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 موجز

       ً                       ، ملخصاً ألعمال مؤمتر مكافحة       ٦٨ /    ٢٠٠٥                             ً                                يتضمن هذا التقرير، املقدم وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان           
      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩    و  ٨                                                   لسديد وحقوق اإلنسان الذي نظمته يف وارسو يومي                                الفساد وإرساء احلكم ا   

                                                                                                             مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع حكومة مجهورية بولندا وبدعم مايل من احلكومة                 
                 احلكومية الدولية                                                                               وشـارك يف املؤمتـر ممثلو الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات               .            األسـترالية 

                                                       واملؤمتر متابعة حللقة دراسية مشتركة بني مفوضية األمم          .                                                   واملنظمات غري احلكومية واخلرباء واملتناظرون املدعوون     
                                                                                                             املـتحدة السـامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن ممارسات احلكم السديد من أجل تعزيز                 

    ). E/CN.4/2005/97   (    ٢٠٠٤      سبتمرب  /         ل يف أيلول                             حقوق اإلنسان ومحايتها جرت يف سيو

                                                                                                    وهـدف املؤمتر هو تعميق فهم ممارسات احلكم السديد اليت تساهم يف مكافحة الفساد، وذلك بالتركيز                 
                                                                                     وقد قام املؤمتر بتحديد ودراسة وتوضيح الروابط القائمة بني الفساد وحقوق اإلنسان              .     ُ                   على ُنهج حقوق اإلنسان   
  .                                    رصة للمشاركني لتقاسم االهتمامات واخلربات                     واحلكم السديد، وأتاح ف

                                                                                               واسـتمع املؤمتـرون لكـلمات اخلرباء والعاملني يف جمايل مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان واملوظفني                
                       ً                   وقد عرض أحد عشر متناظراً دراسات حاالت         .                                                            العمومـيني واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين والقطاع اخلاص        

                                                                         ة خالل أربع جلسات موضوعية تتعلق بأثر الفساد على حقوق اإلنسان؛ والكيفية اليت                       وقدم ثالثة خرباء حملات عام
                                                                                                           ميكـن هبـا أن تساعد مبادئ حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف مكافحة الفساد؛ ودور اجملتمع املدين والقطاع                  

  .                                              اخلاص واإلعالم؛ ومكافحة الفساد مع صون حقوق اإلنسان

       وشددوا   .                                                        واملشاركون بأن الفساد يعيق إعمال حقوق اإلنسان بطرق متعددة      َّ                    وقد سلَّم املتناظرون واخلرباء  
      العرض  (         وحوافزه    )             احلاجة واجلشع  (         ودوافعه    )                الصغرية والكبرية  (                                              عـلى أمهـية مكافحـة الفساد بشىت أشكاله          

  .                                                                               وأحلوا كذلك على أن تدابري مكافحة الفساد ينبغي أن تكون فعالة دون أن متس حبقوق اإلنسان   ).       والطلب

                     ً                                                                            كمـا حـدد املشاركون طرقاً خمتلفة لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتوطيدها، وذلك بتحسني مستوى                
                                                                                                 البـيانات واملؤشرات؛ وإشراك مجيع قطاعات اجملتمع، ال احلكومات فقط؛ وحتسني التعاون الدويل وتوسيع نطاقه      

                                ذ األحكام؛ وتوفري املساعدة التقنية                                                                    ملعاجلة اجلانب املتصل بالعرض من الفساد، ودعم عملية استعادة األصول وتنفي 
                                                                                                           لتعزيز قدرة أجهزة الدولة ومؤسساهتا والقطاع اخلاص على االضطالع مبهمة مكافحة الفساد بطريقة تنسجم مع               
                                                   ُ                                                          حقـوق اإلنسان؛ ووضع قواعد جديدة ومبادئ توجيهية أوضح لُيسترشد هبا يف اجلهود الرامية إىل كبح الفساد                 

  .       قت نفسه                       ومحاية حقوق اإلنسان يف الو
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 تقرير مؤمتر مكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان 
 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩ و٨وارسو، (

 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٤  ٤  - ١ .............................................................................       املقدمة 

  ٤   ١٠- ٥ ................                                               تدابري مكافحة الفساد، واحلكم السديد، وحقوق اإلنسان -   ً أوالً

  ٦   ١٨-  ١١ ..........................................                          أثر الفساد على حقوق اإلنسان -     ً ثانياً

  ٩   ٢٥-  ١٩ ................                                             حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف سياق مكافحة الفساد -     ً ثالثاً

   ١٢   ٣٤-  ٢٦ ......................                                        دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم -     ً رابعاً

   ١٥   ٤٣-  ٣٥ ................................                                مكافحة الفساد مع صون حقوق اإلنسان -     ً خامساً

   ١٩   ٥٢-  ٤٤ .............................................................          االستنتاجات -     ً سادساً

   ١٩   ٥٠-  ٤٤ .................................................            مالحظات املقرر -    ألف  

   ٢٢   ٥٢-  ٥١ ................................................             مالحظات ختامية -   اء  ب 

Annexes 

.I Agenda................................................................................ ٢٣ 
.II Chairperson’s statement............................................................. ٢٧ 

.III List of participants................................................................... ٣٤ 
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 مقدمة

                                                      ، نظمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،          ٦٨ /    ٢٠٠٥    ً                              وفقـاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان        - ١
                                                           فحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان يف وارسو                                                          بالـتعاون مع حكومة مجهورية بولندا، مؤمتر مكا       

                                                                           ، وترأست املؤمتر السيدة آنا فوتيغا، وزيرة الشؤون اخلارجية البولندية،              ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٩    و  ٨      يومي  
                                                                    من البلدان، منهم ممثلو الدول األعضاء، والدول اليت حتضر بصفة              ١٠٢       ً        مشاركاً من       ٢٤٠                     وحضـره أكـثر من      

                                                                                                واملؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واخلرباء                     مراقـب، 
  .                  واملتناظرون املدعوون

                                                                                                     واسـتند املؤمتر إىل تبادل املمارسات اجليدة واخلربات للتناقش بغرض حتديد وتوضيح القضايا املفاهيمية               - ٢
                              ومتثل النهج املتبع يف االنطالق        ).                                انظر املرفق األول هلذا التقرير     (   ع                                                الرئيسية املتعلقة بكل جلسة من اجللسات األرب      

  .                                                                                                       مـن مسـائل حمددة واالنتقال إىل األمور العامة، وتوىل اخلرباء مهمة استخالص مالحظات عامة من العروض                
  ت                                                                                                          وأوضحت مناقشة مفتوحة جرت يف ختام كل جلسة العناصر الرئيسية اليت ناقشها فريق املتناظرين، واستفاض              

  .                                                   ويف هناية كل يوم، كان املقرر يعرض االستنتاجات والتوصيات  .             أكثر يف شرحها

                 الوارد يف املرفق    (                        ً                                                               ويتضمن هذا التقرير ملخصاً ألعمال املؤمتر وتعليقات اخلرباء ومناقشاهتم وبيان الرئيسة             - ٣
                          للبيانات االفتتاحية بشأن                                ويرد يف الفرع الثاين ملخص        .                                             كما يستند إىل مالحظات املقرر، روبرت أرتشر         ).      الثاين

                                         ويتناول الفرع الثالث أثر الفساد على حقوق   .                                                        العالقة بني تدابري مكافحة الفساد واحلكم السديد وحقوق اإلنسان
                                                                                       ويبحث الفرع الرابع الكيفية اليت ميكن أن تساعد هبا مبادئ حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف مكافحة   .       اإلنسان
      ً                                                                    حتديداً يف دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم يف اجلهود الرامية إىل                        وينظر الفرع اخلامس    .       الفساد

                                                                                ويعرض الفرع السادس أوجه التعارض احملتمل بني مبادئ حقوق اإلنسان وتدابري مكافحة الفساد   .              اجتثاث الفساد
                      نتاجات املؤمتر يف شكل                              ويتضمن الفرع السابع است     .                                                          والسـبل الكفيلة بصون حقوق اإلنسان مع مكافحة الفساد        

َ                                       توصيات ومقترحات ُتعَرض لتنظر فيها الوكاالت واهليئات ذات الصلة   .        الثالث                                  وترد قائمة املشاركني يف املؤمتر يف املرفق  .                 ُ  

                                                                                                       وتود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تشكر احلكومة البولندية على استضافتها للمؤمتر               - ٤
                                                                        ى دعمها املايل وحكومات شيلي وجنوب أفريقيا ومجهورية كوريا، وهي األطراف األخرى                     واحلكومة األسترالية عل

                                              كما تود املفوضية أن تشكر برنامج األمم املتحدة      .                       ، على دعمها املوضوعي     ٦٨ /    ٢٠٠٥                           املشاركة يف رعاية القرار     
  .   ؤمتر                                                                        اإلمنائي يف بولندا على ما قدمه من دعم لوجسيت وغري ذلك من أشكال الدعم احمللي للم

  تدابري مكافحة الفساد، واحلكم السديد، وحقوق اإلنسان-   ً أوال  

                                                                                                شددت رئيسة املؤمتر، السيدة آنا فوتيغا، يف مالحظاهتا االفتتاحية، على األمهية اليت توليها بولندا ملكافحة     - ٥
                    ئيسا الوزراء السابق                                                              واستعرضت التعديالت الرئيسية اليت أدخلها على املنظومة القانونية ر  .     ١٩٩٥               الفساد منذ عام 

  .                                             ً واحلايل وإنشاء املكتب املركزي ملكافحة الفساد مؤخراً

                                                                                       ً  ورصف السيد سريجي أوردزونيكيدزي، املدير العام ملكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف كلمة ألقاها نيابةً  - ٦
              ياكل األساسية                                                                                                عـنه دافـيد تشيكفايدزي، اآلثار املدمرة للفساد، الذي يسترتف املوارد الالزمة للخدمات واهل             
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ِ                                         ويقوض سيادة القانون وينفِّر االستثمارات واملساعدات اخلارجية ويضِعف الثقة يف نظام الدولة ويغذي الالمساواة                                    ِّ                        
         ً                                                والحظ أيضاً التحديات اليت يطرحها الفساد لألمن من خالل           .                                              وحيـرم قطاعات واسعة من السكان من حقوقهم       
                                                            عة اليت ميكن أن تستخدم يف متويل اإلرهاب، وحث الدول على                                                      التهريب وغسل األموال والتحويالت غري املشرو     

  .                          ، والتصديق عليها وتنفيذها    ٢٠٠٥                                                                                توقـيع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت دخلت حيز النفاذ يف عام             
                                                                                                             واختـتم حديثه باإلشارة إىل أن تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان ومؤسساهتا عنصر ال غىن عنه لنجاح استراتيجيات                 

ِ                                                    مكافحة الفساد ألن انتهاكات حقوق اإلنسان تضِعف جهود مكافحة الفساد وتقلل يف هناية األمر من فعاليتها                                         .  

                                                       تشارين، مديرة شعبة العمليات والربامج والبحوث يف مفوضية -                                 وشددت السيدة ماريا فرانسيسكا إيث  - ٧
                                        ى الدور احليوي الذي تضطلع به وكاالت                                                                         األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا االفتتاحية، عل         

                                                                                                          األمـم املـتحدة األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف جهود مكافحة الفساد وعلى                
           وأقرت بأن    .   ٧٠          ً                   دولة عضواً وصدقت عليها         ١٤٠                                                              مسـامهة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت وقعتها          

    ميكن  "                                                                   شري بشكل مباشر إىل حقوق اإلنسان، تتضمن عدة إشارات إىل سيادة القانون وال                       االتفاقية، وإن كانت ال ت
                                                 والحظت أن حركة مكافحة الفساد ميكن أن تستفيد           ".                                                        أن تتحقق أي سيادة للقانون بدون محاية حقوق اإلنسان        

           وعلى الرغم   .     نسان                                                                              من جتربة حركة حقوق اإلنسان وأن تساهم فيها بإزالة املعوقات اليت تعترض إعمال حقوق اإل
                                   َ         ً                 ً                                                            من أن احلركة الدولية ملكافحة الفساد فَتية نسبياً، فقد قطعت أشواطاً مهمة باملقارنة باأليام اليت كان فيها تناول                  
             ُ         ً                                                                         موضوع الفساد ُيعترب تدخالً غري الئق يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وكان حيق فيها للشركات يف بعض 

                       واقترحت أن يعتمد العمل   .                                                   رشاوى املدفوعة لألجانب نفقات ميكن اقتطاعها من الضرائب                         البلدان املتقدمة اعتبار ال
                                                                                                                  مـن أجل مكافحة الفساد، كما هو الشأن يف استراتيجيات التنمية واحلد من الفقر القائمة على إرساء احلقوق،                  

                           ختتمت بتأكيدها أن تدابري      وا  .                                                                                  على مبادئ التمكني والشفافية واملشاركة واملساءلة وعدم التمييز وسيادة القانون         
                                                                                                             مكافحـة الفسـاد جيب أن تتوافق مع حقوق اإلنسان وأال تؤدي إىل انتهاك حقوق املتورطني، مبن فيهم اجلناة                   

  .               والشهود والوشاة

                 التابع للجنة                                املعين باستقالل القضاة واحملامني                                                              وافتـتح السيد بارام كوماراسوامي، املقرر اخلاص السابق          - ٨
                             ً       ً                   ينبغي اعتبار احلكم السديد شرطاً أساسياً حلماية حقوق         "                        ً          ابه الرئيسي بتأكيده جمدداً أنه                           حقـوق اإلنسـان، خط    

                                                                                   ويتطلب احلكم السديد التحلي باألخالق، ومراعاة القيم واملبادئ األخالقية اليت تضبط              ".                     اإلنسـان وتعزيـزها   
                                 عموميني أن يفوا مبسؤولياهتم جتاه                              وتقتضي نزاهة املوظفني ال     .                                                  السلوك، وتوخي الرتاهة، ومطابقة األقوال باألفعال     

                                                                                                              العامة وأن ميسكوا عن استخدام السلطة لتحقيق املكاسب الشخصية وأن مينحوا األولوية للمصلحة العامة عندما               
                                              والحظ القلق الذي أعربت عنه اجلمعية العامة         .                                                            حيـدث تضارب يف املصاحل وأن حيرصوا على الشفافية واملساءلة         

                املدونة الدولية                                                                       فيما يتعلق بانتشار الفساد حول العامل وخطورته ورحب باعتماد            ٦   ١٩٩                        لألمـم املتحدة يف عام      
           اإلدارات  -                                                         وشجب السيد كوماراسوامي تفشي هذا املشكل عرب املؤسسات           .                               لقواعد سلوك املوظفني العموميني   

  .                األمم املتحدة                                        ً             والذي ال تسلم منه ال أكثر البلدان تطوراً وال         -                                                العامـة والشـركات واملهـن يف العامل بأسره          
                                           ً                                                                واستعرض بعد ذلك جتربة جنوب شرق آسيا حيث كثرياً ما برر قادة احلكومات فرض قيود على احلقوق املدنية                  

       املعجزة  "                                               فرغم أن عدة بلدان حققت طفرات اقتصادية خالل فترة   .                                         والسياسية كأمر الزم لتحقيق النمو االقتصادي
                       والحظ السيد كوماراسوامي   .   ً                               ظاً من حقوق اإلنسان وسيادة القانون                          ً     ، فإهنا دفعت يف سبيل ذلك مثناً باه "       اآلسيوية

                         ً                                                                                         أن مثـة يف الوقت الراهن قدراً أكرب مما كان عليه األمر من قبل من الوعي حبقوق اإلنسان يف املنطقة ومن احترام                   
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      تعزيز                                                                                         ذلك أن مؤسسات القطاعني العام واخلاص على حد سواء تقوم باختبار هياكل وإجراءات ل               .            احلكومات هلا 
              وتستجيب الدول   .                                                                                  احلكم السديد، وأن املؤسسات املالية ختضع ملراقبة دقيقة منذ أن حصلت األزمة املالية اآلسيوية

                                                                                                        يف املـنطقة لـنداء األمـم املتحدة بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان؛ ففي حني مل يكن منها سوى مخس                 
                       وشكر السيد كوماراسوامي   .   ١٨                لغ عددها اليوم       ، يب     ١٩٩٣                                                  مؤسسـات يف مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف عام           

                               ولبلوغ تلك الغاية، أشار إىل       .                                                                              مجعيات اجملتمع املدين على يقظتها والتزامها بتسريع عملية اإلصالحات يف املنطقة          
                                                                                              أمهية احلق يف احلصول على املعلومات ووجود قوانني حلماية فاضحي الفساد وآليات مستقلة ملكافحة الفساد، مثل 

