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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الثانية الدورة

 جدول األعمالمن  3و 2 البندان
 التقريرررر السرررفوض لألمررروم ادمرررس الألتحررردة السرررام  لحقررروق اإلنسررران

 وتقارير الألموضية السامية وادمين العام
تعزيررز وحألايررة  أليرر  حقرروق اإلنسررانو الألدنيررة والسيايررية وا  ت ررا ية 

 بألا ف  ذلك الحق ف  التفألية وا  تألاعية والثقافيةو

ية علر  التألتر  الألألاريات ف   هو  مكافحة آثار المسرا  السرل أفضل   
 حقوق اإلنسان جألي  ب
 اإلنسان لحقوق السام  الألتحدة ادمس مموم تقرير  

 موجز  
الذي طلب فيه اجمللس  29/11بقرار جملس حقوق اإلنسان  يقدم هذا التقرير عملا  

امارسوووا    فلووو  اإىل مفووووأل األمووود ااتسووودحل السوووامن أقووووق اإلنسوووان  ن ي  ووود  مي ووواا أل
الووت ذبوذاا الوودول،  ،مكافسو  ثاووار الفسوا  السوولبي  علوع التمتووو  ميوو حقوووق اإلنسوانجهوو  

وااؤسسووا  الوطنيوو  أقوووق اإلنسووان، والسوولةا  الوطنيوو  اكافسوو  الفسووا ، واجملتمووو ااوود ، 
 واألوساط األكا ميي ، هبدف ذقدميه إىل اجمللس    ورذه الثاني  والثلاني.
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 مقدمة -أو ا  
، إىل مفووووأل األموود ااتسوودحل السوووامن 29/11جملووس حقووووق اإلنسووان،    وورار   طلووب -1

امارسوا    جهوو  مكافسو  ثاوار الفسوا  السولبي  علوع فل  اأقوق اإلنسان  ن ي  د  مي اا أل
الوووووت ذبوووووذاا الووووودول وااؤسسوووووا  الوطنيووووو  أقووووووق اإلنسوووووان،  ،التمتوووووو  ميوووووو حقووووووق اإلنسوووووان

فسووا ، واجملتمووو ااوود ، واألوسوواط األكا مييوو ، هبوودف ذقدميووه إىل والسوولةا  الوطنيوو  اكافسوو  ال
 اجمللس    ورذه الثاني  والثلاني.

 24،   وبنوووال علوووع جلوووف، وجهوووم مفوحوووي  األمووود ااتسووودحل السوووامي  أقووووق اإلنسوووان -2
رسوال  إىل ييوو الب ثوا  الدا مو  لودب مكتوب األمود ااتسودحل   جنيوو  ، 2015ثب/ غسوةس 

الوطني  أقوق اإلنسان ومنظما  اجملتمو ااد  وااؤسسا  األكا ميي  ذلتمس فيهوا وااؤسسا  
ذقووودد مووود ل  مووون  جووو  إعووودا  هوووذا التقريووور، لوووا   جلوووف مووود ل  مووون السووولةا  الوطنيووو  

  عد باالشواا  موو مكتوب األمود ااتسودحل  (1)اكافس  الفسا . واست كملم ذلف الرسال  باستبيان
 واجلرمي  هبدف ذوجيه ااسامها  ااقدم  وذنظيمها.  اا ين بااخدرا 

 ووود ذلقوووم ر و اا مووون الووودول السوووامي  ، كانوووم اافوحوووي  2016ثجار/موووار   21حووو  و  -3
وبوليفيوا  ،والبسورين ،وبواراغواي ،ثيرلنوداو  ،و وكرانيا ،وإستونيا ،واألرجنتني ،التالي : االحتا  الروسن

واجلبوو   ،وذووونس ،وذرينيوودا  وذوبوواغو ،وذركيووا ،ركمانسووتانوذ ،وبوو و ،(مت وود حل القوميووا  -) ولوو  
وااملكووو  ال ربيووو   ،ومالةووو  ،وكولومبيوووا ،وكوبوووا ،وعموووان ،وسويسووورا ،ورومانيوووا ،وجورجيوووا ،األسوووو 

واليونوان. وور   مسوامها  مون ااؤسسوا  الوطنيو   ،وهنغاريوا ،والنمسوا ،وموريشيو  ،الس و ي 
ن ومحايتهوا: اا هود الودايركن أقووق اإلنسوان، والللنو  الوطنيو  التالي  اا ني  بت زيز حقووق اإلنسوا

ااكسووويكي  أقووووق اإلنسوووان، ومكتوووب مفووووأل اأقووووق األساسوووي    هنغاريوووا، ومكتوووب مفووووأل 
حقوق اإلنسان ) مني ااظامل(    جربيلان، ومكتب  مني ااظامل   ب و، ومكتب  موني ااظوامل 

إلنسان  نوب  فريقيا. وور   مسوامها  مون منظموا  اجملتموو الرباا    فنلندا، وجلن  حقوق ا
ااد  التالي : ي ي   يا ي اخل  لإلغاا  واألعمال اخل ي  والدعوي  )ليبيا( ومؤسس  ثسايب شيهو 
يووار   وا )نيل يووا(، ورابةوو  النسووال الرباليليووا  للوودفاو عوون األطفووال وااووراهقني )الرباليوو (، ومركووز 

ومنوووو اجلرميووو  )نيل يوووا(، والنووودوحل الدوليووو  للوووباط الشووورط  التنفيوووذيني )الواليوووا   التنميووو  الشووو بي 
ااتسووووودحل األمريكيووووو (، واجلم يووووو  الوطنيووووو  اكافسووووو  الفسوووووا  )اجلزا ووووور(، ومنظمووووو  ااسوووووار اجلديووووود 
االجتماعيوو  ) فغانسووتان(، والفريوو  اا ووين بريوود ميزانيوو   لتووا ريوور النيلوور )نيل يووا(. وور    يلوواا 

 من كلي  اأقوق  ام   واشنةن ويل )الواليا  ااتسدحل األمريكي (.  مسامه 

__________ 

ميكن االطلو علع الرسال  واالستبيان علع  (1)
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/BestPractices.aspx. 
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 الألتحدة ادمس ف  ادعضاء الدول من الوار ة الألساهألات -ثانياا  

 ادر فتين  

 ولوووذا،  كوود  حكوموو  األرجنتووني  ن للفسووا   اووراا سووولبياا علووع التمتووو  قوووق اإلنسووان. -4
 . الف الي  من ممكن  در بأ صع الفسا  مكافس  من بد فل

وويفم اأكومو  الت وديل  التشوري ي  الوت اعتمودفا ذنفيوذاا لصوكو  مكافسو  الفسوا   -5
ااتمثلوو    اذفا يوو  البلوودان األمريكيوو  اكافسوو  الفسووا ، واذفا يوو  األموود ااتسوودحل اكافسوو  الفسووا  

لكافس  رشووحل ااوونيفني ال مووميني واذفا ي  منظم  الت اون والتنمي    اايدان اال تصا ي اات لق  
األجانوووووب   اا وووووامل  التلاريووووو  الدوليووووو ، وعمووووولا بسياسووووو  مكافسووووو  اجلرميووووو . وفووووودف ذلوووووف 
الت ديل  إىل التخفي  من حدحل اآلاار السلبي  للفسا  علع اجملتمو وإىل إحداث  اور إاوايب   

 ان ااكفول  للسكان. التمتو الف لن  قوق اإلنسان وذوف  محاي   فل  أقوق اإلنس

مشلوووووم التوووووداب  ااتخوووووذحل سووووون  وووووانون يت لووووو  باأل ل يوووووا    ممارسووووو  الونيوووووا    ووووود و  -6
؛ وإيووودار ذ ليموووا  لت زيوووز ف اليووو  التسقيقوووا  واإلجووورالا  اجلنا يووو ، لوووا يشوووم   ميووود ال موميووو 

ووب  ال ت وواون   عا وودا  الفسووا  وحلزهووا ومصووا رفا؛ واريوواج ذووداب  مؤسسووي  لت زيووز القوودرا  وس 
جماال  حمد حل، مث  الفسوا    يوفوف  ووا  األمون واسوا ا  األيوول والتسقيقوا  اال تصوا ي  

 والتسلي  ااايل والتسقيقا  اإل اري . 

