التغاضي عن قيامهم بممارسات غير قانونية

بأنشطة يقومون للحصول على تأمين صحي مجاني، أو  ،الفقر بادعاء: قد يقوم المرضى الفساد الذي يرتكبه المرضى .9
الفساد الذي يرتكبه  كاألصدقاء واألقارب، وقد يكون آخرين بطاقة تأمين صحي ألشخاص  استخدامفساد على شكل 

توفر لهم  ،قعاللحصول على تقارير طبية مخالفة للو  ،بغرض منفعة شخصية أو مالية ،المرضى بالشراكة مع األطباء
أو اإلعفاء من الخدمة العسكرية، أو الحصول على مكاسب  ،كالحصول على رخصة قيادة مركبة ،تجاوز القانون 

النفاذ لخدمات عن طريق تمكين بعض المرضى من  منفعة شخصية أو ماليةوإعفاءات مالية تقدم للمعاقين، أو بغرض 
 ليس من حقهم االنتفاع بها. ،صحية

تمكين بعض  : قد يأخذ الفساد صورةمن خارج القطاع الصحي الحكومي الخدمات الطبيةالمتعلق بتقديم الفساد   .01
و تمكينهم من أ، الحكومي في القطاع رغم وجود ذات الخدمة ،المرضى من العالج خارج القطاع الصحي الحكومي

وتحميل  ،رغم ارتفاع تكلفتها ،على من غيرهاأ توفر خدمات فندقية وطبية و بلد معين أ ،معينةمستشفيات العالج في 
مت هذه الخدمات في القطاع الصحي الحكوميأكثر  ،عاليةالموازنة العامة للدولة تكلفة مالية  ، تشير فمثال    .مما لو قد 

تكلفة العالج خارج القطاع الصحي  تجاوزإلى  زارة الصحة الفلسطينيةر الصحية السنوية الصادرة عن و التقاري
و تحويل بعض المرضى للعالج خارج القطاع الصحي أ 310233و 3102عامي شيكل في النصف مليار  ،الحكومي
 ا التحويل. غير خاضع لسلة الخدمات التي يجوز فيه ،ن ما يعانون منه من مرضأرغم  ،الحكومي

إخفاء : يظهر الفساد في هذا المجال عند الطبيةاألخطاء في قضايا مساءلة و الأالمحاسبة الفساد الناجم عن عدم   .00
ية جهة عن الضرر الذي أعدم مساءلة أو الخطأ الذي وقع بحق المريض بعد معالجته،  ،الجهات الصحية المسؤولة

 ،ذا طلبها من خالل المحكمةإال إ ،مريض بالتقارير الطبية الخاصة بهعدم تزويد الو أوقع بالمريض بعد المعالجة، 

                                                           
 . 3102، تموز 6102فلسطين -التقرير الصحي السنوي مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، -وزارة الصحة الفلسطينية 33
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المتبعة في جراءات إلعدم الكشف عن اصل منازعة قضائية وليست منازعة رضائية، أو ألن المنازعة في اأبافتراض 
 34.هذا الصددبدارية ذات العالقة إلالتحقيقات ا

 عن ،عطاء معلومات غير صحيحةإ فساد بهذا المجال على شكل : يكون الفساد شركات األدوية والمستلزمات الطبية  .03
بهدف  ،ير بلد المنشأيوتغ أو إعادة تغليف منتجاتهم بأسماء معروفة عالميا   ،الطبية ونوعية األجهزة ،منتجاتهم الصحية

المباشرة اوى الرشالصالحية. قد يقوم المدراء بهذه الشركات بتقديم  انتهاءالحصول على ربح كبير، أو بتغير تاريخ 
كما أن  .الطبية الكبيرة المنشآتلمشاريع بناء  ى ولين عن العطاءات الصحية، وقد تمتد هذه الرشاو ؤ وغير المباشرة للمس

من الشركة من  انتهاك الحق في الصحةإلى  رشوة القائمين على تفتيش وتدقيق صالحية األدوية وتاريخ انتهائها سيؤدي
ذا ما توفي المريض جراء تعاطيه إانتهاك الحق في الحياة إلى  وقد يؤدي أخرى هة ومن الموظف المسؤول من ج ،جهة

 دواء منتهية صالحيته.

نمائي إل امم المتحدة ألابرنامج بالتعاون مع  ،تقرير برلماني صادر عن مجلس النواب اللبنانيأشار خرى، أمن جهة 
(UNDP)  35:على النحو التالي 3102العام خالل  ي لبنانفي القطاع الصحي ف عدد من صور الفساد التي سجلهاإلى 

 المستشفيات:صور الفساد في 
 نتيجة العروض  أخفضفيما تحصل عليه بأسعار  ،بيع المستشفيات الدواء بالسعر الذي يتم تداوله في الخارج

ل اللجان التي و والمناقصات التي تقوم بها. ال يوجد أي رقابة على تلك المناقصات  وال على فيها، فائزين الختيار الت شك 
 أسعار األدوية التي تباع.

 حيث يمكن أن تبقى مقفلة بسبب  ،لدى المستشفيات الحكومية مشكلة في التعيينات التي تطال مجالس إدارتها وموظفيها
 كما أن التوزيع الجغرافي الكفاءة. بحسب وليس  ،أو يتم تعيين أشخاص بحسب االنتماء السياسي ،الخالف على التعيين

يعتمد على معيار القرار السياسي، وليس الحاجة في المنطقة، حيث نرى  ،للمستشفيات الحكومية والخدمات التي تقدمها
 .أخرى في مواقع  ا  فائضا  في عدد األسر ة في بعض المناطق، ونقص

  ،تعمد إلى تسليم و ال تطبق المستشفيات الخاصة القانون المتعلق بتوظيف ممرضين وممرضات منتسبين إلى النقابة فقط
، مهام أكبر لتوفير المال وعدم توظيف ممرضين/ ممرضات من ذوي االختصاص ،ممرضين جدد وغير مختصين

 .األعلىوالتكلفة المالية 
                                                           

في عدد من الشكاوى المقدمة للهيئة في مجال األخطاء الطبية والتي سبق أن ذكرت في تقارير برزت هذه الصورة من صور االنتهاكات الصحية/ الفساد  34

، )فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق نحو حماية قانونية متوازنة ألطراف األخطاء الطبية - خطاء الطبيةألاالهيئة، للمزيد، راجع: معن شحدة دعيس، 

، )فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان(، خطاء الطبيةألحو نظام قانوني شامل للتحقيق في قضايا ان. وكذلك معن شحدة دعيس، 0230اإلنسان(، 

0234. 
دراسات -في قطاع التربية والصحة والمياهمكافحة الفساد نبيل حسن، تقرير مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مجلس النواب اللبناني بعنوان " 35

 . www.lp.gov.lb. منشور على الموقع اإللكتروني لمجلس النواب اللبناني: 22-42(، ص 0231جلس النواب اللبناني، "، )لبنان: مقطاعية

ا بعض المختصين، يظهر أن ما يذكره التقرير من صور مختلفة للفساد في القطاع الصحي في لبنان ال يخرج في وصفه العام عن صور الفساد التي يطرحه
ريمة من نوع وعل قنا عليها آنفا، حيث يشير التقرير إلى عدد من صور االنتهاكات الماسة بالحق في الصحة، والتي قد ال تشكل جريمة فساد، وإن شكلت ج

 آخر.

http://www.lp.gov.lb/
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 المستوصفات: صور الفساد في

 ات ينتج عن هذه المستوصف  صٍف ال تزال خارج دائرة الرقابة.مستو  2111من خالل تنشط  ةثمة سوق دواء غير رسمي
 وخطٌر داهٌم على الصحة. ،فساد صحي ومالي وبيئي

 شركات الدواء: صور الفساد في
  ومنذ ذلك الحين ال يوجد هيئة وطنية تشرف على نوعية الدواء، ال سي ما أن  ،3112العام في  ي تم إقفال المختبر المركز

 قرار إنشاء مكتب الدواء بقي حبرا  على ورق.
 فتعمد إلى مجموعة من التجاوزات المتمثلة بتقديم  ن،لعلمية بسوق الدواء في لبناتتحكم شركات الدواء والمكاتب ا

 ،إغراق السوق باألدويةإلى  إغراءات ورشاوى )بصيغة هدايا( إلى األطباء وأصحاب القرار لترويج منتجاتها، ما يؤدي
 وإلى رفع الفاتورة الصحية.

  يوجد رقابة مختصة على من  ، والالملف إلى وزارة الزراعة تم نقلسوق الدواء البيطري في لبنان غير مراقب، حيث
وعدا عن الضرر الكبير على صحة الحيوان، تشكل الفوضى في ملف  ن ويبيع ويستخدم الدواء البيطري.يستورد ويخز  
ية نتيجة ال سي ما من خالل زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيو  ،خطرا  كبيرا  على حياة اإلنسان ،الدواء البيطري 

 االستخدام الخاطئ لها على الحيوان.

 الضمان االجتماعي:قة بصور الفساد المتعل  
  إن التدخل السياسي في التوظيفات ال سيما التعاقدات ينهك الخزينة، فيما المالك نصفه فارغ، علما  أن المدير العام هو

 المسؤول عن التوظيف.
  المجال أمام الفساد والرشاوى إلنجاز المعامالت بشكل أسرع. ،المعامالتتفتح البيروقراطية في اإلدارة وصعوبة إجراء 

 :الصحية النقاباتب صور الفساد المرتبطة
 كما ال  التفكير أيضا  بالمصلحة العامة. عوضا  عن ،لها وعلى حمايتهمم النقابات على مصلحة المنتسبين تركز معظ

وباتت المتحكم  ،قت الذي طغت السياسة على التحالفات النقابيةفي الو وأداءها، يوجد أي إطار يراقب عمل النقابات 
 عوضا  عن األداء النقابي. ،األساسي بنتائج االنتخابات النقابية

 لقمع  ،والتصرف على األرض ،تفتقر النقابات إلى الصالحيات التنفيذية التي تتيح لها الحصول على المعلومات
 .الصحية المختلفة المخالفات في القطاعات

 :والمعاهد الصحية الجامعاتصور الفساد المتعلقة ب
 وليس بناء  على حاجة السوق  ،بناء  على حسابات سياسية وطائفية ،ورخ  الكليات الطبية ،توز ع رخ  الجامعات

 ومعايير المناهج التعليمية.
 تبع أية معايير في اختيار ال ي ،ال سي ما جزء من معاهد التمريض ،بعض المعاهد التعليمية المرتبطة بالمهن الطبية

 األساتذة وتسجيل الحضور، وذلك دون وجود إمكانية فرض الرقابة عليها.
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 وزارة الصحة: صور الفساد في
 ذات معايير واضحة. ،غياب استراتيجية واضحة للتغطية الصحية 
 لتوقيع وزير الصحة ويمكن  ،سلطة مطلقة في وزارته، حيث يتمتع بشتى الصالحيات أعطى اتفاق الطائف وزير الصحة

أو  ،لة بتوقيعهأو المعامالت المذي   ،ال يخضع الوزيرو   جيل دواء أو تغطية مريض أو غيره.أن يكفي لتمرير معاملة تس
 ألي من الهيئات الرقابية الداخلية في الوزارة أو في الهيئات الرقابية.مستشاريه، متابعة 

 والقرار بوقف  ،ة الكبيرةال سي ما مع التدخالت السياسي ،شواغر وهناك عدة ،المعدل العام ألعمار الموظفين مرتفع
غياب الحافز المالي واإلداري لدى الموظفين للعطاء وااللتزام، والنق  في معرفتهم  ،ويزيد الموضوع تعقيدا   التوظيف.

 وطرق مكافحة الفساد. ومبادئبالحكم الرشيد 

 ة:الصحية واالجتماعية والزراعي كزافتيش في المر الت
  مناصب فعالة فقط، تقوم  2حيث يوجد حاليا  ، 3112منذ عام الصحيين نق  في عدد المفتشين  %21هناك أكثر من

 بكل عمليات المراقبة التي تشمل جميع المراكز الصحية الحكومية وأداء موظفيها.
 اغ في الموارد البشرية وتوظيف دون سد الفر  ،وغياب النية الحقيقية بتعزيز األطر الرقابية ،ل التدخالت السياسيةو  تح

 كمثل استخدامهميصع ب على المفتشين الحاليين القيام بمهامهم،  ،مفتشين، كما يوجد نق  في الموارد اللوجستية
 سياراتهم الخاصة لزيارة المراكز في المناطق.

 أو الشكاوى التي يرددها فبالرغم من العديد من المخالفات  ز محدودة جدا .دور التفتيش المرك  إن معرفة المواطن ب
 ،ز على اإلنترنت بدائيالمواطنون، إال  أنها نادرا  ما تجد طريقها للتفتيش الصحي. كما أن موقع التفتيش المرك  

 واستخدامه غير سهل.

 المجتمع المدني:صور الفساد المرتبطة ب
أو  ،حيث الرقابة على القطاع الصحيإلى المستوى المطلوب من  ،ومؤسسات المجتمع المدني الصحيةالجمعيات  لم ترتقِ 

ولم تقدم الحلول الالزمة المبنية على   أو تطبيق القوانين الموجودة. ،زمةحتى الضغط من أجل تعديل القوانين الصحية الال
 للمشاكل التي تعترض عليها. ،أسس علمية ودراسات

 اإلعالم:صور الفساد المرتبطة ب
واألعشاب  ،عب دورا  سيئا  من خالل كونه منبرا  لمرو جي األدوية الخارجة عن الرقابةويل ،ح السريعيقع اإلعالم في فخ الرب

 لكشف الفساد ومالحقته. ،الطبية غير المرخ  لها، كما ال يرتقي بمستوى الصحافة االستقصائية إلى الدور المطلوب

 المرضى/ الناس:
   وطلب أكبر عدد من  ،المريض إلى زيارة عدة أطباءألجأ  ،وبالقطاع العام بالتحديد ،ة ثقة المواطن بالنظام الصحيقل

من الثقافة الطبية  ا  جزء ،وحرية االختيار ،لقد أصبحت قلة الثقة بالنظام ور والفحوصات للتأكد من التشخي .الص
 صبحوأ األخصائيالطبيب إلى  من الطبيب العاموبالتالي أصبح اللبناني تلقائيا  ضد نظام التحويل  ،للشعب اللبناني

 .مباشرة يفضل زيارة األخصائي
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 هي أحد أبرز أسباب وجود الفساد واستمراره. ،وبالتغيير اإليجابي ،والمطالبة بالحقوق  ،ضعف ثقافة المحاسبة 
 

 بالفساد على المستوى الوطنياإلنسان الفصل الثاني: عالقة حقوق 

فعلى الرغم من  على المستوى الدولي، همن حاال  حسن أ كان ،والفساد على المستوى الوطنياإلنسان ن الربط بين حقوق إ
(، 0992العام في نسان )إللحقوق اتشكيل فلسطين لهيئة مستقلة (، وحداثة 0992عام الفي داثة قيام "الدولة" الفلسطينية )ح

التنبه أن  إال، (3101في العام نشاء هيئة مكافحة الفساد )إ(، وحداثة 3112العام في وحداثة وضع قانون لمكافحة الفساد )
سيما مع وضع القانون  حد ما، والإلى  في االعتبار ا  كان مأخوذ ،نسان والفساد على المستوى الوطنيإلللعالقة بين حقوق ا

أن من  عدم مخالفته، علما   ستور الذي يتوجب على كل القوانين، الذي يأخذ حكم الد3113الفلسطيني في العام األساسي 
منه  (20)لمادة نصت ا، كما نسان وحرياته العامةإلالنصوص الحامية لحقوق اهي هذا القانون، القضايا التي تضمنها أبرز 

يلي وفيما  .مر تحديد مهامها واختصاصاتهاأنسان، وتركت للقانون الخاص بهذه الهيئة إلعلى إنشاء هيئة مستقلة لحقوق ا
الخطط الوطنية لمكافحة نسان و إلية المتعلقة بحقوق االخطط الوطنفي  ،نسان والفسادإللعالقة بين حقوق اامراجعة لطبيعة 

 .التشريعات ومذكرات التفاهمسيما  في الممارسات والكذلك ، و الفساد
 

 نسان والفساد في الخطط الوطنيةإل قوق ا: العالقة بين حاألولالمبحث 
هي الخطط الوطنية لحقوق  ،ين القيمتينبين هات حقيقيا   وتوازنا   واحتراما   ن تشهد اعترافا  أساسيات التي يتوجب ألأول اإن 

 ولمكافحة الفساد: اإلنسان 

 (6108-6102االستراتيجية  )الخطة اإلنسان لحقوق  المستقلة الهيئة خطة في الفساد : مكافحةأوالا 
 ةالصادر  والتشريعات السياسات كافة فياإلنسان  حقوق  تضمين من التأكد على ،بها المنوط بحسب االختصاص الهيئة تعمل
 مع وتعمل المختلفة، اإلنسان بحقوق  تمس قد التي وتوثيق االنتهاكات مراجعة السياسات على وتعمل فلسطين، دولة عن

 خلل أوجه من تضمنته ما توفيق على والعمل الرسمية، والممارسات التشريعات تلك في يرد ما مراجعة على الرسمية الجهات
 السبب هذا كان وسواء ،هذا االنتهاك أحدث الذي السبب النظر عن وبغض ،نساناإل لحقوق  الدولية المعايير مع يتالءم بما
 .الفساد مفهوم ضمن يدخل الأو أنه  ،فساد حالة يشكلأن  يمكن فعل لىإ عائدا  

 مكافحة على ،بأخرى  أو بطريقة تعمل كانت ،0992العام  في تأسيسها منذ ،وعملها اختصاصها في الهيئة فإن ،ذلك وعلى
 .الفساد فعالأ منها والتي، نسانإلا بحقوق  تمس التي الفعألا كل
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 بين الوثيقة للعالقة وعيها من وانطالقا   مصدرها "الفساد"، يكون  التياإلنسان  حقوق  انتهاكات علىاألعمق  التركيز طارإ وفي
 خطتها في الهيئة أشارت ،3102-3100لألعوام  خطتها في له أشارت وان لما سبق ا  واستمرار  ،اإلنسان وحقوق  الفساد

 :منها والتي ،اإلطار هذا في تبذلها التي والجهود الفساد إلى موضع من أكثر في 3101-3102لألعوام  االستراتيجية

  مكافحة بمحكمة المتعلقةاألحكام  ومنها قوانين من راجعته ماإلى  الهيئة عمل لمحاور ذكرهاإطار  في الخطةأشارت 
 .الفساد ةمكافح هيئة طلببناء على  الفساد

 حقوق  واحترام األساسية الحريات أن "استعادة إلى االستراتيجية خطتها في الخارجية للبيئة تحليلها لدى الخطة أشارت 
 األراضي في للجميع مستقر لمستقبل أساسيان مطلبان االنتخابات، بإجراء الديمقراطية الحياة واستعادة اإلنسان،
ا الفلسطينية،  واحترام الفساد ومكافحة والديمقراطية والتغيير اإلصالح بقضايا المطالبة فيها تزداد بيئة ظل في خصوص 
 ."اإلنسان حقوق 

  قد الخطر هذا كانوإن  الهيئة"، داخل هي "فساد الهيئة تتهدد قد التي الداخلية المخاطر منإلى أن  الخطةأشارت 
 تبقى المخاطرة، هذه تحقق احتمالية فضع "رغمأنه  إلى الخطة وأشارت تحققه "منخفض". احتمالإلى أن  أشير
 وفقا   الهيئة وأنشطة برامج جميع في العمليات الداخلية وتدقيق شفافية، لضمان الحالية االستراتيجية اهتمام على تستحوذ
 .الصلة ذات الفلسطينية والقوانين فيها الخاصة والمالية اإلدارية لإلجراءات