                       غري أنه خص بالذكر اجلهاز   .                                                                    املظـامل، ومؤسسـات وطنية حلقوق اإلنسان لديها قدر أكرب من املوارد               دواويـن 
                                                                           ملعاجلة ظاهرة الفساد وحقوق اإلنسان على حد سواء، وشدد على أن تعزيزه              "               املؤسسة احملورية  "                القضائي بوصفه   

  .                            ينبغي أن حيظى بالعناية الالئقة

                                                                  وزراء بولندا السابق، السيد كازمييريز مارسينكيفتز، التزام بولندا مبنع                                وأكد عمدة وارسو بالنيابة ورئيس  - ٩
                  ، مت إنشاء مكتب        ٢٠٠٢          ففي عام     .                                                                       التعسـف يف املؤسسـات العامة ووصف اخلطوات اليت اختذهتا بلدية وارسو           

     خلدمة                 وأنشئت إدارات     .                                                                                        املراقـبة الداخلـية ومراجعة احلسابات ملعاجلة ظاهرة الفساد يف أوساط موظفي البلدية            
        وكنتيجة   .                                                                       ّ                              املقيمني يف كل مقاطعة من مقاطعات املدينة الثماين عشرة وأوكلت إليها مهمة تلقّي تظلمات املقيمني              

                           يعتقدون أن الفساد منتشر     "                 أن نسبة من         ٢٠٠٦                                                                لتلك التدابري، أظهر استقصاء آلراء سكان وارسو أجري يف عام           
  .        سنتني فقط            يف املائة يف   ٢٠             تراجعت مبقدار   "               يف أوساط املوظفني

                              كوبول، يف كلمتها اعتناق جنوب -        بوتغيتري   .  س .                                             وأكـدت سفرية جنوب أفريقيا يف بولندا، السيدة ف   -  ١٠
             فدستور جنوب    .                                                                                               أفريقـيا لقيم احلكم السديد وسيادة القانون وحقوق اإلنسان بعد زوال نظام الفصل العنصري             

                                   ، وقد مت اعتماد جمموعة من السياسات                             يصونان كافة حقوق اإلنسان     )     ١٩٩٦     عام   (                             أفريقـيا وإعـالن احلقـوق       
                                                                   وباإلضافة إىل ذلك، انضمت جنوب أفريقيا إىل جمموعة من االتفاقيات            .                                     والقوانني والربامج إلعمال هذه احلقوق    

         املنتدى     ٢٠٠٧      أبريل  /                وستستضيف يف نيسان  .                                                         والربوتوكوالت اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان ومكافحة الفساد
ِ                                                        حة الفساد وصون الرتاهة، الذي سيِربز جتربة أفريقيا وأفضل ممارساهتا يف جمال مكافحة                                    العـاملي اخلـامس ملكاف                                   

                                                                     ، وهي عبارة عن لقاء جمتمعي بدون وسطاء يتيح للمواطنني التفاعل            )izimbizo (                                 الفسـاد، مثل ممارسة إيزميبيزو      
ِ   وتدرك جنوب أفريقيا، باعتبارها دميقراطية ناشئة، ِعظ  .                      املباشر مع قادة احلكومة                              م التحدي املتمثل يف التغلب على                                               

                                                            وألهنا تعي أن احلكومة ال قبل هلا وحدها باألمر، فإهنا تعمل مع اجملتمع   .                                      الفساد لضمان التمتع التام حبقوق اإلنسان
                                                                                                           املـدين النشيط يف البلد ووسائط اإلعالم والقطاع اخلاص على معاجلة املشكلة بطريقة مشولية من خالل املنتدى                 

  .        الفساد            الوطين ملكافحة

  أثر الفساد على حقوق اإلنسان-     ً ثانيا  

                                                        تشارين، أهداف اجللسة، وهي تسليط الضوء على ما للفساد من -                              أوضحت رئيسة اجللسة، السيدة إيث  -  ١١
                                                                                                أثـر سـليب على حقوق اإلنسان، وحتديد دور تدابري مكافحة الفساد يف محاية حقوق اإلنسان وخلق بيئة مواتية    

  .                لتعزيز هذه احلقوق
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                                                               ً                                        وأوضـح السيد زبيغنيو زيوبرو، وزير العدل البولندي، أن الفساد عادةً ما خيلق جمموعات مصاحل غري                 - ٢ ١
                             وملنع الفساد أو التصدي لـه، ال   .                                                                    مشروعة لديها هياكل سلطة غري رمسية مشاهبة للمافيا تعمل ضد املصلحة العامة

                         ووصف السيد زيوبرو كيف أن   .                ة قانونية فعالة                                                         بد من وجود آليات قانونية وشفافية يف حقل الشأن العام ومنظوم
َعيد انتهاء احلقبة الشيوعية تدابري خاطئة قائمة على افتراضات خاطئة، وهي               َ                                                                                   بولندا اعتمدت ُب   "                االعتقاد الساذج  "              ُ 

                                                                                                               بأن السوق احلرة ميكن أن تعمل بشكل جيد من دون هياكل ومؤسسات فعالة تابعة للدولة، وبأن تدخل الدولة                  
                                                                                               ويدرك املواطنون البولنديون اآلن أن الدور األصلي للدولة هو محاية احلقوق املدنية أكثر منه                .             ً     قـد يكون مضراً   

                                                                   ، وعقب فضيحة تورط فيها موظفون عموميون، أعيد تصنيف عدد من               ٢٠٠٢         ويف عام     .                        محايـة النظام السياسي   
                             سبيل املثال، يعفى من العقاب     وعلى  .   ُ                                              وأُخذ بتدابري جديدة تثبت فعاليتها يف احلد من الفساد  .                املمارسات كجرائم

                                                                                                  الراشي الذي خيطر احلكومة قبل إتيانه الفعل؛ وهذه آلية تكمن جناعتها يف إثارة اخلوف يف من قد يفكرون يف قبول 
                                                                                                واختتم السيد زيوبرو حديثه باإلشارة إىل ضرورة وضع قواعد دولية تسمح باحلصول على معلومات                .         الرشـوة 

  .                        اوى اليت جيري حتويلها إليها                          بشأن املالذات الضريبية والرش

                                                                 فيلتثي، رئيس بوليفيا السابق وقاضي القضاة السابق باحملكمة         -                                      واسـتعان الرئيس إدواردو رودريغيث       -  ١٣
             ً                         وتساءل، مستدالً بالنقاش الدائر بشأن       .                                                                       العليا، بتجربته لإلسهاب يف احلديث عن أثر الفساد على حقوق اإلنسان          

                                        ً       ً                                  نمية، عما إذا كان القضاء على الفساد شرطاً أساسياً إلعمال حقوق اإلنسان أم                                               العالقـة بني سيادة القانون والت     
               وأكد أن احلكم      ".              مواقف اإلنسان  "                                                                   وعزا صعوبة اإلجابة على هذا السؤال إىل أن املسألة تدخل فيها              .      ً     نتاجاً لـه 

  )        للموارد (        األشخاص    "         احتياجات   "-                                                                         السـديد ميكـن أن يسـاعد يف توفري حلول للقضاء على مصادر الفساد               
                                                                            وأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقات األصلية حلقوق اإلنسان ينبغي           -  )       للسلطة (        األشخاص    "    جشع " و

                                                                                   وفيما يتعلق بتجربة بوليفيا، أشار إىل أن البلد، رغم ما يقرب من عقدين من                .                                أن تشـكل دعائم احلكم السديد     
          وعزا هذا    .                                           كم السديد والفساد واحترام حقوق اإلنسان                                                           الدميقراطـية، ال يـزال يعاين من مشاكل يف جماالت احل          

                                                                                                               السـجل الضـعيف إىل صـعوبات التوفيق بني الدميقراطية القائمة على حكم األغلبية والقيم الكونية، ومطالب                 
                                     والطريقة اليت ترفع هبا تلك املطالب        "                    مطالب هذه اجلماعات   "                              وأعرب عن قلقه إزاء تصادم        .                 مجاعـات املصـاحل   

  -                         واختتم السيد رودريغيث      .                               الذين يضطرون ملواجهة النتائج     "             حقوق األفراد  "    مع    )            ، اإلضرابات    ً           مـثالً، احلصار   (
                                                                                                   فيلتـثي باإلعراب عن تشككه إزاء جدوى املؤشرات االستداللية اليت تصنف البلدان، من قبيل املؤشر االستداليل       

                            تحرك واقترح وضع مؤشرات تسجل                                                                    الذي تعتمده منظمة الشفافية الدولية لرصد الفساد، يف دفع احلكومات إىل ال
   .                                     ما أحسنت فعله البلدان أو ما برعت فيه

                                                                                                          وتـناول السيد فريدريك إريكسون، املدير العام هليئة إدارة شؤون الرتاهة وبرنامج املساءلة والشفافية،               -  ١٤
        والحظ أن   .      ألنظمة           ُ                                                                      الضرر الذي ُتلحقه احملسوبية يف اإلدارة العمومية حبقوق اإلنسان وكيف ميكن أن متنعه شفافية ا

              ويستمد احلصول    .                                                                    تثبت أن احلصول على املعلومات والشفافية ميكن أن مينعا الفساد                     االسكندنافية                 جتـربة البلدان    
                                    وأوضح السيد إريكسون كيف أن احملسوبية،   .                                    ً       ً                    عـلى املعلومـات أمهيـته من أنه يشكل شرطاً أساسياً للمساءلة      

                                                            ة اإلدارة العمومية على صياغة وتنفيذ السياسات فتحرم الناس، وال                                          بتقويضها للكفاءة ومراقبة املوارد، تضعف قدر
                                   ُ   ّ             وعالوة على ذلك، يصبح املوظفون، عندما ُيرقّون رغم       .                ً                                      سـيما أشـدهم ضـعفاً وحاجة، من تلبية احتياجاهتم         

                                       وأشار بعد ذلك إىل مثالني من شفافية         .                                                   ً                  افـتقارهم للكفـاءة، مدينني بالوالء ألرباب نعمتهم وخداماً ملصاحلهم         
                                                                 ّ               فعقب انتهاء احلقبة الشيوعية، كان لدى بولندا إدارة عمومية ضعيفة ومسّيسة             .                               األنظمة يعاجلان مشكلة احملسوبية   
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     الذي   )     ١٩٩٨ (                                                               وقد تغري الوضع باعتماد بولندا لقانون اخلدمة املدنية لعام            .                                    إىل حـد كبري وتكثر فيها احملسوبية      
                                                        ظفني املدنيني، فأتاح بالتايل إمكانية متحيص التعيينات ومساءلة                           ً        ً            استحدث معايري واضحة وإجراءاً تنافسياً لتعيني املو

   ويف   .                                                                                            املوظفـني العمومـيني، مع محايتهم من ضغط رؤسائهم عليهم خلدمة مصاحلهم الشخصية أو غري املشروعة        
                 الدولة للتقليل                                                                فقد مت إسناد مسؤولية تعيني الرؤساء التنفيذيني إىل جلنة اخلدمة يف دوائر  .     ُِّ            ، اتُِّبع هنج خمتلف         نيوزيلندا

                                                                        واختتم السيد إريكسون باإلشارة إىل أن طريقة التعيني املتسمة بالوضوح            .                                   مـن فـرص احملاباة وتضارب املصاحل      
                                                                                                         والتنافسـية واملعتمدة ملعايري شفافة تقلص يف كلتا احلالتني فرص احملسوبية وتساهم، بالتايل، يف استقرار اإلدارات        

  .                                                              ا أمران يسامهان بدورمها يف تطوير القدرات الالزمة إلعمال حقوق اإلنسان                                 العمومية وتعزيز سيادة القانون، ومه

                                                                                                          وتـناول السيد نيهال جاياويكراما، منسق اجملموعة القضائية لتدعيم الرتاهة القضائية اليت ترعاها األمم               -  ١٥
                     رة العدل يف سري النكا،                                                                                        املـتحدة واملدير التنفيذي السابق ملنظمة الشفافية الدولية والسكرتري الدائم السابق لوزا      

        ً                                          والحظ أوالً الغياب املستغرب ألي إشارة إىل ظاهرة الفساد   .           ً                                  بوصفه خبرياً، مسألة ترابط الفساد وحقوق اإلنسان
  )                                                                وعدم اإلشارة إىل حقوق اإلنسان يف املعاهدات والقرارات املتعلقة بالفساد (                              يف الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان 

     وميز    ".                        ً                         ً                     ق اإلنسان قد يتالشى فعلياً بسبب الفساد والضعفاء أصالً هم الضحايا                              كل حق حممي من حقو     "         رغم أن   
                                                       ُ                  ، وهو ارتشاء موظف عمومي من رتبة دنيا مقابل القيام بشيء ُيلزمه             "             الفساد الصغري  "                          السـيد جاياويكراما بني     

      ً           مقابالً ملمارسة                                ، الذي يتمثل يف طلب موظفني      "              والفساد الكبري  "           ً                                         القـانون أصـالً بالقيام به أو حيظر عليه ذلك،           
          ويف العامل     ".     اجلشع "                                         بينما يستمد الفساد الكبري أسبابه من         "      احلاجة "                          وينشأ الفساد الصغري عن       .                  سلطاهتم التقديرية 

                                                                  يؤدي الفساد الذي يتسبب فيه اجلشع على أعلى مستويات احلكومة،           "                                           الـنامي، كما يؤكد السيد جاياويكراما،       
                                                             وقد لوحظ مثال من هذا النوع األخري من الفساد يف اإلحصاءات            ".         ه احلاجة      ً                                  دائماً، إىل استشراء الفساد الذي متلي     

                                                                                                             الـواردة مـن بنغالديش بشأن نسبة األسر املعيشية اليت دفعت رشاوى لتأمني خدمات أساسية، مثل القبول يف                  
              وأشار السيد   .                                                                                          املـدارس ودخـول املستشفيات واحلصول على القروض من املصارف وتوصيل الطاقة الكهربائية            

                          ذلك أن انتشار الفساد يفرض   :                                                                        جاياويكراما إىل أن مجيع حقوق اإلنسان تتعرض لالنتهاك حيث يستشري الفساد      
                                     ُ   َّ                                                                           تقيـيد احلقـوق املدنـية والسياسية؛ وعندما ُتحوَّل موارد الدولة عن مسار استخدامها يف الشأن العام، تصبح                  

           والحظ السيد   .                         عية واالقتصادية والثقافية                                                                   احلكومـات عاجـزة عـن الوفـاء بالتزاماهتا يف جمال احلقوق االجتما          
                                      ولكنه أضاف أن البلدان تكون على ما       .                                                                        جاياويكـراما أن الفساد موجود بشكل أو آخر يف كل دولة من الدول            

                                                                                                                  يـبدو أقدر على احتوائه عندما متلك آليات قانونية ومؤسسية عاملة وتتمتع باحلكم املتسم بالتشارك والشفافية                
                                         اجملموعة القضائية لتدعيم الرتاهة القضائية                                والحظ يف معرض ترحيبه بإنشاء        .          اإلنسان                          واملسـاءلة وحتـترم حقوق    

   ".             مكافحة الفساد "                         على اللغة املستخدمة يف جمال    ")                  احلق يف حماكمة عادلة  ("     ً                          مؤخراً تفضيلها لغة حقوق اإلنسان 

َ                                             وخـالل املناقشـة، لوحظت الصعوبة املواَجهة يف تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة            -  ١٦                           ملكافحة الفساد والضغط                                    
                                                          ً                                        النفسي الذي تفرضه على مسؤويل الدولة الذين يبذلون جهدا جهيداً للتحكم يف دائرة ما فتئت تتسع من املوظفني 

                                                                         ومت حتديد عدد من اإلصالحات الضرورية لتحسني القدرة على القيام مبكافحة             .                               الذين يتعني إخضاعهم للمساءلة   
               وأطلقت دعوة إىل   .                                                        القانونية لكفالة استقالل القضاة والشفافية يف انتخاهبم                              ويتصدرها إصالح املنظومة      :         الفسـاد 

                                                                                                  تبادل املعلومات واخلربات فيما يتعلق بسبل إنشاء جهاز قضائي فعال ومستقل وحر حيظى باملصداقية ويتاح اللجوء 
           حة الفساد،       مكاف-                                                           وشدد املشاركون على ضرورة التحرك، يف آن واحد، على أربع جبهات    .                   إلـيه للمواطـنني   

                                              وعلى أن عدم القيام بذلك قد يتسبب يف احنرافات  -                                                         واحلكـم السـديد، وحقوق اإلنسان، والتنمية االقتصادية         
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                           يف عدة تعليقات أشارت إىل                                             ضرورة حتقيق التنمية للحد من الفساد               وترددت    .                                   خطرية من قبيل ما وقع يف رواندا      
               غري أنه لوحظ أن    ".             الفساد الصغري "               يفة كأحد أسباب                                                     تفشي الفقر يف أوساط موظفي احلكومة ذوي األجور الضع      