 الفألسا  

شووووود   حكومووووو  النمسوووووا علوووووع  مهيووووو  م وووووارف القلووووواحل وااووووودعني ال وووووامني وكفوووووالافد  -٧
مكافسو  الفسوا  مكافسو ا ف الو . من  ج   ااتخصص    جمال القانون التلاري و انون األعمال

لفا ودحل القلواحل وااودعني ال وامني   هوذا اا و شار  إىل  ريا ذوفر  ورا  ذدريبي  ي وممم  صيصو
   إطار التدريب ااقدم لل املني   جهال القلال. اا الصد . وذندرج حقوق اإلنسان  يل

لفسووووا ، وجهووووم اأكوموووو  وفيمووووا يت لوووو   مايوووو  حقوووووق اإلنسووووان   سووووياق مكافسوووو  ا -٨
، وال سووويما هجوورم  و عووون طريوو  ارذكابووالرذكوواب االنتبووا  إىل ال سوو  مصووا رحل األيوووول ااكتسووب  

 سباب االستب ا  من ااصا رحل فيما يت ل  باألطراف الثالثو  وبالشوخا اا وين إجا كوان باإلمكوان 
 حتقي  اادف ااتو ع بوسا       ذد لا. 

موون حوومانا  حقوووق اإلنسووان الووت ذةبوو    إجوورالا  اا وجكوور  حكوموو  النمسووا عوود  -9
االحق  اجلنا ي     لايا الفسوا ، ومنهوا مبوا و ذوو ن ااوحووعي  وذقصون اأقوا  ؛ وااشوروعي  
والتناسب؛ واأ    حماكم  عا ل ؛ وحرورحل اإلسراو   اإلجرالا  القلا ي ؛ وإشورا  اللوسايا؛ 

 واأ    جلس  استماو علني . 
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فيمووووا يت لوووو   مايوووو  اللووووسايا،  شووووار  اأكوموووو  إىل حوووو  اللووووسايا   عوووودم اإل الل و  -10
 ون الكشووو  عووون هوووويتهد. و ووودمم اأكومووو  م لوموووا  عووون مووون بشوووها افد و  ذقووودد األ لووو  

عون نظوام ، كموا  ودمم م لوموا  برناجمها اات ل  بالتساه  موو مون يبلغوون عون شوبها  الفسوا 
 . هوي  اابلغ  ون الكش  عنمن  غ عن ذلف الشبها   ا د علع شبك  اإلنانم لإلبل

و دمم اايئ  الوطني  النمساوي  اكافس  الفسا  م لوموا  عون جهو هوا الراميو  إىل محايو   -11
حقوق اإلنسان   حواال  اإلبول غ عون شوبها  الفسوا ، والت واون موو السولةا  ااختصو ، ومنوو 

ق اإلنسان الناي  عون اجلورا د اارذبةو  بالفسوا  ميكون الفسا . و شار  اايئ  إىل  ن انتهاكا  حقو 
ميكوون  ن حتووال  يلوواا إىل الكموو  الدسووتوري . بوو  إريووا إىل إجوورالا  جنا يوو  فسسووب، ال  ن ذووؤ ي 

ذركووز علووع اللووسايا. وميكوون لتوووف  سووب   ،موون منظووور حقوووق اإلنسووان ،جلووف  ن مكافسوو  الفسووا 
احتكام اللسايا إىل القلال    لايا الفسا ، لا   جلف فيما خيا االنتهاكا  اازعوم  أقووق 

 اإلنسان الناي  عن الفسا ،  ن يكون   احلا ف ال ا للغاي    منو الفسا . 

شور   مكافسوو  الفسووا  ويوؤ ي عوود  مون اآلليووا  الوطنيو  أقوووق اإلنسوان  وراا غوو  مبا -12
الشوكاوب اات لقو  با عوالا  ، ميكن  ن يتلقع جملس  مني ااظامل النمساوي، مثلا إج   النمسا. 

إحالوو  مووا يتسووبب فيووه الفسووا  موون انتهاكووا  مزعوموو  اا انتهاكووا  حقوووق اإلنسووان. وميكوون  يلوو
 أقوق اإلنسان إىل اآللي  الوطني  اا ني  لنو الفسا . 

الفسا ، التدريب  ،   إطار جهو ها الرامي  إىل منوالوطني  اكافس  الفسا  اايئ وذوفر  -13
والتثقي ، لا   جلف م لوما  عن ثاار الفسا  السلبي  علع التمتوو  قووق اإلنسوان. وذتوايو  
اايئوو  مووو ااؤسسووا  الوطنيوو  أقوووق اإلنسووان ومنظمووا  اجملتمووو ااوود  وذتبووا ل م هووا م لومووا  

س  الفسا  وحقوق اإلنسان. والنمسا بصد  إنشال شبك  من ااونيفني اا نيني بالنزاه  عن مكاف
 لت زيز السلو  األ ل ن اامتث  أقوق اإلنسان    ةاو اإل ارحل ال ام . 

اوووونيفن اخلدمووو  ال امووو  الوووذين مووون  بووو   ربووواب ال مووو  محايووو   انونيووو  مووون التمييوووز وذ ووووف ر  -14
  ذسوتند إىل  سوا  متوني   ارذكواب ف و  إجرامون. ويتووىل مكتوب يبلغون  سن نيو  عون شوبها

م ووووين بوووواإلبل غ النظوووور بشووووك  سووووري   ا عووووالا  الفسووووا  وإسووووالحل اسووووتغلل السوووولة ؛ وميكوووون 
لألشووخاا الوووراغبني   اإلبووول غ عووون ذلوووف اال عوووالا  إنشووال عنووووان بريووود إلكووواو  علوووع ااو وووو 

لو الققني علع ما  وولفد مون م لوموا  الشبكن ااخصا لإلبل غ عن ذلف ااخالفا  وإط
  ون الكش  عن هويافد. من 

 ال حرين  

 كوود  حكوموو  البسوورين  ن  حوود  سووباب  وورد الرشوووحل   القةوواعني ال ووام واخلوواا هووو  -15
اآلاوووار السووولبي  للرشووووحل علوووع التمتوووو  قووووق اإلنسوووان وانتهاكهوووا ابووود  ذكوووافؤ الفووورا. و ووودمم 

لوما  عن اللمانا  الدستوري  والقانوني  الت ذكفو  محايو  حقووق اإلنسوان حكوم  البسرين م 
 للمشتبه فيهد واجملين عليهد   إطار اإلجرالا  اجلنا ي  ااتصل  لكافس  الفسا . 
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 ي ذرذيوب ريون ث ور للتنسوي  والت واون يوحو البسرين  ي مذكرحل ذفاهد ومل   ومل ذربم  -16
  الفسوا  وااؤسسو  الوطنيو  أقووق اإلنسوان. فلميوو الكيانوا  ذ مو   الوكال  الوطني  اكافسوبني 

ككيان واحود وذنسو  فيموا بينهوا علوع ييوو ااسوتويا ؛ ومون  ، فليسوم هنوا  حاجو  إىل إبورام 
 مذكرحل من هذا القبي . 