 لجنة إشراف واستمرار للهيئة، الداخلي المدقق وظيفة وتطوير صيانة طةالخ اقترحت المخاطرة، هذه أثر من وللحد
 مع وانسجامها للهيئة، واإلدارية المالية العمليات بشأن التقارير تقديم تضمن كي ،المفوضين مجلس من التدقيق
 ،اإلطار هذا في الهيئة لستعم عليها. كما اإلشراف استمرار ضمان إلى إضافة   فيها، النافذة واإلدارية المالية اإلجراءات
 الهيئة لنظام داخلية تدقيق وعملية وموثق؛ وشفاف واضح عطاءات ونظام شفاف؛ داخلي تدقيق نظام صيانة على
 صيانة على ستعمل والمهام. كما المسؤوليات بين الفصل لضمان وشفافة واضحة، نفقات سياسات إلى إضافة   المالي؛
 التحويل طريق عن المالية المعامالت جميع تنفيذ الهيئة ستضمن الداخلية. كما عملياتها لمتابعة مستمر رقابة نظام

 دون  جدد موظفين تعيين عملية في والشفافة الواضحة وإجراءاتها سياساتها، على الحفاظ إلى إضافة   الرسمية، والشيكات
   .محاباة

 6108-6102الفساد  لمكافحة الوطنية االستراتيجية فياإلنسان  حقوق : ثانياا 
 غير وبطريقة ذكرت،أنها  يظهر ،3101-3102لألعوام  الفساد لمكافحة الوطنية االستراتيجية للخطة دقيقة بمراجعة
 بالمبادئ المتعلقة بنودها بعض في، العادلة كالمحاكمة، نسانإلا حقوق  منا  حق وأ نسانإلا حقوق  عميقة، وغير، ممنهجة
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 في وعميقا   جليا   يظهر لم مرألا هذا نأ غير المحاور، هذه عن المتفرعة هدافألا أو، الرئيسية ومحاورها، عليها بنيت التي
 :يلي لما وفقا   االستراتيجية، الخطة على المبنية، التنفيذية الخطة نشاطات

 الرئيسية والغاية ،والرسالة ،الرؤية ،االستراتيجية للخطة العام طارإلا : تضمناالستراتيجية للخطة العام طارإلا 
 .الفساد مكافحة في الشريكة الرئيسية طرافألا وكذلك والخارجية، الداخليةالبيئة  وتحليل تراتيجية،لالس

 موضوع "حقوق  ،االستراتيجيةمنها هذه  انطلقت التياألساسية  المبادئ من نأ ،المذكورة خطةلل ملخ  تضمن وقد
 نسانإلا حقوق  واحترام مفاهيم "تعزيزإلى  ،لخامسوا والثالث الثاني المبدأ في فأشارت ،أخرى  أمور جانبإلى  ،اإلنسان
 المواطن حق من نأ"إلى  وأشارت عادلة"، محاكمة في المواطن وحق ،القضاء استقاللية و"تعزيز مواطن"، لكل

 ومساواة".  بفاعلية العامة الخدمات على وحصوله الفرص، وتكافؤ والعدالة المساواة  ومبادئتوفير النزاهة  الفلسطيني
 برفاه الصلة ذات التنمويةأهدافها  تحقيق على الدولة قدرة تتضاءل، فساد وجود ظل نه "فيأ لىإ الخطة شارتأ كما

 ."القانون  دولة وبناء، العدالة وتحقيق، المساواة  وتأمين، المواطن

 يظهر ولم تراتيجية،لالس الرئيسية والغاية رسالةالو  رؤيةال عن غابتاإلنسان،  وحقوق  الفساد بين الوثيقة العالقة ان غير
، مستقل ببند، نسانإلا لحقوق  الوطنية الهيئة لىإ شارةإلا يتم ولم الخطة، في والخارجية الداخلية البيئة تحليل لدى ثرهاأ

 مدى مراقبة على تعمل ،دولة مؤسسةأنها  رغم المدني، المجتمع مؤسسات ضمن، إال االستراتيجية تنفيذ طرافأ ضمن
 العامة، الموازنة في مستقل بند لها وخص  فلسطين، دولة وممارسات وتشريعات خطط في اإلنسان حقوق  إعمال
 .للدولة والمالي اإلداري  الشأن على يراقب الذي واإلدارية المالية الرقابة لديوان بالنسبة هو الحال كما تماما  

 الفساد وقوع منع: األول لمحورا محاور، أربعة الفساد لمكافحة الوطنية الخطة تضمنت االستراتيجية: الخطة محاور 
 والتدريب والتثقيف الوعي مستوى  رفع :والمحور الثالث القضائية، والمالحقة القانون إنفاذ : والمحور الثاني منه، والوقاية
 .الدولي التعاون  :الرابع والمحور المجتمعية، والمشاركة

 المعرفة وتعزيز دراسة نأ يالحظ، محور كل نهاتضم التي الفرعية، واألهداف المحاور هذه تضمنته لما وبمراجعتنا
 حقوق  بعض عن العبارات بعض ذكر الالزم. فرغم باالهتمام تحظَ  لم، والفساد نسانإلا حقوق  انتهاكات بين بالعالقة
 يةأ تتضمن لم ،هدافألا هذه وتفاصيل ،المحاور لهذه الرئيسية هدافألا نأإال  ،عادلة محاكمة في كالحق ،اإلنسان
، الفساد بمكافحة تعنى التي المؤسسات بين التعاون  وكذلك والفساد، نسانإلا حقوق  بين العالقة لتعميق تنشاطا

 .نسانإلا حقوق  بحماية تعنى التي والمؤسسات
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 التي نشطةألا من مجموعة كبيرة االستراتيجية للخطة التنفيذية الخطة : تضمنتاالستراتيجية للخطة التنفيذية الخطة 
 جرائم من الالزمة للوقاية وتطوير التدابير كهدف تعزيز ،موضع التنفيذ ذكرتها الخطة التي هدافألا وضع تستهدف
 جلأ من العمل ،الخطة تضمنتها التي الحقوق  المتعلقة ببعض نشطةألا ومن مكافحتها، ووسائل آليات وتحديث ،الفساد
 بين من أن الخطة شارتأ ،عادلة اكمةمح في نسانإلا حقإطار  وفي المعلومات. على الحصول حق قانون إصدار 
 جراءاتإ تبسيط يضمن بما ،الجزائيةاإلجراءات  قانون  ومراجعة "دراسة ،الصدد هذا في بها ستقوم التي النشاطات
 مع يتفق بما ،المناسب الوقت في الفساد عن الناتجة والعائدات ،موالاأل ومصادرة وحجز ،والمحاكمة التحقيق
 التعديالتوإجراء  ،الفساد لقضايا التقاضي جراءاتإ بطء و"معالجة ،األساسي القانون  كفلها تيال الدستورية الضمانات
 مفهوم علىاإلعالم  وطلبة اإلعالميين و"تدريب الفساد"، لقضايا المتكرر التأجيل من الحد تكفل التي ،الالزمة القانونية
 تثبت بريء حتى المتهم مبدأ )أن يمس ال وبما ،القانون  مع يتعارض ال بما ،الفساد قضايا مع التعامل وكيفية ،الفساد
 ."(إدانته

 بين الربط هميةأ  زاوية من لها ي نظر لم ،اإلنسان بحقوق  المتعلقة النشاطات محدودية عن فضال   الخطة، نشطةأ نأ غير
 فقط. رغم الفساد من وتعالج تحد نشاطاتإلى  فيها نظر ما بقدر ،منهما على اآلخر كل ثرأو  والفساداإلنسان  حقوق 
تضمنتها  التي النشاطات في وأوضح كبرأ اهتماما   تستدعي كانت والفساد،اإلنسان  حقوق  بين المهمة العالقةأن 
 .الخطة

 

 في التشريعات والممارسة الوطنية والفساداإلنسان المبحث الثاني: العالقة بين حقوق 

ن يكون في أال يكفي اإلنسان، ام تدابير مكافحة الفساد لحقوق احتر إلى  إن وضع الخطط االستراتيجية وتضمينها ما يشير
ذه من نشاطات ومذكرات. وفي ما تنف   ،ن ينعكس أثره في ما تضعه الدولة من تشريعاتأنما يجب إالخطط واالستراتيجيات، و 

عض وب تينالهيئون بين شكال التعاأوفي بعض  ،والفساد في التشريعاتاإلنسان بين حقوق  ،وفيما يلي مراجعة لهذه العالقة
 36، في حين لم تتمكن من مراجعة طبيعة هذه العالقة في قرارات محكمة الفساد الفلسطينية.مؤسسات المجتمع المدني

 وتشريعات مكافحة الفساد.اإلنسان نسان والفساد في تشريعات حقوق إل : العالقة بين حقوق اأوالا 
 3112 مكافحة الفساد قانون  هو ،بالفساد العالقة ذات لفلسطينيةا الوطنيةالسلطة  تشريعات أعمال وأحدث برزأ إن

 وتعديالته، 3112لسنة األموال  غسل مكافحة نأبش بقانون  والقرار القانون، هذا فيإليها  المشار والتشريعات وتعديالته،
 في الوارد والحريات الحقوق  باب هو، نسانإلا بحقوق  العالقة ذات الفلسطينية التشريعات برزأالعامة. و  المخابرات وقانون 

                                                           
 تمكن من االطالع عليها.ت نها لمأ غير، الفسادعلى أحكام محكمة جرائم  طالعهاا 3102آب  32ن طلبت الهيئة من هيئة مكافحة الفساد بتاريخ أسبق و  36
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 الجزائية،اإلجراءات  قانون  كمثل ،ابه والمحكومة، عنها المتفرعة والتشريعات ،3113 ةلسن الفلسطيني ساسيألا القانون 
 والعمل. الصحة وتشريعات القضائية، والتشريعات العقوبات، وقانون 

 اإلنسانتشريعات حقوق  .0

(، كالحق في 22-9وحرياته العامة )المواد اإلنسان الضامنة لحقوق ألحكام األساسي، اتضمن الباب الثاني من القانون 
والحق في السالمة الجسدية، والضمانات المختلفة للمحاكمة العادلة،  ،ة وعدم التمييز، والحق في الحرية الشخصيةا المساو 

والتنقل، والحق في اإلقامة والتعبير، وحرية وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأي  ،والحق في السكن، وحرية العقيدة والعبادة
 التعليم، والحق في العمل، والحق في المشاركة السياسية، والحق في البيئة.

على حماية  ،و قديمأمن قانون حديث أكثر القانونية المفصلة والحامية لتلك القوانين، فن  واألحكام وجاءت عشرات القوانين 
م قتل كمثل قانون العقوب ،كثرأو ألحق  و أه في سالمته الجسدية أو المس بحق   ،ه في الحياةبحق   والمس  اإلنسان، ات الذي يجر 

واجبة االتباع في محاكمة مخالفي واإلجراءات الجزائية الذي يحدد الكثير من الضوابط اإلجراءات حجز حريته، وقانون 
لعالقة العامل بصاحب  ةالضابطواإلجراءات العمل  فياإلنسان حق ينظم و في حجز حريتهم، وقانون العمل الذي أالقوانين 
لألجور، وتسوية النزاعات العمالية. األدنى جبات المفروضة على الجهات الحكومية في التفتيش، ووضع الحد االعمل، والو 

واالنتخابات  ،ابات العامةكقانون الخدمة المدنية، وقوانين االنتخ ،وكذلك القوانين المتعلقة بالحق في المشاركة السياسية
الذي يتحدث عن بعض الضمانات ذات العالقة بالمؤسسة الصحفية، وقانون التربية  ،وقانون المطبوعات والنشر المحلية،
 العالي، وقانون البيئة.التعليم وقانون  ،والتعليم

أو  ،كانت قد جر متنها أال إوالفساد، اإلنسان وجود ربط صريح بين حقوق إلى  لم يظهر في هذه القوانين ما يشيروإن 
نه ظل في أو أ ،" بالمعنى القانوني الحاليا  ل هذا الفعل "فسادسواء شك   ،المختلفةاإلنسان حقوق  تمس   ،كثيرة فعاال  أأبطلت 
مة األفعال طار إ استعمال السلطة، وسوء استعمال  وإساءة، الرشوة ألفعال، كمثل تجريم قانون العقوبات األخرى المجر 

، واضطهاد الموظفين العموميين للمواطنين، والتعدي على بواجبات الوظيفة العامةواإلخالل ل النفوذ، استغالو الوظيفة، 
 37الحرية.

 
 

 .تشريعات مكافحة الفساد .6

                                                           
، )فلسطين: 22ضمن تقرير حول أوراق قانونية رقم  ةمنشور  "الجرائم المخلة بواجبات الموظف العام في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني"ورقة عمل بعنوان معن دعيس،  37

 .3112الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان(، 
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في  ،التشريعية المتناثرة في عدد من القوانينواألحكام تشتمل المنظومة القانونية الفلسطينية على العديد من التشريعات 
القانونية المتعلقة واألحكام نراجع كافة هذه القوانين أو لن نستعرض أننا الفساد في القطاع العام، غير ال أفعموضوع مكافحة 
 هذا المجال:  نستعرض ونراجع أهم وأحدث قانونين فيوإنما بمكافحة الفساد، 

لته عد   3101م في العا، و 3112وضعت دولة فلسطين قانون الكسب غير المشروع في العام : قانون مكافحة الفساد -أ
 القانون يسمى قانون مكافحة الفساد.أصبح المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث األمم مع اتفاقية يتالءم لت تسميته بما وعد  
 ما تضمنه هذا القانون:وم
 أن هذا التعريف يشوبه كثير من المثالب، وعدم الوضوح الذي من شأنه أن رغم  "الفساد"، وضع تعريف للمقصود بـ

بمفهومه عادلة في محاكمة اإلنسان ، والذي بني عليه حق مع المبدأ القانوني المعروف في مجال العقوباتيتعارض 
هو الن   ،الن  القانوني المقصود هناف"، في القانون بن   إالعقوبة  جريمة وال "الأن  ذا المبدأه ومفاد الواسع،

 مساحة ضيقة من التقدير.إال ال يترك لتقدير القاضي والذي ، إتيانهالواضح الذي يبين بدقة حقيقة الفعل الممنوع 

 القانون  بأحكامفساد، حيث ضمت قائمة المشمولين  ، والتي قد يقع منها حالةالفئات المشمولة بأحكامه تحديد
 ،كرئيس السلطة الوطنية ،من في حكمهمأو كافة الموظفين العاملين لدى الجهات الرسمية  ،(3)بحسب المادة 
المجلس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة، ورئيس  ،ومستشاريه

 عضاء وموظفي الهيئات المحلية.أ ورؤساء و  ،والنيابة العامة ،لقضائيةالسلطة اوأعضاء التشريعي، ورئيس 

  واختصاصاتهوكافة التفاصيل المتعلقة بتعيين رئيسها  اختصاصاتها،وضع و  هيئة مكافحة الفساد،إنشاء . 

 على المشمولين بأحكامه الذمة الماليةإقرارات تقديم واجب  فرض. 

 الفساد في القضايا  الفساد، وحصر اتصال نيابة مكافحةالصالحيات المنوطة بهيئة مكافحة الفساد في جرائم  تحديد
 امة.وتستدعي المتابعة من النيابة الع ،فيها شبهة فسادأن هيئة من تحقيقاتها الالتي تقرر 

 كالتحقيق خرى للنيابة العامة غير جرائم الفساد ألالجرائم ا ض الصالحيات الممنوحة فيبعهيئة مكافحة الفساد  منح
 38.والكشف عن السرية المصرفية ودون قرار قضائي في الشكاوى المتعلقة بالفساد

 ن  على عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم.ال 

في اإلنسان ع بها تمن الضمانات التي كان يتم ا  ، وانتزع عدداإلنسانالمخالفات لحقوق هذا القانون تضمن العديد من أن غير 
 ومنها: ،الجزائيةاإلجراءات قانون 

                                                           
 القانون، بغض النظر عن ما نص عليه قانون اإلجراءات الجزائية.في إشارة صريحة لألخذ بهذا  38
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الجزائية في الجرائم المتعلقة بالفساد، اإلجراءات سوف لن يلتزم بقانون األساس من أنه منه على  (9)ن  في المادة  -
 39ن  عليها ذلك القانون لإلنسان. فهو في حل من الضمانات التي ،وبالتالي

، شراف نيابة مكافحة الفسادإمرة و إتحت  ،تتمتع بصفة الضبط القضائي داريةإبهيئة مكافحة الفساد، وهي جهة أناط  -
، في جرائم الفساد التحقيق كمثل ،الجزائيةاإلجراءات ون بموجب قان ،من الصالحيات المنوطة بالنيابة العامة ا  عدد
تحريك الدعاوى يكون من خالل النيابة العامة، أن إلى  شار الن أن إحتى و  ،اوى الخاصة بالجرائمحق تحريك الدعو 

 من قانون مكافحة الفساد.( 1،0( الفقرة )9)بحسب المادة 
 أو ،عليها االطالع أو ،معلومات أو ،مستندات أو ،أوراق أو ،بيانات أو ،ملفات أي ناط بالهيئة صالحية "طلبأ -

 وفقا   ،لتداولل سريا   ذلك كل تعتبر التي الجهات ذلك في بما ،لديها الموجودة الجهة من ،منها رصو  على الحصول
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  (02)لن  المادة  ،النافذة"، وفي ذلك انتهاك واضح القانونية لإلجراءات
 40سالفة الذكر.