                          ً                                                                                        التنمية نفسها قد تكون جزءاً من املشكلة إذا كانت املؤسسات املالية الدولية واحلكومات املاحنة ال تراقب عملية                 
                                    لذلك، ينبغي أن تشمل أي مناقشة ملوضوع   .                    ُ   َّ                                  ختصيص أمواهلا اليت قد ُتحوَّل عن غرضها إلرشاء املوظفني الفاسدين

ِ     املفِسدين " و  "         الفاسدين "       الفساد                                                             وجيب على البلدان املاحنة أن تزيد مقدار شفافيتها وأن ترصد مبزيد    ".        الوسطاء " و  "    
  .                                    من احلرص أنشطة شركاهتا املتعددة اجلنسيات

                                                                                                      ومـن اجملاالت األخرى اليت تتطلب العناية ضعف اجملتمع املدين يف البلدان النامية، وهو ضعف مينعها من                  -  ١٧
                                                                                             وأثري تساؤل عما ميكن أن تقوم به منظمات جمتمع مدين ضعيفة عندما تكون املؤسسات القائمة                 .      لفساد         مكافحة ا 

                                                       ومتثل تساؤل آخر يف كيفية تعزيز دور اجملتمع املدين يف            .                                                         ملكافحـة الفساد معينة من قبل احلكومة أو مرتبطة هبا         
                      ولوحظ أن معظم التدابري   .              عاين من الفساد                                                                 مكافحـة الفسـاد يف بلد يعري حقوق اإلنسان أمهية، ولكنه ال يزال ي       

                                 ويف رده على التساؤالت املطروحة،        ".              الفساد الكبري  "     بدل    "              الفساد الصغري  "                                    احلكومية ملكافحة الفساد تركز على      
                                                                                 فيلتثي أمهية احلصول بصورة كاملة على خدمات اجلهاز القضائي، مبا يف ذلك يف              -                          الحـظ السـيد رودريغيث      

                     ً                                     كما أشار إىل أن بلداناً عديدة ال تزال حباجة إىل حتديث             .                 ً          تسم توفريها عموماً بالضعف                            املـناطق الريفية حيث ي    
                                         ورحب بعدد من االجتاهات اجلديدة، مثل احملاكمات   . ُ                                                    ُنظمها التشريعية املوروثة يف كثري من األحيان عن االستعمار

                    لقد أضحى اجملتمع املدين   .           ينبغي قطعه                                                                 السريعة واملساءلة الشفوية وغريها، ولكنه الحظ أنه ال يزال مثة شوط طويل 
    ً     ً     ً                                                                                 طرفاً فاعالً مهماً جيد لدى األحزاب السياسية األذن الصاغية واالهتمام، غري أن بعض االحتادات واجملموعات ترتع 

  .                                                                ً       ً                                          إىل خدمـة املصاحل اخلاصة هبا بدل املصلحة العامة، يف حني يعد التوازن أمراً جوهرياً يف الدميقراطيات التمثيلية                 
             احترام سيادة  "                                                                                      حديثه باإلشارة إىل أن تعزيز الثقافة الدميقراطية هو أفضل ممارسة على الصعيد اليومي لتعزيز       واختتم

  .               على املدى الطويل  "                      القانون واحترام اجلريان

   ً                                               أوالً، يبدو أن النهج القائم على حقوق اإلنسان ملكافحة   .                                        واستخلصت رئيسة اجللسة االستنتاجات التالية -  ١٨
     ً                                        ثانياً، يوجد ترابط بني مستوى الفساد وانتهاكات   .                       ً                       وي على نتائج واعدة جداً يف معاجلة املسائل املعقدة          الفساد ينط

     ً                                                  ثالثاً، يؤدي الفساد إىل انتهاك حقوق اإلنسان، ولكن          .                                                           حقوق اإلنسان، وإن كان يلزم مزيد من البيانات لتقييمه        
  :               ُ                             ئيسة اجللسة أن ُيدرج ضمن توصيات املؤمتر ما يلي         واقترحت ر  .                                            التداعيات القانونية حباجة إىل مزيد من الدراسة

ِ                                                                      ضـرورة مجع أدلة على العمل اإلجيايب الذي أُِجنز يف جمال مكافحة الفساد وأثره على حقوق اإلنسان ووضع                    )  أ ( ُ                                    
                                                                      ضرورة وضع قواعد إضافية فيما يتعلق باحلصول على املعلومات واجملاالت            )  ب (                               مؤشرات لقياس هذا الترابط؛ و    

   .          ذات الصلة

  حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف سياق مكافحة الفساد-     ً ثالثا  

                                                                               ، املدير التنفيذي للمجلس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان، اجللسة املتعلقة جبدوى                       روبرت أرتشر          افتـتح    -  ١٩
  .                                                                             تطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وممارساهتا لتعزيز سياسات مكافحة الفساد وحتسينها وتوطيدها

                                                                                     وليفر، كبرية املوظفني القانونيني يف مبادرة عدالة اجملتمع املفتوح، على أمهية احلق يف                             وشددت ساندرا ك   -  ٢٠
                                                                                                              احلصـول عـلى املعلومات املوجودة لدى السلطات العامة وضرورة قيام األمم املتحدة باملزيد لتطوير هذا احلق                 
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      من  -     ً    بلداً     ٥٦                  املعلومات إذ إن                                                      والحظت اإلدراك املتزايد لقيمة قوانني احلصول على          .                           وتقنيـنه ومحايته وتعزيزه   
     ً    بلداً    ٣٦    و     ١٩٩٢                                   اعتمدت هذه القوانني منذ عام       -     ً                                                    بلداً لديها يف الوقت الراهن قوانني من هذا النوع             ٦٨     أصل  

                                                                                   وذكرت السيدة كوليفر النتائج اليت خلصت إليها دراسة استقصائية أجرهتا املبادرة             .     ٢٠٠٠                     اعـتمدهتا منذ عام     
                                                    طلب للمعلومات أن مجيع احلكومات تقدم املعلومات         ١     ٩٠٠                        حتليل ملا يربو على               فقد أظهر   .        بلدا   ١٤     ً     مؤخراً يف   

                                       ً      ً                                    فقد لقي نفس الطلب يف العديد من احلاالت رداً خمتلفاً عندما قدمته جهة خمتلفة؛ ومل حيظ ما    :                  بطـريقة مضـللة   
       كالغجر  (            ات احملرومة                                                                                       يف املائة من الطلبات بأي رد على اإلطالق؛ ومت جتاهل الطلبات الواردة من الفئ                ٤٧       نسبته  

ِ               مبعدل بلغ ِضعف طلبات غريها  )              واملعوقني وغريهم          .  

                                                                                                     وأوردت السـيدة كولـيفر عدة أمثلة على حاالت أفضى فيها احلصول على املعلومات إىل نتائج هامة                  -  ٢١
                    يقضي بقيام بعض        ٢٠٠٣                                     فعقب اعتماد قانون مكسيكي يف عام         .                                              وملموسـة يف معاجلة ظاهرة الفساد عرب العامل       

                          ً                                                                                    سسـات بنشـر املعلومات تلقائياً، نشر املدير اجلديد جلامعة ممولة من امليزانية العامة كشف املرتبات، ففضح                   املؤ
               مليون دوالر     ٤٠ (                مليون بيسو       ٤٠٠                                                                      بالـتايل حالـة االختالس املستشري، مما أدى إىل حاالت فصل واستعادة             

                                         لية املتعلقة باحلصول على املعلومات لتأمني                                                            ويف اليابان، استخدم حمامون مستقلون قوانني احلكومات احمل          ).       أمريكي
                              ؛ وأدى الكشف عنها إىل خفض          ١٩٩٧    و     ١٩٩٥                                                         الكشـف عـلى حسابات نفقات املسؤولني احملليني بني عامي           

                  ويف والية راجسثان     .                       مليون دوالر أمريكي      ١٠٠              بأكثر من      ٤٧                                                     ميزانيات الطعام واملشروبات ملقاطعات اليابان ال         
                                                                   د أي قانون للحصول على املعلومات، جلأت منظمة غري حكومية إىل ضغط اجلماهري                             اهلـندية، حيث مل يكن يوج     

    وقد   .                                                                                                         إلجبار مسؤويل احلكومة احمللية على تقدمي جرد جبميع النفقات اليت مت صرفها على األعمال املتصلة بالتنمية               
                 لة وطنية طالبت                                                                                         أدى فضـح االحتيال وحتويل األموال إىل استعادة بعض األموال املختلسة وتوقيف شخص ومح             

                                              كما أوردت السيدة كوليفر أمثلة على حاالت مت فيها   .                                                 بقانون للحصول على املعلومات، فتم سنه يف هناية املطاف
             ويف ضوء هذه     .                                                                                         الكشـف عن املعلومات رغم وجود اعتراضات بدعوى أن املستندات حتتوي على أسرار جتارية             

                                                            حلق يف احلصول على املعلومات مشاركة واعية وهادفة للجماهري                                                             األمـثلة اليت ساقتها عن الكيفية اليت أتاح هبا ا         
                                                                   ً                                       وفضح حاالت الفساد وسوء اإلدارة، أوصت بأن تويل األمم املتحدة هذا احلق قدراً أكرب من االهتمام وأشارت                 

     مونه                                                                                                             إىل أن اللجـنة املعنية حبقوق اإلنسان مل تتناول قط مسألة احلق يف احلصول على املعلومات وأنه مل هتتم مبض                   
         والحظت أن   .                                                  وباإلضافة إىل ذلك، مل تؤكد أي هيئة لوضع املعايري وجوده  .                                  سوى هيئات قليلة تابعة لألمم املتحدة

                                                                                                            اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وإن كانت تؤكد أمهية احلصول على املعلومات يف تعزيز املشاركة العامة            
   ".                    احلصول على املعلومات     احلق يف "                                  ومكافحة الفساد، ال تشري إىل شيء يسمى 

                                                                                              وحتدثت السيد أنا بومسان، رئيسة جلنة حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية يف غانا بالنيابة، عن والية اللجنة  -  ٢٢
  :                                    ، من ثالث مؤسسات حتت مظلة واحدة          ١٩٩٣                                     وتتألف اللجنة، اليت أنشئت يف عام         .                         يف جمـال مكافحة الفساد    

                                          وتتمثل واليتها يف جمال مكافحة الفساد يف         .                          ووكالة ملكافحة الفساد                                         مؤسسـة حلقـوق اإلنسان وديوان املظامل      
                                                                                                             التحقـيق يف جمموعـة من الشكاوى اليت تتضمن مزاعم إساءة استعمال السلطة واملعاملة غري العادلة واختالس                 

          البالد،                              حالة فساد يف مجيع أرجاء        ١٢٥                                                                         املوظفني العموميني لألموال العامة وقد حققت، منذ إنشائها يف أكثر من            
                                                           ، اهتزت البالد بفعل حالتني من هذا القبيل، تعلق األمر              ٢٠٠٥         ويف عام     .                                 مشلت حاالت مسؤولني رفيعي املستوى    

                                                    وكان االحتجاج والنقاش العامان اللذان أعقبا ذلك حادين   .                                             يف إحداها برئيس اجلمهورية ويف األخرى بوزير النقل
ِ                            جـداً ألن احلكومة انُتِخبت على أساس برنامج يدع                        وتولت اللجنة القضيتني   .                       ً           و إىل عدم التسامح بتاتاً مع الفساد   ً             ُ 
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                                                                                        وسامهت القضيتان، بتسليط الضوء على مبدأي املساءلة والرتاهة يف قطاع اخلدمة العامة وبتأكيد مبدأ   .            مببادرة منها
                للجنة يف إجراء                                 وأدى قبول الرئيس باختصاص ا      .                          ً                                             املساواة أمام القانون علناً، يف زيادة الوعي العام بظاهرة الفساد         

                                                       وذكرت السيدة بومسان، وهي تلخص التحديات اليت تعترض اللجنة   .                                       التحقيقات إىل تعزيز وضعها كوكالة مستقلة
       ووسائط                                                                                        يف محلتها على الفساد، ضرورة حتديث اإلطار القانوين واملؤسسي، ووجود اإلرادة السياسية لدى احلكومة 

  .       العمل                                            القدرة على االحتفاظ باملوظفني من خالل حتسني ظروف                                      إعالم مسؤولة وموارد مستقلة وكافية، وحتسني

                                                                             ً  ُ                        واستعرض السيد ماينا كياي، رئيس اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان، بوصفه خبرياً، ُنهج حقوق               -  ٢٣
  "                        اليت تنطلق من القاعدة    "                                                                                     اإلنسـان واحلكم السديد الفعالة يف مكافحة الفساد، وشدد على قيمة االستراتيجيات             

            وأوصى السيد   .                                                               حيث يدعو املواطنون أنفسهم إىل التغيري ويسائلون النخب السياسية      "                  تستند إىل املطالب   "      لـيت     وا
                                                                                                             كياي باعتماد هنج مماثلة يف جهود مكافحة الفساد وأشار إىل مبادئ حقوق اإلنسان واحلكم السديد اليت تكتسي                 

                                                أمام القانون؛ واستعادة األموال بوصفها وسيلة ردع؛                              احلصول على املعلومات؛ واملساواة   :                     أمهية حيوية هلذه اجلهود
                                                                                                          وجهـاز قضـائي لديـه مستوى جيد من املوارد ويتمتع باالستقاللية والكفاءة؛ وجهاز شرطة مسؤول؛ وإدارة              
                                                                                                      انـتخابات فعالة؛ وجمتمع مدين نشيط قادر على إعادة التوازن إىل سلطة الدولة؛ ومكتب للرقابة وديوان للمظامل    

                                             وأفاد بأنه ميكن استنباط نظام مساءلة مشويل         .                                                       الية؛ ووسائط إعالم حرة وتعددية تتمتع حبرية التعبري                    يتسمان بالفع 
                        بطريقة كلية تناول ما      "               دائرة القضايا  "                                    وعلى سبيل املثال، ستستدعي معاجلة        .                                 ملكافحة الفساد من حقوق اإلنسان    

                                               واملصرفيني وغريهم ممن ييسرون الفساد وإخفاء                    ِّ                                         املستعمل واملورِّد على حد سواء؛ وفضح احملامني واحملاسبني         :    يلي
      وتشمل   .                                                                                                     األموال؛ وفضح الصالت الدولية اليت تغذي الفساد وتدميه؛ ومساءلة البلدان اليت حتتضن مصادر األموال             

        متويل                            مبدأ فصل السلطات وقوانني     :                                                                               املكونات األخرى لنظام مساءلة يستمد مقوماته من حقوق اإلنسان واحلكم السديد          
             ً اإلنسان إيذاناً                                                                                   الت االنتخابية ملنع شراء األصوات؛ ومعاجلة مسألة عدم املعاقبة على االنتهاكات السابقة حلقوق    احلم

  .         للشركات                         ؛ ومسؤولية اجتماعية صارمة "           حمددة األهداف "   أو   "     ذكية "                               ببدء فصل جديد؛ واستخدام عقوبات 

                                     سبيل ملنع الفساد الصغري يف أوساط                                                                    ويف املناقشـة الـيت أعقبت العروض، أثريت تساؤالت بشأن أفضل           -  ٢٤
                                                                                                       املوظفـني العمومـني الذين يتلقون مرتبات غري كافية يف البلدان الفقرية؛ وعما إذا كانت إعادة األموال أم إدانة    
                                                                                                             املذنـب األهـم لدى املتابعة يف قضية ارتشاء؛ وما ميكن فعله ملواجهة رفض احلكومات إما االعتراف باحلق يف                   

                                وفيما يتعلق مبستوى دخل موظفي       .                                                       ات أو تنفيذ القوانني القائمة للحصول على املعلومات                           احلصـول على املعلوم   
              إرشائهم لكي   "                                                                                                    اخلدمـة املدنـية، أقـر أحد املتناظرين بأن تدين املرتب من بني العوامل املهمة ولكنه حذر من                   

                      خلصت إىل أن هناك                                                                    وأشار آخر إىل أن دراسة حبثت موضوع املرتبات واستقالل القضاة            ".                   ال يـأخذوا رشاوى   
   ً                                                                                                 حداً أدىن من املرتبات اليت حيتاج إليه املوظفون ليعيشوا بكرامة، ومبجرد أن يتم بلوغ ذلك احلد، تكتسي حوافز أو 

                                          وألن رفع املرتبات قد خيلق بدوره مشاكل،         .                                                                   فـرص أخـرى، مثل التدريب أو املعاشات التقاعدية، أمهية مماثلة          
                                                  وباملثل، وفيما يتعلق باملفاضلة بني استعادة األموال من   .                    د الصيغة املناسبة له                               أضاف املتناظر أن على كل بلد أن جي