م لومووا  عوون اإلطووار التنظيموون إل وورارا  األيووول وعوون محايوو  اا و وودمم اأكوموو   يلوو -1٧
مكووووان اإل اموووو ، وذغيوووو  ااويوووو ، وحظوووور ذقوووودد ذغيوووو   ، الووووت ميكوووون  ن ذشووووم  اللووووسايا والشووووهو 

م لومووا  عوون هويوو  ومكووان سووكن األشووخاا التوواجني إىل اأمايوو   و فوورأل  يووو  علووع ذقوودد 
اإلفووووا ا  ذلوووف اا لومووووا . وذ تموووود البسووورين علووووع التكنولوجيووووا السوووم ي  والبصووووري    ذسوووولي  

 ي ، وجلف من  ج  محاي  اللسايا والشهو . الستخدامها   اإلجرالا  اجلنا 

 (متعد ة القوميات -ا ) ولة بوليمي 

 ن للفسوا  ثاواراا سولبي  علوع ممتلكوا  الدولو   ت ود حل القوميوا اا كد  حكوم   ول  بوليفيوا  -1٨
هيكليو  عقبو  يشوك  الفسوا   لذلف فإنو نه يؤ ي إىل ذلاؤل ااوار  ااتاح  لتقدد اخلدما  ال ام . و 

 مووام التمتوووو  قووووق اإلنسوووان وإعمااوووا. وميكووون  ن ذكوووون اكافسووو  الفسوووا  ثاوووار إاابيووو  علوووع إعموووال 
حقوق اإلنسان، كما ميكن لت زيز حقوق اإلنسان  ن مينو الفسوا . وعولوحل علوع جلوف، فوإن مكافسو  

 ان.الفسا  ال ميكن  ن ذكون ف ال ا متاماا ما مل ذتبو ريلاا  ا ماا علع حقوق اإلنس

وشوووود   اأكوموووو  علووووع  مهيوووو  مبوووود ي الكشوووو  ال لووووين والشووووفافي    اإل ارحل ال اموووو . وي  وووود  -19
 الويول إىل اا لوما   مراا بالغ األمهي  لكفال  وجو  ر اب  اجتماعي  علع إنفاق األموال ال ام  وإ ارفا. 

 ساسوووويني،  وذقوووووم السياسوووو  الوطنيوووو  لت زيووووز الشووووفافي  ومكافسوووو  الفسووووا  علووووع مبوووود ين -20
ومهووا حقوووق اإلنسووان واأوووار االجتموواعن. وذسوو ع هووذ  السياسوو  الوطنيوو  إىل ذ زيووز مشووارك    ال

ااووووواطنني والشووووفافي    اإل ارحل ال اموووو  واأوووو    الويووووول إىل اا لومووووا . ومبووووا و الويووووول إىل 
 مبا و  ستوري . اا اا لوما  والر اب  االجتماعي  واأل ل يا  ال ام  وااسالل  ال ام  هن  يل

وحودا  "و دمم اأكوم  م لوما  عن محاي  الشهو  واابلغني عون ااخالفوا ، وإنشوال  -21
   ك  ولارحل، و نشة  ذثقي  اجلمهور والتواي  م ه، وسب  الت اون الدويل.  "م ني  بالشفافي 

 كولوم يا   

وم عليهوووا مفووواهيد سوولةم حكومووو  كولومبيوووا اللوووول علوووع التقوووارب بووني اابوووا و الوووت ذقووو -22
اأكد الرشويد ومكافسو  الفسوا  وإعموال حقووق اإلنسوان. ومون بوني ال نايور ااامو    مكافسو  
الفسووا ، الويووول إىل اا لومووا  ووجووو  ر ابوو  اجتماعيوو ، مثوو  اجللسووا  ال لنيوو ، لكفالوو  مسووالل  

 لوموا  سوب  الويوول اإل ارحل ال ام . ويونظد القوانون التشوري ن اات لو  بالشوفافي  والويوول إىل اا
إىل البيانووووا  ال اموووو  وإجوووورالا  ممارسوووو  اأوووو    الويووووول إىل اا لومووووا  واسووووتثنالاذه. ووجهووووم 
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إىل  مهيوو  اأكوموو  اإللكاونيوو   و اأكوموو  الشووبكي ، الووت ذسووهد   ج وو  اا اأكوموو  االنتبووا   يلوو
رب ذتمثوو    إنشووال مريوود الدولوو   كثوور كفووالحل وشووفافي  واعتمووا اا علووع ااشووارك . و وو  مبووا رحل   وو

للشووووفافي  ومكافسوووو  الفسووووا ، وهوووون مبووووا رحل ذرموووون إىل حتسووووني الشووووفافي     ةوووواو اإل ارحل ال اموووو  
وذشووم  مشووارك  ااووواطنني. و وود وحووو ااريوود مؤشوورا  لقيووا  موودب سوولم  اإل ارحل، لووا يشووم  

 ذداب  مكافس  الفسا .

  كوبا  

 يووو  األمووود ااتسووودحل اكافسووو  الفسوووا  وموووؤمتر الووودول شووود   حكومووو  كوبوووا علوووع  مهيووو  اذفا -23
األطراف فيها وثلي  است راحها واألفر   ال امل  اأكومي  الدولي  اا نيو  هبوا انوو الفسوا  و م وه. و ود 
احووةل م كوبووا بأنشووة  عديوودحل لتثقيوو  ييووو ال نايوور الفاعلوو    اجملتمووو وذوعيتهووا بأمهيوو  مكافسوو  

  إعمال حقوق اإلنسوان وكفالو  التمتوو هبوا. ووجهوم اأكومو  اا يلالفسا  ألن مكافسته ذسهد  
 إىل  مهي   ور منظما  اجملتمو ااد    است راأل ذنفيذ االذفا ي .اا االنتبا   يل

و شووار  اأكوموو  إىل األسووباب اايكليوو  ال اايوو  الووت   وو  القلووال علووع الفسووا  علووع  -24
سوتسي . ولوذا، فوإن ليوا حل الت واون مون جانوب البلودان الص يد الووطين وحود  حورباا مون حوروب اا

ااتقدموو   موور حووروري لكفالوو  ذنفيووذ االذفا يوو  ذنفيووذاا ف وواالا، وال سوويما إعووا حل األيووول إىل البلوودان 
الناميو ، وهوو مووا مون شوأنه  ن يسووهد   حتقيو  التنميو  ااسووتدام  و  إعموال حقووق الشوو وب   

 ذلف البلدان.