الحجز واالطالع واالستعانة لعامة، الطلب من المحكمة المختصة عن النيابة ا بالهيئة عوضا   (32)ناطت المادة أ -
 في قضايا الفساد.بالخبراء 

 

                                                           
 مهامها تنفيذ سبيل في للهيئة يكون  العالقة، ذات األخرى  والقوانين الجزائية اإلجراءات قانون  في ورد مما الرغم "على من قانون مكافحة الفساد على: (9)نصت المادة  39

 :يلي ما واختصاصاتها
 المخالفات عن والكشف، بشأنها االستدالالت وجمع التحري  بأعمال والقيام ومتابعتها، ودراستها لها المقدمة الفساد جرائم بخصوصى والشكاو  توالبالغا التقارير تلقي .0

 .العالقة ذات والتشريعات القانون  اهذ ألحكام وفقا   الالزمة والقانونية اإلدارية اإلجراءات في والسير التحقيق ومباشرة، بذلك الخاصة والمعلومات األدلة وجمع، والتجاوزات
، وعالواته راتبه ووقف، المعنية الجهات من العمل عن يده كف وطلب، السفر من ومنعه، المنقولة وغير المنقولة أمواله وحجز، القانون  هذا أحكام يخالف من كل مالحقة .3

 .النافذة التشريعات وفق هاؤ إلغا أو القرارات تلك من أي وتعديل، اللزوم عند المالية استحقاقاته وسائر
 .فساد بجريمة تتعلق واقعة حول والتحري  لالستفسار عالقة له شخ  أي أو الخاص القطاع موظفي أو العموميين الموظفين من والمعنيين الشهود استدعاء .2
ن الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو الحصول على صور منها م .2

 .ذلك سريا للتداول وفقا  لإلجراءات القانونية النافذة
عن المحكمة المختصة  التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز استرداد األموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها .2

 الدعوى. بنظر
أية جهة، وإذا تبين نتيجة الدعوى أو للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من  .2

 .هات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا  لألصول القانونية المتبعةالتحقيق أن اإلخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الج
اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين ألحكام هذا القانون فيما عدا اإلدارات العامة إذا  .2

سائلها، جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون، يحق للهيئة وحسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل، أو حل أي ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى و 
لها لمدة ال تقل عن ها أو مديرا  من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان كل من له عالقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا  في مجلس إدارت

 .سنة وال تزيد عن خمس سنوات
خرى ذات العالقة وال تقام هذه الدعاوى حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خالل النيابة العامة ومباشرتها وفقا  ألحكام هذا القانون والتشريعات األ .1

 .يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال في الحاالت المحددة في القانون من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون وال 
 .قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور االنتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون  في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصداربالرغم مما ورد  .9

نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو  ىال يجوز تعريض أي شخص، عل -3المذكورة على:  (34نصت المادة ) 40

 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس" -0 .مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته
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القانونية التي وضعتها دولة أهم األحكام : ومن 6102لسنة  61اإلرهاب وتمويل  قانون مكافحة غسل األموال  -ب
لغي وتم أ  ، والذي 3112لعام وال األمالقرار بقانون المتعلق بمكافحة غسل  يضا  أفلسطين في مجال مكافحة الفساد 

 وقد تضمن . اإلرهابي بمكافحة غسل األموال وتمويل م  الذي س   3102لسنة  31بالقرار بقانون رقم  هاالستعاضة عن
 :هذا القانون 

  حكام أإلى  خرى أفي حاالت  هاوأحال ،اإلرهابوتمويل األموال ن تعتبر من قبيل غسل أالتي يمكن  ألفعالاتحديد
في حاالت كثيرة،  ةكون غير مشروعت قداألموال ن أواعتبر  ،يةرهابإلااألعمال التي تحدد ماهية  ،عقوباتقانون ال

أو االستغالل  ،بالبشرتجار االمن أو وجماعة نصب منظمة،  ،كاألموال المتأتية من المشاركة في جماعة إجرامية
واإلجراءات حة والذخائر. كما نظم القانون التدابير أو االتجار باألسل ،غير المشروع بالعقاقيرتجار االأو  ،الجنسي

عن واإلبالغ  ،من حفظ للسجالت ،محل التجريماألموال التي يتوجب على المؤسسات المختلفة فعلها بهدف ضبط 
 تشتبه فيها.أية أموال 

  وحدد اختصاصاتها.اإلرهابوتمويل األموال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل إنشاء ن  على ، 
  نها أالعمليات المشتبه برفع تقارير عن  منها ،من المهمات ا  بها عددوأناط ، وحدة المتابعة الماليةإنشاء ن  على

إلى  شبهات فساد تحتوي أنها  يشتبه في القضايا التيالنائب العام، ورفع إلى  رهابإجريمة غسل أموال أو تمويل 
 المساعد لدى هيئة مكافحة الفساد. النائب العام

 فياإلنسان  بها عتيتم كان التي الضمانات من ا  عدد وانتزع اإلنسان لحقوق  المخالفات من العديد تضمن القانون  هذا نأ غير
 :ومنها الجزائيةاإلجراءات  قانون 

 ،إدارية أو تأديبية أو مدنية أو جنائية إجراءات أي اتخاذ يجوز ال"نه أمن هذا القانون على  (02)مادة النصت  -
 أو غير المالية والمهن واألعمال المالية المؤسسات ضد ،التعاقدية أو المهنية أو المصرفية ةالسري انتهاك بخصوص
 القرار هذا أحكام مع يتفق بما معلومات قدموا أو تقارير نية وبحسن رفعوا الذين ،موظفيها أو مسؤوليها أو مديريها
 41من المساءلة الجنائية والمدنية، والتأديبية ن هذا القانون يمنح من ينتهك السرية المصرفية حصانةأ"، أي بقانون 

 .مر من مسؤولهأو أكذلك كما لو قام الموظف بانتهاك السرية دون معرفة 
 تمويل أو ،األموال غسل جريمة بشأن جزائية قضية رفع يجوز ال"نه أمن هذا القانون على  (01)مادة النصت  -

 مسؤوليها أو مديريها أو المالية غير والمهن األعمال أو اليةالم المؤسسات ضد األصلية الجرائم من أي أو ،اإلرهاب

                                                           
 جلأ من االئتالف: فلسطين) الفساد، مكافحة في الفلسطينية والتشريعات السياسات الريس، وناصر دياك بوأ عليفحة الفساد لدى: راجع فصل باب تدابير مكا 41

 .322-23(، ص 0222 أمان، – لةاءوالمس النزاهة
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 مع يتفق بما حولها المثارة الشبهات عن نية وبحسن اإلبالغ تم مشبوهة معاملة بتنفيذ يتعلق فيما ،موظفيها أو
 .42"بقانون  القرار هذا من( 02و 02) المادتين

 صالحية: المختصة المحكمة من صادر قرار وبناء على العام للنائب "يجوز نهأعلى  (22المادة ) ونصت -
 األخرى. المماثلة والحسابات المصرفية الحسابات مراقبة .0
 الرئيسية. الحاسوب وأجهزة الحاسوب وشبكات أنظمة إلى الوصول .3
 االتصاالت. تعقب   أو للمراقبة اإلخضاع .2
 المحادثات. أو والسلوك األفعال تصوير أو والمرئي المسموع التسجيل .2
 المراسالت. زوحج اعتراض .2
قرار  اإلرهاب ويكون  تمويل أو األموال غسل بجريمة المرتبطة والوسائط األموال على التحفظي الحجزإلغاء  .2

 ."المختصة المحكمة أمام لالستئناف قابال   التحفظي بالحجز المحكمة

 القوانين بموجب فروضةالم السرية أحكام تحول ال بقانون  القرار هذا ألحكام "تنفيذا  أنه على  (22)ت المادة نصو  -
 وال ،بقانون  القرار هذا أحكام تنفيذ أمام المصرفية السرية ذلك في بما فلسطين بها في المعمول والتعليمات واألنظمة
 أو اإلرهاب تمويل أو األموال غسل جريمة بمكافحة تتعلق معلومات أي إبراز إفشاء أو بعدم بأحكامها التذرع يجوز
بقانون"، وهذا االستثناء  القرار هذا ( من02) المادة ( من2الفقرة ) في ما ورد باستثناء األصلية الجرائم من بأي

 متعلق بالمحامين وما يتلقونه من معلومات من موكليهم في قضايا الفساد.

تحقيق ى إل تهدف بالنتيجة ،نفة الذكرآالمختلفة اإلنسان وفي مجال حماية حقوق  ،القوانين في مجال مكافحة الفسادأن ورغم 
لم تكن  ،نسان والفسادإلن فكرة الربط بيت حقوق اأال إفضل له أنسان في العموم، وتقديم ما هو إلهدف واحد، وهو خدمة ا

من  ا  كبير  ا  ساسي الفلسطيني تضمن في بابه الثاني عددألن القانون اأورغم  ع هذه القوانين.ساس لدى من شر  ألموجودة في ا
عة بعد هذا القانون لم تلتزم بما جاء فيه، وصادرت الحقوق التي ن القوانين المشر  أال إسان، نإلالنصوص الحامية لحقوق ا

                                                           
من هذه المادة، التي تشتبه أو كانت ( 2 ،4 ،1) تعلى المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية، وبما ال يتعارض مع الفقرا .3:" (34) نصت المادة 42

األموال أو تستند إلى أسس معقولة لالشتباه في أن األموال تمثل متحصالت جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل 
تسري  .0 .إلى الوحدة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن تمويال إلرهاب أو أي من الجرائم األصلية، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة

يعفى المحامون من واجب اإلبالغ عن المعلومات التي يتسلمونها من أو يحصلون عليها  .1 .من هذه المادة على محاوالت إبرام المعامالت( 3) أحكام الفقرة

تأدية مهمتهم في الدفاع عن أو تمثيل هؤالء الموكلين في أو بشأن إجراءات التقاضي، بما في ذلك  عن موكليهم خالل تحديد الوضع القانوني لموكليهم أو

على  .4. اءاتاالستشارات حول الشروع في هذه اإلجراءات أو تحاشيها، سواء تم استالم هذه المعلومات أو الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك اإلجر

 األحجار الكريمة، والتجار الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية، إبالغ الوحدة عن أية عمليات مشبوهة بموجب الفقرةتجار المعادن الثمينة، وتجار 

 على وكالء.2.من هذه المادة وذلك عند دخولهم في أية عملية نقدية تعادل أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن( 3)

من هذه المادة، عند إنجاز عمليات لحساب عمالئهم لشراء أو بيع ( 3) وسماسرة العقارات إبالغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة

 .العقارات"
-3:لية المحددة القيام بما يلي، يجب على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير الما(36) على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة (32) ونصت المادة

 .الوحدة فوراً االمتناع عن تنفيذ العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل اإلرهاب أو أي من الجرائم األصلية وإبالغ 
تحدد اآللية  -1. عن تنفيذها مستحيالً، وإبالغ الوحدة بذلك فوراً من هذه المادة، إذا كان االمتناع ( 3) تنفيذ العملية المالية على الوجه المحدد في الفقرة -0

 .من هذه المادة، بموجب تعليمات تصدرها اللجنة"( 0 ،3) الالزمة لتنفيذ الفقرات
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حكام القانونية التي سمحت بالكشف عن السرية المصرفية، ومكنت الجهات ألن  عليها هذا القانون الدستوري، كمثل ا
 الذكر. ينفاألموال آالفساد وقانون غسل  الرسمية من االطالع على المعلومات والبيانات الخاصة في قانون مكافحة

يصبح الحق في  ،ال في التطبيق، فعندما نكافح الفساد في العملإال تظهر بشكل جلي  القوانينهذه العالقة الحقيقية بين إن 
ية أ ،ال يجوز أن تخالفلكن . كثر تحققا  أيصبح الحق في الصحة  ،وعندما نكافح الفساد في الصحة، كثر تحققا  أالعمل 

 ،النصوص القانونية والدستورية التي تحمي الحقوق  ،عالجية للفسادأو تدابير تتخذها الجهات الرسمية بهدف معالجة وقائية 
و أي من القوانين أساسي ألوفي حال مخالفة هذه التدابير للقانون ا .الحياة والحق في ،والحق في الصحة ،كالحق في العمل

يعتبر "جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم، فإنه  لإلنسانخاصة خرى الحامية لحرمة الحياة الألا
 .43لمن وقع عليه الضرر" عادال   وتضمن السلطة الوطنية تعويضا  

ضرورة ب ،شارت لها هذه القوانينأواتخاذ التدابير التي  ،ب التنبه لدى تطبيق القوانين المتعلقة بالفسادومن جانب آخر، يج
التي انضمت لها  ،نسانإلالتي نصت عليها االتفاقيات الدولية لحقوق ا ،انسجام هذه التدابير مع الحقوق والحريات المختلفة

 .3102نيسان  3دولة فلسطين منذ تاريخ 

 
 . والمؤسسات ذات العالقة نسان وهيئة مكافحة الفسادإل التعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق ا: ثانياا 
هداف، عمدت هيئة مكافحة أ لما ورد فيها من  ، وتنفيذا  3101-3102لما جاء في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد  إعماال  

هداف أ ( مذكرة تفاهم مع العديد من المؤسسات، بهدف المساهمة في تنفيذ 27على توقيع ) 3102الفساد خالل العام 
اإلنسان كبير في مراجعة العالقة بين حقوق أثر كرات لم يكن لها غلب هذه المذأ ن غير أ، ونشاطات الخطة الوطنية المذكورة

 44.والفساد

العمل على إطار نسان وهيئة مكافحة الفساد، وفي إلالمستقلة لحقوق االموقعة بين الهيئة األهم وقبل الحديث عن المذكرة 
الهيئة و  ،عالميةإلا شبكة أمين الموقعة مع سيما وال ،اتفاقية تفاهممن أشارت أكثر  ،والفساداإلنسان حقوق بين تعميق الربط 

 عالم في جهود مكافحة الفسادإلالعمل على تعزيز دور وسائل اإلى  ،بياالرا – الفلسطينية لإلعالم وتطوير دور الشباب
ال  بما ،عالم على مفهوم الفساد وكيفية التعامل مع قضايا الفسادإلعالميين وطلبة اإلبمهنية وحيادية من خالل )تدريب ا

من االستراتيجية  2-2-2لما جاء في البند  نفاذا  إ، (دانتهإن المتهم بريء حتى تثبت أوال يمس بمبدأ  ،يتعارض مع القانون 
اإلعالم، على وسائل  ا  واحد ا  ن هذا النشاط يفرض واجبأرغم  .سالفة الذكر 3101-3102عوام الوطنية لمكافحة الفساد لأل
 خرى.ألنسان اإلدانته، وال يعالج حقوق اإن المتهم بريء حتى تثبت أوكون  ،فسادبالموازنة بين معالجة قضايا ال

                                                           
 وتعديالته. 0220( من القانون األساسي الفلسطيني لعام 10المادة ) 43
 www.pacc.pna.psى الموقع اإللكتروني لهيئة مكافحة الفساد: للمزيد عن هذه االتفاقيات، راجع االتفاقيات المنشورة عل 44

http://www.pacc.pna.ps/
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ن المطلوب هو تعديل هذه التشريعات بما أالتعاون لتعديل عدد من التشريعات، غير  ،كما فرض عدد من اتفاقيات التفاهم
ذا القانون، ولم يتم الحديث عن االلتزام نفاذ الواجبات التي ن  عليها قانون مكافحة الفساد وبما يتالءم مع هإن من يمك  

 نسان المختلفة.إلمة هذه التشريعات مع حقوق اءو مالاإلنسان أبمعايير حقوق 

 

 تهدف والتي الهيئتينبين االتفاقية الموقعة  ،نسان والفسادإلهم بين حقوق األوالتي تبين التقارب ا ،المذكرات الموقعةهم أ ومن 
بسبب أكانت واء س ،كان سببها أيا  في فلسطين من االنتهاكات التي قد تصيبها، اإلنسان وق توفير وتعزيز وحماية حقإلى 
 وقع 3102العام آذار من . وفي 3102في العام  أولى اتفاقية تفاهملسبب آخر، حيث كانت المؤسستان قد وقعتا  وأفساد 
 ،على ضوء التعاون المثمر فيما بين الفريقيننه: "أا عوام، جاء فيهأ ، مدتها ثالثة ثانيةاتفاقية تفاهم  المذكورانالفريقان 

وتدعيما  لمبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ األساسية التي يستند اليها الفريق األول في تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
طر وسياسة الفريق ، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أ3101-3102لمكافحة الفساد لألعوام 

يقوم على ركائز النزاهة والشفافية  ،ورؤيته المبنية على أساس خلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطينياألول 
 هم البنود التي جاءت فيها:أ ومن  هذه المذكرة". إبرام والمساءلة، فقد اتفق الفريقان على أن يتم 

 :التعاون المشترك
 3101-3102ألنشطة التي تصب في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضع خطة مشتركة لتنفيذ ا. 
  التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع الوعي، بما في ذلك توفير التسهيالت لعقد نشاطات خاصة بمكافحة الفساد

 في قطاع غزة، وأي قضايا أخرى. 
 .التعاون المشترك في مجال تحويل القضايا 
 الدراسات ذات العالقة بعمل الفريقين.إعداد مجال  التعاون المشترك في 
 

 :تشكيل لجنة مختصة
 .بحيث تشمل في بنودها تنفيذ فحوى ومضمون المذكرة ،لحق بهذه المذكرةيشكل كل فريق لجنة مختصة لوضع خطة ت  

 وضع الفريقان خطة عمل تنفيذية جاء فيها: ،لهذه المذكرة نفاذا  إو 
  هيئة مكافحة الفساد، وتعمل إلى  نسان على تحويل حاالت الفساد المكتشفة من قبلهاإلاتعمل الهيئة المستقلة لحقوق

 .اإلنسانللهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، القضايا التي لها عالقة بحقوق إحالة هيئة مكافحة الفساد على 
 وظفي هيئة مكافحة الفساد.تنظيم دورة تدريبية لمدة يومين متخصصة في حقوق اإلنسان واآلليات الدولية، تستهدف م 
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  ( حول النزاهة والشفافية ومكافحة الضفة وغزة)اإلنسان تنظيم دورتين تدريبيتين للعاملين في الهيئة المستقلة لحقوق
 الفساد.

  وعقد ورشة عمل لإلعالن عن الدراسة.اإلنساندراسة حول عالقة الفساد بانتهاك حقوق إعداد ، 
  اإلنسانفساد بانتهاك حقوق ذاعية حول عالقة الإومضة إعداد. 
  اإلنسانتنظيم حلقتين تلفزيونيتين حول عالقة الفساد بانتهاك حقوق. 

لعدد من  الهيئة، نفذت من األولى. 3102دورتين تدريبيتين في شهر آب من العام  الهيئتانلهذه االتفاقية، نفذت  وتنفيذا  
هذا كذلك  الهيئةونفذت  . الهيئةة الفساد لعدد واسع من موظفي موظفي هيئة مكافحة الفساد، والثانية نفذت من هيئة مكافح

 بالفساد.اإلنسان عن عالقة حقوق  التقرير

اعتماد منظمة الشفافية الحاصل على أمان(، النزاهة والمساءلة )أجل مع االئتالف من  الهيئةظهر تعاون من جانب آخر، 
هذا التعاون في ظهر وقد  .من مجالأكثر لفساد في فلسطين في كجهة مختصة بمواضيع تعزيز النزاهة ومكافحة ا الدولية

في مجال قضايا النزاهة اإلنسان أو سواء في مجال حقوق  ،اشتراك المؤسستين في النشاطات التي تعقدها كل منهما
بعض من ناحية انتهاكات  الهيئةناقشتها وأن على عدد من الموضوعات التي سبق  أمانوالشفافية. كما عملت مؤسسة 

الطبية، والتحويالت الطبية خارج القطاع األخطاء كمثل االنتهاكات الماسة بالحق في الصحة )موضوعات اإلنسان حقوق 
 واإلطاربالحج،  وممارسة الشعائر فيما يتعلق ،الصحي الرسمي(، واالنتهاكات الماسة بالحق في حرية االعتقاد والعبادة

 القانوني لحق االطالع على المعلومات.
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 استنتاجات وتوصيات :خاتمةال

 :استنتاجات

لدى وضع االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق  ومكافحة الفساد لم تظهر قديما  اإلنسان ن التنبه لفكرة الربط بين حقوق إ .0
عهدان الدوليان للحقوق المدنية ، ووضع ال0921وضع في العام اإلنسان العالمي لحقوق اإلعالن ، فرغم أن اإلنسان
ن بداية التفكير الجدي في هذه العالقة لم إال أ، 0922السياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العام و 

حيث  اإلرهاببقضايا صبح هناك اهتمام أوبداية القرن الواحد والعشرين، عندما  ،ال مع نهاية القرن العشرينإتظهر 
، تحت تسمية مكافحة فساد، اإلرهابالكثيرة لمكافحة  األدوات تتجه نحو وضع النزعة العالمية أنيظهر  أصبح

على الضمانات التي وتعدٍ   ،اإلنسانتجاوز على حقوق إلى  دى ذلكأن إ، حتى و إرهابوتمويل  ،ومكافحة غسل أموال
 .اإلنسانجاءت بها المواثيق الدولية لحقوق 

واعتماد ، اإلنسان، عن ضرورة احترام حقوق بإيجازن ن كاإتتحدث، و نها أورغم  ،الخطط الوطنية لمكافحة الفسادإن  .3
 تانعكس ،ن التوجهات الدولية سالفة الذكرإال أ، طالخط كأحد المبادئ التي تقوم عليها هذهاإلنسان مبادئ حقوق 

موال ألكقانون مكافحة الفساد، وقانون مكافحة غسل ااألخيرة ت في السنوات ن  التي س   بوضوح في التشريعات الوطنية
جراءات والضمانات إلعن ا ،موالألو غسل اأ ،رهاب، التي خرجت في التدابير التي تضعها لمكافحة الفسادإلوتمويل ا
، وكفلتها المواثيق الدولية التي انضمت جراءات الجزائيةإلوتضمنها قانون ا ،ساسيألن ن  عليها القانون اأالتي سبق و 

 . نسانإلبشأن حقوق ا لها دولة فلسطين

الجزائية اإلجراءات تستخدم عبارات صريحة كعبارة "على الرغم مما ورد في قانون سالفة الذكر لقوانين ا أصبحت .2
هذا القرار بقانون  ألحكام "تنفيذا   من قانون مكافحة الفساد، وعبارة (9)ذات العالقة" الواردة في المادة األخرى والقوانين 
أحكام والتعليمات المعمول بها في فلسطين بما في ذلك واألنظمة حكام السرية المفروضة بموجب القوانين أال تحول 