                                                                                                               املوظـف الفاسد ومعاقبته، حبذت إحدى املتناظرات القيام باألمرين إن أمكن ذلك، وإال تعني على كل بلد أن                  
               ا يعلمون أهنم                                                                                     وأوردت مـثال بلد كان فيه الكل يعلم أن الفساد غري قانوين ولكنهم مل يكونو                .                يقـرر بنفسـه   

                                     وفيما خيص ما ميكن فعله لتأمني احلصول على   .                                                           سـيالحقون، فأصـبحت املالحقـة بالـتايل مهمة يف حد ذاهتا          
                                                                                                        املعلومـات، شددت متناظرة أخرى على ضرورة وجود قوانني جيدة على الورق وعلى ضرورة تنفيذها بشكل                

                                                 مسألة جد حديثة، ال بد من إيالء قدر أكرب من                                                                   ومبا أن اعتماد قوانني احلصول على املعلومات عرب العامل            .      جـيد 
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                                            وقالت نفس املتناظرة بنربة من التفاؤل إن         .                                                                       العـناية لتوفري املوارد واإلرادة السياسية واملؤسسات لكفالة تنفيذها        
                                          وأضافت أن بعض أقوى مناصري احلصول على         .                                                               التنفيذ قد يتحسن بتوافر مزيد من الدعم من جانب احلكومات         

ـ                                                                ً                                 دون يف وزاريت الصـحة والتعليم اللتني اكتشفتا أهنما، بتوفريمها مزيداً من املعلومات، يصبح                               املعلومـات يوج
                      يف عملية بناء شراكة      )               ميزانيات أضخم  (                     ً                                                        املواطنون أكثر التزاماً، وهو ما يساعد بدوره يف تأمني مزيد من املوارد             

  .                            مهمة خبصوص احلصول على املعلومات

                                                                      تشديد املشاركني على الدعوات إىل الدعم والعمل والتعاون الدويل إذا                                         وسلط رئيس اجللسة الضوء على       -  ٢٥
                                                             والحظ الدعوة اخلاصة إىل مزيد من العمل الدويل لوضع معيار            .                                                أريد لالستراتيجيات الوطنية أن تتكلل بالنجاح     
    لوب                                                         ومتثلت توصية ثالثة يف االهتمام مبسألة جدوى استعارة أس         .                                            خبصـوص مـا يعنـيه احلصول على املعلومات        

  .                                                                              من التجربة يف جمال حقوق اإلنسان لتوظيفه يف العمل من أجل مكافحة الفساد              "              ً                النشـاط انطالقاً من القاعدة     "
                                                                                                                كما أشري إىل ضرورة إشراك اجملتمع املدين يف العمل من أجل التغيري وزيادة الوعي فيما يتعلق مبساءلة احلكومات                  

     ً              وأخرياً، أثريت مسألة   .                             أمهية فرض عقوبات ألغراض معينة                          وأشار السيد أرتشر إىل       .                             واإلبـداع يف القـيام بذلك     
                                     ُ ِّ                                                              اإلفالت من العقاب والعدالة االنتقالية وقُدِّم مثال على اإلجراءات املتخذة بعد وقوع الفساد على نطاق واسع جلرب 

  .                   الضرر الذي تسبب فيه

  دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم-     ً رابعا  

                                                                                  مديرة اجللسة، السيدة فكتوريا جينيت، منسقة البحوث يف منظمة الشفافية الدولية،                   َ      افتتحـت اجللسـةَ    -  ٢٦
                    وأوضحت أن احملاضرين     .                                                                                فتحدثـت عن دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم يف مكافحة الفساد            

                    ان يف جهودها الرامية                                                                                 سيضربون أمثلة على الكيفية اليت تعتمد فيها هذه القطاعات الثالثة على مبادئ حقوق اإلنس
                                                                                                              إىل مكافحة الفساد وسيصفون الطريقة اليت ميكن هبا هلذه اجلهود أن حتمي حقوق اإلنسان والطريقة اليت ميكن هبا                  

  .                                                                         للحكومات أن تستخلص الدروس من مبادراهتا ملكافحة الفساد وأن تدعم هذه املبادرات

 Public Service Accountability (             القطاع العام                                             وحتدث السيد كومل أالن، مدير معهد رصد املساءلة يف  -  ٢٧
Monitor) (   (PSAM ،عن الكيفية اليت استعمل هبا املعهد املساءلة االجتماعية للحد من الفساد يف جنوب أفريقيا ،                                                                                  

                                                                    ويشجع املعهد املساءلة االجتماعية وحق املواطنني يف أن ميدهم املكلفون           .                                       ال سـيما يف مقاطعـة الكيب الشرقية       
                                                                                               ملـوارد العامـة مبعلومات تربر وتفسر وجوه صرفها قصد التصدي للفساد وإعمال احلقوق االجتماعية                     بـتدبري ا  

                                                                                    وشدد السيد أالن على أمهية وجود حق يف املساءلة االجتماعية حىت يف بلدان مثل جنوب أفريقيا اليت   .           واالقتصادية
              ووصف املنهجية    .                          ل اليت تقع عند التنفيذ                                                                          تتوفر لديها أحكام دستورية وأطر تشريعية ممتازة، وذلك بسبب املشاك         

         اإلنفاق؛   )  ب (                         التخطيط وختصيص املوارد؛      )  أ   : (                                                            الـيت وضـعها املعهـد لرصد مخسة نظم للمساءلة االجتماعية          
           ، خلص إىل       ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٠                                             وبرصد أداء أربع إدارات حكومية بني عامي          .        الرقابة    )  ه (         الرتاهة؛    )  د (        األداء؛    )  ج (

                                                                          دام املوارد يبدآن يف مرحلة التخطيط وختصيص املوارد عندما ال يتم إجراء حتليل دقيق                         أن الفساد وعدم جناعة استخ
                                                                                        وبدون هذا التحليل، ال ميكن القيام بتخطيط سليم ويصبح اإلفراط يف اإلنفاق والنقص يف                .                  الحتياجات املواطنني 

                               لسلطة املدنية والدعوة يف كيب                                                         وأسفرت اجلهود اليت يضطلع هبا املعهد يف جمال متكني ا           .                         اإلنفـاق أمرين معتادين   
                                                                                                                 الشرقية، عن مجلة أمور منها ازدياد الوعي بأمهية تقدمي اإلدارات احلكومية تقارير مالية دقيقة، وحتسني مشاركة                

َ                                             اجملـتمع املدين يف عمليات الـَحكامة، وتعزيز جلان الرقابة الربملانية                                                وسلط السيد أالن الضوء على ضرورة دعم      .                        
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لٍة على                                  الـنهج متعددة اجلوا                                                                        ِ  ٍ                   نب يف جمايل الرصد والدعوة القائمني على احلقوق ورسم استراتيجيات للدعوة مقاِب
          ً                                                                وأضاف قائالً إنه جيب االهتمام بتعزيز كل من قدرة املكلفني بواجبات على              .                                الصعيد القطري واملقاطعي واحمللي   

  .                       واحلصول عليها وحتليلها                                                                                توفـري املعلومـات والتفسريات والتربيرات، وأصحاب احلقوق على طلب املعلومات            
                                                                                              ً           واختـتم السيد أالن حديثه بالتشديد على أمهية ضمان اعتراف األمم املتحدة باملساءلة االجتماعية بوصفها حقاً،        

  .                                                           ً               وأن يكون اهلدف املنشود يف األجل الطويل هو أن يصبح هذا احلق مشموالً باختصاص احملاكم

  .                                                 ، إمكان مسامهة وسائط اإلعالم يف مكافحة الفساد                                                     وتناول السيد دوجان أناستاسييفتش، وهو صحفي      -  ٢٨
                                                                                                                    وأشـار بداية إىل أن الدور الذي ميكن أن تؤديه وسائط اإلعالم مبالغ فيه، وخباصة يف السياقات اليت تكون فيها                    

ْ                                                        وأكد أن سلطة وسائط اإلعالم وْهم غذاه الصحفيون، الذين حيبون أن يعتقدوا أن               .                            اجلـرمية املـنظمة متفشـية                                
                                                                                                التأثري يف األحداث، والسياسيون، الذين حيبون أن يلوموا وسائط اإلعالم عندما ال تسري األمور على ما                   مبقدورهم  

                                                                                                         وللتدلـيل على عجز الصحافة، أشار إىل عدد من األمثلة، منها جتاهل نداءات الصحافة الدولية للتدخل                  .       يـرام 
                                            ناستاسييفتش أنه إذا رفض املدعون العامون                    والحظ السيد أ    .       ً                                          عسكرياً لوقف احلرب يف البوسنة يف مراحلها األوىل       

                                                                                                              إجراء املالحقات أو رفضت احملاكم النظر يف القضايا، وإذا مل يكن لفضح املسؤولني الفاسدين أي عواقب فعلية،                 
                                     ً            إن تسليط بعض الضوء على األمور مفيد فعالً ألن           .                                                              فـإن كل ما تستطيع الصحافة فعله هو إعالم الناس بالوضع          

                                                                                    ويف هذه احلاالت، من املهم للغاية أن تكون األجهزة املعنية بإنفاذ القوانني خالية               .             ختشى الفضيحة                اجلرمية املنظمة   
                                                            والحظ أن العديد من احلكومات جتد صعوبة يف قبول أن متارس             .                                                 مـن الفسـاد وأال تتسلل إليها اجلرمية املنظمة        

                                                ا مباشرة هو عدو، وهذا شيء يؤسف ل ـه ألن                                                                            وسائط اإلعالم الرقابة ألهنا متيل إىل االعتقاد بأن من ال يرتبط هب           
  .  ً                                            كالً من وسائط اإلعالم واحلكومات إمنا جعل خلدمة الناس

  (Society of                                                                                واقترح السيد روي سنيل، الرئيس التنفيذي للجمعية املعنيـة بامتثال الشركات وأخالقياهتا -  ٢٩
(Corporate Compliance and Ethics (SCCE)  من الفساد بإدراج القطاع   "        العرض    جانب "             ً     ، التصدي أيضاً ل                        
                                             ً           ومن املستصوب إشراك القطاع اخلاص ألنه يتورط غالباً يف           .                                                  اخلاص يف اجلهود الرامية إىل التصدي هلذه الظاهرة       

                                                                                              الفساد ويف انتهاكات حقوق اإلنسان وألنه قد يساهم يف مكافحة الفساد ودعم احلكامة الرشيدة والنهوض حبقوق 
                                                                                  ل الذي تقوم به اجلمعية، وهو أحد الربامج العديدة يف جمال االمتثال واألخالقيات                             وحتـدث عن العم     .         اإلنسـان 

                                      فإذا كانت برامج االمتثال تساعد املنظمات    ".          من الداخل "                                               الرامية إىل مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان 
  .                             اوز ما يتطلبه حكم القانون                                                                                        عـلى التقيد حبكم القانون، فإن الربامج األخالقية تساعدها على استيفاء معايري تتج            

                                                                                               ووصف السيد سنيل االعتماد املهين الذي يهيئ املسؤولني عن االمتثال واألخالقيات لتويل الرقابة وممارسة سلطتهم 
                                                                                                           يف جمـال التحقـيق وتصـحيح سوء التصرف وتسهيل االنضباط قصد إحداث التغيري املطلوب للتقيد بالقانون                 

ِ                               وأشار إىل أن هذا املستوى من السلطة مييز برامج االمتثال ِمن برامج املسؤولية                ).                                 أو القـيام بأكثر مما يستوجبه      (                                                    
               وأشار إىل جمموعة   .                                                                                االجتماعية للشركات، اليت قد تؤثر يف التغيري لكنها ال متلك سلطة إحداثه إال يف حاالت نادرة

               منظمة الشفافية  " و  "              االتفاق العاملي " و  "               جملس بورصة اهلند "                                                  متنوعة من برامج االمتثال والربامج األخالقية مثل برامج 
                                                                             وحث السيد سنيل على دعم هذه الربامج ألن التغيري، يف مجلة أمور، يصبح يف                 ".                  بورصة هونغ كونغ   " و  "        الدولية

   ".                                  يأيت طلب التغيري ممن حيتاجون إىل التغيري "                         كثري من األحيان أسهل عندما 
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              ً                                        سية للمضي قدماً بربنامج العمل اخلاص مبكافحة الفساد                                                           وأبرز السيد ماينا كياي احلاجة إىل اإلرادة السيا        -  ٣٠
                                 ً                                  والحظ أنه ينبغي حفز احلكومات أحياناً على التصدي للفساد، وميكن            .                                       ودور خمـتلف الروابط يف القيام بذلك      

                                         واإلرادة السياسية مهمة حىت يف أوساط الشركات   .                                                  ً لوسائط اإلعالم واجملتمع املدين أن يساعدا يف جعل ذلك ممكناً
                               وحيثما ال تكون األسواق قادرة على   .                                                     ميكن اللجوء إىل األسواق جلعل الشركات تتصرف التصرف الصحيح    حيث 

                                وهناك روابط مهمة أخرى، منها       .                                                                               فعل ذلك، ال بد من ممارسة حقوق اإلنسان املتمثلة يف اعتماد املعايري الدولية            
                               إلعالم، اليت تستطيع املضي جبدول                                                                              تلـك القائمـة بني حقوق اإلنسان وجهود مكافحة الفساد؛ وبني وسائط ا            

           ً                                                                                                        األعمال قدماً، واجملتمع املدين، الذي يستطيع أن يبدأ من حيث تنتهي وأن يتابع القضايا؛ وبني املنظمات الوطنية                 
                   والحظ السيد كياي أن   .                                                                              حلقـوق اإلنسان واجملتمع املدين؛ وبني الشمال، حيث العرض، واجلنوب، حيث الطلب           

                                                                                     ات مكافحة الفساد واجملتمع املدين مهمة للغاية ألن عمل وكاالت مكافحة الفساد، لكي                                      الروابط الوثيقة بني هيئ   
         ً                                                                                        يكون فعاالً، ال بد من إشراك اجملتمع املدين فيه وإكماله به؛ مث إن وجود عالقة وثيقة بني وكاالت مكافحة الفساد 

                           ما يتعلق بوسائط اإلعالم، شدد    وفي  .                   ُ                                                         والسـلطة التنفـيذية ُيفقد تلك الوكاالت مصداقيتها بوصفها هيئات رقابة         
                                                                                                                  السـيد كـياي على احلاجة إىل تنظيم داخلي ذايت للقضاء على الفساد، ألنه ال يعقل أن تطالب الغري باملساءلة                    

                                                           وفيما يتعلق بالدروس اليت يتعني استخالصها من حركة حقوق اإلنسان،   .                                      والشفافية وهي ال تطبقهما على نفسها    
                         يف املضي جبدول األعمال     -                                         ، شدد السيد كياي على قيمة املثابرة         " ً         اً ومثابرة                          إحدى أكثر احلركات اتساق    "       وهـي   

                                   وهناك صلة أخرية تستحق االهتمام يف نظر   .                  يف مكافحة الفساد-    ً                                         قدماً ويف اإلبداع وتكرار الرسالة وسوى ذلك       
  .                                                            السيد كياي هي الصلة بني النـزاعات املسلحة وحقوق اإلنسان والفساد

                                                                              يف النقاش الذي تال مبجموعة من األمثلة التوضيحية وقدموا توصيات ركزت على                               وسـاهم املشاركون     -  ٣١
                        ففيما خيص القطاع اخلاص      .                                                                            مسـامهة اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم والقطاع اخلاص يف جهود مكافحة الفساد           

    مثل  (    مال    ً                                                                                              أوالً، أشـار أحـد املشاركني إىل الدور الذي ميكن أن تقوم به مؤسسات األعمال يف جمال حقوق الع               
                                                              وشدد مشارك آخر على ضرورة مساءلة الشركات ومقاضاة بلدان           .         بالتحديد  )                                أوضـاع العمـل واألجر العادل     

                                وضرب املتحدث أمثلة حلكومات من       .                                                                     الشمال لشركاهتا ولألفراد املتورطني يف رشوة املسؤولني يف بلدان اجلنوب         
ْنفذ األحكام، وأوصى ب                                           طرح هذه املسألة يف اجتماع مؤمتر الدول األطراف                                ُ ْ                     بلدان الشمال تستخف باإلدانات وال ُت

  ُ         وقُدمت جلنة   .                                              وتكررت اإلشارة إىل أمهية إشراك اجملتمع املدين مباشرة  .                                           يف اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      
   حة                                                                              ً     ً         مكافحة الفساد يف إكوادور كنموذج ألهنا متثل كامل هيئات اجملتمع املدين وألهنا أحرزت تقدماً كبرياً يف مكاف

                                                                                      وأشار أحد املشاركني إىل حالة رشوة يف إطار اإلغاثة املقدمة لضحايا تسونامي يف سري                .                      الفسـاد نتيجة لذلك   
                                                                                                          النكـا فشدد على احلاجة إىل وضع منهجية لضمان مشاركة اجلمهور يف اجلهر مبوقفه املعارض للفساد واعتماد                 