 إيتونيا  

  جموووم إسوووتونيا منظوووور مراعووواحل حقووووق اإلنسوووان   التوووداب  الو ا يووو  ااتخوووذحل   إطوووار  -25
اسوووااذيليتها الراميوووو  إىل مكافسوووو  الفسووووا . و شوووار  اأكوموووو  إىل الفسووووا  ااستشووووري    ةوووواو 
الصووس ، الووذي ميكوون  ن يووؤ ي إىل انتهووا  اأوو    الصووس . ولووذلف، فووإن اسووااذيلي  مكافسوو  

يا حل الشفافي     ةاو الرعاي  الصسي  كتدب  و ا ن. غو   ن اأكومو  ذورب، الفسا  ذنا علع ل 
ييووو ذوووداب  مكافسووو  اا بوجووه  عووود،  ن األموور ال يقتصووور علووع التوووداب  الو ا يوو  وإيوووا يشووم   يلووو

الفسوووا  الوووت ذتصووودي بشوووك  غووو  مباشووور آلاوووار الفسوووا  السووولبي  علوووع التمتوووو  قووووق اإلنسوووان؛ 
 حقوق اإلنسان مدرج  حمناا   ييو ذداب  و نشة  مكافس  الفسا .  ولذلف، فإن اعتبارا 

و  إسوتونيا، ذقتصور حواال  الفسوا  الوت ذوؤ ي فيهوا حقووق اإلنسوان  وراا حايواا علوع  -26
الدعاوب اجلنا ي  الت ذ رفو بنالا علع مزاعد حدوث انتهاكا  أقوق اإلنسان،   سوياق  نشوة  

 اارا ب  مثلا. 

فيموووا يت لووو  ال قوبوووا  فم اأكومووو  الت وووديل  الوووت    لوووم موووؤ راا علوووع  وووانون وويووو -2٧
بووب ج جوورا د الفسووا . و وود  يووبسم جرميوو  رشووو ااسووؤولني اأكوووميني ومووونيفن القةوواو اخلوواا 

 . "الرشوحل"و "ااكافأحل"بني ميتني منفصلتني، و  لغن التمييز جر 
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 وود عوون هويووافد كفالوو ا أمووايتهد. و  ويتمتووو اابلغووون عوون ااخالفووا   وو  عوودم اإلفصووا  -2٨
  نشأ  اأكوم  عنوان بريد إلكاو   اا و ط اذصال مباشر لإلبل غ عن ذلف اأاال . 

وال ذقبوو  الوواكد األ لوو  الووت  مووو عوون طريوو   نشووة  اارا بوو  إجا انتهكووم عمليوو  ي هووا  -29
إىل  وانون اإلجورالا  اجلنا يو  إجا  . وال يسوم  بأنشوة  اارا بو  إال باالسوتنا الوسويل  األ و حلمبود  

ذ ووذر يووو البيانووا  بةريقوو    وورب  و   الو ووم ااناسووب،  و إجا كووان ي هووا يتسوود بت قيوود بووالغ 
 يلر لصاحل اإلجرالا  اجلنا ي .   و

. ال قوبوووا  وال اوووول مصوووا رحل عا ووودا  الفسوووا  إال وفقووواا اوووا ذووونا عليوووه  حكوووام  وووانون -30
وما  عن اإلطار التشري ن وال ملن الذي وح ه البلد أماي  الشهو  م ل و دمم اأكوم   يلاا 

 و فرا   سرهد واابلغني عن ااخالفا . 

  ور يا  

 كد  حكوم  جورجيا  ن الفسا  يوؤ ي إىل انتهوا  حقووق اإلنسوان، مموا ا و  مون منوو  -31
الفسوووا  و م وووه   القةووواعني ال وووام واخلووواا  ولويووو  مووون األولويوووا . لوووذا، فوووإن اسوووااذيلي  اأكومووو  
اكافسوو  الفسووا  ذركووز علووع محايوو  حقوووق اإلنسووان. ويتمثوو  ااوودف الر يسوون موون االسوووااذيلي    

عوووالن مووون الشوووفافي  وااسوووالل ، وليوووا حل سوووب  الويوووول إىل البيانوووا  ال امووو ، وحتسوووني بلوووو غ مسوووتوب 
 مشارك  ااواطنني، وذ زيز ثليا  منو الفسا ، واالستفا حل من التكنولوجيا  اجلديدحل. 

، لوا فيهوا اأو  إنفواجاا ف واالا  ومن األمور األساسي    هذا الصد  إنفواج حقووق اإلنسوان -32
  الويوووووول إىل اا لوموووووا  ااتاحووووو  ل امووووو  اجلمهوووووور ومحايووووو  اابلغوووووني عووووون ااخالفوووووا  واأقووووووق 

 السياسي  وحمانا  الاكم  اأرحل. 

 فمللووسففوون جورجيووا، يسووتند نظووام منووو و مووو الفسووا  بأكملووه إىل اأوو    ااشووارك .  -33
منظموا  اجملتموو ااود  واانظموا  الدوليو   ممثلوني عونيلود مكافس  الفسا ، علع سبي  ااثال، 

واجلهووا  ااا وو  ورابةووا  األعمووال. و وود   عوود  اسووااذيلي  مكافسوو  الفسووا  نفسووها موون  وولل 
عمليووووو   ا مووووو  علوووووع ااشوووووارك . وي  ووووود ويوووووول  علوووووال منظموووووا  اجملتموووووو ااووووود  إىل اا لوموووووا  

ذيلي  للسوااذيلي  الوطنيو  اكافسو  ومشاركتهد   مكافس  الفسا   ولوي  من األولويا  االسواا
الفسا . وذتي   دما  االذصاال  اإللكاوني  للمواطنني ذقدد طلبا  للسصول علع البيانوا  
ال اموو . وذووؤ ي منظمووا  اجملتمووو ااوود   وراا هاموواا    يووا  التقوودم الوورل   ذنفيووذ  ةوو  ال موو  

 الوطني  اكافس  الفسا  و  ذقييد جلف التنفيذ. 

وكوسيل  لت زيز ن ظد اإل ارحل ااتسم  بالشفافي  واخلاحو   للمسوالل  واخلاليو  مون الفسوا ،  -34
 نشووووأ  جورجيووووا نظاموووواا إلكاونيوووواا يتووووي  للمسووووؤولني اأكوووووميني اإلعوووولن عوووون عمليووووا  الشوووورال 
واا ووووامل  اااليوووو  وعوووون اخلزينوووو  وبوووورامح اايزانيوووو ، وعوووودلم ال سوووو  متويوووو  األحووووزاب السياسووووي ، 

  م مشروو  انون ينظد الويول إىل البيانا  ال ام . ووح
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وموون بووني ال نايوور ااامووو  األ وورب   اسووااذيلي  مكافسوو  الفسوووا ، محايوو  اابلغووني عووون  -35
 ون اإلفصوا  عون هويو  مون ااخالفا . وذستتبو هذ  اأماي  إذاح  إمكانيو  ذقودد ذقوارير سوري  

هيووب واالحووةها  والقهوور واإلجالل وموون اللوورر اا نوووي وذوووف  اأمايوو  موون االنتقووام والا مقووديميها 
  و ااا ي ومن استخدام ال ن   و التهديد باستخدامه ومن التمييز  و  ي ف   غ   انو  ث ر. 

وذ  وود كفالوو  اأوو    حماكموو  عا لوو  إحوودب ااقومووا  األساسووي  لتهيئوو  بيئوو   اليوو  موون  -36
 . ي القلاالسلة  داب  لكفال  استقلل الفسا . و د اعتمد  جورجيا عد اا من الت

 اليونان  

اسوووااذيليتها الراميووو  إىل مكافسووو  الفسوووا  اسوووتنا اا  ا وحووو م فوووا   حكومووو  اليونوووان بأريووو -3٧
 وحريووو  الصوووساف  وحريووو  القلوووال اسوووتقلل وي  ووودي حووومنياا غووو  مباشووور إىل مبوووا و حقووووق اإلنسوووان. 