وتمويل األموال من قانون مكافحة غسل  (22)اردة في المادة و حكام هذا القرار بقانون" الأتنفيذ أمام السرية المصرفية 
الجزاءات هذه القوانين من أحكام من ينتهكون السرية بموجب إعفاء بل وتن  في نصوص صريحة على  .رهابإلا

 .اإلرهابوتمويل األموال من القرار بقانون بشأن مكافحة غسل  (01و 02)كالمواد واإلدارية الجزائية والمدنية 

ومكافحة اإلنسان مؤسستين وطنيتين تعنيان بموضوع مكافحة انتهاكات حقوق ألهم  االستراتيجيةلخطط اظهر من  .2
األخيرة في السنوات ن هذه الخطط بدأت أ، فحة الفساد الفلسطينيتين(وهيئة مكااإلنسان )الهيئة المستقلة لحقوق  الفساد
، ودون ال تزال محدودة المبذولة في هذا الصدد الجهودكانت وإن والفساد، اإلنسان لتنبه ألهمية الربط بين حقوق با

تي وقعتها هيئة مكافحة اتفاقيات التفاهم الأن كما  .المستوى المطلوب، ولم تترجم بشكل جيد في الخطط التنفيذية لهما
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العام المذكور في الخطة التنفيذية الوطنية لمكافحة الفساد، ولم اإلطار لم تخرج عن  ،مؤسساتالفساد مع عدد من ال
لمراجعة  كافٍ  هتنب ،من هذه المؤسسات بالتعاون مع هيئة مكافحة الفسادإنفاذها يظهر من النشاطات المتفق على 

 .اإلنسانعلى انتهاك حقوق أو اإلنسان حقوق إعمال لى عوأثره بين الفساد العالقة 

 

 :توصيات

 وفقا   مم المتحدة لمكافحة الفساد، بالمطالبة بتعديل االتفاقية،ألتقوم دولة فلسطين، كعضو في اتفاقية اأن ضرورة  :أوالا 
مام بالربط الصريح بين االهتإلى  عضاءأليدعو الدول اصريح ضافة ن  إو  سس التي ترسمها االتفاقية،ألوا لإلجراءات

 نسان.إليقاع انتهاكات بحقوق اإإلى  ،في مكافحة الفساد جراءات المتخذةإلال تؤدي التدابير وا نأحقوق االنسان والفساد، و 

، رهابإلموال وتمويل األوقانون مكافحة غسل ا ،قانون مكافحة الفساد الفلسطينيإلى  ضافة ن إضرورة أن يتم  :ثانياا 
إلى  المتخذة لمكافحة الفساد واإلجراءاتغراق في التدابير إلن ال يؤدي اأ لعامة للقانون، ين  على ضرورةحكام األضمن ا

 .نسانإلانتهاك حقوق ا

بإعمال حقوق فة مكل  الو  ،تمكين المواطن من ممارسة دور رقابي على الجهات الرسمية التي تقدم الخدماتأجل من  :ثالثاا 
صدار قانون خاص إنه من الضروري العمل بجد على إف ،الحد من صور الفساد التي تكتنفهاو أالمختلفة، والكشف اإلنسان 
 طالع على المعلومات والحصول عليها.باال

وأهمية االلتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق  ،ضرورة الموازنة بين مكافحة الفساد والتدابير المتخذة في هذا الصدد :اا رابع
 ساسي الفلسطيني.ألوكفل عدد منها القانون ا ،اإلنساننتها الصكوك الدولية المختلفة لحقوق التي تضم ،اإلنسان

 اومكافحة الفساد في خططهاإلنسان على إدماج معايير حقوق  ،وهيئة مكافحة الفساد ،الهيئةضرورة أن تعمل  :اا خامس
كذلك و  ،الحساس لقضايا الفساداإلنسان نهج حقوق ث يسود خطط مكافحة الفساد االستراتيجية، بحيو  ،اإلنسانالوطنية لحقوق 

 نسان.إلنهج مكافحة الفساد الحساس لقضايا حقوق ا

هذه المنفذة ل الخطط التنفيذيةوالنشاطات التي تتضمنها لموضوعات في ااالستراتيجية الخطط هذه نعكس تن أضرورة  :اا سادس
 .الخطط االستراتيجية

تعاون ن تأنه من الضروري إخرى، فأومكافحة الفساد من جهة  ،من جهةاإلنسان قوق اكات حجل الحد من انتهأومن  :اا سابع
اإلنسان تعزيز الربط بين حقوق  على ،ومؤسسات مكافحة الفساد ،اإلنسانبحقوق ذات العالقة هلية ألامؤسسات كافة ال
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ومكافحة  ،على مكافحة الفساد من جهة ثر ذلكأ، و همية الربط بينهماخلق نوع من التفهم ألأجل ومكافحة الفساد، والعمل من 
 .خرى أمن جهة اإلنسان انتهاكات حقوق 

يجابي إلثر األاإلى  واإلشارةومكافحة الفساد، اإلنسان التثقيف بأهمية الربط بين حقوق إلى  عالمإله اضرورة توج   :اا ثامن
 .أخرى من جهة اإلنسان قوق والحد من انتهاكات ح ،المتأتي من عملية الربط باتجاه الحد من الفساد من جهة

في القطاع الصحي  لفسادل المختلفة صورالالقطاع الصحي الفلسطيني، ومحاولة االستفادة من  ضرورة مراجعة وضع :اا تاسع
ض من وتدابير تقي من حدوث الفساد في هذا القطاع الهام، وتخف  إجراءات التقرير، باتجاه وضع في  هاتم عرضالتي 
 زاته.محف  
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 المراجع

 : الكتبأوالا 

  ،3101، )عمان: دار وائل للنشر والتوزيع(، اإلداري الفساد بالل السكارنة . 
  ،3102: دار الحامد للنشر والتوزيع(، األردن، )الجرائم المستحدثة واستراتيجية مواجهتهاعبد الكريم الردايدة. 
 

 : أبحاث وأوراق عملثانياا 

  3102، )فلسطين: جامعة بيرزيت(، )الجوانب القانونية والتقنية(األدلة اإللكترونية الله،  والء عبدو أحمد حمو وعالء عواد. 
  العراق: مجلة كلية التربية في العراقاإلنسان على حقوق  واإلداري تداعيات ظاهرة الفساد المالي خلف، وأسامة كاظم أحمد( ،

 .3103(، 32للبنات، المجلد 
  العراق: مجلة جامعة دراسة حالة العراق-المدني في مكافحة ظاهرة الفساد سات المجتمعدور مؤسعالء الدين نوري، إسراء( ،

 .3119(، 2تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
 اإلعاقةرقابة الجهات الحكومية على استخدام المركبات المعفاة من الجمارك المخصصة لذوي بعنوان "بحث  ،حنين إسناف "

مسابقة البحث القانوني المتميز المنظمة من قبل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة األهلية الستقالل ي المقدم لالشتراك ف
 .3102(، والقانون/ جامعة بيرزيتالعامة اإلدارة ، )فلسطين: كلية 3102في العام  استقالل-القضاء وسيادة القانون 

  النزاهة أجل ، )فلسطين: االئتالف من لسطينية في مكافحة الفسادوالتشريعات الف السياساتدياك وناصر الريس، أبو علي
 .3111أمان(،  –والمساءلة 

  عراق الواردة في دستور الاإلنسان الفساد في انتهاك بعض حقوق أثر نعمة عبود، بحث بعنوان "وإسماعيل علي حمزة الخفاجي
، 3102جلة المحقق الحلي  للعلوم القانونية والسياسية، من م 2، منشور في المجلد رقم جنائية(-" )دراسة دستورية6112لعام 
 .http://www.iasj.net/iasjالعلميةاألكاديمية المجالت -العراقيةاإللكتروني ، والمنشورة على الموقع 21-1ص 

 منشور في "كتاب ضد الفساد"، )الكويت: جمعية اإلنسان"العالقة بين مكافحة الفساد وحقوق  غانم النجار، بحث بعنوان "
 .3101الشفافية(، 

  ،الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم في الجزائر بين استراتيجية التمكين ورهان مكافحة الفساداإلنسان حقوق فوزية بن عثمان( ،
 "المنظومةلدار ". منشورة على الموقع االلكتروني 029(، ص3102في جامعة زيان عاشور بالجلفة، اإلنسانية 

.http://mandumah.com 
  3102، )فلسطين: جامعة بيرزيت(، أصول التحقيق في جرائم الفسادالنقيب، وآالء مصطفى فرحان. 

http://www.iasj.net/iasj
http://mandumah.com/
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  ،ستقلة لحقوق ، )فلسطين: الهيئة المالطبيةاألخطاء  ألطرافنحو حماية قانونية متوازنة -الطبيةاألخطاء معن شحدة دعيس
 . 3103(، اإلنسان

  ،(، اإلنسان، )فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق الطبيةاألخطاء نحو نظام قانوني شامل للتحقيق في قضايا معن شحدة دعيس
3102. 

  ،منشورة  ورقة عمل بعنوان الجرائم المخلة بواجبات الموظف العام في مشروع قانون العقوبات الفلسطينيمعن شحدة دعيس
 .3112(، اإلنسان، )فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق 22تقرير حول أوراق قانونية رقم  ضمن

  ،فلسطين: جامعة  على المستوى المحلي والدولي،األصول الناظم السترداد اإلطار نرمين مرمش ومازن لحام وعصمت صوالحة(
 .3102بيرزيت(، 

  نايف أكاديمية ، )الرياض: "التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية" ضمن كتاب مكافحة الفسادهبة الزحيلي، ورقة بعنوان
 .3112(، األمنيةالعربية للعلوم 

 
 : تقاريرثالثاا 

 3102، تموز 6102فلسطين -التقرير الصحي السنوي مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، -وزارة الصحة الفلسطينية. 
 للمكتب بتاريخ اإللكتروني منشور على الموقع  والفساد"اإلنسان "حقوق حول ، تقرير اإلنسانلحقوق كتب المفوض السامي م

02/2/3102 :http://www.ohchr.org. 
  د السلبية على النهائي عن مسألة آثار الفسا المتحدة، التقريراألمم في اإلنسان اللجنة االستشارية التابعة لمجلس حقوق

 .3102ثاني الكانون  2المنعقدة في  للمجلس في الدورة الثامنة والعشرينالمقدم اإلنسان التمتع بحقوق 
  المرحلي عن مسألة آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق  ، التقريراإلنساناللجنة االستشارية التابعة لمجلس حقوق

 (.3102رة السادسة والعشرون، ، الدو اإلنسان، )جنيف: مجلس حقوق اإلنسان
  في قطاع التربية مكافحة الفساد في مجلس النواب اللبناني بعنوان "اإلنمائي المتحدة األمم نبيل حسن، تقرير مشروع برنامج

لمجلس النواب اإللكتروني منشور على الموقع  (،3102جلس النواب اللبناني، "، )لبنان: مدراسات قطاعية-والصحة والمياه
 .www.lp.gov.lbاني: اللبن

 وتقدم مطالبها ،تشخص أوجه الفساد بقطاع الصحة ،الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة" علي لطفي، تقرير بعنوان، 
 .http://sahranews.com/news5334.html، منشور على الموقع االلكتروني: 6102 وتقترح حلوالا 

 " منشور على موقع منظمة الشفافية 3111(، اإلنجليزية" )باللغة والفساداإلنسان حقوق منظمة الشفافية الدولية، تقرير حول ،
 .www.transparency.orgالدولية: 

  مجلس حقوق إلى  تحيل ،اإلنسانالمتحدة السامية لحقوق األمم مذكرة مقدمة من مفوضة امة، الجمعية الع- المتحدةاألمم
ثاني/ التشرين  9و 8)وارسو اإلنسان رساء الحكم السديد وحقوق إالمتحدة لمكافحة الفساد و األمم تقرير مؤتمر اإلنسان 

http://www.ohchr.org/
http://www.lp.gov.lb/
http://sahranews.com/news5334.html
http://www.transparency.org/
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 03، المقدمة بتاريخ 3112 مارس /ذارآ 02بتاريخ  21/320رقم  ةلقرار الجمعية العام ، تنفيذا  (6112نوفمبر 
 . www.un.org: اإللكتروني، منشور على الموقع 3112شباط/فبراير

 
 : خطط استراتيجيةرابعاا 

 3101-3102 لألعوام، الخطة االستراتيجية ديوان المظالم/ فلسطين-اإلنسانلهيئة المستقلة لحقوق ا. 
 3102-3100 لألعوام، الخطة االستراتيجية ديوان المظالم/ فلسطين-اإلنسانلحقوق  لهيئة المستقلةا. 
  ،3101-3102لألعوام  االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادهيئة مكافحة الفساد. 
  3102-3103هيئة مكافحة الفساد، االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام . 
 

 : مقاالتخامساا 

  لحقوق اإلنسان في األردن، ورئيس الفريق الدولي المخص  للتفاوض بشأن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، المفوض العام
األردنية لصحيفة الغد اإللكتروني ، منشورة على الموقع : مقاربة جديدة"اإلنسان"الفساد وحقوق مقالة بعنوان 

http://alghad.com 3102حزيران  32، تاريخ زيارة الموقع 3111األول كانون  02اريخ بت. 
 " على الموقع  2/3/3102" منشورة على صحيفة الوفد المصرية بتاريخ اإلنسانوحقوق اإلرهاب مجدي حلمي، مقالة بعنوان

 .3102موز ت 32تاريخ الزيارة  ،http://alwafd.orgللصحيفة: اإللكتروني 
 " اإللكتروني " منشور على الموقع بالصحة والحياةاإلنسان الفساد في القطاع الصحي انتهاك لحق هاني جهشان، مقالة بعنوان

 .21/2/3102، تم زيارة الموقع بتاريخ http://www.hakeemnews.com: حكيم نيوزالطبي اإلخباري 
 

 : تشريعاتسادساا 

  وتعديالته. 3113الفلسطيني لعام األساسي القانون 
 وتعديالته. 3112لسنة  0رقم  قانون مكافحة الفساد 
  اإلرهابوتمويل األموال مكافحة غسل بشأن  3102لسنة  31القرار بقانون رقم. 
  وتعديالته. 3110لسنة  2الجزائية رقم اإلجراءات قانون 
 والتي اعتمدت من  باريس" مبادئ"المعروفة باسم  0993لسنة اإلنسان ات الوطنية لحقوق المتعلقة بمركز المؤسس المبادئ

 .0993كانون أول  31مم المتحدة في الجمعية العامة لأل
 
 

http://www.un.org/
http://alghad.com/
http://alghad.com/
http://alwafd.org/
http://www.hakeemnews.com/
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 إلكترونية: مواقع سابعاا 

  النزاهة والشفافية )أمان(:أجل موقع مؤسسة االئتالف منwww.aman-palestine.org  
 فلسطين: -موقع هيئة مكافحة الفسادwww.pacc.pna.ps 
 موقع منظمة الصحة العالمية: www.who.int/ar 
  :موقع منظمة الشفافية الدوليةwww.transparency.org 
 اإلنسانحقوق موقع مكتب المفوض السامي ل :www.ohchr.org 
  اإلنسانموقع الهيئة المستقلة لحقوق :www.ichr.ps 
 

http://www.pacc.pna.ps/
http://www.who.int/ar
http://www.transparency.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.ichr.ps/
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 مرفقات



 

 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والعشرون

 من جدول األعمال 5و 3البندان 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
 هيئات وآليات حقوق اإلنسان

 اإلنسان بشأنستشارية لمجلس حقوق التقرير النهائي للجنة اال  
 موضوع آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان

 

 A/HRC/28/73 األمم المتحدة

 

 Distr.: General الجمعية العامة

5 January 2015 

Arabic 

Original: English 
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 المحتويات

 
 مقدمة - أوالا  
 ما هو الفساد؟ - ثانياا  

 تعريف الفساد - ألف   
 فئات الفساد المختلفة - باء   

 فيما تكمن آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان - ثالثاا  
 ين الفساد وآثاره السلبية والتمتع بحقوق اإلنسان؟ما قيمة الربط ب - رابعاا  

 هل هناك تجارب عن إدماج منظور حقوق اإلنسان في عملية مكافحة الفساد؟ - خامساا  
 الفساد وحقوق اإلنسان: األشخاص "غير الضحايا" - سادساا  

 توصيات اللجنة االستشارية - سابعاا  
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 مقدمة -أوالا  
، الهي  لله  31/9عتمهد مجلهح حقهوق اإلنسهان القهرار ا 3111حزيران/يونيه   11في  -1

 فيههه  إلهههى اللجنهههة االستشهههارية أن تقهههده إليههه ، فهههي دورتههه  السادسهههة والعشهههرين المنعقهههدة فهههي حزيهههران/
بشهه ن موعههوا آثههار الفسههاد السههلبية علههى التمتههع بحقههوق اإلنسههان، وأن اا ، تقريههراا بحثيهه3112 يونيهه 

 .يتناول بها المجلح وهيئات  الفرعية هيا الموعواينبغي أن تقده توصيات عن الطريقة التي 
، 3111آب/أغسهههطح  11فهههي  المعقهههودةوأنشههه ت اللجنهههة، أثنهههاء دورتهههها الحاديهههة عشهههرة  -3

فريههق صههياغة لغههره وعههع هههيا التقريههر، يتهه لف مههن السههيدة أوبيههورا سههينيدو أواههافور، والسههيدة ااتارينهها 
والسيدة لورونح بواسون دو شازورنيح، والسيد أحمد بابيل )مقررة(، والسيدة أنونتونيا رييح برادو، 

بههههول سههههوفي، والسههههيد ديههههروجول سيتولسههههينف، والسههههيد لطيههههف حسههههينو ، السههههيد سههههعيد محمههههد 
الفيحاني، والسيد ألفريهد نتونهدوعورو اهارواورا، والسهيد مهاريو لهويح اوريوالنهو، والسهيد إمهرو تهامرات 

 يغيزو )الرئيح(.
مههههع قههههرار اا ، تماشههههياالستشههههارية، وعههههع فريههههق الصههههياغة اسههههتبياناا وفههههي الههههدورة نفسههههها للجنههههة  -1

تشههههرين  11، وأرسههههل إلههههى مختلههههف الجهههههات ذات المصههههلحة مههههع تحديههههد أجههههل 31/9المجلههههح 
. 3111تشهرين الثهاني/نوفمبر  12إلهى اا للرد، وههو األجهل الهي  مهدد الحقه 3111األول/أاتوبر 
مههن مسسسهات ولنيههة لحقههوق اإلنسههان، اا رد 11مهن الههدول، واا رد 13، منههها رداا  31وتلقهى الفريههق 

ردود مهن منظمههات دوليههة  1مهن منظمههات غيهر حكوميههة أو منظمههات المجتمهع المههدني، واا رد 12و
 أو إقليمية أو مسسسات أااديمية.