                                    وتتعلق بتركيز اإلعالم السريالنكي على                             وأثريت مسألة متصلة هبذا املوضوع  .                             تشـريعات حتمـي حقوق الشهود   
                                                          الذي تورط فيه املسؤولون احلكوميون الكبار بتحويل وجهة          "      الكبري "                         والتجاهل النسيب للفساد      "      الصغري "        الفساد  

  .                                             املساعدة املخصصة لضحايا تسونامي خلدمة أغراض أخرى

              عن االتفاق     ُ    وأُعرب  .            فحة الفساد                                     تتعلق بدور وسائط اإلعالم يف مكا             اإلضافية                       عدد من التعليقات       ُ   وقُدم -  ٣٢
                         العقاب، والدور املهم      من             الفاسدين          املسؤولني                                                            أمهية احلصول على املعلومات والشفافية يف وضع حد إلفالت              على

      الذي                                   أشارا إىل الدور السليب الكبري             حماضران                           أحد املشاركني ما قاله          وردد  .                                     الذي يقوم به اإلعالم يف هذا الصدد      
َ                             أحياناً فَوَصف كيف تعيد االعتبار            اإلعالم   ط                         ميكن أن تقوم به وسائ      َ        أصحاب "      منهم       فتجعل  "            الفاسدين      قدامى "     ل           ً  
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      وسائط       قوة  ص      فيما خي و  .                               وهي قد كانت تنتقدهم يف السابق     اليوم        متجيدهم    عدم     مهية         إىل أ   ر    وأشا   ، "           ً  مشاريع جدداً 
      ال خيلو             فإن البلد              تتمتع باحلرية،           بنغالديش                      إذا كانت وسائط اإلعالم يف                                احملدودة، أشار مشارك آخر إىل أنه      اإلعالم

      مشكلة         أن حيال          وحدمها        املدين                    اإلعالم واجملتمع            وسائط                             من الوهم القائل بإمكان          املتحدث      وحذر  .               مـن الفسـاد   
                                   أبرز العديد من املشاركني أمهية             وباملثل،  .             اجلهات املاحنة                                              وحث على االهتمام جبانب العرض، ال سيما          ،        الفسـاد 
                               إىل أمهية الضغط الدويل يف مواصلة      ً ونظراً  .                                            دعم اجلهود داخل بلدان بعينها ملكافحة الفساد               اجملتمع الدويل يف     تعاون

  .                       التقدم احملرز يف هذا الشأن                                                                 جهود مكافحة الفساد، قدمت توصية بعقد مؤمترات إقليمية متكررة ملتابعة 

       وأشار   ،           ريف الفساد                    مسألة ضرورة تع        وأثريت  .                                              تعليقات أخرى جملموعة من القضايا اإلضافية              وتطرقـت  -  ٣٣
          الناس،                          ميكن افتراض هذا التعرف ألن  وال   ".            التعرف عليه "                                              أحد املشاركني إىل أنه ال بد من ذلك لتمكني الناس من 

                      هي احلاجة إىل وضع                       متصلة هبذا املوضوع           أخرى        مسألة    مثة   و  .      فاسدة            ممارساهتم     ون              قد ال يعترب    ،        الثقافات        يف بعض   
                      عامة لتحسني صورهتا         عالقات          شركات           باستئجار            البلدان        لقامت        وإال    ، " ه           النظرة جتاه  "                        مؤشرات للفساد تتجاوز    

                                احلفاظ على اإلرادة السياسية          هبا       ميكن             الطريقة اليت                                 اخلتام، أثريت مسألة تتعلق ب       ويف  .                             دون القيام بتغيريات حقيقية   
  .                 النكسات املتكررة      ملواجهة

          اعتماد       ينبغي  )  أ   : (                  وصيات إضافية، هي            على ست ت                           ، لدى اختتامه اجللسة،          الضوء                مدير اجللسة         وألقـى  -  ٣٤
                                                    املزيد من التعاون الدويل لدعم احلكومات يف جترمي              ينبغي  )  ب (                  القطاع اخلاص؛        يف     فساد ل                       معايري دولية للتصدي ل   

             سيما إذا    ال           للمساءلة،           هي نفسها                                                          أن ختضع وسائط اإلعالم واجملتمع املدين والقطاع اخلاص               ينبغي  )  ج (           الفسـاد؛   
ـ           وممارسات                                                            أن يتعلم بعضنا من بعض بشأن قضايا امتثال الشركات                ينبغي  )  د (          ت بذلك؛            احلكوما         ت تطالب      كان

    وأن                ط تعريف الفساد     ّ  نبّس  أن       ينبغي        )  ه (                                                       اإلعالم ومبادرات اجملتمع املدين وتبادل تلك اخلربات بني بلداننا؛       وسائط 
           ضع مؤشرات       أن ن                   ل حقوق اإلنسان و                     الناشطون يف جما          يعتمدها         هج اليت       ُ   النُ   إىل    اد     ستن      باال        ل واحد      لك           ً  عله مفهوماً  جت

         للمساعدة                                  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت          استعمال                 إىل النظر يف         حنتاج  )  و (                           مقاييس واضحة للفساد؛           توفـر 
  .                                وإخضاع السلطات العامة للمساءلة        الشفافية          على حتقيق

  اإلنسانحقوق صون الفساد مع مكافحة -      ًخامسا 

                                                               ارتابيت، املمثل الدائم لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف،                          السيد خوان م    ،                مديـر اجللسة         أوضـح  -  ٣٥
            إىل ذلك،         وإضافة  .                                       مكافحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان       بري                            التوترات احملتملة بني تدا         إبراز      بأنه               هـدف الفريق    

      احلقوق                           وسبل االنتصاف عند انتهاك  ،   الني  اجمل                  جتنب التوتر بني          ً  ، وحلوالً          احملتملة             جوانب الرتاع                    سـيحدد الفـريق     
  .      الفساد                   نتيجة تدابري مكافحة 

                 كيف ميكن ملكاتب   ،     جتربته       إىل          ً استناداً   ،              يف أستراليا              الكومنولث                                    وصـف السيد ماك ميالن، أمني مظامل       و -  ٣٦
       مكاتب       وتعاجل  .               يف الوقت ذاته                   حقوق اإلنسان           مع صون                يف احلكومات          الفساد                                 أمني املظامل املساعدة يف احلد من       

                                                              املدين بشأن أوجه القصور يف عملية صنع القرارات احلكومية               اجملتمع                     يتقدم هبا أعضاء                             أمني املظامل الشكاوى اليت   
                                         تقع سواء داخل احلكومة أو يف وكاالت           اليت        العامة                                  بني الفينة واألخرى يف املشاكل           وحتقق                    وتقـدمي اخلدمـات،     

                        كتب إىل سلطات للتدخل وإىل                 ، بسبب افتقار امل                       الرئيس ملكتب أمني املظامل     الدور                   مكافحة الفساد ليست  و  .       بعينها
                                                            أن مكتب أمني املظامل يؤثر بسبل عدة يف مكافحة الفساد                                             ذلك أشار السيد ماك ميالن إىل         ومع  .                املوارد الطرفية 
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     بأن                          تذكري مستمر للمسؤولني            نفسه              أمني املظامل       مكاتب       ووجود   ".                        كبري مع مرور الوقت        لكنه        دقـيق    "      بشـكل 
                 ما تضع الوكاالت         ً  وغالباً    .                           تصرفاهتم والتحقيق فيها     من         االشتكاء    كن                   واألخالق ألنه مي          القانون                  يتصـرفوا وفـق     

                           أمني املظامل، فيضيف ذلك          مكاتب           نظر فيها                 الناس اليت ت        شكاوى                               الداخلية اخلاصة هبا ملعاجلة              إجراءاهتا           احلكومـية   
          ضر باملسار  ت   د ق                                     احتمال استخالص أمني املظامل نتائج سلبية،  و  .              داخل احلكومة         والشفافية         التدقيق      من         مستوى آخر

           ً        ذلك، غالباً ما       على       وعالوة  .        رادع        عامل  ،                                        مبا يتوقع احلصول عليه من موارد مالية                               املهين لشخص من األشخاص و    
                           وأهنا، هبذه الصفة، مبثابة                وتعزيزه،          احلكومة        أداء    حتسني                أفضل من ميكنه                                             تـرى مكاتـب أمني املظامل نفسها بأهنا         

  .                        حواجز أمام ممارسات الفساد

      تنطوي            الفساد      مثل  "      أمراض "                                                         د رومازيفسكي، عضو جملس الشيوخ البولندي، أن مكافحة                السي       وأكـد  -  ٣٧
ـ     ت      ً         دائمـاً عـلى          ، يف           يف نظره   ،      التحدي      يكمن   و  .                             وحرياهتم بشكل من األشكال               اإلنسانية       ملواطنني ا     قوق   حل    يد      قي

              اجليدة وحاجة  ني      القوان             على أمهية       وشدد  .       الفساد            ترتبة على                               مكافحة الفساد واملخاطر امل         تدابري      بـني   "          التناسـب  "
      طريقة                  د احلقوق واحلريات ب  قي                    ً       إىل أن القوانني غالباً ما ت     وأشار  .                           فهم ومعرفة كيفية استخدامها   إىل                 املواطنني العاديني 

     نشاط  "                 أنه أشار إىل أن    بيد  .            ضغط وينظمها  ال      مجاعات      وجود                                  ً         سبيل املثال، اعتمدت بولندا قانوناً يسمح ب    فعلى  .   ما
              حمترفني يف جمال         باستئجار      املال           سمح ملن ميلك  ي     ألنه  "   ما     بشكل                    تهاك للحقوق املدنية                     الضغط يف حد ذاته ان     مجاعات
                         اآلليات األخرى اليت أنشئت    ومن  .                  يف جمال وضع القوانني                                       إىل املزيد من التأثري على قرارات الربملان      للسعي      الضغط 
                 ً      قد يعترب انتهاكاً        الذي و   ،     كوميني                                اإلجباري عن دخل املسؤولني احل            اإلعـالن             احلقـوق                     تسـتتبع تقيـيد           والـيت   

       احلمالت                قانون متويل          ، وهي  "           أصابت فيها  "               أن بولندا              رومازيفسكي                      سياسة يرى السيد          وهناك   ".       الرباءة       قرينة "     ل    
          املالية      لتربعات ل           تحديد سقف                            يف السياسات احلكومية، وذلك ب      للتأثري                                           االنتخابـية الذي يرمي إىل منع شراء الذمم     

ّ          ففّرق بني    ،                                         ً                السيد رومازيفسكي إىل أن الفساد يتخذ أشكاالً متنوعة             وأشار   .                          أن تتناسـب مع الدخل              واشـتراط     
             بأن تتناسب      وأوصى   ، "          واملرتشي       الراشي   "   وبني  "              اإلجيايب والسليب         الفساد   "   وبني  "                         الكبري والفساد الصغري           الفسـاد  "

               تشمل العقوبات                       لعقوبات مادية وأن          الفساد       إخضاع             نه ينبغي    إ     قال     كما  .                                         العقوبـات والـتدابري مع طبيعة الفعل      
                                                       يتعلق بالوسائل املستعملة يف كشف الفساد، الحظ السيد           وفيما  .        اجلشع          الفساد                              مصـادرة األمـوال ألن أصـل      

            ليت جعلت هذه    ا ، )     راقبة   وامل                            التنصت على املكاملات اهلاتفية     مثل   (         القوانني       إنفاذ      أساليب       خصخصة              رومازيفسكي أن 
                  احلد من استعمال                من الصعب       جيعل  )              وأرباب العمل                  وسائط اإلعالم       مثل   (            جلهـات أخرى                      األسـاليب مـتاحة   

  .     ساليب  األ   ذه  هل        احلكومات 

                     وهو املكتب املكلف     ،               املخدرات واجلرمية  ب         املعين                      مكتب األمم املتحدة         ممثل                       السيد فيل ماتشيزا           واسـتهل  -  ٣٨
         حديثه   ،         ة الفساد                                                     ودعم الدول األعضاء يف جهودها اهلادفة إىل مكافح                                                     بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     

   هل   )  ب (   ؛   ؟           بالضرورة        تكاملية                                                    العالقة بني مكافحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان           هل  )  أ   : (       اثنني      سؤالني        بطـرح   
     عدم                                                    أن الفساد يقوض حقوق اإلنسان، ال سيما مبدأي                 ماتشيزا          السيد       وأكد   ؟                             أي تناقضات ضمنية بينهما        توجد

                              إىل العديد من املبادئ املشتركة      وأشار  .  ة              القانون ضعيف       سيادة    تكون                             القانون، وأنه يستشري حيثما       وسيادة        التمييز 
َ                                             بـني حقـوق اإلنسان والـَحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهي                               ومشاركة املواطنني،    ،           واملساءلة          الشفافية،  :                    

  .   اف                                                   وفصل السلطات، واملساواة وعدم التمييز، والعدل واإلنص ،                                     القانون، وحرية التعبري، واحلق يف اإلعالم      وسيادة
                                                         اتفاق اآلراء بشأن العالقة بني الفساد وحقوق اإلنسان            رغم           التجاوزات                                          أن السيد ماتشيزا أشار إىل استمرار           بيد

              يف القواعد        متأصل    لل   خل       نتيجة                   ت هذه التجاوزات                 ما إذا كان            إىل مسألة           بعدئذ        وتطرق  .       مشتركة                ووجـود مبادئ    
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        ممارسات       إىل      شار            السؤال أ     هذا       عن          وللجواب  .            عد واملعايري              هلذه القوا                     خالل تنفيذ احلكومات                م أهنا تنشأ              واملعايري أ 
  .             اإلطار املعياري   إىل        الدول و

               تدابري مكافحة      تسييس  :                                                                     السيد ماتشيزا بتحديد السبل اليت يكون فيها الفساد نتيجة ممارسات الدول    وبدأ -  ٣٩
                        التماس املوظفني املكلفني   و                        أسالفهم أو خصومهم؛       ضد           ً  لفقون هتماً                     احلكوميني الذين ي          املسؤولني                   الفسـاد من قبل     

                         السيد ماتشيزا بعدئذ           واستعرض  .            بعد ذلك             استعماهلا       وإساءة                                                   بإنفـاذ القوانـني سلطات خاصة يف جمال التحقيق          
ِ           مواطن الضعف اليت قد توِجد             الستجالء                                       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                 اإلنسان      حقوق       نتهاك   ال         احتماالت                      

            ً                         استرسل قائالً إن اتفاقية مكافحة          لكنه  .          اإلنسان     حلقوق                أنواع محاية      توفري                                   وخلـص إىل أن أحكامها تنص على        
                                           عل من الصعب على الدول فهم االلتزامات املنصوص  جي                                       بكثري من معظم معاهدات حقوق اإلنسان، ما     أعقد       الفساد 

    ً          قائالً إنه منذ        وأضاف  .                 وتنفيذ أحكامها ،                                    الفساد وحقوق اإلنسان ليستا متنافيتني      مكافحة              واإلقرار بأن  ،          عليها فيها
       للحصول                 من الطلبات         بوابل                                               مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                                    ُ          دخـول االتفاقية حيز التنفيذ، أُمطر     

   يف                حلول سريعة                                                                                         الدعم التقين يف جماالت شىت وإن الطلبات أشارت إىل أن بعض الدول األعضاء تبحث عن                  على
  .                                     وضع آليات الرقابة واإلشراف الضرورية   دون                 وقت قصري للغاية  يف                  فعل أكثر من الالزم  ت        ريد أن   ت    أخرى      حني أن 
          تفضي إىل       ميكن أن                                                                            السيد ماتشيزا من أن التعجل يف وضع تشريعات واستراتيجيات وطنية قد يوجد ثغرات     وحذر

    هذه    ك  در                                                مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ي                               كالمه باإلشارة إىل أن          واختتم  .                           انـتهاكات حلقـوق اإلنسان    
  .        الفساد      مكافحة          اتفاقية        متطلبات           استيعاب        ً       ً                         تشريعياً وتقنياً ملساعدة الدول األعضاء على     ً  دليالً        وأنه يضع        احملتملة       املزالق 

             أن تدابري     من               ً        الذي يعمل خبرياً،      ،         املدنية      احلقوق                                                   السـيد روبرتو سابا، املدير التنفيذي جلمعية               وحـذر  -  ٤٠
               أن احلكومات       ورغم  .                                                وتنتهك حقوق اإلنسان قد تأيت بنتائج عكسية                 القانون      سيادة                           مكافحة الفساد اليت تقوض     

                                                         حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية سياسات مكافحة الفساد،                        األحكام اليت حتمي         تقييد    من                       واجملتمع املدين يشتكيان    
     ري يف             بطبيعته، جي        والفساد،  .     حكام                                   وسائل مكافحة الفساد توجد يف هذه األ    أفضل                            فإن السيد سابا يعتقد أن بعض 