 لنلوا  اللوروري  األموور مون وااسوالل  السياسون النظوام   والشوفافي  اا لوما  إىل والويول الت ب 
 حوود إىل و ا يوو  ذووداب  سووااذيلي هووذ  اال ذتلوومن جلووف، علووع وعوولوحل اسووااذيلي  مكافسوو  الفسووا .

 . اإلنسان  قوق التمتو علع للفسا  السلبي  اآلاار  رل نفسه الو م   ذتي  ذداب  وهن كب ،

مبووووا و والحظووووم اأكوموووو   ن هنووووا  يوووول   ويوووو  بووووني مبووووا و مكافسوووو  الفسووووا  ) ي  -3٨
التمتوو  قووق اإلنسوان )مثو   مدبالويول إىل اا لوما  وااسالل ( و إذاح  ااشارك  والشفافي  و 

حريوو  الت بوو ، وحريوو  اإلعوولم، والويووول إىل اا لومووا ، وعوودم التمييووز(. جلووف  ن ذ زيووز ال نايوور 
ذلوافر حتقيو  د الرشويد واأقووق اادنيو  والسياسوي  والشوفافي  وااسوالل  ميك ون مون اللروري  للسك

 اجلهو  اابذول    جمايل كفال  حقوق اإلنسان ومكافس  الفسا . 

جلووووف   االعتبوووار، اريووووذ  اليونووووان ذوووداب  مؤسسووووي  وذشووووري ي  وسياسوووواذي  وحووووو وموووو  -39
لتوداب  التوعيوو  والتثقيو ، وكفالو  سوب  الويووول وذثقيفيو  عديودحل اكافسو  الفسووا . وذشوم  هوذ  ا

، وذ زيز ف الي  القلال واسوتقلله وحيوا  ، عن ااخالفا  إىل اا لوما ، ومحاي  الشهو  واابلغني
 وكفال  الشفافي    متوي  األحزاب السياسي ، وإنشال ثليا  للتنسي .

 هفغاريا  

للفسا  علع التمتو  قوق اإلنسوان يةور    شار  حكوم  هنغاريا إىل  ن التأا  السليب -40
مشوواك  م قوودحل. وإىل جانووب اجلهووو  ال ديوودحل اابذولوو  موون  جوو   مووو الفسووا  واسووا ا  عا داذووه، 

اأكوموو  عوود اا موون األمثلوو  الووت حتظووع فيهووا اعتبووارا  حقوووق اإلنسووان بأمهيوو   ايوو ، عرحووم و 
لتسووري اخلايو  و  سووياق إجوورالا    جلووف اللومانا  القانونيوو  ااتاحوو    سوياق  سوواليب ا لوا

ااصا رحل. وشد   اأكوم   يلاا علع  مهي  نزاهو  القلوال وذنفيوذ برنوامح ف وال أمايو  الشوهو ، 
ال يقتصوور علووع الشووهو  فسسووب بوو  يشووم   يلوواا اللووسايا وممثلوويهد واخلووربال وااايووني الفوووريني 

 و فرا   سر اللسايا. 
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يتووي  اإلبوول غ بشووك  ثموون اا إلكاونيوواا ن نظامووويسووتخدم مكتووب مفوووأل حقوووق اإلنسووا -41
عووون شوووبها  الفسوووا . و انوووال ذفتوووي  السووولون و مووواكن االحتلوووال، ذ ووووىل عنايووو   ايووو  لتسديووود 

وللفسووا   ،ال ل ووا  غوو  ااشووروع  الووت تتموو   ن ذكووون  ا موو  بووني السوولنال ومووونيفن السوولون
 .ااسلويب اأري ااتص  با عالا  إسالحل م امل  األشخاا 

 آيرلفدا  

االنتبا  إىل ما للفسا  من ثاار سولبي  مباشورحل وغو  مباشورحل علوع  ثيرلنداوجهم حكوم   -42
التمتووو  قوووق اإلنسووان. وموون  جوو  مكافسوو  الفسووا  بشووك   فلوو  ومحايوو  حقوووق اإلنسووان   

إىل كفالوو   ن كمووا ذسوو ع  ،ب ووج جوورا د الفسووا ليووا حل ذوحووي  إىل  ثيرلنووداالو ووم جاذووه، ذسوو ع 
 عقوبا  مرذكيب ذلف اجلرا د متناسب  مو اللرر الذي يصيب اجملتمو من جرال الفسا . ذكون 

و ووودمم اأكومووو  م لوموووا  عووون نظوووام محايووو  اابلغوووني عووون ااخالفوووا ، الوووذي يتلووواول  -43
 . ويتووووووي  هووووووذا النظووووووام للمبلغووووووني عوووووون ااخالفووووووا    اخلووووووارج إمكانيوووووو  إبوووووول غثيرلنووووووداحوووووودو  
الدبلوماسوويني والقنصووليني  و  فوورا   جهووزحل إنفوواج القووانون   الدولوو  اا نيوو   وورا د الفسووا   ااووونيفني

 ااشتبه فيها. 

 لوايا   أقووق اإلنسوان ليسوم مكلفو  بالت امو  موو يرلنديوورغد  ن ااؤسس  الوطني  اآل -44
لتصوودي للفسووا  اااتمثلوو    ذ زيووز حقوووق اإلنسووان ومحايتهووا ذشووم  واليتهووا الفسووا  حتديووداا، فووإن 

األنشة  الت احةل م هبا ااؤسسو    علع مثل  األ ينما كان له  ار علع حقوق اإلنسان. ومن 
 هذا الصد  االحظا  الت  بدفا علع مشروو التشريو اات ل  باابلغني عن ااخالفا . 

ذلوود  وذوورب اأكوموو   ن ااؤسسووا  الوطنيوو  أقوووق اإلنسووان والشووبكا  اإل ليميوو  الووت -45
ذلف ااؤسسا   ا رحل علع ذقييد ثاار الفسا  علع حقووق اإلنسوان وسويا حل القوانون والدميقراطيو  
واأري  اال تصا ي ، وعلع ال م  جنباا إىل جنب مو حكوما  البلدان من  جو  حتسوني اأوكمو  

 و  ال ااؤسسا  ال ام  والسوق.

 ةمالط  

  التصوودي للفسووا  و رل ثاووار  السوولبي  علووع  ذ  وود التووداب  الو ا يوو  موون  يووو األسوواليب -46
ع وعلوو الفسووا  حووسايا حقوووق علووع الاكيووز ليووا حل إىل مالةوو   عووم وود و  التمتووو  قوووق اإلنسووان.

 مسؤولي  الدول عن مكافس  الفسا  من  ج  الوفال بالتزامافا بت زيز حقوق اإلنسان ومحايتها. 

ولوووذلف، فمووون ااهووود إجووورال إيووولحا  ذرمووون إىل ليوووا حل الشوووفافي  مووون  جووو  مكافسووو   -4٧
مون اخلةووا  التشوري ي  وااؤسسوي    هوذا الصود ، منهوا وحوو اا عد  مالة الفسا . و د اريذ  

 مدون    ل يا  وسن  انون حري  اا لوما  ومحاي  اابلغني عن ااخالفا . 