، ناقشه  3112وأثناء الهدورة الثانيهة عشهرة للجنهة االستشهارية، المعقهودة فهي شهبا /فبراير  -2
آثههار الفسههاد التقريههر البحثهي األولههي عهن "فهي جلسههة عامهة وأخههرة مغلقهة،  اللجنهة مههع فريهق الصههياغة،

(، الهههي  أدع هههدء أثنهههاء فتهههرة مههها بهههين A/HRC/AC/12/CRP.3) "السهههلبية علهههى التمتهههع بحقهههوق اإلنسهههان
، 3112 أغسهطح الدورتين. وجرت مناقشات مستفيضة أثناء الدورة الثالثة عشرة للجنهة، فهي آب/

   األساس الستكمال وعع التقرير.وهي المناقشات التي شكل

 ما هو الفساد؟ -ثانياا  
 تعريف الفساد -ألف 

ال يوجهههد، حتهههى يومنههها ههههيا، تعريهههف واحهههد للفسهههاد منسهههج  ومعتهههر  بههه  علهههى المسهههتوة  -5
للفسهههاد، اا نفسهههها ال تقهههده تعريفههه (1)اتفاقيهههة األمههه  المتحهههدة لمكافحهههة الفسهههادالهههدولي. والوفههه  أن 

تههرويو وتههدعي  التههدابير الراميههة إلههى منههع ومكافحههة اا االتفاقيههة هههو تحديههدبههالرغ  مههن أن غههره هههيه 

                                                           

ــــــــز التنفيــــــــذ فــــــــي عــــــــام  (1) . وهــــــــي متاحــــــــة علــــــــى الموقــــــــع 3112دخلــــــــت اتفاقيــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة لمكافحــــــــة الفســــــــاد حي
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50026_E.pdf. 
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وثمهة . (2)دولي في مجال منهع ومكافحهة الفسهادالفساد بصورة أاف  وأنجع، وترويو ودع  التعاون ال
لههههيا اا نههههو دارج لمفههههوه الفسهههاد يهههرد فهههي التعريهههف الهههي  تقترحههه  منظمهههة الشهههفافية الدوليهههة. ووفقههه

"سههههوء اسههههتعمال المههههرء للسههههلطة التههههي أاتمههههن عليههههها لتحقيههههق مكاسهههه  فسههههاد هههههو التعريههههف، فهههه ن ال
على أن هيا التعريف عاه باألحرة حيث يتسع لنطهاق واسهع مهن التصهرفات المختلهف.  .(3)"خاصة
، فههه ن بشهههكل محهههددجنايهههات  تهههياركهههاه التهههي تهههرد عهههادة فهههي القهههانون الجنهههائي، التهههي لألحاا وخوفههه

وجهود تعريهف قهائ  علهى العناصهر فه ن وفهي الوقه  نفسه ، . لباب مفتوحاا تترك ااا التعريف المياور آنف
صهة"، ا" و"المكاسه  الخالمهستمن عليهها "سوء االسهتعمال" و"السهلطةالثوثة المحددة المتمثلة في 

مههن قبيههل الفسههاد. فعلههى سههبيل اا ينبغههي أن تعتبههر هههي أيضههبعهها التصههرفات التههي ي اسههتبعاد يعنههقههد 
غيهههر قهههانوني إلهههى  بصهههورة التدمسههه تعمال )أو سهههوء اسهههتعمال( سهههلطة اسهههأن يهههسد  يمكهههن  ،المثهههال

أن يكههون عههيقاا جههداا فيمهها يتعلههق  مههع ذلههك بالتههالي يمكههن بههاألحرةالواسههع فهههيا التعريههف الفسههاد. 
 أيضاا من قبيل الفساد.هي ينبغي أن تعتبر التي ب شكال محددة من سوء السلوك 

 جههامع مهههانعوعههع تعريههف  ،راه هههيا التقريهههرألغهه ،ولهه  يههر فريههق الصههياغة أن مهههن الضههرور  -1
ينبغهي أن ينصه  التمتهع بحقهوق اإلنسهان، إعاقهة بهين الفسهاد و وبغية تحليل الروابط القائمهة  .للفساد

ال يهدخل وعهع تعريهف للفسهاد فهي  ،. وعهووة علهى ذلهكاالهتماه باألحرة على نتيجة وأثر السهلوك
تشههارية، وهههو إعههداد تقريههر عههن آثههار الفسههاد إلههار مهها للبهه  مجلههح حقههوق اإلنسههان مههن اللجنههة االس

 السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان.

 فئات الفساد المختلفة -باء 
، ف ن هنهاك إقهراراا بوجهود أشهكال بوج  عاهمتفق علي   تعريف للفسادبالرغ  من عده وجود  -3

فرقههة بههين فسههاد مختلفههة للفسههاد. وعنههد النظههر إلههى الفسههاد مههن منظههور حقههوق اإلنسههان، مههن المههه  الت
. (4))الفسهاد فهي القطهاا العهاه( وفسهاد الهيئهات مهن غيهر الهدول )الفسهاد فهي القطهاا الخههاص( ةالدوله

هيئههههة التشههههريعية والهيئههههة والفسههههاد فههههي القطههههاا العههههاه يمكههههن أن يقههههع فههههي دوائههههر الحكومههههة واإلدارة وال
أ  انتههههاك لحقهههوق مهههن الواعهههل أن الدولهههة ههههي المسهههسولة عهههن  ،وفهههي ههههيه السهههياقات. (5)القضهههائية

 . موظفين عمومييناإلنسان يترت  على سلوك أشخاص يتصرفون بصفته  
الجهههات الفاعلههة مههن غيههر الههدول عههالعة إلههى حههد ابيههر فههي انتشههار الفسههاد فههي العديههد مههن و  -8

البلههدان. فالشههراات يمكههن أن تكههون تمههارس أفعههال فسههاد إمهها برشههوة ألههرا  فههي الدولههة أو ألههرا  
لة )الرشوة التجارية( وإما بتلقي الرشوة. واأللرا  من غير الدولهة نفسهها مسهسولة أخرة من غير الدو 

                                                           

 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. (0)انظر المادة  (2)
الشفافية الدولية منظمة غير حكومية تعمل على الصعيد الدولي للنهوض "بعالم تكون فيه الحكومات والسياسة واألعمال  (3)

ر موقع المنظمة على العنوان التجارية والمجتمع المدني والحياة اليومية للناس خالية من الفساد". انظ
http://www.transparency.org/whatwedo. 

 Sharon Eicher, Corruption in International Business (Gower Publishingانظر، على سبيل المثال،  (4)
Company, 2009) وما تالها. 2، صفحة 

 ة الفساد عن طريق النظام القضائي.، بخصوص ظاهرة الفساد القضائي ومكافحA/67/305انظر الوثيقة  (5)
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عهههن أ  فعهههل مهههن أفعهههال الفسهههاد تكهههون متورلهههة فيههه . فههههيه األلهههرا  محكومهههة بالقهههانون الجنهههائي 
والقانون المدني ويج  أن تتحمل جميع التبعات القانونية. ويوجد عدد من المنظمات والمبهادرات 

االتفهاق ا الخاص مكرسة لمكافحة الفساد في دنيا األعمال التجارية. ومن ذلك، يعد التابعة للقطا 
  التجاريههة مههن أجههل علههى مبههادو لألوسههااا قائمههاا مبههادرة هامههة تتههيل إلههار  (6)العههالمي لألمهه  المتحههدة

 .(7)التصد  للفساد
نسهان تنشه  وتقع على عاتق الدولة مهمهة تهوفير الحمايهة مهن أيهة آثهار سهلبية علهى حقهوق اإل -9

عههن أفعههال الفسههاد التههي ترتكبههها ألههرا  مههن غيههر الدولههة، بمهها فههي ذلههك أعمههال الفسههاد التههي يرتكبههها 
القطههاا الخههاص. واعههطوا الههدول بمهمههة تههوفير الحمايههة مههن تجههاوزات حقههوق اإلنسههان مههن جانهه  

عمههال مههن ألههرا  ثالثههة يرغمههها علههى اتخههاذ تههدابير فعالههة تنظيميههة وغيههر تنظيميههة لمنههع مثههل هههيه األ
جان  ألرا  ثالثة، والتحقيق في االنتهااات التي تحهد،، وموحقهة الجنهاة عنهد االقتضهاء، وجبهر 
الضهههحايا. ومهههن أمثهههل الجههههود التهههي بهههيل  فهههي ههههيا الصهههدد التهههدابير الراميهههة إلهههى عهههمان الشهههفافية 
والمسهههاواة فهههي مجهههال المشهههتريات الحكوميهههة، ومهههن ذلهههك نظههه  المشهههتريات الحكوميهههة فهههي مختلهههف 

لعالميههههههة بشهههههه ن المشههههههتريات اتفههههههاق منظمههههههة التجههههههارة ا -علههههههى المسههههههتوة الههههههدولي  -البلههههههدان، أو 
وعههووة علههى ذلههك، يمكههن أن تشههكل اسههتراتيجيات اسههترداد األمههوال غيههر المشههروعة . (8)الحكوميههة

المصدر إجراءا آخر للتصد  آلثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان، إذ يمكن أن تكون 
 (.A/HRC/25/52موال قد جاءت عن لريق الفساد )انظر تلك األ
والفسههاد ال يحههد، علهههى المسههتوة الهههولني فحسهه ، بهههل يحههد، علهههى المسههتوة الهههدولي  -11
، وباألخص في المنظمات الدولية، بما في ذلهك المنظمهات الدوليهة غيهر الحكوميهة والشهراات أيضاا 

منظمة المسسولية عن تصرفاتها وهي مسسولة عبر الولنية. وفي حالة المنظمات الدولية، تتحمل ال 
بههاألخص عههن أ  انتهههاك لحقههوق اإلنسههان يههنج  عههن ذلههك. وثمههة صههعوبة أابههر فههي إثبههات مسههسولية 
دول محددة عن الفساد الي  يحد، عمن الشراات عبهر الولنيهة. ومهن جههة أخهرة، تتحمهل اهل 

ويتعههين عليههها بالتههالي مكافحههة  دولههة المسههسولية عههن الوفههاء بالتزاماتههها علههى صههعيد حقههوق اإلنسههان،
اا عهن ذلهك، مهن الواعهل جهد الفساد الي  ترتكب  الشراات عبهر الولنيهة العاملهة فهي إقليمهها. وفضهوا 

أن  لكي يتسنى مكافحة الفساد في الشراات عبر الولنية على النحو المناسه  والفعهال، ال بهد مهن 
المتعلقهههة باألعمهههال التجاريهههة وحقهههوق  المبهههادو التوجيهيهههة"بهههيل جههههود عبهههر ولنيهههة ودوليهههة. ثههه  إن 

                                                           

 (.3102تشرين األول/أكتوبر  02)كانت زيارة الموقع في  http://www.unglobalcompact.orgانظر  (6)
 Jean-Pierre Méan, “The actors in the fight against corruption”, in Leانظر على سبيل المثال،  (7)

pacte mondiale des Nations Unies 10 ans après, Laurence Boisson de Chazournes and 
Emmanuelle Mazuyer, eds.,  (2011) وما تالها. 22والصفحة  29، الصفحة 

ل لالتفاق بشأن المشتريات  (8) منظمة التجارة العالمية. االتفاق بشأن المشتريات الحكومية المنقح، مرفق البروتوكول المعدِ 
(، متاح على الموقع GPA/113) 3103ر/مارس آذا 21الحكومية، المعتمد في 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf  تشرين  02)كانت زيارة الموقع في
 (.3102األول/أكتوبر 
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 التهي تمثهل إلهاراا  ،(9)‘"الحمايهة واالحتهراه واالنتصها ‘اإلنسان: تنفيي إلار األمه  المتحهدة المعنهون 
تقهي  بشهكل  إلدارة المخالر المترتبة على حقهوق اإلنسهان جهراء األنشهطة التجاريهة، ال رسمياا  عالمياا 

هلة بهين األعمهال التجاريهة وحقهوق اإلنسهان والفسهاد. بهل إن ههيه المبهادو التوجيهيهة تهوحي  واعل ص 
ب ن الدول مسسولة عن عمان عده تسب  الفسهاد فهي إعاقهة التزاماتهها بتهوفير الحمايهة مهن تجهاوزات 
الشراات لحقوق اإلنسان. أما مسسسات األعمال فمسسولة من جهتها عن االمتنهاا عهن التهور  فهي 

ل مههن التمتههع بحقههوق اإلنسههان. وعليهه ، فهه ن الههنهو القههائ  أ  نشهها  مههن أنشههطة الفسههاد ممهها قههد ينهها
علههى حقههوق اإلنسههان المعههروه فههي هههيا التقريههر للتصههد  للفسههاد يمكههن أن يسههاعد علههى مكافحههة 

 الفساد في مسسسات األعمال الولنية وعبر الولنية.

 آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان فيما تكمن -ثالثاا  
لةإقامة يمكن  -11  هما: مختلفتين بين حقوق اإلنسان والفساد بطريقتين ص 

 د؛افسال فعل من أفعالانتهاك لحقوق اإلنسان بسب   يمكن أن يحد، )أ( 
 انتهاك لحقوق اإلنسان بسب  تدابير مكافحة الفساد. يمكن أن يحد، )ب( 

دابير عهههده إغفهههال الجانههه  الثهههاني )انتههههاك حقهههوق اإلنسهههان بسهههب  تهههأهميهههة الرغ  مهههن بهههو  -13
التقريهر ههيا مكافحهة الفسهاد، فه ن فهي الجنائية أحكاه الدعوة لبق   ذامكافحة الفساد(، خاصة إ

 .من الفساد على الجان  األول ،لل  مجلح حقوق اإلنسانمع اا ، تماشييراز
هلة و ونتيجة للتطورات التهي حهدث  فهي السهنوات الماعهية،  -11 ة بهين اعهحفقهد ثبه  أن ثمهة ص 

ذارت مفوعية األم  المتحدة السهامية ، فمثوا  .بحقوق اإلنسانلفساد وإعاقة التمتع اآلثار السلبية ل
 ما يلي: 3111لحقوق اإلنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 

آثهار بشهكل متزايهد، فهي السهنوات األخيهرة، األمه  المتحهدة والمنظمهات اإلقليميهة الحظ  " 
 .(10)"الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان

تهههدابير مكافحهههة وممههها يعهههد خطهههوة مهمهههة فهههي ذلهههك االتجهههاه مهههستمر األمههه  المتحهههدة بشههه ن  -12
 3115/18بقرار لجنة حقهوق اإلنسهان  ، الي  ندّظ  عموا الفساد والحك  الرشيد وحقوق اإلنسان

(. وراههزت إحههدة A/HRC/4/71)انظههر  3111تشههرين الثههاني/نوفمبر  9و 8وعدقههد فههي وارسههو يههومي 
علهههى آثهههار الفسههاد السهههلبية علههى حقهههوق اإلنسهههان وسههع  إلهههى تحديهههد دور جلسههات ذلهههك المههستمر 

 تدابير مكافحة الفساد في حماية حقوق اإلنسان وتهيئة بيئة مساعدة على تعزيز تلك الحقوق.

                                                           

طنية هذه المبادئ التوجيهية من إعداد الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الو  (9)
وغيرها من مؤسسات األعمال )انظر مرفق التقرير النهائي الذي قدمه المقرر الخاص إلى مجلس حقوق اإلنسان 

(A/HRC/17/31 وأيدها المجلس في قراره ))3100حزيران/يونيه  02المؤرخ  02/2. 

)جنيف  The Human Rights Case Against Corruptionمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،  (10)
 .2(، الصفحة 3102
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، بموج  قرارها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانوفي وق  الحق، استحدث   -15
، والية لمقرر خاص معني بالفساد وأثره على التمتهع 3111آب/أغسطح  11المسرخ  3111/3

الكامهل بحقههوق اإلنسههان، ال سههيما الحقههوق االقتصههادية واالجتماعيههة والثقافيههة. وأقههرت لجنههة حقههوق 
السهيدة اريسهتي . وعّين  اللجنهة الفرعيهة 3112/111بموج  مقررها اا اإلنسان تلك الوالية الحق

اسههههة شههههاملة عهههن الفسههههاد وأثههههره علهههى التمتههههع الكامههههل بحقههههوق مبونهههو مقههههررة خاصههههة وادلّ فههه  ب عههههداد در 
إلهههى ورقهههة العمهههل المقدمهههة مهههن اا اإلنسههان، ال سهههيما الحقهههوق االقتصهههادية واالجتماعيهههة والثقافيهههة، اسههتناد

( واآلراء التهههي جهههرة اإلعهههراب عنهههها أثنهههاء الحهههوار بشههه ن ههههيه E/CN.4/Sub.2/2003/18اللجنهههة الفرعيهههة )
 3111/3سهة والخمسهين للجنهة الفرعيهة. وللبه  اللجنهة الفرعيهة، فهي قرارهها المس لة في الدورة الخام

فهي اا مرحليهاا فهي دورتهها السادسهة والخمسهين، وتقريهر اا أوليهاا ، من المقررة الخاصة أن تقده لها تقريهر أيضاا 
 في دورتها الثامنة والخمسين.اا نهائياا دورتها السابعة والخمسين، وتقرير 

( E/CN.4/Sub.2/2003/18ص جاهههدة إلههى أن تثبهه ، فههي ورقههة العمههل )وسههع  المقههرر الخهها -11
( وفهههههههههههي التقريهههههههههههرين المهههههههههههرحليين األول والثهههههههههههاني E/CN.4/Sub.2/2004/23وفهههههههههههي التقريهههههههههههر األولهههههههههههي )

(E/CN.4/Sub.2/2005/18 وA/HRC/11/CRP.1 أن التمتههههع بمجمههههوعتي الحقههههوق التيهمهههها، سههههواء ،)
ة أو الحقههوق المدنيههة والسياسههية، يتعههره لتقههويا شههديد الحقههوق االقتصههادية واالجتماعيههة والثقافيهه

بسب  ظاهرة الفساد. وبّين  فيما يكمهن ته ثير الفسهاد فهي حقهوق اإلنسهان. وأقهرت اللجنهة الفرعيهة، 
 ، استنتاجات وتوصيات التقرير المرحلي األول.3115/11بموج  قرارها 

تعهددة، يكهاد يكهون مهن ولما اان الفسهاد يتجلهى فهي صهور عديهدة ويحهد، فهي سهياقات م -13
بعهها  يلههيالمسههتحيل تحديههد جميههع حقههوق اإلنسههان التههي يمكههن أن تنتهههك بسههب  الفسههاد. وفيمهها 

اهان  في قطاا التعلي ، ف ن الحق في التعلي  يمكن أن ينتهك. وإذااا األمثلة: إذا اان الفساد موجود
ي محاامهة عادلهة يمكهن فهي القضهاء، فه ن الحهق فهي اللجهوء إلهى المحهاا  والحهق فهاا الفساد موجود

في قطاا الصحة أو في قطاا الرفاه االجتماعي، ف ن الحق في اا أن ينتهكا. وإذا اان الفساد موجود
الحصههول علههى الخههدمات الطبيههة أو الحههق فههي الغههياء يمكههن أن ينتهكهها )وهلهه  جههرا(. وعههووة علههى 

ههوش شخصهه ذلههك، فهه ن مبههدأ عههده التمييههز يمكههن أن يتهه ثر إذا لهه  يكههن أمههاه المههرء بههد لينههال اا إال أن يرشد
يمكهن  من حقوق اإلنسان الاا معاملة تفضيلية أو للحصول على خدمة عمومية. ويندر أن تجد حق

 أن ينتهك بالرشوة.
وهيا الرأ  تسيده ردود عديدة على االستبيان وردت من مختلف الجهات ذات المصلحة.  -18

متهع بحقهوق اإلنسهان. وذاهرت لائفهة عريضهة مهن علهى التاا سهلبياا فقد أوعح  الردود أن للفساد أثر 
بسهب  الرشهوة. وههي تشهمل الحقهوق االقتصهادية واالجتماعيهة،  ا حقوق اإلنسان التي يمكن انتهااه

االحق في العمل والحق في الغياء والحق في السكن والحق في الصهحة والحهق فهي التعلهي  والحهق 
ه التمييز، والحقوق المدنية والسياسية، االحق في الخدمات العمومية، والحق في التنمية، ومبدأ عد

في محاامة عادلة والحق في المشاراة في الش ن العاه. ويوعل هيا االستعراه الطرح آنف اليار 
يمكههن أن ينتهههك بسههب  الفسههاد؛ وقههد أبههرزت اا الههي  مههسداه أن اههل حههق مههن حقههوق اإلنسههان تقريبهه