      حقوق             بطبيعتها      تنتهك   )              راقبة والتنصت      امل    مثل   (      السرية                          املستخدمة الختراق تلك       بري                      ويف حـني أن التدا      ،       اخلفـاء 
        وحدد   .                                                      تطبق بشكل انتقائي وتنطوي على التمييز والتنميط          ألهنا        ذلك         ضي إىل   تف                                اإلنسان، فإهنا يف الغالب األعم      

     حرية   )  ب (   ؛   )             عن االنتقادات  (              حرية التعبري     )  أ   : (         ون معنية                                                        السيد سابا أربعة انتهاكات للحقوق من املرجح أن تك        
     وأكد   .                        اتباع الطرق القانونية    )  د (                                              احلماية من تدخل الدولة يف احلياة الشخصية؛          )  ج (   ؛   )              تتوالها احلكومة  (       اإلعالم  

      ميكن                        على احلقوق يف األجل الطويل  "        البسيطة "                                                           أنه رغم كوهنا قد تكون فعالة يف مكافحة الفساد، فإنه حىت القيود 
                                               وهكذا، فإن جتاهل احلقوق باسم مكافحة الفساد         .                                                              أن تنسف سيادة القانون، وبالتايل جهود القضاء على الفساد        

        ً                                                           واستناداً إىل جتربة األرجنتني، أشار السيد سابا إىل أمهية احملاكمات            .                                         خطأ من الناحيتني األخالقية واالستراتيجية    
                                           فاحلكومة، بإجرائها حماكمات عادلة باعتراف       .     ١٩٨٣             اطي يف عام                                                     العادلـة عـند انتقال البلد إىل احلكم الدميقر        

             ً      ً                           وكان ذلك أمراً حيوياً ألن التطبيق االنتقائي         .                                                                           اجلميع، بينت للشعب أن حكم القانون قد أعيد وأنه سيطبق على كل فرد            
                    الفساد ومصداقيتها                                                             وعالوة على ذلك، فإن القيام بغري ذلك يقوض السلطة األخالقية ملكافحة  .                       للقانون هو جوهر الفساد

  .                                                                                    وفعاليتها ويتيح ملن يقومون بأعمال فساد فرصة تقدمي أنفسهم بوصفهم ضحايا التمييز واالضطهاد

                                         ً                                                                 وأكدت املناقشة اليت تلت أن الفساد يؤثر سلباً يف حقوق اإلنسان، وأن االستحواذ على املال العام يعيق                  -  ٤١
                                                   غري أن املشاركني أعربوا عن احلاجة إىل محاية حقوق           .      اطنيه                                                      تنمـية الـبلد ورفاهيته، وبالتايل حقوق اإلنسان ملو        
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                                                                      وشدد أحد املشاركني على ضرورة منع اضطهاد األبرياء عرب التوريط والرقابة وغري   .                         اإلنسان عند مكافحة الفساد
  ة                    ً                                                         وعلق مشارك آخر قائالً إنه رغم معاجلة اتفاقية مكافحة الفساد هذه القضي             .                                ذلك من أساليب التحقيق اخلاصة    

  .                                                                                                  فإن مثة حاجة إىل مبادئ توجيهية مفصلة بشأن كيفية محاية حقوق اإلنسان لدى العمل يف جمال مكافحة الفساد     
              توازن بني محاية                                                                                  وأثريت مسألة متصلة باملوضوع تتعلق بعواقب وجود سلطة قضائية ضعيفة وغري قادرة على إجياد

                                   ْ               ما يغذي سخرية الناس الذين يالحظون أنْ ال شيء                                                        ً             حقـوق املتهمني وإقامة العدل وإجراءات تدوم سنني عدداً،          
                                                              وعرب عن الفكرة ذاهتا مشارك آخر الحظ أن احملاكم أصبحت تقع             .                                            يصـيب األفراد الذين يعتقدون أهنم مذنبون      

                                             ومت التأكيد على ضرورة بناء قدرات السلطة         .                                                             حتت وطأة املسائل اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري مطول ومكلف         
        ويف هذا    .                                                                                    تنفيذ تشريعات مكافحة الفساد بفعالية يف الوقت الذي تصان فيه حقوق اإلنسان                               القضـائية من أجل   

                                                            وأشار أحد املشاركني إىل حالة الفلبني فالحظ أن آالف ضحايا            .                              ً              الصدد، يتحمل اجملتمع الدويل أيضاً مسؤوليات     
      وأشار   .                     لون ينتظرون اإلنصاف                                                                                حقوق اإلنسان يف عهد ماركوس رفعوا قضايا إىل حماكم الواليات املتحدة وال يزا            

                                                                                                                 إىل أن اجملتمع الدويل ملزم باملساعدة يف استرداد الثروات اليت جيمعها الدكتاتوريون واملخبأة يف املؤسسات املالية                
                   ً                      وأحيط املشاركون علماً مببادرة عملية هلسنكي   .                                                         للبلدان املتقدمة ودعا األمم املتحدة إىل وضع تدابري لتحقيق ذلك

     ً                                                             بلداً، الستعراض ومناقشة اتفاقية مكافحة الفساد قبل اجتماع           ٢٠                                    فنلندا وترتانيا واليت يشارك فيها                   املشتركة بني   
                      ً                         كما أحيط املشاركون علماً بالتطورات يف األردن         .      ديسمرب /                                               مؤمتـر الدول األطراف يف األردن يف كانون األول        

  .           بال ونيجرييا                                                          وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ليبرييا والكامريون وكمبوديا وني

                           أشار السيد ماك ميالن إىل       :                                                                            وتناول احملاضرون األسئلة والقضايا اليت أثارها املشاركون على النحو التايل          -  ٤٢
         وأحد سبل   .                                                                                                    الـتوتر القائم بني الرغبة يف القضاء على الفساد ومحاية حقوق اإلنسان وضرورة إجياد توازن بينهما            

   ".                      تتسم بالعدل والرتاهة   "                                                ة تتسم بالكفاءة والفعالية وإجراءات قضائية                                                إجياد هذا التوازن هو وجود وكاالت رقاب      
                                                                                                            ويـرى السيد رومازيفسكي بدوره أن هناك صعوبة يف إجياد توازن وأشار إىل أنه من املرجح أن خيتلف حسب                   

                                                                                  والحظ السيد ماتشيزا أن صكوك حقوق اإلنسان وإنفاذ القوانني تنص على هذا احلل               .                       أوضاع كل بلد وتارخيه   
                         للتعامل مع الفساد واحلاجة   "             شيك على بياض "                                               وأشار إىل مشكلة وكاالت إنفاذ القوانني اليت تبحث عن   .        املتوازن

     وعزا   .                                                                                           إىل أن متكن برامج بناء القدرات احملققني واملدعني العامني من احترام حقوق اإلنسان عند مكافحتهم الفساد
                                                       ىل تآكل شرعية القضاء يف أمريكا الالتينية لعقود من                                                                    السـيد سـابا ضعف النظام القضائي يف التصدي للفساد إ          

            والحظ ضرورة    .                                            يف املائة من الناس ال يثقون يف القضاء          ٨٥                                                   الـزمن؛ فقد كشفت دراسة استقصائية عن أن حنو          
                                                                                                   تعزيز النظام القضائي لتمكينه من الصمود أمام الضغوط املتعددة من احلكومة واملتهمني واألشخاص الذين يطالبون 

           التستر على  "                                                  َ                             وأشار السيد ماك ميالن إىل أن هناك حاالت حيتج فيها احملاكَمون حبقوق اإلنسان ل             .         ة اجلناة        مبعاقـب 
            وشدد السيد    .                                                               ، ما يتطلب اختبار أي احتجاج حبقوق اإلنسان من حيث اجلوهر           "                              احملاكمات أو جتنبها أو تأخريها    

        للموظفني   "      إغاظة "                              ماية حقوق اإلنسان على أهنا                                                                          ماتشـيزا عـلى أنه ينبغي عدم التعامل مع املطالبات املتعلقة حب           
          وأضاف أن    .                                                                      ً      ً                      املكلفني بإنفاذ القوانني؛ فاملزاعم املشروعة بانتهاك حقوق اإلنسان تعترب أساساً وجيهاً لرفض قضية            

    هذا                 وردد السيد سابا   .                                                                                   احلل هو أن يقوم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني بعملهم دون اللجوء إىل تدابري استثنائية
                                                         فإذا وضع عمل مكافحة الفساد يف إطار تشكل فيه حقوق            :                                                   املوقـف فأشار إىل أمهية وضع إطار يف هذا الشأن         

         مكافحة -  "                        ً ميكننا القيام باالثنني معاً "         وأكد أنه   .             ً                                           اإلنسان حاجزاً، فإن النتيجة ستكون خيانة لقيم حقوق اإلنسان
                         كما استرعى السيد سابا       ".                  إما هذا أو ذاك    "      أساس                             وحذر من تقدميهما على      -                               الفسـاد ومحاية حقوق اإلنسان      
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                                                                                         القائلة إن حكوماتنا فاسدة يف الغالب ويف الوقت نفسه ينبغي منحها سلطات استثنائية              "                          االنتـباه إىل املفارقـة      
                                                                                            وفيما يتعلق باسترداد األموال، شدد السيد رومازيفسكي على ضرورة شفافية النظم املصرفية               ".               ملكافحة الفساد 

             وأبلغ السيد    .                     ً                                       ً                                  الضريبية وأشار أيضاً إىل أن استرداد ضحايا احملرقة أمواهلم مؤخراً دليل على إمكان ذلك                     واملالذات
                                                                                                                 ماتشيزا املشاركني بأن اتفاقية مكافحة الفساد أنشأت وحدة تدريبية معنية باسترداد األموال، وستعمد إىل تقدمي               

  .                          املساعدة التقنية يف هذا اجملال

                                                                              هذه اجللسة باإلشارة إىل استشراء الفساد رغم االختالفات والتنوع اهلائلني بني                                 واختـتم مديـر اجللسة     -  ٤٣
                      ً                  حقوق اإلنسان ليست حاجزاً أمام مكافحة       "                                                   وأكد من جديد ما قاله السيد سابا القائل إن            .                   خمتلف مناطق العامل  

                 عدم املساس حبقوق                                                                                     وقال إنه ينبغي على احلكومات أن تقوم بكل ما يلزم ملكافحة الفساد لكن جيب                  ".         الفسـاد 
                                                                         وشدد على أمهية التعاون الدويل يف مكافحة الفساد واسترداد األموال وضرورة إنشاء   .                         ً اإلنسان أو اعتبارها حاجزاً

  .                                                      مؤسسات دولية حتظى بدعم اجملتمع املدين واحلكومات والقطاع اخلاص

  استنتاجات-     ً سادسا  

  مالحظات املقرر-ألف 

                                                                     ، كان املقرر، السيد روبرت آرتشر، حيدد ويناقش القضايا والشواغل                                         يف خـتام كل يوم من املداوالت       -  ٤٤
  .                                                    الرئيسية اليت يطرحها احملاضرون واخلرباء واملشاركون يف املؤمتر

                     إساءة استعمال السلطة  "                                                                    وبدأ السيد آرتشر مبالحظة أن املشاركني تكلموا عن الفساد بصورة عامة بوصفه  -  ٤٥
                                   وأشار إىل أنه إذا كان ال يبدو أن عدم   .                                مل يتفقوا على تعريف يتجاوز ذلك       ، لكنهم "                         العامة لتحقيق منافع شخصية

                                                                                                           وجود تعريف مشترك يطرح مشكلة أثناء املداوالت، فإن وضع برنامج عمل دويل بشأن هذه القضية قد يتطلب                 
              ن القضايا اليت                                                             وعرج السيد آرتشر بعدئذ على األمهية اليت يوليها املشاركون جملموعة م  .                       ً وجود تعريف مقبول عاملياً

  :                                                      جيب أخذها يف احلسبان من أجل وضع تدابري فعالة ملكافحة الفساد

                                                        ضرورة إشراك العديد من املؤسسات املختلفة إضافة إىل احلكومات؛ - 

                                                                              ضرورة القيام يف موازاة ذلك بوضع هنج سياساتية معقدة تراعي تعدد املشاركني واملؤسسات؛ - 

  ؛ )                             االجتماعية والسياسية والتارخيية (                         اآلثار املترتبة على السياق  - 

                                                                            األمهية احليوية للقانون، سواء طبيعته وشكله، وتطبيقه على اجلميع على قدم املساواة؛ - 

                                                        دور مواقف كل من اجلمهور واملسؤولني وتأثري الثقافات املؤسسية؛ - 

                الفعالة يف جمال                                       مثل العام واخلاص؛ وحقوق اإلنسان والتدابري (                             ضرورة التوفيق بني مسائل خمتلفة  -
                                                                                        مكافحـة الفسـاد؛ ومصـلحة املتهمني واملصلحة العامة؛ واحلصول على املعلومات واحلق يف              

   ).       اخلصوصية
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  :                                                                      مث قدم السيد آرتشر قائمة بالقيم واملبادئ اليت برزت خبصوص استراتيجيات خمتلفة -  ٤٦

                 ع مناذج تشاركية                                                        عدم التمييز؛ واحلصول على املعلومات؛ واحلاجة إىل وض         :                 حقـوق اإلنسـان    - 
                                                                                            تشرك خمتلف اجلهات الفاعلة؛ وحرية التعبري وغريها من احلقوق املرتبطة باحملاكمات، مثل حرية             

                                                 إنشاء اجلمعيات واالنضمام إليها؛ واملساءلة؛ واإلنفاذ؛

َ        الـَحكامـة  -               خبصوص اإلصالح   (                                                          الشـفافية؛ واملساءلة؛ واملشاركة؛ واحلصول على املعلومات          :    
  ؛ )    َّ  داريَّني             أو املمارسة اإل

                                                                             ينبغي أن تتغلب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة؛ والشفافية؛ واملساءلة؛            :   ُ             الُنهج األخالقية  - 
  ؛       واإلنفاذ

                                                                      الفصل بني اجملالني السياسي واإلداري؛ ووضع املعايري األخالقية وإصدارها؛           :              اإلصالح اإلداري  - 
                            ع قواعد جيدة يف جمال كشف                                                               ووضـع حدود واضحة يف جمال املساءلة داخل اإلدارات؛ ووض         

                                             املعلومات؛ ووضع إجراءات توظيف تنافسية وشفافة؛

   ).       ، املرفقE/CN.4/2003/65   ) (      ُ                وإن مل ُتذكر قائمة صرحية (                             مبادئ بنغالور للسلوك القضائي  - 

                               أشار إىل أنه قد يكون من               بيد أنه                                          يدرك أن املفاهيم ختتلف باختالف اخلطاب،            إنه                   السيد آرتشر          وقـال  -  ٤٧
ـ          واختتم  .                                 إىل أي مدى ميكن التوفيق بينها            معرفة                    تلك املفاهيم و     بني           املشترك         القاسم                        ، يف وقـت ما، حتديد       يد     املف

  :           يف االجتماع      تدخالهتم                                                                كالمه بتحديد التحديات الرئيسية التالية اليت أشار إليها املشاركون يف 

       خمتلفة؛  ت                            خمتلفة تستعمل جلمهور ومؤسسا       مصطلحات    أن ب و  "      اللغة      غموض "   ب           االعتراف - 

      يكون    قد "     ذلك   ب        القيام                                   الفساد وحقوق اإلنسان ألن عدم             مكافحة    بني           التوتر                 التصـدي جملاالت   - 
  ؛ "    ً       حمبطاً لآلمال

      بشكل       العمل "     قصد        مباشرة                                والوسائل اليت ميكن تطبيقها            األدوات       وتوفري                       التحـلي برتعة عملية    - 
  ؛ "                    ملموس على أرض الواقع

                    سيما اجلديدة منها؛ ال          املؤسسات،              تغمر الطلبات    أن        وإمكان  "   جم  احل       قضايا "       معاجلة - 

  .         احلكومية        والدوائر                                 وطنية ودولية كافية لدعم الربامج      موارد      تأمني - 

     وبدأ   .                                                                                                ويف هنايـة الـيوم الثاين، الحظ السيد آرتشر األمهية اليت أوالها املشاركون جملموعة من القضايا                -  ٤٨
     جانب  "                                                          من التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد بالتصدي ل                                                              باإلشـارة إىل النداءات املتكررة من أجل املزيد         

  .                                                                                                      من الفساد واملساعدة على استرداد األموال وتنفيذ األحكام الصادرة يف قضايا الفساد يف بلدان أخرى                "      العرض
                                                                                                           وشـدد فـرق السيد آرتشر على خمتلف اجلهات الفاعلة اليت جيب إشراكها يف مكافحة الفساد فعرض القضايا                  