A/HRC/32/22 

GE.16-06200 10 

اأكوموو   يلوواا عوون التسووديا  الووت ذتةلووب اريوواج إجوورالا    وورب، مثوو  عوودم  حتوودامو  -4٨
وجو  ثلي  ريد ذكف  االمتثال ادونو  األ ل يوا  وذتسقو  مون إ ورارا  األيوول وذونظد  نشوة  

عمليوو  اأكوموو  علووع  مهيوو  ذووو ن الشووفافي    ذ يينووا  القلوواحل و    ياعووا  اللووغط. وشوود 
 ط البيئن. ينو القرارا    جمال التخةي

إيوووول   ةوووواو التخةوووويط البيئووووون عمليوووو   ربتهووووا اإلاابيوووو    ذنفيووووذ  مالةوووو وعرحووووم  -49
للتقليوو  موون  ابليتهمووا للت وورأل للفسووا . ويتلوومن  ووانون ذشووري ن البنووال وإجوورالا  موون  ذصوواري  

 حكاموووووواا ذت لوووووو  بالكشوووووو  عوووووون حوووووواال  ذلووووووارب مصوووووواحل ااووووووونيفني واخلووووووربال اا اعت موووووود مووووووؤ ر 
 اايئووو  ااالةيووو  لشوووؤون لبيئووو  والتخةووويط. وميكووون  ن يوووؤ ي عووودم الكشووو  عووون االستشووواريني  
إىل عزل ااوني  من منصبه  و إريال عقد . ويونا جلوف القوانون، كلومان هذا ذلارب ااصاحل 

. وعوولوحل يوو سووا  االسووتماو جا  الصوول  هبووا علنإجوورالا  الاكموو  وجل ن ذكووون إحووا ، علووع 
ظووووامل  يووووم يسووووم  ألمووووني ااظووووامل بت يووووني مفوحووووني لشووووؤون علووووع جلووووف، ع وووودل  ووووانون  مووووني اا

التسقيقا  اإل اري ؛ وهوو موا   ب إىل ذ يوني مفووأل لشوؤون البيئو  والتخةويط وذكليفوه بوالتسقي  
  الشووووكاوب اات لقوووو  باايئوووو . ويتمتووووو اافوووووأل بصوووولحي  طلووووب إبوووورال ااسووووتندا ، واسووووتدعال 

 إجرال جلف اإليل ، اخنفج عد  الشكاوب الوار حل.الشهو ، وذقدد ذقارير إىل الرباان. ومنذ 

 موريشيوس  

 عربووم حكوموو  موريشوويو  عوون ر ي مفووا    ن الفسووا  ينتهووف حقوووق اإلنسووان ويووؤار  -50
ويتسبب   الفقور. ويوؤ ي الفسوا  إىل ان دام ااساواحل ويزيد من  وجه هبا ذأا اا سلبياا علع التمتو 

را، وال سوووويما فيمووووا يت لوووو  بووووالتونيي  والا يوووو  واأصووووول علووووع التمييووووز وإىل عوووودم ذكووووافؤ الفوووو
اخلدما  والفرا. وي وا  األشوخاا الروموون ا تصوا ياا وسياسوياا  كثور مون غو هد مون عوا وب 

 الفسا  ألريد ي تمدون اعتما اا شديداا علع اانافو ال ام . 

وذ تقد اأكوم   نه ميكن ذكمل  جهو  مكافس  الفسا  باحاام م اي  حقوق اإلنسان  -51
جمتمو ذسو   ال دال  هدف إ ام  حتقي  اادف نفسه:  ي يتو ع و ساليبها وثليافا، ألن كلمها 

واإلنصوووواف والصوووودق وااسوووواواحل والنزاهوووو  لووووا ي ووووو  بووووالنفو علووووع  فوووورا  . جلووووف  ن منووووو الفسووووا  
ؤ يووان   ريايوو  ااةوواف إىل ذ زيووز حقوووق اإلنسووان، واسوواا  األيووول هووو وسوويل  لوور  ومكافستووه ي

 اأ  إىل  هله. 

وحتيوو  ااؤسسوو  الوطنيوو  أقوووق اإلنسووان ا عووالا  الفسووا  إىل الوكالوو  الوطنيوو  اكافسوو   -52
الفسوووا . ووجهوووم اأكومووو  االنتبوووا  إىل اابوووا و ااشووواك  بوووني مفهوووومن إعموووال حقووووق اإلنسوووان 

فهد مشا  اذ  ااشكل  ولألاور اااذوب عليهوا وذوايو  التوي  إىل مكافس  الفسا . ومن شأن و 
إىل نتيلوو   كثوور ف اليوو . وموون بووني اإلجوورالا  ااشوواك  اامكوون يؤ يووا الت وواون   التصوودي اووا  ن 

 ارياجها ذنظيد محل  التوعي  والتثقي  وإجرال البسوث. 
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دفاو عووون حقووووق ااتهموووني  انوووال التسقيووو    حووواال  وشووود   اأكومووو  علوووع  مهيووو  الووو -53
وكووذلف  انووال إجوورالا  ااصووا رحل. و وودمم اأكوموو  مقاحوواحل ااتهمووني فيهووا الفسووا  ااشووتبه فيهووا و 

 يلاا م لوما  عن ذشري ها اخلواا  مايو  الشوهو  وااخوربين. و  اخلتوام،  عربوم اأكومو  عون 
يساعد    يا  ثاار الفسا  السلبي  علع التمتو  من شأنه  ن مر ؤشرا  اار ي مفا    ن وحو 

  قوق اإلنسان.

 الج ل اديو   

 فوووا   حكومووو  اجلبووو  األسوووو  بوووأن  انوريوووا اات لووو  لنوووو الفسوووا  خيوووول الوكالووو  الوطنيووو   -54
إىل السلةا  ااختص  األ ورب، األمور الوذي وب اسلة  إسنا  مهم  إ ام  الدعاكافس  الفسا  
و ااؤسسوو  الوطنيوو  أقوووق اإلنسووان. ووكالوو  مكافسوو  الفسووا  هوون هيئوو  مسووتقل  يتووي  الت وواون موو

 ذؤ ي مهامها لنأب عن  ي ذأا  ال مربر له.

الفسوا  ومقاحواحل حواال  و دمم اأكوم  م لوما  عن الشروط القانوني  للتسقي     -55
 مرذكبيه واسا ا  األيول ااسرو  . 

منو الفسا  ي زل محاي  اابلغني عن ااخالفا . ويشوم  و شار  اأكوم  إىل  ن  انون  -56
ذ ري  اابلغني عن ااخالفا  ال املني   القةاعني ال ام واخلاا. وي رف جلوف القوانون مفهووم 
ااصووولس  ال اموووو  ذ ريفوووواا واسوووو النةوووواق، وذشووووم  اأمايووو  ااكفولوووو    إطووووار  طا فووو  واسوووو   موووون 

اال  سوولو  ال   ل وون. وهنووا  إجوورال واحوو  اووب البلغووا  الووت ذفيوود  وودوث حالفووا  وحوو
اذباعه لإلبل غ عن شبها  الفسا . و د  نشوأ اجلبو  األسوو  هيئو   ارجيو  مسوتقل  ذكفو  محايو  

الوووت ذكفووو  اووود عووودم شوووامل  للمبلغوووني عووون ااخالفوووا ، وهووون محايووو  مكميلووو  للسمايووو  القلوووا ي  
 للتمييز واالايق    مكان ال م . الت رأل 

 ُعألان  

اجلنوا ن و وانون اإلجورالا  اجلنا يو   انوريوا  دمم حكوم  ع موان م لوموا  عون  حكوام  -5٧
اأكوموو  الووت ذوونظد مكافسوو  الفسووا  وذكفوو  احوواام حقوووق اإلنسووان   الو ووم نفسووه. و شووار  

 إىل  ن وكال  مكافس  الفسا  التاب   للدول  مستقل   انونياا ومالياا وإ ارياا.