 المفوعية هيه النقطة في مساهمتها.
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يبهّين مها للفسهاد مهن أثهر سهلبي علهى التمتهع بحقهوق اا في القضاء مثال ملمهوس جهدوالفساد  -19
اإلنسان. ف ذا اان الفساد في جميع المجاالت يهدد سيادة القانون والديمقرالية وحقوق اإلنسان، 
فهه ن الحههق فههي اللجههوء إلههى المحههاا  والحههق فههي محاامههة عادلههة أمههاه هيئههة قضههائية مسههتقلة ونزيهههة 

 .(11)لت ثير مباشر ان، في حالة الفساد في القضاء،ومسهلة يتعرع
ونظههراا الخههتو  التزامههات الههدول المترتبههة علههى تعهههداتها فههي مجههال حقههوق اإلنسههان، مههن  -31

المفيههد تصههنيف االنتهااههات الممكنههة لحقههوق اإلنسههان مههن جههراء الفسههاد وفقههاا لولتزامههات المختلفههة 
 المفروعة على الدول:

ومثلمها سهبق األفهراد )األثهر السهلبي علهى األفهراد(. فهي الفسهاد  سثريهيمكن أن  ،أوالا  )أ( 
نتههاك مباشهر. ويمكهن أن تدنتههك لائفهة ال لفهرد المته ثر بالفسهاداحقهوق  ما تتعرهاا ، اثير البيان آنفاا 

السههياق الههي  يقههع فيهه  الفسههاد. واثيههراا مهها يههسد  الفسههاد إلههى ، بحسهه  عريضههة مههن حقههوق اإلنسههان
علهى األفهراد  الته ثير. ويمكهن أيضهاا أن يكهون (12)لهى الخهدمات العامهةعصهول حلا على صعيدالتمييز 

إذا سمح  السهلطات العامهة علهى نحهو غيهر  ،. فعلى سبيل المثالللفساد غير مباشرعن أثر اا ناتج
األشههخاص المقيمههين فههي المنطقههة فهه ن حههق قههانوني ب زالههة الغابههات فههي مقابههل الحصههول علههى رشههوة، 

 ؛قد ينتهك الصحةفي المسكن و  وفيالغياء  المعنية في
  يمكهههن تحديهههدهالهههيين مهههن األفهههراد  معيّنهههةمجموعهههات فهههي الفسهههاد  سثرقهههد يههه ،ثانيهههاا  )ب( 

أيضهاا تهوثر بهل  فقهط، األفهراد ال تهسثر فهي)األثر السلبي الجماعي(. وتشمل هيه الفئة آثهار الفسهاد التهي 
د الفقهههراء مهههن اسهههتبعإلهههى الفسهههاد اأن يهههسد  األفهههراد. فعلهههى سهههبيل المثهههال، يمكهههن مهههن فهههي مجموعهههات 

إلهى  بهالعودةإلهى القضهاء. و إمكانيهة اللجهوء الحصول على السلع والخدمات التي توفرها اإلدارة، أو من 
أو سههكان  معينهة إثنيهةالمثهال المهياور آنفهاا، فهه ن إزالهة الغابهات بشهكل غيههر قهانوني قهد يهسثر فههي أقليهات 

، مثهههل النسههههاء أو الضهههعيفةاسهههتنتاج أن المجموعههههات  فهههي المنههههالق المعنيهههة. ويمكهههن ونعيشهههي أصهههليين
واألشههخاص المنتمههين إلههى والسههكان األصههليين األلفههال أو األشههخاص ذو  اإلعاقههة والمسههنين والفقههراء 

الحصهول علهى الخهدمات مجهال  خهاص فهييصهدق ذلهك بشهكل . و ت ثراا شهديداا  أقليات، تت ثر بالفساد
ألشهخاص المنتمهين ابيرة للغاية بالنسبة لأهمية  عادة كتسي العامة وخدمات الرعاية االجتماعية، التي ت

مفوعهة األمه  المتحهدة السهامية االفتتهاحي الهي  أدله  به   بيهانال. وفهي المياورة آنفاا مجموعات الإلى 
التههي عقههدها مجلههح حقههوق  حلقههة نقهها أثنههاء  3111 آذار/مههارس 11فههي سههابقاا، لحقههوق اإلنسههان 

، أشههارت المفوعهة السههامية السههابقة، ية علههى التمتهع بحقههوق اإلنسهانبشهه ن آثهار الفسههاد السهلب اإلنسهان
المجموعهات  مها تشههده ، إلىاألثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق اإلنسانفي سياق االستشهاد ب

عنصههر مههن عناصههر  لههيح سههوةأحيانههاا الفسههاد و . (13)إلههى العدالههةمههن تقههويا لفههرص لجوئههها  الضههعيفة
                                                           

(11) Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human 
Rights (background document prepared by the European Human Rights Association), 

AS/Jur (2014) 19, p. 10. 
. وانظر أيضا  نسختي 2، صفحة The Human Rights Case Against Corruptionانظر، على سبيل المثال،  (12)

 Corruption and Humanالمجلس الدولي لسياسات حقوق اإلنسان والمنظمـة الدولية للشفافية، من تقرير
 Rights: Making the Connection (3119 صفحة ،)وما يليها. 23 

 .2 صفحة، The Human Rights Case Against Corruptionانظر  (13)
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يفههاق  االنتهههاك القههائ  بالفعههل لحقههوق اإلنسههان الخاصههة بمجموعههات  مههلانتهههاك حقههوق اإلنسههان أو عا
بالفعههل منتهكههاا فههي التعلههي   الضههعيفةعلههى سههبيل المثههال، إذا اههان حههق المجموعههات مههن ذلههك معينههة. و 

لحصههول علهههى رشههوة يفهههاق  مههن انتههههاك حقهههوق لمسهههسول  سهههعيبسههب  شهههرو  الوصههول التمييزيهههة، فهه ن 
، قههد لفسههاداعههحايا  وايقعهه يمكههنالههيين  مسههلوبي الحريههةاألشههخاص  ثمههة مثههال آخههر هههو أناإلنسههان. و 

 .(14)أو المهينة المعاملة الوإنسانيةعحايا  نفس في الوق   يقعون
 .)األثهههر السهههلبي العهههاه( بشهههكل عهههاهالمجتمهههع فهههي لفسهههاد أن يهههسثر اثالثهههاا، يمكهههن  )ج( 

ثمههة أثههر سههلبي أيضههاا علههى إعههافة إلههى أثههر الفسههاد علههى األفههراد أو المجموعههات،  ،أنهه ذلههك يعنههي و 
يتهههرددان الهههولني أو الهههدولي. وثمههة جانبهههان  علهههى المسههتوة، سهههواء اهههان ذلههك بشهههكل عههاهالمجتمههع 

الجانهه  ويتعلههق . (15)أثههر الفسههاد السههلبي علههى حقههوق اإلنسههان تتنههاولفههي المناقشههات التههي  بكثههرة
 عههناألمههوال تصههر  فاسههدة الممارسههات الفواالقتصههادية التههي تتهه ثر بالفسههاد. األول بههالموارد الماليههة 

إنفهاذ حقهوق اإلنسهان بفعاليهة، ومهن ثه  إمكانيهة إعاقهة إعهادة تخصهيص األمهوال يعنهي  هو مهاالتنمية و 
المهوارد المتاحهة إلعمهال فهي تقلهيص الفساد  يتسب وخاصة بالنسبة إلى األشخاص المستضعفين. و 

التزامههههات الههههدول بموجهههه   وياوبالتههههالي تقههههالحقههههوق االقتصههههادية واالجتماعيههههة والثقافيههههة تههههدريجياا )
والثقافية(. أمها الجانه  الثهاني  واالجتماعيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  3 المادة

 يقهوّ هسلطات الدولة  في دوائرالفساد  اءاستشر فسيادة القانون.  إنفاذفيتعلق بتحقيق الديمقرالية و 
 الي وسيادة القانون.في النظاه الديمقر من ث  ثقة الناس في الحكومة، و 

، ألغهههراه ههههيا التقريهههر، معرفهههة مههها إذا اهههان فعهههل واحهههد بعينههه  مهههن أفعهههال اثيهههراا   ولهههيح مهمهههاا  -31
اآلثار السلبية على ". فمعنى عبارة الفساد يسد  إلى انتهاك حقوق اإلنسان بالمعنى القضائي حصراا 

فهه ذا اههان علههى المحكمههة . "انتهههاك حقههوق اإلنسههان"واسههع أاثههر مههن معنههى عبههارة  "حقههوق اإلنسههان
التههي تبحههث فههي إمكانيههة وقههوا انتهااههات لحقههوق اإلنسههان أن تنظههر فيمهها إذا تعههرص حههق معههين مههن 
حقوق اإلنسان لونتهاك، ف ن تدابير مكافحة الفسهاد يمكهن أن ت خهي مختلهف أنهواا اآلثهار السهلبية 

 الناجمة عن الفساد بعين االعتبار.
جميهههع الهههيين يهههسثر فهههيه  ههههيا الفسهههاد بمههها لهههه  مهههن حقهههوق وللفسهههاد آثهههار سهههلبية علهههى تمتهههع  -33

اإلنسهههههان. علهههههى أن آثهههههاره السهههههلبية علهههههى تمتهههههع األشهههههخاص الضهههههعفاء بحقهههههوقه  اإلنسهههههانية مضهههههاعفة. 
فاألشههخاص المنتمههون إلههى أقليههات والسههكان األصههليون والعمههال المهههاجرون واألشههخاص ذوو اإلعاقههة 

يعيشون في فقر ه  أول مهن يعهاني مهن آثهار الفسهاد فهي   والوجئون والسجناء والنساء واأللفال واليين
. وفهههي ذلهههك تشهههديد علهههى واجههه  اهههل دولهههة حمايهههة حقهههوق اإلنسهههان للسهههكان (16)اثيهههر مهههن األحيهههان

 المنتمين إلى هيه الفئات من أجل منع أ  انتهاك لحقوق اإلنسان بسب  الفساد.

                                                           

لمزيد من التفاصيل، انظر التقرير السنوي السابع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة  (14)
 وما تالها. 12، الفقرة CAT/C/52/2القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، 

 ة السامية لحقوق اإلنسان أيضا  هذين الجانبين في رد على االستبيان.تناولت مفوضية األمم المتحد (15)
التقرير السنوي السابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛  (16)

 .12، الفقرة CAT/C/52/2اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، 
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قههد جههرت واالرتشههاء. و لغيههر االتفرقههة بههين رشههوة  هههو تصههنيف أنههواا الفسههادآخههر لنهههو ثمههة و  -31
، فهههي التعليقهههات علهههى اتفاقيهههة مكافحهههة رشهههوة المهههوظفين األجانههه  فهههي وا ، مهههثالمسههه لةههههيه  مناقشهههة

. وتعنههي (17)التهي رعتهها منظمههة التعهاون والتنميهة فههي الميهدان االقتصهاد  المعهاموت التجاريهة الدوليههة
افع غيهر مسهتحقة، فهي حهين يشههير إنفهاق أمهوال أو تقهدي  فوائهد أخهرة للحصههول علهى منه الغيهر رشهوة

مستحقة. والفرق واعل جهداا بهين الغير  منفعةعلى سبيل ال أخرة االرتشاء إلى تلقي أموال أو فوائد
أن تكههون هههيه التفرقههة مفيههدة مههن منظههور ثمههة شههك فههي  ،والحصههول عليههها. ومههع ذلههك ةتقههدي  الرشههو 

وبالتهالي  ،علهى التمتهع بحقهوق اإلنسهان آثهار الفسهاد السهلبيةراز هيا التقرير علهى يحقوق اإلنسان. و 
يكون من الصع  تحديهد مهدة تهور   قديراز على الضحايا. وفي حاالت الفساد،  اا نهج فهو يتبع

قد ن ت بنفسها عهن كون الضحية ت جداا أن الممكنمن فأو االرتشاء. الغير رشوة  فعلالضحية في 
يدضههطر النههاس إلهى دفههع األمههوال للحصههول عنهدما  ،مبنيههة علههى فسهاد. فعلههى سههبيل المثههالالتفاقهات اال

فهههي الفسهههاد لكهههنه  يعتبهههرون  ينعلهههى الخهههدمات العامهههة، فههه ن مهههن يهههدفعون الرشهههاوة يعتبهههرون مشهههارا
ه اتفاقيههة منظمههة التعههاون والتنميههة فههي الميههدان سههتخد  ال تش  ،ولهههيا السههب  فههي الوقهه  نفسهه .عههحايا 

أن دافهع الرشهوة  يفيهدوء فهمه  علهى أنه  "، لتوفهي سهاالرتشهاءاالقتصاد  لمكافحة الرشوة مصهطلل "
طههر  ال مههن هههوتحديههد  األفيههدمههن لههيا عههحية. مجههرد  وةالرشههمتلقههي وأن  بهههيا الفعههل بههادر هههو مههن

القههوة  ببحههث عوقههاتالفسههاد. وفههي العديههد مههن الحههاالت، يمكههن تحديههد ذلههك  فعههلالضههحية فههي 
ههو  ،المقمهوا بهل ،ألقهل نفهوذاا الفسهاد. وعهادة مها يكهون الطهر  اعلهى تفهاق االبين ألهرا  المتوزعة 
، الههي  يتخههي شههكل الرشههوة التههي ي خههيها "الفسههاد الهههين"ويتجلههى ذلههك فههي التفرقههة بههين  الضههحية.

أو لومتنهاا عهن فعهل  المسسولون العموميون من ذو  الرت  الدنيا للقياه بشيء يدلز ه ب  القانون أصهوا 
عههن المههوظفين مههن الرتهه  العاليههة الههيين الههي  يصههدر  "الفسههاد الكبيههر"شههيء ممهها يحظههره القههانون، و

 .(18)مييزيةيسعون إلى الحصول على أموال لممارسة سلطاته  الت
 ما قيمة الربط بين الفساد وآثاره السلبية والتمتع بحقوق اإلنسان؟ -رابعاا  

تهههدابير مكافحهههة ف. (19)جنهههائي نههههو يأساسهههههههو بشهههكل الفسهههاد  الهههنهو المتبهههع فهههي مكافحهههة -32
لجهههرائ  الجنائيهههة مرتكبهههي اأساسهههاا علهههى مقاعهههاة تراهههز  -صهههعيدين الهههولني والهههدولي علهههى ال -الفسهههاد 

األلهرا  علهى اتخهاذ إجهراءات الهدول  تشهجع المرتبطة بالفساد. والمعاهدات الدولية لمكافحهة الفسهاد
علهى . ، بهل تلزمهها بهيلكفساد الي  يعد من قبيللتجري  بعا أنواا السلوك  ةنظمها القانوني إلار يف

ث األثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق اإلنسان ال ينبغهي أن ينظهر إليه  علهى أنه  يقهّوه أيهة أن بح
                                                           

. http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdfوقع التالي: متاحة على الم (17)
 02، ودخلت حيز النفاذ في 0992تشرين الثاني/نوفمبر  30اعت مدت االتفاقية من قبل المؤتمر التفاوضي في 

ره من ضروب المعاملة أو . وانظر أيضا  "التقرير السنوي السابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغي0999شباط/فبراير 
 وما تالها. 23( الفقرة CAT/C/52/2العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" )الوثيقة 

مؤتمر األمم المتحدة بشأن تدابير مكافحة الفساد انظر، على سبيل المثال، بيان السيد نهاد جاياويكراما الوارد في تقرير  (18)
 .1، الصفحة A/HRC/4/71اإلنسان،  وإرساء قواعد الحكم الرشيد وحقوق 

 Leonie Hensgen, “Corruption and human rights – making the connection at the Unitedانظر (19)

Nations”, in the Max Planck Yearbook of United Nations Law, Armin von Bogdandy and 

Rüdiger Wolfrum, eds., vol. 17, pp. 197–219 (200) (Brill and Nijhoff, 2013.) 
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جهههود لمكافحههة الفسههاد عههن لريههق تطبيههق القههانون الجنههائي. فالفسههاد جريمههة. وال بههد مههن وعههع حههد 
لإلفوت من العقاب في حاالت الفساد. ومن هيا المنطلق، ف ن منظور حقوق اإلنسهان فهي مكافحهة 

 لفساد وآثاره يتكامل مع النهو القائ  على تطبيق القانون الجنائي.ا
بيهههد أن اتفاقيهههة األمههه  المتحهههدة لمكافحهههة الفسهههاد واالتفاقيهههات اإلقليميهههة لمكافحهههة الفسهههاد  -35

تتضمن تدابير وقائية )مثل المساءلة والشفافية وإمكانية االلوا على المعلومات العامة( مما يتعهين 
علهى اا ا  اتخاذها. ودون تجاهل هيه الجهود، تراز تدابير مكافحة الفساد أساسهعلى الدول األلر 

بحههث الجههرائ  الجنائيههة والعقوبهههات الوزمههة والتعههاون الههدولي فهههي مجههال موحقههة الجنههاة. إن حصهههر 
علهههى الجنهههاة. والغهههره مهههن اا تهههدابير مكافحهههة الفسهههاد عهههمن القهههانون الجنهههائي يجعهههل الترايهههز قاصهههر 

يهههة ههههو بوجههه  عهههاه تحديهههد الشهههخص المسهههسول عهههن الجريمهههة. وترايهههز اإلجهههراءات اإلجهههراءات الجنائ
الجنائية على الجاني قد يسد  إلى فقدان الترايز على عحية الفساد. فوعع المت ثرين بالفساد ليح 

عهههن ذلهههك، ال يتهههيل الهههنهو الجنهههائي السهههبل  بمههها فيههه  الكفايهههة فهههي اإلجهههراءات الجنائيهههة. وفضهههوا اا قويههه
ة المشههاال الهيكليههة التههي يسههببها الفسههاد. فهههو يراههز، بحكهه  لبيعتهه ، علههى جريمههة الكفيلههة بمعالجهه

يمكنهه  مثلمهها هههو متوقههع أن يعههالو آثههار الفسههاد الجماعيههة والعامههة المشههار إليههها فههي هههيا  واحههدة وال
 التقرير.
ب عمههال سهههبل انتصهها  ممهها يقههرره القههانون الخههاص. وههههيا اا ويمكههن مكافحههة الفسههاد أيضهه -31

ئع في العديد من الدول. وفي القهانون الهدولي، فه ن اتفاقيهة القهانون المهدني بشه ن الفسهاد، النهو شا
تتنههاول، فههي جملههة أمههور أخههرة، التعههويا علههى ، (20)1999اعتمههدها مجلههح أوروبهها فههي عههاه التههي 

الضرر والمسسولية وصهحة العقهود وحمايهة المهوظفين، ومهن ثه  فههي تراهز علهى آثهار الفسهاد مهن زاويهة 
تقتضهي أن تتخهي   (21)عن ذلك، فه ن اتفاقيهة األمه  المتحهدة لمكافحهة الفسهاد ن الخاص. وفضوا القانو 

فههي اإلجههراءات اا مهمهه اههل دولههة لههر  تههدابير لمعالجههة آثههار الفسههاد، ومههن ذلههك اعتبههار الفسههاد عههاموا 
الهههدول  15(. وتلهههز ه المهههادة 12القانونيهههة إلبطهههال أو فسههه  عقهههد مههها، أو لسهههح  امتيهههاز مههها )المهههادة 

األلههرا  باتخههاذ تههدابير لضههمان تمتههع األشههخاص الههيين لحقههه  عههرر نتيجههة عمههل مههن أعمههال الفسههاد 
بالحق في رفع دعوة قضائية على المسسولين عن ذلك الضرر من أجل الحصول على تعهويا. وأحهد 
الفهههروق بهههين نههههو القهههانون الجنهههائي ونههههو القهههانون الخهههاص فهههي مكافحهههة الفسهههاد ههههو أن نههههو القهههانون 

 يعالو أثر الفساد على الشخص ويهد  إلى تقدي  الجبر ل  في شكل تعويا.الخاص 
ويمكههن أن يضهههيف منظهههور حقهههوق اإلنسهههان بشههه ن أثهههر الفسهههاد نهجهههاا يجعهههل الضهههحايا فهههي  -33

صدل  عملية مكافحة الفساد. ويكون ذلك ب براز اآلثار السلبية التي يتسب  فيها الفساد على الفرد 
راد المتههه ثرين عهههادة بالفسهههاد )وههههي مجموعهههات مهّمشهههة فهههي الغالههه  المعنهههي، وعلهههى مجموعهههة األفههه

لة بين الفساد وإعاقة التمتع بحقوق اإلنسان قهد  األعظ (، وعلى المجتمع بصفة عامة. وتحليل الص 
ويمكهن أن  -ال سهيما بعهده اإلنسهاني وانعكاسهات  االجتماعيهة  -يسه  في حسن فه  آثار الفسهاد 

ل الفساد قضية من قضايا االهتماه العاه. وعلى هيا النحهو، يصهبل يكون خطوة هامة في سبيل جع

                                                           

 .022اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، سلسلة المعاهدات األوروبية رقم  (20)
 .3112تشرين األول/أكتوبر  20المؤرخ  21/2اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها  (21)
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؛ وههو مها يهياي الههوعي فهي المجتمهع بمها لهههيا الهبوء مهن انعكاسههات األثهر االجتمهاعي للفسهاد مرئيههاا 
 ويوّلد تحالفات جديدة لمكافحت .