  :                               اغل احملددة اليت طرحت خبصوص كل قطاع     والشو
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                                                          ً        من املهم إشراك مؤسسات األعمال يف جهود مكافحة الفساد ألهنا غالباً ما      :                 قطـاع األعمـال    - 
  .                        ً      ً                                       وتوفر برامج االمتثال هنجاً واعداً عرب توليد عمليات مساءلة داخلية           .                        تتورط يف أعمال الفساد   

                                          وق اإلنسان ومكافحة الفساد توازي آليات                                                         وتسـاعد هذه الربامج على إجياد ثقافة الحترام حق        
  .                                         االمتثال اخلارجية وتتوافق معها يف الوقت نفسه

                                        عن دور وسائط اإلعالم جمموعة من القضايا اليت   "               املناقشة احلذرة  "      حددت    :                 وسـائط اإلعـالم    - 
                                                    عجز وسائط اإلعالم يف بعض األحوال؛ وإمكان أن تتسبب يف ضرر   :                        تسترعي االهتمام، مبا فيها

                                                              ؛ واحترام سيادة القانون واستقالل القضاء إضافة إىل وجود قوانني     )                    كما يف حالة رواندا    (   غ       بـال 
                                                                                            جـيدة تستطيع الصحافة احلرة بفضلها أن تعمل؛ والتأكد من أن وسائط اإلعالم نفسها ختضع               

  .                          للمساءلة وال يوجد فيها فساد

                        رصد، مثل مؤسسات حقوق                                        أشري إىل املسامهة الفريدة لسلطات ال       :                         سلطات رصد رمسية مستقلة    - 
                                                                             ومكاتـب أمناء املظامل، ال سيما دورها التفاعلي املفيد بني اجملتمع املدين                      الوطنـية           اإلنسـان   

  .                      ووكاالت املساءلة احلكومية

                                                                                         فـيما يتعلق بأمهية دور الربملان، مت حتديد عدد من املسائل املثرية للقلق، مثل الرشوة                 :         الـربملان  - 
                                                          ري يف وضع القوانني؛ وتأثري ممارسات جمموعات الضغط اليت قد تتسبب يف                         املباشرة الرامية إىل التأث

  .              ومتويل للحمالت        بالنتائج                                         أضرار؛ والتجاوزات يف االنتخابات يف شكل تالعب 

                                                                      استرعت فكرة إشراك اجلمهور وتوسيع مشاركته يف جهود مكافحة الفساد            :               مشاركة اجلمهور  - 
                                             ّ   مجيع املواطنني يف تقدمي شكاوى لدى هيئة مستقلة وتوقّع                                     االنتباه إىل العديد من القضايا مثل حق 

     َّ                                                                                            أن حيقَّق فيها؛ وأمهية التثقيف والدعوة واإلعالم على األمد البعيد بغية تغيري املواقف؛ وضرورة              
            بني التقاسم    "              ثقافة اهلدايا  "                       ، وضرورة التفريق يف      "               ً                ثقافة اخلدمة بدالً من االستحقاق     "         تشـجيع   

  .                    املقبول وأعمال الفساد

                                                                                                       وأثريت يف النقاشات أوجه قلق بشأن بناء القدرات واملساعدة التقنية لكل مسامهة حمتملة من القطاعات                - ٩ ٤
َ                                                        وأشار السيد آرتشر إىل أن املشاركني َدعوا إىل بناء وتعزيز قدرات مجيع املعنيني برفع                .                        يف جهود مكافحة الفساد                                    

            وأشاروا إىل     ).                                       وظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وغريهم                                 القضاة واملدعون العامون وامل    (                            قضـايا الفساد إىل احملاكم      
  :                                    ً               ضرورة وجود آليات قضائية متطورة تقنياً لتحقيق ما يلي

        مثل عدم  (                                                                                متكـني احملاكم واملوظفني القضائيني من التعامل مع اخلصائص الفريدة لقضايا الفساد           - 
  ؛ )                                          ظهور الضحايا والسرية وعدم وجود آثار مكتوبة

  .                            اكمات دون انتهاك حقوق اإلنسان           ضمان جناح احمل - 

                                                                                                وفـيما يتعلق بآليات الرصد واإلنفاذ، أشار السيد آرتشر إىل أمهية وجود تدابري وأهداف لألداء واضحة        -  ٥٠
                               إضافة إىل استراتيجيات مناسبة      )                                         على الصعيد احمللي واملقاطعي والوطين، إخل      (                                  وينبغي أن توضع بالشكل املناسب      
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               ويف هناية املطاف،   .                                                                   من القيام بعمل، وإىل العملية الطويلة واملعقدة لبناء قدرات كال اجملالني                   لتمكني اجملتمعات احمللية
                                                                                                                   جيـب أن يـثق اجلمهـور يف مؤسساته؛ لذا، فمن املهم للغاية إعادة بناء الثقة، ويتطلب ذلك بدوره أال تكون                     

      ً                 وختاماً، أويل االهتمام     .           ً  كفاءة أيضاً                        ً                                                     املؤسسات مبنية بناء حمكماً وشفافة ومستقلة فحسب، بل أن تعمل بفعالية و           
  :      ملا يلي

                                                                    حتدي استعمال التكنولوجيا لتعزيز مكافحة الفساد دون املساس حبقوق اإلنسان؛ - 

                                                                                         ضـرورة إدراج النـزاعات املسلحة واحلروب، اليت تقترن بأسوأ أشكال اإلفراط يف استعمال              - 
      نسان؛                                                  السلطة، يف جداول العمل العاملية بشأن الفساد وحقوق اإل

  .                                                                      أمهية معاجلة القضية املعقدة املتمثلة يف احلصول على املعلومات اليت حبوزة احلكومات - 

  مالحظات ختامية-باء 

       اللذان   )              مجهورية كوريا  (                   والسيد هومنني ليم      )     شيلي (                                                  يف اجللسـة اخلتامية، شكر السفري خوان مارتابيت          -  ٥١
  .                                                   ضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على تنظيم املؤمتر                                           حتدثا بالنيابة عن املشاركني، حكومة بولندا ومفو

                                                                                                    وعرضت السيدة فوتيغا يف مالحظاهتا اخلتامية مقدمة لبيان الرئيس وأعطت الكلمة لعضو من أمانة املؤمتر            -  ٥٢
             سيقدم إىل جملس                     ً         مث أشارت إىل أن تقريراً للمؤمتر    ).                             انظر املرفق الثاين هبذه الوثيقة (                             لتقدمي عناصر متنوعة واردة فيه 

  .                                                                        حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة وشكرت املشاركني واملنظمني وأعلنت عن اختتام املؤمتر
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Annex I 

AGENDA 

Day 1:  Wednesday, 8 November 2006 

Morning:  08:30-13:00 

08:30-09:30 Registration of participants and distribution of documents 

09:30-10:50 Opening session 

  Nomination of the Chairperson 

• H.E. Jaroslaw Kaczynski, Prime Minister of the Republic of Poland 

• Mr. Sergei Ordzhonikidze, Director-General of the United Nations Office in Geneva 

• Ms. Maria-Francisca Ize-Charrin, Director of Operations, Programme and Research 
Division (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) 

• Keynote speech on “Integrity and Ethics” by Mr. Param Cumaraswamy (Malaysia), 
former United Nations Special Rapporteur on the Independence of Judges and 
Lawyers 

• Welcome statement by Mr. Kazimierz Marcinkiewicz, Acting Mayor of Warsaw, 
former Prime Minister of Poland 

10:50-11:00 Break  

11:00-13:00 Session 1:  Impact of corruption on human rights  

 Moderator:  Ms. Maria-Francisca Ize-Charrin, Director of Operations, Programme 
 and Research Division, OHCHR 

• Expert-panelist - Mr. Zbigniew Ziobro (Poland), Minister of Justice of the Republic 
of Poland 

• Panelist - President Eduardo Rodriguez-Veltze (Bolivia), former President of Bolivia 
and former Chief Justice of the Bolivian Supreme Court 

• Panelist - Mr. Fredrik Eriksson (Sweden), Managing Director of Integrity 
Management and Programmes for Accountability and Transparency 

• Expert - Mr. Nihal Jayawickrama (Sri Lanka), former Executive Director of 
Transparency International  

  Plenary discussion (12:05-13:00) 
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13:00-14:30 Lunch hosted by the Ministry of Foreign Affairs 

Afternoon:  14:30-18:00 

14:30-14:55 Session 1 (continued) 

  Plenary discussion (14:30-14:45) 

  Summary of discussion (14:45-14:55) 

14:55-15:50  Session 2:  How human rights and good governance principles can help in 
fighting corruption  

 Moderator:  Mr. Robert Archer (United Kingdom), Executive Director, 
 International Council on Human Rights Policy 

• Panelist - Mr. Michel Hunault (France), Member of Parliament, Global Organization 
of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) 

• Panelist - Ms. Sandra Coliver (USA), Senior Legal Officer of the Justice Initiative, 
Open Society Institute 

• Panelist - Ms. Anna Bossman (Ghana), Acting Commissioner of the Commission on 
Human Rights and Administrative Justice  

• Expert - Mr. Maina Kiai (Kenya), Chair of the National Human Rights Institute 

15:50-16:15  Break 

16:15-17:35 Session 2 (continued) 

  Plenary discussion (16:15-17:25) 

  Summary of discussions by Moderator (17:25-17:35) 

17:35-18:00  Wrap-up session for Day 1 

(1)   Presentation of discussions results by Rapporteur  

(2) 18:30    Reception and concert hosted by Acting Mayor of Warsaw  

Day 2:  Thursday, 9 November 2006 

Morning:  09:00-12:30 

09:00-9:50 Session 3:  Role of civil society, private sector and the media  

 Moderator:  Ms. Victoria Jennett (Ireland), Research Coordinator, Transparency 
 International 
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• Panelist - Mr. Colm Allan (South Africa), Director of the Public Service 
Accountability Monitor  

• Panelist - Mr. Dejan Anastasijevic (Serbia), Journalist  

• Panelist - Mr. Roy Snell (United States), CEO of the Society of Corporate 
Compliance and Ethics  

• Expert - Mr. Maina Kiai (Kenya), Chair of the National Human Rights Institution  

9:50-10:05 Break 

10:05-11:25 Session 3 (continued) 

  Plenary discussion (10:05-11:15)  

  Summary of discussions by Moderator (11:15-11:25) 

11:25-12:30 Session 4:  Fighting corruption while safeguarding human rights  

Moderator:  Ambassador Juan Martabit (Chile), Permanent Representative of the 
Republic of Chile to the United Nations Office, Geneva 

• Panelist - Mr. John MacMillan (Australia), Commonwealth Ombudsman  

• Panelist - Senator Zbigniew Romaszewski (Poland) 

• Panelist - Mr. Phil Matsheza (Zimbabwe), United Nations Office on Drugs and Crime  

• Expert - Mr. Roberto Saba (Argentina), Executive Director of Association for Civil 
Rights  

12:30-14:00 Lunch hosted by the Ministry of Foreign Affairs 

Afternoon:  14:00-17:30 

14:00-15:25 Session 4 (continued) 

  Plenary discussions (14:00-15:15) 

  Summary of discussions by Moderator (15:15-15:25) 

15:25-15:40 Break 
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15:40-16:10 Wrap-up session for Day 2 

  Presentation of discussions results by Rapporteur 

16:10-17:00 Closing session  

  Moderator:  Chairperson of the Conference 

  Presentation of elements for final statement/declaration by Rapporteur 

17:00-17:30 Conclusions (Chairperson) 
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Annex II 

CHAIRPERSON’S STATEMENT 

United Nations Conference on Anti-Corruption Measures, 
Good Governance and Human Rights 

Warsaw, Republic of Poland, 8-9 November 2006 

Introduction 

 The United Nations Conference on Anti-Corruption Measures, Good Governance and 
Human Rights was convened in Warsaw, Republic of Poland, from 8-9 November 2006.  It was 
organized by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in 
cooperation with the Government of the Republic of Poland.  The Conference had a practical 
orientation and was structured in a manner that could lead to the discussion of practical and 
concrete recommendations.  There were more than 240 participants from more than 
100 countries, including anti-corruption and human rights experts, Governments’ representatives, 
public officials, civil society and private sector actors involved in leading national anti-
corruption efforts.  The Chairman of the Conference was H.E. Anna Fotyga, Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Poland. 

 The Conference was organized in response to the United Nations Commission on Human 
Rights resolution 2005/68, which requested the Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights “[...] to convene a seminar in 2006 [...] on the role of anti-corruption measures 
at the national and international levels in good governance practices for the promotion and 
protection of human rights”. 

 The Conference was a follow-up to the joint OHCHR-UNDP Seminar on good 
governance practices for the promotion and protection of human rights, which took place in 
Seoul in September 2004.  The conclusions of that Seminar emphasized the mutually reinforcing, 
and sometimes overlapping, relationship between good governance and human rights.  It was 
also underlined that human rights and good governance are affected by corruption on the one 
hand and can contribute to the fight against corruption on the other hand.  

 There were opening addresses by H.E. Ms. Anna Fotyga, Minister of Foreign Affairs, 
Republic of Poland, Ms. Maria Francisca Ize-Charrin, Director of Operations, Programme 
and Research Division from the OHCHR who delivered a statement on behalf of the 
High Commissioner for Human Rights, Mr. David Chikvaidze from the United Nations Office in 
Geneva who delivered the statement of the Director-General.  The keynote address on integrity 
and ethics was delivered by Mr. Dato Param Cumaraswamy, followed up by a welcome 
statement by the Acting Mayor of the City of Warsaw, Mr. Kazimierz Marcinkiewicz. 

MAIN ISSUES 

 The main objective of the Conference was to identify concrete ways in which 
Governments’ efforts to fight corruption are assisted by and contribute to human rights 
protection.  The Conference built on the increasing awareness within the international 
community about the detrimental impact of widespread corruption on human rights both through 
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the weakening of institutions and the erosion of public trust in government as well as through 
impairing the ability of Governments to fulfil human rights, particularly the economic and social 
rights of the most vulnerable and marginalized.  The Conference also addressed the abuses and 
derogations to human rights made in the name of the fight against corruption, limiting, inter alia, 
the rights to privacy, due process and freedom of expression. 

 Accordingly, the Conference focused on three themes: 

• Impact of corruption on human rights; 

• How human rights principles and approaches can help in fighting corruption - this 
theme was discussed in two panels: 

− the first panel focusing on general issues related to this problem; 

− the second panel focusing on the role of the private sector, civil society and 
media; 

• Fighting corruption while safeguarding human rights. 

1.  Impact of corruption on human rights 

 The following problems were drawn from the presentations: 

• Violations of human rights are both a cause and an effect of corruption; 

• There is a need to reconcile private claims and public interests, right to privacy and 
efficient investigation and access to information, human rights principles and some 
anti-corruption work, etc.; 

• There is a wide range of human rights that are affected by corruption; 

• Civil service appointment system is especially important.  Although there is no 
perfect system - each has advantages and disadvantages - basic elements include:  
transparent procedure and criteria, competitive and non-political appointments, etc.; 

• For corruption to prevail, civil and political rights must be curtailed, and when it 
happens, enjoyment of economic and social rights decline; 

• Corruption is universal but it appears to be better controlled in countries that have 
adequate procedures, mechanisms and active public accountability; 

• The importance of language:  many values and principles are shared by people 
working on anti-corruption, good governance and human rights, but their use of the 
terms cannot be assumed to be the same.  There is a question how far practitioners in 
different sectors can use a single set of principles.  Another important issue is the 
sensitivity of terms, with an example of chief justice’s willingness to work on the 
right to a fair trial by an impartial tribunal rather than talk about corruption directly; 
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• Access to information is fundamental to the elimination of corruption; 

• Importance of bottoms-up efforts was emphasized. 

2. How human rights and good governance principles 
can help in fighting corruption 

 The following points were raised during the presentations: 

• Potential positive role of national human rights institutions with anti-corruption 
mandates:  the experience of Ghana, which has incorporated anti-corruption into its 
mandate; 

• Value of human rights experience, methods, advocacy, etc., for anti-corruption 
efforts; 

• Bangalore Principles of Judicial Conduct (2003) was a valuable exercise and showed 
where use of human rights mechanisms can be useful; 

• Importance of engaging different actors and building alliances between them on 
anti-corruption policies; 

• Importance of separating the political and administrative spheres to protect integrity 
and ensure accountability; 

• Poverty is caused by both “need and greed” that require different strategies; 

• There is also a need for judicial reforms:  extending number of acts that are criminal; 
replacing old laws that facilitate corruption; providing clear rules of evidence that 
allow prosecution to take place; developing effective sanctions (such as seizure of 
assets and prevention of travel).  Justice should be accessible, rapid and efficient, and 
the judicial system should be subject to public scrutiny; 

• Several examples of value and use of access to information laws around the world 
were presented.  