 باراغواض  

ومنوو الفسوا     الشوفافي  والنزاهو  واأكود الرشويدشد   حكوم  باراغواي علوع  مهيو   -5٨
السياسووا  ال اموو . و شووار  إىل  ريووا  نشووأ  وكالوو  وطنيوو  اكافسوو  الفسووا  وكلفتهووا لهموو  ذنفيووذ 

 ذنسي  السياسا  ال ام  وريدها   جمايل الشفافي  والنزاه . 
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تها   االذفا يووووا  الدوليوووو  واإل ليميوووو  اكافسوووو  الفسووووا  اأكوموووو  عوووون مشوووواركوحتوووودام  -59
وذ اوريووا مووو ثليووا  االسووت راأل جا  الصوول . و وود   بوورم عوود  موون اذفا ووا  الت وواون ااشووا  بووني 

اأكومو   يلواا وحتودام ااؤسسا  لتنسي  ذنفيذ سياسوا  الشوفافي  والنزاهو  ومكافسو  الفسوا . 
 وود ال الوحوودا  اا نيوو  بالشووفافي  ومكافسوو  الفسووا . و عوون اخلةوو  الوطنيوو  انووو الفسووا  وعوون إنشوو

ن ظمم سلسل  من الاحرا  واألقا  الدراسي  الرامي  إىل ذ زيز األ ل يا  والشفافي  والنزاه  
 ومكافس  الفسا    القةاو ال ام. 

 و جر  اأكوم  ذشخيصاا ادب ذو ن الشفافي  ومكافسو  الفسوا  واذبواو اامارسوا  اجليودحل -60
   ااؤسسا  ال ام  واعتمد   انوناا بشأن حري  الويول إىل البيانا  ال ام  والشفافي  اأكومي .

 بيرو  

إذاحوووو  شوووود   حكوموووو  بوووو و علووووع  مهيوووو  اقافوووو  اأكوموووو  اانفتسوووو  وذووووو ن الشووووفافي  و  -61
احواام الويول إىل البيانا  ال امو  باعتبارهوا عنايور هامو  ذكفو  مسوالل  كيانوا  القةواو ال وام و 

 حقوق اإلنسان. 

وح م الدول   ة  عم  وطني  أقوق اإلنسان فودف،   يلو   موور، إىل ذ زيوز  د و  -62
لويوووول إىل البيانوووا  ال امووو ، بسوووب  منهوووا ذ زيوووز نظوووام اإلبووول غ عووون شوووبها  الفسوووا . اثليوووا  

افووو  حقووووق وبااثووو ، ذ قووور اخلةووو  الوطنيووو  للتثقيووو  بووواأقوق وااسوووؤوليا  األساسوووي  بوووأن بنوووال اق
اأكوم   مثل  للت اون والتنسي  بني ااؤسسا  وموو وعرحم اإلنسان يتةلب مكافس  الفسا . 

 البلدان األ رب   جمايل اأكوم  اافتوح  ومكافس  الفسا . 

و كوود  اأكوموو   ن الفسووا  يووؤار علووع اجملتمووو عموموواا، وهووو مووا ذبينووه مؤشوورا  ذصووور  -63
تد  بشك  غ  مباشور مودب ومقاحاحل مرذكبيه   الفسا  الفسا . جلف  ن م دل كش  حاال

 إعمال حقوق اإلنسان. 

ذقييمهوووا الوووذاي لتنفيوووذ اذفا يووو  عمليووو  و ووود   رجوووم بووو و اعتبوووارا  حقووووق اإلنسوووان    -64
األمووود ااتسووودحل اكافسووو  الفسوووا  فيموووا يت لووو  بتسوووليد ااةلووووبني لل دالووو . وفسووور  بووو و  حكوووام 

يتماشووع مووو ذشووري ها الوووطين ااتصوو  هبووذا ذفسوو اا جا  الصوول  بتسووليد ااةلوووبني لل دالوو  االذفا يوو  
الووذي يوونا علووع  ن اا اهوودا  الدوليوو  الووت ذصوودق عليهووا بوو و ذوونظد وهووو التشووريو ااوحوووو، 

ذ اوريووا القلووا ن الوودويل، و  حالوو  عوودم وجووو  م اهوودا  موون هووذا القبيوو ، ينظمووه مبوود  اا املوو  
كفال  االحاام الواجب أقوق اإلنسان. وبنال علع جلف، فإن ذسليد ااةلوبني لل دال  بااث  مو  

لوورفج طلووب التسووليد    اووب  ن يتقيوود لبووا و حقوووق اإلنسووان، الووت ميكوون  ن ذكووون  ساسوواا 
 حاال  الاكما  الغيابي ، مثلا. 

وإىل ذ زيووز النزاهوو  وكفالوو   اأكوموو  عوون اابووا را  الراميوو  إىل حتسووني مكافسوو  الفسووا وحتوودام  -65
اأمايوو  موون انتهاكووا  حقوووق اإلنسووان، مثوو  اسووا ا  األيووول موون اخلووارج    لووي  الفسووا  الووت ذووورط 
 فيها فل مي و مونتيسينو ، الر يس الساب  جلهال االستخبارا ، و انون محاي  اابلغني عن ااخالفا . 
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 رومانيا  

يوؤ ي إىل حودوث انتهاكوا  حقووق اإلنسوان وبوأن  جكير  حكوم  رومانيا بوأن الفسوا  -66
مكافستوووه ذصوووون حقووووق اإلنسوووان. و ووودمم رومانيوووا م لوموووا  عووون جهو هوووا الراميووو  إىل  ووورد 

وإطارهوووا القوووانو   ،الفسوووا ، لوووا فيهوووا إنشوووال مكتوووب مووودو عوووام متخصوووا   مكافسووو  الفسوووا 
 اصا رحل عا دا  الفسا . 

ألحكوام القانونيو  الوت ذونا علوع ريفيو  ال قوبو  م لوموا  عون ا  يلواا رومانيوا و ودمم  -6٧
 هد منها.  إعفاعلع اات اونني مو القلال  و لصاحل اجلنا ي  

 ا تحا  الروي   

كووووانوا  وجهووووم حكوموووو  االحتووووا  الروسوووون االنتبووووا  إىل حقوووووق حووووسايا الفسووووا ، سوووووالا  -6٨
طبي يووني  م اعتبوواريني. و شووار  اأكوموو  إىل  ن األشووخاا والكيانووا  الووذين يصوويبهد اا  شخايو

وب  لووا ي  حود ااسوؤولني عوون ا ي ف و  مون  ف ووال الفسوا  اود اأوو    رفوو  عومون جوورال حورر 
جلووف الف وو  مووون  جوو  اأصووول علوووع ذ ووويج. و  هوووذا السووياق، شوود   اأكومووو  علووع  مهيووو  

 ها ومصا رفا. عا دا  الفسا  و ميداحتلال 

وللوومان الشووفافي    مكافسوو  الفسووا ، يسوو ع االحتووا  الروسوون إىل ذ زيووز ثليووا  الر ابوو   -69
االجتماعيو ، لووا فيهووا ذلووف اات لقوو  لمثلوون  ةوواو األعمووال التلاريوو . و وودمم اأكوموو  م لومووا  