علهى وعووة على ذلك، ف ن تطبيق الدول واأللرا  من غير الدول منظور حقوق اإلنسان  -38
أعمههال الفسهههاد إنمههها يكشههف أن الدولهههة ههههي التهههي تتحمههل فهههي نهايهههة المطهها  المسهههسولية عهههن ههههيه 
األعمال. وتعني هيه المسسولية أن  يتعين على الدولة االمتناا عن التور  في الفسهاد أيهاا اهان شهكل  

لسههلبي لتفههاد  انتهههاك حقههوق اإلنسههان. وفضههو عههن ذلههك، فالدولههة مسههسولة عههن التحههرك إزاء األثههر ا
للفسهاد مهن أجهل الوفهاء بالتزاماتههها علهى صهعيد حقهوق اإلنسهان، وفههي ههيا الصهدد تشهكل الموحقههة 
الجنائيهههة إحهههدة أدوات مكافحهههة الفسهههاد. علهههى أن الموحقهههة الجنائيهههة ليسههه  أداة فعالهههة إلصهههوح 
 االنعكاسههات السههلبية للفسههاد علههى الفههرد أو علههى مجموعههة معينههة أو علههى المجتمههع بوجهه  عههاه، فههي
حين أن الدول مطالبة، من منظور حقوق اإلنسهان، لهيح بمحاامهة مرتكبهي ههيه الجهرائ  فقهط، بهل 

بههالنظر إلههى الفسههاد مههن و باتخههاذ تههدابير لمعالجههة األثههر السههلبي للفسههاد. وعههووة علههى ذلههك،  أيضههاا 
. فب دمهههاج منظهههور منظهههور حقهههوق اإلنسهههان، تصهههبل الحاجهههة إلهههى اتخهههاذ تهههدابير وقائيهههة أاثهههر وعهههوحاا 

وق اإلنسان في استراتيجيات مكافحة الفساد يصبل تنفيي سياسات وقائيهة متعلقهة بمسهائل مثهل حق
الشفافية والتصهاريل المشهفوعة بهاليمين والقهوانين المتعلقهة بالحصهول علهى المعلومهات العامهة والرقابهة 

 الخارجية واجبة. 
و غيههههر مباشههههرة. ويمكههههن أن يههههسد  الفسههههاد إلههههى انتهههههاك حقههههوق اإلنسههههان بصههههورة مباشههههرة أ -39

وسهيلة اا لحقوق اإلنسان عندما يستخده فعل الفسهاد قصهداا مباشر اا فالفساد يمكن أن يشكل انتهاا
من التمتع بحهق مهن حقهوقه  اا النتهاك حق من الحقوق، أو عندما تتصر  الدولة بحيث تمنع أفراد

الفسههاد يكهون  أو تعجهز عهن التصههر  بحيهث تهههيء ألفهراد التمتههع بهيلك الحهق. وفههي أوعهاا أخههرة،
يسهههاه  فهههي سلسهههلة أحهههدا، تهههسد  فهههي نهايهههة المطههها  إلهههى انتههههاك حهههق مهههن حقهههوق اا أساسهههي عهههاموا 

اإلنسان. وفي هيه الحالة، ينتههك الحهق بعمهل يتفهرا عهن فعهل مهن أفعهال الفسهاد ويكهون فعهل الفسهاد 
وريهد نفايهات سهامة إذا سمل مسهسولون عموميهون بت لوقوا االنتهاك. وينش  هيا الوعع مثوا اا الزماا شرل

بصورة غير قانونية من بلهدان أخهرة مقابهل رشهوة، وتوعهع تلهك النفايهات فهي منهالق سهكنية أو بهالقرب 
منها. فحق السكان في الحياة وحقه  في الصهحة مهن شه نهما أن ينتهكها بسهب  االنتههاك الهي  اهان 

لحهههراس لتجنههه  سهههوء نتيجهههة مباشهههرة للرشهههوة. ومثهههال آخهههر ههههو حالهههة السهههجناء المهههرغمين علهههى رشهههوة ا
المعاملة أو لت مين ظرو  احتجاز جيدة. وهيا النهوا مهن الفسهاد يهسثر مباشهرة فهي مجموعهة مهن النهاس 

يتطلهه  الههربط بههين ألههر ب املههها. ومثلمهها ذاههرت لجنههة مناهضههة التعههيي  فههي تقريههر أصههدرت  مههسخراا: "
ي تسههّهل بههها حلقههة الفسههاد مكافحههة الفسههاد وحقههوق اإلنسههان فههي الممارسههة العمليههة فهمههاا للكيفيههة التهه

 .(22)"انتهااات حقوق اإلنسان وتديمها وتجعلها ممارسة مسسسية
ومن منظور موعوعي بقهدر أابهر، هنهاك أوجه  تشهاب  بهين مبهادو مكافحهة الفسهاد الرئيسهية  -11

)مثل المشاراة والشفافية والحصول على المعلومات والمساءلة( ونطاق حقوق اإلنسهان )مثهل حريهة 

                                                           

لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، التقرير السنوي السابع للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعام (22)
CAT/C/52/2 وما تالها. 22، الفقرة 
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وبالتههالي، فهه ن . (23)لههى المعلومههات ومبههدأ عههده التمييههز(وحريههة وسههائط اإلعههوه والحصههول عالتعبيههر 
تعزيز التمتع بحقوق اإلنسان بوج  عاه، وبحقوق مدنية أو سياسية محددة ومبدأ عده التمييز بوجه  
خههههاص، أداة ناجعههههة لمكافحههههة الفسههههاد. وإذا اانهههه  مكافحههههة الفسههههاد عههههن لريههههق القههههانون الجنههههائي 

الخاص تعني اتخاذ تدابير قمعية وتصحيحية، ف ن النهوه بحقوق اإلنسان وتعزيزها تدبير  والقانون
 وقائي لمكافحة الفساد.

وقد جرة الت ايد بوعوح على عرورة إدماج تدابير وقائية فهي الجههود الراميهة إلهى مكافحهة  -11
على المهدة البعيهد  -الفساد. وعووة على ذلك، ف ن النهوه بحقوق اإلنسان وتعزيزها قد يساه  

فههي زيههادة توعيههة وترقيههة المجتمههع المههدني بحيههث يكههون أقههدر علههى رفهها الفسههاد بجميههع أشههكال   -
يجههه  أن تسترشههد أيهههة اسههتراتيجية فعالهههة لمكافحهههة "للمفوعههية السهههامية: اا وفههي اهههل الظههرو . ووفقههه

ة الصهههحافة وحريهههة الفسهههاد بمبهههادو حقهههوق اإلنسهههان الرئيسهههية. ويدعهههّد اسهههتقول الهيئهههة القضهههائية وحريههه
التعبير والوصول إلى المعلومات والشفافية في النظاه السياسي والمساءلة من األمور الضرورية لنجاح 

 .(24)استراتيجيات مكافحة الفساد والتمتع بحقوق اإلنسان على حد سواء"
يهات ويمكن بالرّبط بين تدابير مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان أيضاا تعزيهز الوصهول إلهى آل -13

االمتثهههال  حقهههوق اإلنسهههان لمكافحهههة الفسهههاد. وتوجهههد لائفهههة عريضهههة مهههن اآلليهههات الراميهههة إلهههى مراقبهههة
لحقوق اإلنسان على المستويات الولنية واإلقليمية والدوليهة. وبهالربط بهين أفعهال الفسهاد وانتهااهات 

ويتفهق . (25)فرص جديدة فيما يتعلق بالتحاا  إلى القضاء أو الرصد تحديدحقوق اإلنسان، يمكن 
من اتفاقية األم  المتحدة لمكافحة الفساد. فوفقاا لما جاء في هيه  12هيا النهو تماماا مع الفقرة 

المادة، يتعين على ال دولة لر  اتخاذ تدابير للتصد  النعكاسات الفساد. وحيثما تسنى الت اد 
 اذ التدابير المناسبة.من أن انتهاك حقوق اإلنسان ناتو عن الفساد، وج  على الدولة عمان اتخ

لجمههع بههين اسهههتراتيجيات مكافحههة الفسههاد واسههتراتيجيات تعزيههز حقهههوق ا يههسد ويمكههن أن  -11
يمكههن أن تكههون حقههوق اإلنسههان جههزءاا مههن ، مههن ناحيههةف. الهههدفين معههاا تحفيههز هههيين إلههى اإلنسههان 

أخههرة، تعههد  االسههتعانة بيليههات حقههوق اإلنسههان. ومههن ناحيههةمههن خههول اسههتراتيجية مكافحههة الفسههاد 
لريقههة لمنههع انتهااههات حقههوق اإلنسههان. وبتعزيههز عناصههر الحكهه  الرشههيد  بحههد ذاتهههامكافحهة الفسههاد 

لجههههود المبيولهههة فهههي ليمكهههن  ،السياسهههية والشهههفافية والمسهههاءلة(المدنيهههة و )مثهههل الحقهههوق الضهههرورية 
 تعتمههد وعلههى سههبيل المثههال،. (26)مجههالي حقههوق اإلنسههان ومكافحههة الفسههاد أن يعههزز بعضههها بعضههاا 

مكافحههة الفسههاد السياسههي القههدرة علههى القههدرة علههى تعزيههز وحمايههة الحقههوق المدنيههة والسياسههية علههى 
والقضههائي علههى نحههو فعههال )والعكههح صههحيل(. وتمّكههن الشههفافية وفههرص الوصههول إلههى المعلومههات 

رصههد إلههى مههن ممارسههة حقههه  فههي التصههوي   -األفههراد مههن اتخههاذ قههرارات وههه  علههى بينههة مههن أمههره  
يحهد مهن الفهرص المتاحهة أمهاه السياسهيين  تهيئهة ههيه الظهرو فه ن  ،فاق الدولهة. وفهي الوقه  ذاته إن

                                                           

 )ج( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.0انظر المادة  (23)

 .2، الصفحة The Human Rights Case Against Corruptionانظر  (24)
-Integrating Human Rights in the Antiولية للشفافية، نسختا الدولي لسياسات حقوق اإلنسان والمنظمة الد المجلس (25)

Corruption Agenda: Challenges, Possibilities and Opportunities (2010) وما تالها. 22، الصفحة 
 .2، صفحة The Human Rights Case Against Corruptionانظر  (26)
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بيلك تتهاح للشهراات حهوافز لتقليهل تورلهها فهي الفسهاد إلهى والشرلة والقضاة الرتكاب انتهااات. و 
وقهوا  السههلوعنهدما تكهون آليهات المسهاءلة عهعيفة أو غيهر موجهودة، يصهبل مهن  أدنى حد ممكن.

 .(27)ساد وانتهااات حقوق اإلنسانالف
وال بد من الت ايد على أن  ليح القصد من نهو حقهوق اإلنسهان أن يكهون السهبيل الوحيهد  -12

ههلة بههين حقههوق اإلنسههان والفسههاد ال يعنههي التنصههل مههن موحقههة الههيين  للتصههد  للفسههاد. فهه براز الص 
المسهههسولية بموجههه  القهههانون تثبههه  إدانهههته  بجهههرائ  بسهههب  أعمهههال الفسهههاد أو وقهههوعه  تحههه  لائلهههة 

هههلة ههههو السهههعي لتحديهههد سهههبل إعهههافية لتطهههوير اسهههتراتيجيات  الخهههاص. والغهههره مهههن بحهههث ههههيه الص 
  لمكافحة الفساد.

مكافحللة عمليللة إدمللام منرللور حقللوق اإلنسللان فللي  عللنهلله هنللاا تجللار   -خامساا  
 الفساد؟ 

وق اإلنسهههههان الهههههردود الهههههواردة علهههههى االسهههههتبيان مهههههن الهههههدول ومسسسهههههات حقهههههلقهههههد سهههههمح   -15
هنههاك، بحههث عّمهها إذا اانهه  بأصههحاب المصههلحة  جهههات أخههرة مههنوالمنظمههات غيههر الحكوميههة و 

 مكافحة الفساد. عملية إدراج منظور حقوق اإلنسان في  عن تجاربأية  على الصعيد الولني،
وأبرزت الردود مختلف النهو المسسسية للتعامل مهع الفسهاد. ففهي عهدد مهن الهدول، ادلّ فه   -11
إدارات حكومية  لتصد  للفساد. وأشارت دول أخرة في ردودها إلى وااالت أوباالت مستقلة واا

المسسسهات المتخصصهة  مكلفة بمسهسوليات مماثلهة. وتتفهاوت الهيكلهة التنظيميهة لههيه الواهاالت أو
مههن دولههة إلههى أخههرة. ففههي بعهها الههدول، تشههكل المنظمههات غيههر الحكوميههة أداة هامههة فههي محاربههة 

المسسسهات العليها لمراجعهة الحسهابات(  ووة علهى ذلهك، تضهطلع األجههزة الرقابيهة )مثهلالفسهاد. وعه
بدور هاه؛ وقد أعرب بعا هيه المسسسات عن رغبتها في استكشا  النهدهدو القائمهة علهى حقهوق 
اإلنسان، والعمل بالتعاون مع المجتمع المدني ومسسسات حقوق اإلنسان. وذارت دول أخهرة أن 

ة المسههتخدمة لههديها فههي مجههال محاربههة الفسههاد هههي القضههاء الجنههائي أو مسسسههات األدوات الرئيسههي
 حقوق اإلنسان. 

وفيما يتعلق ب دماج منظور حقهوق اإلنسهان فهي عمليهة محاربهة الفسهاد مهن خهول التعهاون بهين  -13
اا مسسسههات محاربههة الفسههاد ومسسسههات حقههوق اإلنسههان، عكسهه  ردود الههدول علههى االسههتبيان وعههع

عهههدي  الفعاليهههة. وفهههي اثيهههر مهههن  وأوانههه . فقهههد ذاهههرت بعههها الهههردود أن التعهههاون إمههها منعهههده متعهههدد الج
األحيههان، ال يوجههد أ  تعههاون رسههمي، وإنمهها هنههاك تعههاون غيههر رسههمي عههن لريههق االجتماعههات أو ور  
العمهههههل أو المحاعهههههرات أو دورات التهههههدري  المشهههههتراة أو تبهههههادل المعلومهههههات، علهههههى سهههههبيل المثهههههال. 

عن ف رشْق العمل المشتراة بين المسسسات على أنها وسيلة غير رسهمية أاثهر مهن غيرهها  وتحدث  الردود
للتعههاون. وذاههرت بعهها الههدول أن التعههاون بههين المسسسههات المعنيههة قههائ  علههى أسههاس اههل حالههة علههى 

عديهههدة شهههددت علهههى الحاجهههة إلهههى التعهههاون بهههين مسسسهههات مكافحهههة  حهههدة. ومجمهههل القهههول أن دوالا 
غيهر اا وق اإلنسان وعلى أهمية هيا التعاون، مع التوعيل أن التعاون القهائ  حاليهالفساد ومسسسات حق

                                                           

 وما تالها. 1، صفحة Sharon Eicher, Corruption in International Businessانظر  (27)
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من الردود على االسهتبيان اا رسمي وذا لابع مخصص. ويمكن استخوص مثل هيه االستنتاجات أيض
 الواردة من المسسسات الولنية لحقوق اإلنسان ومن بعا المنظمات غير الحكومية. 

 بعهاالجهدير بالهيار أن مهن  لمنظمات غيهر الحكوميهة علهى االسهتبيان،وفيما يتعلق بردود ا -18
أمثلههة علههى التعههاون بههين مسسسههات مكافحههة الفسههاد ومسسسههات  المنظمههات غيههر الحكوميههة سههاق 

وجهههرة معلومهههات عهههن الطهههرق التهههي يهههتّ  بهههها ههههيا التعهههاون. تقهههده أيهههة لههه  علهههى أنههه  حقهههوق اإلنسهههان. 
 أهميت . على هيا التعاون و ى مثل التشديد في بعا الردود على الحاجة إل

اا توعههيحي . فهههو يقههده مثههاالا وفههي هههيا الصههدد، ينبغههي تسههليط الضههوء علههى رد مجلههح أوروبهها -19
علهى ومهن األمثلهة  علهى إدمهاج منظهور حقهوق اإلنسهان فهي اسهتراتيجيات ترمهي إلهى مكافحهة الفسهاد.

وإنشههاء  ،)مههياورة آنفههاا( لتابعههة لهه ا مجلههح أوروبهها اتفاقيههة القههانون المههدني بشهه ن الفسههادذلههك، أورد 
التههي دعهه  مفههوه مجلههح أوروبهها لحقههوق اإلنسههان إلههى تقههدي   مجموعههة الههدول المناهضههة للفسههاد

المفهوه أن حمايهة  قهد رأة. و بفعاليهة حقهوق اإلنسهان إعمهالعلهى الممكهن للفسهاد ثهر األ عنآرائ  
النظههر ، ينبغههي لمشههتب  فيهههاا فسههادالاألشههخاص الههيين يبلغههون عههن حههاالت حمايههة عههحايا الفسههاد، و 

 .(28)السلوايات األخوقية على حد سواءأداة مهمة لتعزيز حقوق اإلنسان و  إليها على أنها
الههردود الههواردة  إلههىاا مههن زاويههة موعههوعية بههاألحرة )ولههيح تنظيميههة(، يمكههن الت ايههد، اسههتنادو  -21

حقهههوق اإلنسهههان  علهههى أن ،أصهههحاب المصهههلحة مهههن جههههات أخهههرة مهههنعلهههى االسهههتبيان مهههن الهههدول و 
بعها الهيين رّدوا علهى  اشدد عليه المس لة التيتضطلع بدور مه  في استراتيجيات مكافحة الفساد. و 

أهميههة توعيههة المجتمههع جيههداا وإشههراا  مههن أجههل مكافحههة الفسههاد. وهههيه الحصههيلة مههن  هههياالسههتبيان 
 عي بالفساد. يتيل إذااء الو الي  ش نها أن تتدع  عن لريق التثقيف بش ن حقوق اإلنسان 

وذاهههر العديهههد مهههن الهههيين رّدوا علهههى االسهههتبيان أنههه  مهههن الضهههرور  إبهههراز مغهههزة منظهههور حقهههوق  -21
اإلنسهههان فهههي مكافحهههة الفسهههاد، وإدمهههاج ذلهههك المنظهههور فهههي سياسهههات مكافحهههة الفسهههاد. وفيمههها يتعلهههق 

أصههحاب  بالسههسال عههن دور هيئههات وآليههات حقههوق اإلنسههان التابعههة لألمهه  المتحههدة، اقتههرح العديههد مههن
المصلحة اتخاذ تدابير ترمي إلى إذااء الوعي والتثقيف. وعلى صعيد ملموس بقدر أابهر، فه ن هيئهات 
معنيههههة تابعههههة لألمهههه  المتحههههدة ددعيهههه ، فههههي الههههردود علههههى االسههههتبيان، إلههههى إعههههداد وتقههههدي  أمثلههههة علههههى 

ذلهك، لدله   عهن الممارسات الجيدة في الجمع بين تدابير مكافحة الفساد وحقهوق اإلنسهان. وفضهوا 
وعههههع مبههههادو توجيهيههههة محههههددة وخطههههط  منههههها إعههههداد معلومههههات واقتراحههههات. فقههههد لدلهههه  منههههها مههههثوا 

اسههتراتيجية عههن ايفيههة إدمههاج حقههوق اإلنسههان فههي اسههتراتيجيات مكافحههة الفسههاد. وتبههين األجوبههة علههى 
قهات دراسهية االستبيان أن  ينبغي االلوا على هيا المدخرشج الموعوعي من خول مهستمرات دوليهة وحل

ودورات تدريبية تنظمها األم  المتحهدة بالتعهاون مهع الهدول. وأبهرزت الهردود علهى االسهتبيان أيضها أهميهة 
 توفير معلومات ذات الصلة وتدري  خبراء قطريين على هيه المس لة.