3.  Role of civil society, private sector and media 

 The presentations in relation to this theme focused on the following issues: 

• Crucial role of civil society in addressing corruption issues and its ability to use 
human rights principles in fighting corruption (e.g.:  through access to information 
laws); 

• Need to broaden anti-corruption efforts beyond governments to include focus on the 
supply side of corruption.  One way to do this is to look for and correct problems 
from “the inside” of companies; change is often easier if the request for change 
comes from those who need it as opposed to from outside (like the United Nations); 
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• Importance of private sector in fighting corruption.  In private sector, corporate social 
responsibility and corporate compliance are separate methods within corporations.  
The first one deals with human rights and environmental protection issues while the 
second one is related to handling corruption issues; 

• Gap between excellent constitutional and legislative frameworks and weak 
implementation systems:  example of South Africa; 

• Monitoring public expenditures in provinces - site of actual service delivery; 

• Effective participation of citizens goes beyond mere consultation; 

• Corruption and ineffective use of resources starts at the planning and resource 
allocation stage when there is a lack of accurate analysis of citizens’ needs.  Without 
effective planning based on the assessment of needs effective reporting and 
monitoring are impossible; 

• Need to pursue multiple approaches to rights-based monitoring and accountability to 
service delivery, each with a corresponding advocacy strategy at the macro and 
microlevels; 

• Need to ensure a balance between supply and demand aspects of corruption and 
accountability; 

• Need to strengthen capacity of duty-bearers to provide the information, explanations 
and justifications as well as capacity of rights holders to demand, access and analyse 
information; 

• Media have a crucial role in exposing both human rights violations and corruption 
cases but there are also risks involved; 

• In the context of absence of rule of law and accountability the potential role of the 
media is very limited and can even be negative unless internal self-regulation and 
accountability are applied.  In such cases the best that can be done is to shed light on 
these issues and make them known to citizens.  In some cases mass media may also 
help bring pressure to bear on politicians who lack political will to act; 

• Importance of close linkages between a variety of sectors and actors:  national human 
rights institutions and civil society, civil society and anti-corruption agencies, 
pressure on supply side in North and demand side in South, etc.;   

• Need to learn from human rights movements’ notable persistence and consistency; 

• Importance of cultivating a culture of transparency.  People do not necessarily see 
certain acts as corruption. 
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4.  Fighting corruption while safeguarding human rights 

 The presentations raised the following points: 

• In his presentation Senator Zbigniew Romaszewski indicated that anti-corruption 
measures enhance good governance and human rights protection.  On the other hand, 
it is inevitable that while combating corruption certain rights and freedoms might be 
limited.  He also pointed out the importance of a coherent and stable legal system, as 
well as legal education and assistance in the context of preventing corruption; 

• Rights which are in particular susceptible to violation as a result of anti-corruption 
measures: 

− Freedom of expression; 

− Freedom of information; 

− Freedom from State interference in private life; 

− Due process of law; 

• Importance of the role of ombudsman institutions in ensuring protection of human 
rights; 

• Disregard for human rights in fighting corruption is a moral and strategic mistake; 

• Anti-corruption policies can use lessons from transitional justice against systematic 
and massive human rights violations experiences; 

• Risk of political use of anti-corruption measures in dealing with political opponents; 

• The collaboration between the United Nations Office on Drugs and Crime and the 
Office of the High Commissioner for Human Rights was emphasized.  Reference was 
made to the guidelines being prepared by UNODC to facilitate interpretation of the 
United Nations Convention Against Corruption with due attention to safeguarding 
human rights. 

RECOMMENDATIONS 

 The following recommendations emerged from the panel presentations and discussions: 

1.  Impact of corruption on human rights 

• States should sign, ratify and implement the United Nations Convention Against 
Corruption (UNCAC); 

• Government reforms are a necessary part of any strategy but many other actors must 
be involved; 
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• Indicators need to be developed to clearly demonstrate the correlation of corruption 
and human rights to facilitate further legal analysis on the links between them; 

• Need for transparency indices that show positive developments, not just negative; 

• Need to look at “grand” corruption also; most States, for political reasons, focus on 
“petty”; 

• Need to examine the role of actors abroad who participate in or incite corruption, 
including companies, third party governments, donors, lawyers who give legal cover, 
etc. 

2. How human rights and good governance principles 
can help in fighting corruption 

• Developing international rules covering access to information.  A potential leadership 
role for the United Nations; 

• Meaning of right to access to information needs to be explicated in more detail, and 
there may be a case for setting a new standard to define this right in more detail; 

• Importance of taking into account historical context when designing measures and 
reform programmes was underlined by Mr. Zbigniew Ziobro, Minister of Justice of 
the Republic of Poland.  He referred to the examples of former communist States 
reacting to the previous systems, where the State acted as the protector of a political 
order rather than its citizens, by taking steps to weaken State controls, resulting in the 
unintended consequence of unbridled corruption; 

• Laws are not self-executing.  People and institutions must implement the laws to 
make them operational.  Institutions and staff need resources to implement the laws.  
Strong commitment from all stakeholders, especially from Government is important; 

• An independent national human rights institution, well resourced can effectively 
enhance and contribute significantly to the promotion and protection of human rights 
in combating corruption. 

3.  Role of civil society, private sector and media 

• Support implementation of corporate compliance programmes in fighting corruption; 

• Expand rights-based understanding within the United Nations to include the 
recognition of social accountability as a right not merely as a constitutional principle; 

• Address link between armed conflict, human rights and corruption; 

• Need to develop common definitions; 
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• Need to develop a methodology to ensure participation of the public in 
anti-corruption efforts and holding government officials to account. 

4.  Fighting corruption while safeguarding human rights 

• UNCAC does not contain explicit human rights language.  This should be redressed 
in the follow-up, including the upcoming conference of States parties; 

• It is very important to develop an implementation programme for UNCAC that 
ensures protection of human rights; 

• Institutions similar to ombudsman should be established. 

Follow-up 

 Actions proposed by participants included: 

• Encourage States, international organizations and other actors to integrate the 
recommendations from this Conference into their work; 

• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights should present a 
report containing these conclusions to the United Nations Human Rights Council 
which may consider further steps in tackling this subject, including:  disseminate the 
conclusions of the Conference nationally and internationally and create a working 
group to focus on this question and make recommendations in relation to the role of 
OHCHR in dealing with the linkage between corruption and human rights. 
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Annex III 

LIST OF PARTICIPANTS1 

Member States 

 Family name First name(s) 

Afghanistan Rashid Abdul Rashid 

Albania Ylli Valentina 

Hacene Cherif 

Lahiouel Abdelaziz 

Algeria 

Soualem Lazhar 

Argentina Ochoa Bernardo Juan 

Doidge Amy-Louise 

Forsyth  Ian 

McMillan John 

Australia 

O’Brien Guy 

Austria Laengle Alfred 

Azerbaijan A. Gunasov Agil 

Bahrain Shaheen Yasser 

Bangladesh Rahman Md. Mustafizur 

Grinevich Gennady Belarus 

Samal  Diana  

Belgium Petit Carine 

Benin Zinkpe Marie Gisèle Paulette  

Bhutan Dorji Deki Choden  

Brazil Christensen Fatima Sebra Sales 

Georgiev Nikolay 

Nikolova Siya 

Bulgaria 

Petrova  Tatiana 

Burkina Faso Sanou/Ali Bibata 

Burundi Ntibangana Faustin Bastin 

Chan Kysim 

Sambath Sar 

Cambodia 

Yupear Chea 

Cape Verde Lopes Moreno Amador Maria Filomena 

Chad Mbaïssanabé Mornadjie  

                                                      

1  Within each delegation the list of participants is in English alphabetical order. 
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Briceno Jose Luisa  

Ovalle Bravo Jose Manuel 

Chile  

Martabit Juan 

China Zhang He 

Comoros Bakar Nomane Mohamed 

Congo (Republic of the) Okonji Basile Olela 

Costa Rica Santiesteban Hilda Maria 

Croatia Maderic Luka 

Cyprus Krousti Nafsika 

Lisuchova Helena 

Malacova  Jana 

Czech Republic 

Pavlouskova Dana 

Democratic Republic of the Congo Monsengo Bashwa  Jean-Claude 

Calle Verzozi Hermuy  Ecuador 

Flores Macias Fernando Ivan 

Bakyr  Ihab  Egypt 

Gamaleldin Ahmed Ihab Abdelahad 

Estonia Krevald Tiina 

Ethiopia Assefa Berhanu 

Finland Halttunen Jaakko 

Kokaroski Dimko Former Yugoslav Republic of 
Macedonia Panouski Vasil 

Georgia Kavtaradze Konstantine 

Germany Siegel  Werner 

Alidu Iddrisu Zakaria 

Jagri Mohammed 

Ghana 

Nortey Victor Okuley 

Greece Avaritsioti Raptarchi Eleftheria  

Cisse Omar Guinea 

Kamara Mohamed Nhur 

Haiti Obas Michelange 

Dutt Brahm India 

Srikumar Menon 

Iran (Islamic Republic of)  Afshar Masoud 

Iraq Shiltagh Walid Hamid 

O’Donovan Declan  Ireland 

Reilly  Patricia  
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 Family name First name(s) 

Blefari Melazzi Anna Maria Italy 

Trapani Vanessa 

Japan Hasegawa Tomonori 

Jordan Abdul Qader Arwa  

Barlybayev Tolezhan 

Orazbay Askhat 

Seidaliyev Daniyar 

Sultangozhin Timur 

Kazakhstan  

Volkov Alexei 

Kenya Kibara  Geoffrey Gichira 

Latvia  Kuzma Rimants 

Kabalan Frangieh Lebanon 

Massoud Maalouf 

Lesotho Chabane Polo Evodia 

Liberia Togbah William Z. 

Lithuania Ciupaila Regimantas 

Malawi Liwnode Vilera 

Abdul Jalil Ahmad Fajarazam 

Norman Badrul Shah 

Malaysia 

Yahaya Ahmad Khusairi 

Mauritania Bamariam  Koita 

Cruz González Francisco José  Mexico 

Loustaunau Caballero Marco Antonio 

Moldova Moraru Gabriela 

Tseveenregzen Ganbat Mongolia 

Tugalkhuu Baasansuren 

Banalilou Mohammed 

Bouziane Abdelaziz 

Morocco 

Eli Yamani Mohamed Nhur 

Mussanhane Eduardo Sebastiao  Mozambique 

Sebastiao Rafael 

Myanmar  Swe Nyunt 

Nepal Bajracharya Ratna Kaji 

Block Natalia Netherlands 

Verheijden Mauritz 

Nigeria Haidara Mohammed Idris 

Pakistan Baloch Seema Ilahi 
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Panama Chiru  Dario Ernesto  

Philippines Elman Rodolfo 

Dembowska Agnieszka 

Fotyga Anna 

Gesik Krysyna 

Misztal Andrzej 

Piatkowska Aleksandra 

Rapacki Zdzislaw 

Romaszewski Zbigniew 

Sados Andrzej 

Skiba Monika 

Szafranski Tomasz 

Wojtala Waclawa 

Wyznikiewicz Agnieszka 

Zaborowski Maciej 

Poland 

Ziobro Zbigniew 

Portugal Pinto Manuela Teixeira 

Qatar Al Dehaimi Mohamed 

Republic of Korea Lim Hoonmin 

Nicolescu Roberta 

Serbaeescu Viorel 

Romania 

Stoleru Mihai-Florin 

Russian Federation Timofeev Vasily 

Rwanda Rurangwa Joseph Tuzatsinda 

Salvador Castillo-Gallandat Carmen Elena 

Samoa Afele Fiuimanono Camillo 

Al Sheikh Abdullah Saudi Arabia 

Al-Sufayaab Abdurrahman Suliman 

Senegal Ndiaye Alioune  

Brkovic Milan  Serbia 

Zurovac Nikola  

Singapore Cheong Kim Gin 

Biernat Lenka 

Grexa Igor 

Slovakia 

Ruzicka Frantisek 

Borojevic Oreti Slovenia 

Drofenik Josef 
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Gopane Tumelo Faith 

Letsebe Motlatjie Anne 

Matlhako Sybil 

Podgieter-Gqubule  Febe 

Rangata Moses 

South Africa 

Van der Westhuizen Willie 

Spain Escobar Silvia 

Arandara Dimal Dasanga Sri Lanka 

Edirisinghe Witayanthi 

Sudan  Mohamed Omar Dahab 

Gasser Lukas Switzerland 

Von Graffenried Andre 

Syrian Arab Republic Hamoui Mohamed Ali 

Chaidejsuriya Chart 

Phanit Thakur 

Thailand 

Ungsakul Wanlika 

Timor-Leste Dos Santos Abel 

Acouetey  Massan Loretta Togo 

Kouvahe Amoko Virginie 

Oto Remzioto Turkey 

Tarhan Bulent 

Uganda Mukumbwa Alex Hope 

Ukraine Khutorskyi Sergii 

United Republic of Tanzania Barulo Ernest 

United States of America Paz Gianni 

Uzbekistan Rahmanov Timur 

Al-Hkari Hasan Yemen 

Shaif Dawd Qaid 

Observer States 

Laterza Giuseppe Holy See 

Pawline Krzysztof 

United Nations and Specialized Agencies 

Office of the United Nations High  
Commissioner for Human Rights 

Ize-Charrin 
Perez-Garcia 

Maria Francesca 
Carolina 

 Majlessi Shervin 

 Tran Viet Tu 

UNDP Ismalebbe Kul Zanofer 
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UNDP Liberia Monibah James P. 

UNDP Moldova Peleah Mihail 

UNDP Poland Darska Anna 

 Krukar Aleksandra 

 Rok Anna 

 Szczycinski Jan 

UNHCR Poland Mori Hiromitsu 

UNICEF Buzanski Marcin 

 Saab Rhea 

UNICEF Poland  Walorek Jagoda 

United Nations Office at Geneva Chikvaidze David 

United Nations Office on Drugs and 
Crime 

Matsheza  Phil  

International Monetary Fund Barnard Geoff 

Other intergovernmental organizations 

European Commission, European 
Anti-Fraud Office 

Pesta 
Priborsky 

Michal 
Martin 

Organisation for Economic 
Co-operation and Development 

Bartsch Sebastian 

Organization of Islamic Conference Raza Syed Hassan 

National human rights institutions 

Commission on human Rights and 
Administrative Justice, Ghana 

Bossman  Anna 

Kenya National Commission on 
Human Rights 

Kiai  Maina  

National Council of Human Rights, 
Egypt 

Elbadrawi Hossam 

NGOs and other entities 

Association for Civil Rights, Argentina Saba  Roberto  

DARE Network-Democracy and 
Human Rights in Europe 

Paczynska Agnieszka 

GGS Institute of Information 
Communication Technology, India 

Brar Sarvjeet Singh 

Helsinki Foundation for Human Rights Rzeplinska Irena 

Human Rights Watch Women and 
Children, Liberia 

Richards Roseline T. 

Independent Consultant Paget David 
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Integrity Management and Programmes 
for Accountability and Transparency 

Eriksson Fredrik 

International Association of Educators 
for World Peace - IAEWP 

Kwolek Dariusz 

International Council on Human Rights 
Policy 

Archer 
Sepulveda 

Robert 
Magdalena 

International NGO “Democracy against 
Corruption”, Ukraine 

Shakhrai 
Borovyk 

Volodymyr 
Volodymyr 

Ludwig Boltzmann Institute for 
Human Rights (Vienna) 

Preidt Heidrun Elisabeth 

NGO “Anti-corruption department in 
Chernihiv region”, Ukraine  

Pidhornyy Oleksandr 

NGO “Dobrochyn” center, Ukraine  Drozd Nataliya 

Open Society Institute, Justice Initiative Coliver Sandra 

PKN Orlen Milczarek Marek 

Polish Institute for International 
Affaires 

Kolodziejczyk Marta 

Public Service Accountability Monitor, 
South Africa 

Allan Colm 

Society of Corporate Compliance and 
Ethics, U.S.A. 

Snell  Roy 

Stefan Batory Foudation Czubek Grazyna 

 Kopinska Grazyna 

 Wojciechowska-Nowak Anna 

Tamil Centre for Human Rights Kirubaharan S.V. 

Tierra y Libertad Café, Mexico Gómez Gutierrez Rosalba 

Transparency International Secretariat Jennett Victoria 

Warsaw City Hall Grocholska Anna 

 Marcinkiewicz Kazimierz 

 Tarnowski Jacek 

Warsaw University Rivard Elizabeth 

Expert Anastasijevic Dejan 

Expert Cumaraswamy Param 

Expert Jayawickrama Nihal 

Expert Rodriguez Veltze Eduardo 

Expert Younis Mona 

----- 

 