                                                           

(، وثيقة مجموعة الدول 3100، تقرير النشاط العام الثاني عشر )Groupe d’États contre la corruptionانظر  (28)
 (، الصيغة النهائية باللغة اإلنكليزية.3103المناهضة للفساد )
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 "غير الضحايا": األشخاص حقوق اإلنسانالفساد و  -ساا داس 
ههلة بههين الفسههاد وحقههوق -23 اإلنسههان، يقههع الترايههز األابههر علههى اآلثههار السههلبية  عنههد تحليههل الص 

الممكنة على التمتع بحقوق اإلنسان بالنسبة لضحايا أعمال الفساد. وهيا الترايز ههو أهه  ميهزة فهي 
إجراء هيا التحليل. بيد أن  ال ينبغي إغفال حقوق اإلنسان لأللرا  األخرة المعنية بفعل الفسهاد. 

بالدرجة األولى علهى األثهر السهلبي للفسهاد علهى الضهحايا، فمهن الضهرور  ليا، رغ  ترايز هيا التقرير 
 إلقاء نظرة خالفة على األشخاص اآلخرين المعنيين.

فاألشهههخاص الهههيين يشهههتب  فهههي ارتكهههابه  جريمهههة متعلقهههة بتصهههر  ينطهههو  علهههى فسهههاد لهههه   -21
ة الجنائيههة أداة حقههوق فههي سههياق اإلجههراءات الجنائيههة التههي اتخههيت إزاءههه . وحتههى إذا اانهه  الههدعو 

 مهمة في مكافحة الفساد، فو بد من افالة حقوق األفراد المتهمين.
وهههه  األشهههخاص الهههيين يكهههافحون فهههرادة أو مهههع آخهههرين  -والمههدافعون عهههن حقهههوق اإلنسهههان  -22

مهههها يتعرعههههون للمضههههايقات والتهديهههههد اا اثيههههر   -لتعزيههههز وحمايههههة حقههههوق اإلنسههههان والحريههههات األساسههههية 
األشهههخاص الهههيين اا واالعتهههداء علهههيه . ومهههن الهههيين يتعرعههون لههههيه األعمهههال أيضههه واالحتجههاز التعسهههفي

يبّلغههون عههن الفسههاد ويكافحونهه . وقههد جههاء فههي إعههون المههدافعين عههن حقههوق اإلنسههان أن الههدول تقههع 
أو التمييههز أو أ  عليههها مهمههة حمايههة المههدافعين عههن حقههوق اإلنسههان مههن التعههره للعنههف أو التهديههد 

 سب  أنشطته  المشروعة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.بعمل تعسفي آخر 
ويضههطلع الصههحافيون الههيين يقههدمون فههي إلههار عملههه  تقههارير عههن حههاالت الفسههاد أو تعزيههز  -25

حقوق اإلنسان بهدور حاسه  فهي نشهر المعلومهات، وفهي إذاهاء الهوعي، وفهي إعمهال حقهوق اإلنسهان 
ويدطل عههون الههرأ  العههاه عليههها. والمعلومههات التههي مهها يقفههون علههى مظههال  اا ومكافحههة الفسههاد. فههه  اثيههر 

يقههدمونها شههر  مسههبق ال بههد منهه  ألغههراه الشههفافية والمسههسولية. وقههد شههددت المحكمههة األوروبيههة 
. (29)"الرقيهه  العههاه"لحقههوق اإلنسههان، فههي اجتهاداتههها القانونيههة، علههى مهمههة الصههحافيين باعتبههاره  

قاريره . وقد يدضهطهدون أو يدشههءر بهه  أو يدضهايشقون، ما يتعره الصحافيون للضغو  بسب  ت واثيراا 
بل قد يدعتدة عليه . ومن واج  الهدول افالهة حريهة التعبيهر وأ  حهق آخهر مهن حقهوق اإلنسهان قهد 

 ينتهك بسب  تهديد الصحافيين واالعتداء عليه .
حهد، وتسد  األعمال التهي يقهوه بهها المبّلغهون عهن المخالفهات إلهى اشهف المظهال  التهي ت -21

فههي اإلدارة أو الشههراات للههرأ  العههاه، وب مكههانه  المسههاهمة فههي عمليههة الكشههف عههن هههيه المظههال  
اا هامهاا ومكافحة حدوثها في المسسسات المعنية. ويمكن أن يكون المبلغهون عهن المخالفهات عنصهر 

 في مكافحة الفساد في الهيئات العامة والخاصة على حد سواء. وبالرغ  من عرورة بحث عدد من
نهه  إفب مكانه  االعطوا بهدور ههاه حيهث ، (30)صلة بسلوك المبلغين عن المخالفاتالعناصر المت

ه  مهن داخهل الهيئهات، وقهائع تثبه  ارتكهاب جهرائ  إلهى عله  الهرأ  العهاه. والدولهة عينقلون، مهن مهواق
                                                           

 Goodwin v. the، قضية 0992آذار/مارس  32انظر، على سبيل المثال، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،  (29)
United Kingdom, No. 17488/90 22و 29، الفقرتان. 

 .Heinisch v، قضيـــة3100تموز/يوليه  30انظر، على سبيل المثال، المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،  (30)
Germany, No. 28274/08 وما تالها. 22، الفقرة 
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زراء لجنهههة و . واانههه  توصهههية ملزمهههة بكفالهههة الحهههق فهههي حريهههة التعبيهههر للمبلغهههين عهههن المخالفهههات أيضهههاا 
، قهد 3112نيسهان/أبريل  11المبلغين عن المخالفهات، المعتمهدة فهي بش ن حماية  مجلح أوروبا

اا معياريههههاا وتوصههههي لجنههههة الههههوزراء بهههه ن تسههههتحد، الههههدول األعضههههاء إلههههار . (31)هههههيه المسهههه لةتناولهههه  
لحمايههههة األفههههراد الههههيين يبلغههههون أو يكشههههفون، فههههي إلههههار عوقههههات عملههههه ، عههههن اا وقضههههائياا ومسسسههههي

 مات بش ن تهديد المصلحة العامة أو اإلعرار بها.معلو 

 توصيات اللجنة االستشارية -سابعاا  
طلب مجلس حقوق اإلنسلان  فلي قلراره  ملن اللجنلة االستشلارية تقلديت توصليات علن  -23

الطريقللة التللي ينبنللي أن يتنللاوم بهللا المجلللس وهيئاتللة الفرعيللة مسللألة آثللار الفسللاد السلللبية علللى 
نسللانو ويللورد التقريللر الللإل خلاللج إليللة اللجنللة توصلليات موضللوعية وأخللر  التمتلع بحقللوق اإل

 إجرائيةو
وثمللة قبللوم علللى نطللاق واسللع بضللرور  ربللط تللدابير مكافحللة الفسللاد ب عمللام وحمايللة  -28

حقوق اإلنسانو على أن الحلقة المفقود  في هإا المستو  تتمثه في االسلتراتيجيات الكفيللة 
في شكه تدابير ملموسةو ومن الالعب  فيملا يبلدو  وضلع هلإه بتجسيد هإه الِالة الجوهرية 

االسلللتراتيجيات أو التلللدابير الملموسلللة بالللور  مجلللرد و ولعللللة ملللن األفيلللد تحديلللد الممارسلللات 
الجيللد  والمثلللى التللي تمسللتمد منهللا مبللادم توجيهيللة عامللةو وهللإه الممارسللات المثلللى والمبللادم 

ريين عللللى النحلللو المناسلللبو ويمكلللن النرلللر فلللي التوجيهيلللة سللليتعين إحالتهلللا إللللى الخبلللراء القطللل
إمكانية إجراء مناقشلات ودورات تدريبيلة لتبلادم المعلوملات باعتبلار سللب أسللوباا للتواصله ملع 
الخبراء القطلريينو وثملة إمكانيلة أخلر  لعلهلا تكملن فلي وضلع معلايير بشلأن اسلتق لية و لاالت 

ر  المفوضلية السلامية لحقلوق اإلنسلان مكافحة الفساد وبشأن أساليب عملها  اسلتناداا إللى خبل
 .(32)ومجلس حقوق اإلنسان في مجام تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

ولكللي يتسللنى تحديللد الممارسللات المثلللى المشللار إليهللا أعلل ه ومللن ثللت وضللع المبللادم  -29
 التوجيهية  يمكلن أن تتلولى هيئلات مختالة تابعلة لمجللس حقلوق اإلنسلان مهملة إجلراء دراسلة
شاملة لهإا النرضو وينبني أن تهدف الدراسة إلى وضع تدابير ملموسة علن  يفيلة إيجلاد ِصللة 
بين تدابير مكافحة الفساد ونهج حقوق اإلنسان عمليااو ويمكن بحث ث ثلة منرلورات مختلفلة 

 في هإه الدراسة  هي: 
  يف يمكن لمؤسسلات مكافحلة الفسلاد تحسلين عملهلا ب دملام نهلج حقلوق )أ( 
 ان )مثه آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان(؟اإلنس

                                                           

، المعتمدة CM/Rec(2014)7وزراء الدول األعضاء بشأن حماية المبلغين عن المخالفات، مجلس أوروبا، توصية لجنة  (31)
 .3102/أبريل نيسان 21في 

، أثناء الدورة 0234آب/أغسطس  30انظر البيان الذي أدلت به منظمة الشفافية الدولية أمام اللجنة االستشارية، في  (32)

 /http://www.ohchr.org/Documents الثالثة عشرة للجنة. وهو متاح على الموقع
HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session13/TransparencyInternational.pdf. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2014)7&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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 يف يمكن لمؤسسات حقوق اإلنسان توسيع نطاق عملها بحيلث تنرلر إللى  ) ( 
 الفساد على أنة سبب النتهاا حقوق اإلنسان؟

 يللللف يمكللللن إيجللللاد تللللرابط بللللين عملللله مؤسسللللات مكافحللللة الفسللللاد وعملللله  )م( 
 وضوعية والهيكلية والتنريمية؟مؤسسات حقوق اإلنسان من النواحي الم

وفض ا عن سلب  ينبني أن تسعى الدراسة إلى إيجاد المعايير التي تتيح إثبات إن  ان  -51
عمه ما من أعمام الفساد يؤدل إلى انتهاا حقلوق اإلنسلان  وإن  لان انتهلاا حقلوق اإلنسلان 

ت لتكللون أساسللاا يللؤدل  بالمقابلله  إلللى الفسللادو ويمكللن وضللع قائمللة مللن الخاللائ  والمؤشللرا
لتعميت هإه المسائه في المجالين معلاا ويمكلن أن تسلهت فلي جعله الِاللة بلين الفسلاد وحقلوق 

عملهللاو ومللن المهللت سللواء بسللواء أن تشللمه هللإه الدراسللة حمايللة النشللطاء فللي  اإلنسللان تللؤدل
مجام مكافحة الفساد والمبلنين عن المخالفات والاحافيين الإين يكتبون عن الفسلادو وفلي 

إا الاللدد  لعلله هنللاا نهللج يكمللن فللي تعزيللز حمايللة األشللخاص المشللار إللليهت آنفللاا فللي إطللار هلل
 .(33)إع ن المدافعين عن حقوق اإلنسان

إن التللدابير الوقائيلللة هللي أ ثلللر األسللاليب فعاليلللة فللي التالللدل للفسللاد وتجنلللب آثلللاره  -51
جميللع المسللتويات   السلللبية علللى التمتللع بحقللوق اإلنسللانو وعليللة  ينبنللي تعزيللز الوقايللة علللى

الوطنيللة واإلقليميللة والدوليللةو وتتطلللب الوقايلللة توعيللة جميللع الجهللات سات المالللحة المعنيلللة 
وتبلللادم المعلوملللات فيملللا بيلللنهت وتثقللليفهت وتلللدريبهتو وعللل و  عللللى سللللب  فللل ن تبلللادم أفضللله 
يلاا الممارسات والمبادم التوجيهية  على النحو الملإ ور أعل ه  يمكلن أن يشلكه عنالراا جوهر 

فللي التللدابير الوقائيللةو وأحللد الجوانللب الرئيسللية مللن هللإه التللدابير هللو أن تراعللي بشللكه واضللح 
 نتها ات حقوق اإلنسانووالاحتياجات الفئات الضعيفة التي قد تكون الضحية األولى للفساد 

اإلجلللراءات الخاصلللة التابعلللة لمجللللس حقلللوق وتوصلللي اللجنلللة االستشلللارية باسلللتخدا   -53
منرور حقوق اإلنسان في استراتيجيات مكافحة الفسلادو ويمكلن إنشلاء واليلة  إلدمام اإلنسان

إجراءات خاصة )والية مواضيعية(  ضمن إطار هيئات حقلوق اإلنسلان التابعلة ل ملت المتحلد   
لبحث الرواهر الكبر  النتها ات حقلوق اإلنسلان ورصلدها وتقلديت المشلور  بشلأنها واإلبل   

أو فريل   -أل مقلرر خلاص أو خبيلر مسلتقه  -الواليلة لشلخ   عنهاو ويمكن إسناد مثه هلإه
عمه من خبراء )يتألف من خمسة أعضاء(و وفيملا يتعلل  بمسلألة تقيليت انتهلاا حقلوق اإلنسلان 
بسبب الفساد  ملن المناسلب اسلتحدان منالب خبيلر مسلتقه أو إنشلاء فريل  عاملهو وسلوف 

ن االنتها للات )الممكنللة( لحقللوق يكللون ب مكللان المكلفللين بهللإه الواليللة تلقللي معلومللات بشللأ
اإلنسان الناجمة عن أعمام فسادو وبلإلب سليتمكنون ملن ا تسلا  معرفلة إجماليلة بانتها لات 
حقوق اإلنسان التي تحدن نتيجة للفسادو ويمكلن تحليله أثلر الفسلاد عللى حقلوق بعينهلا ملن 

سلللب مسللألة  حقللوق اإلنسللان  ويمكللن تبلليان الثنللرات القائمللة علللى مسللتو  الحمايللة  بمللا فللي
و وملللن هلللإا المنطلللل   يمكلللن أن يعكلللف مجللللس حقلللوق اإلنسلللان (34)التعلللوين علللن األضلللرار

                                                           

 .A/RES/53/144اعتمدته الجمعية العامة،  (33)
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. (22)انظر المادة  (34)
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وهيئاتللة المختاللة علللى وضللع اسللتراتيجيات جديللد   فيلللة بتعزيللز التللفحر بللين تللدابير مكافحللة 
الفسللاد وتللدابير حقللوق اإلنسللانو وإلللى جانللب إنشللاء واليللة محللدد  بشللأن مسللألة آثللار الفسللاد 

تمتللع بحقللوق اإلنسللان  ينبنللي لجميللع الواليللات المواضلليعية والقطريللة أن تللولي السلللبية علللى ال
و ونرراا التساع نطلاق هلإه المسلألة وتعقيلدها  قلد (35)عناية للِالة بين الفساد وحقوق اإلنسان

 يكون من المناسب إنشاء فري  عامه من خمسة أشخاصو
بحللث مسللألة الفسللاد  وفضلل ا عللن سلللب  توصللي اللجنللة االستشللارية ب دمللام موضللوع -51

باعتباره سبباا ممكناا النتها ات حقلوق اإلنسلان فلي عمليلة االسلتعراض اللدورل الشلامهو فوفقلاا 
واألحكلا  المتعلقلة بفليلة االسلتعراض اللدورل الشلامه  فل ن  5/1لقرار مجلس حقوق اإلنسان 

اإلجراءات  عملية االستعراض الدورل الشامه تتيح الفرصة لجميع الدوم لتقديت معلومات عن
التللي اتخللإتها للوفللاء بالتزاماتهللا فللي مجللام حقللوق اإلنسللان ولتحسللين وضللع حقللوق اإلنسللان 
لديهاو ويمكن إيل ء اهتملا  خلاص  فلي عمليلة االسلتعراض اللدورل الشلامه  لمسلألة معرفلة ملا 
إسا  انج انتها ات حقوق اإلنسان في شلتى اللدوم ناتجلة علن الفسلاد وملا ملد  صلحة سللبو 

ى سلللب  يمكللن أن تشللمه عمليللة االسللتعراض الللدورل الشللامه إجللراءات مكافحللة وعلل و  عللل
 .(36)الفساد باعتبارها وسيلة لتحسين التمتع بحقوق اإلنسان عموماا 

إجلراء تقلديت الشلكاو  اللإل أنشلأه مجللس وينبني أيضاا إيل ء اهتملا  خلاص  فلي إطلار  -52
تللنجت عللن الفسللادو وينبنللي للفريلل  النتها للات حقللوق اإلنسللان التللي يمكللن أن  حقللوق اإلنسللان 

  وهمللا الهيئتلان المعنيتللان بللالنرر فللي الفريلل  العامله المعنللي بالحللاالتالعامله المعنللي بالب غللات و 
الب غللات  مراعللا  مللا للفسللاد مللن آثللار سلللبية علللى التمتللع بحقللوق اإلنسللانو وأيللة حيثيللة تتعللل  

عوملة لحقلوق اإلنسلان ينبنلي التعلرض بأعمام فساد أو سلوا فاسد مما يكون سبباا النتها ات مز 
لهللا فلللي سللياق النرلللر فللي اللللب  و وقللد يكلللون ملللن المفيللد أيضلللاا فللي هلللإا الاللدد إيجلللاد سلللجه 

 (و55بالمعايير المتبعة )على النحو المإ ور في الفقر  
وهناا حاجة ملحة لكلي تتحلاور هيئلات ومنرملات األملت المتحلد  ملع بعضلها اللبعن  -55

األخلللر  التلللي تمعنلللى باسلللتراتيجيات مكافحلللة الفسلللادو وهلللإا اللللنهج وملللع المنرملللات الدوليلللة 
مكتلللب األملللت المتحلللد  المعنلللي المشلللترا بلللين المؤسسلللات ينبنلللي أن يشلللمه  بوجلللة خلللاص  

  باعتبللاره الهيئللة الوصللية علللى اتفاقيللة األمللت المتحللد  لمكافحللة الفسللادو بالمخللدرات والجريمللة
ت المشلتر ة معرفلة جيلد  ببعضلها اللبعن  ومن األهمية بمكان أن يكون لد  جميلع المؤسسلا

وأن تتبادم فيما بينها جميع المعلومات  وأن تقيت ِص ت بين التلدابير التلي تتخلإهاو والهلدف 
االعتبار المتبادم والتكامه بين هإه المؤسسات هو بناء شبكة للتحلرا بمزيلد ملن الفعاليلة من 

 في شكه تحالف مناهن للفسادو
    

 
                                                           

 انظر رد المفوضية السامية لحقوق اإلنسان على االستبيان. (35)
 انظر رد الدانمرك على االستبيان. (36)
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