،  لقلوووووايا البوووووارلحلااتصووووول  باب وووووج األمثلووووو  عرحوووووم إحصوووووا ي  عووووون  لوووووايا مكافسووووو  الفسوووووا  و 
  دمم م لوما  عن محاي  اابلغني عن ااخالفا .  كما

 الألأللكة العربية السعو ية  

 فوووووا   حكومووووو  ااملكووووو  ال ربيووووو  السووووو و ي  بوووووأن وكالتهوووووا الوطنيووووو  اكافسووووو  الفسوووووا   -٧0
ومؤسسوووتها الوطنيووو  أقووووق اإلنسوووان ذ مووولن جنبووواا إىل جنوووب لتسقيووو  ااسووواواحل بوووني ييوووو  فووورا  

لل منووو اا املوو  التفلوويلي  وكفالوو  ااسووالل . وموون بووني ااهووام ااسووندحل إىل اجملتمووو، وجلووف موون  وو
وووون انت هكووووم حقووووو هد  وكالوووو  مكافسوووو  الفسووووا  البووووم    لووووايا الفسووووا ، لووووا يشووووم  ذ ووووويج م 

 وذلرر  مصاأهد من جرال الفسا . 

 عووون كبووو اا أمايووو  اللوووسايا والشوووهو  واابلغووونياا  وذوووويل وكالووو  مكافسووو  الفسوووا  اهتمامووو -٧1
موون  ووولل حووومان اا ااخالفووا  والنشوووةال   جمووال مكافسووو  الفسووا ، وهووون محايووو  ذوفرهووا  ساسووو

 . اأفاظ علع السري 

وشد   اأكوم  علع  مهي  استقلل القلال وحريو  الت بو  وااسوالل  والنزاهو  ومشوارك   -٧2
 اجملتمو ااد    مكافس  الفسا . 
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لتوزام اات هود بوه لوجوب اذفا يو  األمود ااتسودحل اكافسو  ووجهم اأكوم  االنتبوا  إىل اال -٧3
 الفسا  وااتمث    ذشليو إعا حل إ ماج األشخاا اادانني بارذكاب  ف ال جمريم  وفقاا للذفا يو 

 ، كما وجهم االنتبا  إىل ذشري ها الوطين   هذا الصد .  جمتم افد

 يويسرا  
ريح  ا د علع حقوق اإلنسوان   ذنفيوذ إطوار شد   حكوم  سويسرا علع  مهي  اذباو  -٧4

 النُّظميووو مكافسووو  الفسوووا  اا موووول بوووه حاليووواا. ويرمووون هوووذا اانظوووور التكميلووون إىل ذ زيوووز ااسوووؤولي  
  للدول  ومو   اللسي .

ذقييمها الذاي لتنفيوذها الذفا يو  األمود ااتسودحل اكافسو  عملي    رجم سويسرا    د و  -٧5
مرج يووو  إىل حقووووق اإلنسوووان ذتصووو  بالقوووانون السويسوووري الوووذي تظووور ذسوووليد الفسوووا  إحووواال  

ااةلوووبني لل دالوو   و غوو  جلووف موون  شووكال الت وواون الوودويل    لووايا الفسووا  عنوودما ال ذسووتو  
إجوورالا  الاكموو  األجنبيوو  اا وواي  اانصوووا عليهووا   اذفا يوو  محايوو  حقوووق اإلنسووان واأريووا  

  األوروبي  أقوق اإلنسان( وال هد الدويل اخلاا باأقوق اادني  والسياسي .األساسي  )االذفا ي  

 وتوباغو تريفيدا   
 فا   حكوم  ذرينيدا  وذوباغو بأريا  نشأ  جلن  ذ  ىن بالنزاه  انو الفسوا    يوفوف  -٧6

فيهوا بوأن  نرحل يولحي  ذلقون الشوكاوب الوت يودعشاغلن اانايب ال ام . و ولم الللنو  ااوذكو 
شخصوواا يشووغ  منصووباا عاموواا  و ميووار  مهووام ونييفوو  عاموو   وود ذصوورف علووع  ووو حووال  ألحكووام 
 انون النزاه    اأياحل ال ام   و  ن هنا  ذلارباا   مصاأه   ما يتص  بسل  ااصاحل،  و  نه 

  يرذكب  و ارذكب جرمي  ذندرج   إطار  انون منو الفسا .
التقيوويد الووذاي لتنفيووذ عمليوو  عتبووارا  اات لقوو   قوووق اإلنسووان   االعلووع إ راج وكمثووال  -٧٧

اذفا يوو  األمووود ااتسووودحل اكافسووو  الفسوووا ،  شوووار  اأكومووو  إىل إنشوووال الربنوووامح اإل ليمووون أمايووو  
ال دالو ، الووذي يوونا علوع محايوو  الشووهو  واخلوربال واللووسايا علووع الصو يد اإل ليموون وذيسوو  سووب  

  الت اون الدويل.
اايئوو  اا نيوو  بالشووكاوب ااقدموو  حوود الشوورط ، مثووال اأكوموو  مثوواالا ث وور هووو سووا م و  -٧٨

الفسوا    يوفوف الشورط . حواال  وهن هيئ  مستقل  مسؤول  عن التسقي    يل   مور منها 
وذشووار  اايئوو ،   إطووار ذنفيووذها لواليتهووا،   بوورامح ذوعيوو  ذرموون إىل ذثقيوو  اجلمهووور وذوعيتووه. 

ل اايئوو ، ي  ووني ر وويس الدولوو  موودير اايئوو  ونا بووه بنووال علووع مشووورحل ر وويس الووولرال وللوومان اسووتقل
  ولعيد اا ارح . واايئ  مسؤول   مام الرباان فقط.
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 تونس  
يوربط القلوال علوع الفسوا  لبوا و حقووق  نتونسوالدسوتور ال فا   حكوم  ذوونس بوأن  -٧9

فسووا  ذ بووذل حووماناا ومحايوو ا للتمتووو  قوووق الدسووتور  ن جهووو  مكافسوو  الذةبيوو  اإلنسووان. وي ووين 
اإلنسان، ومبا و ااساواحل واإلنصاف وعدم التمييز، واأقوق اال تصوا ي  واالجتماعيو  والثقافيو . 

اا لومووا ، يسووهد   مكافسوو  الفسووا  إىل فوواحاام حريوو  الت بوو ، لووا   جلووف اأوو    الويووول 
عوولم واجملتمووو ااوود    الكشوو  عوون الفسووا  و  بووالنظر إىل الوودور ااووام الووذي ذؤ يووه وسووا ط اإل

  ذ زيز اقاف  النزاه .
وموون  ، فووإن حقوووق اإلنسووان ومبووا و حقوووق اإلنسووان ذ  وود عنصووراا هاموواا   مكافسوو   -٨0

وهووون ذشوووك   سوووا   ،السووولو  واعووود الفسوووا . وهوووذ  اأقووووق واابوووا و م ووواف هبوووا   مووودونا  
  النهح واألسلوب ااتب ني   ذنفيذ سياسا  وبرامح مكافس  الفسا .

اات لق  شكاوب اللم ااؤسس  الوطني  أقوق اإلنسان   ذونس يلحي  ذلقن و      د و  -٨1
علووع وجووه  ،انتهاكووا  حقوووق اإلنسووان، لووا فيهووا الشووكاوب ااتصوول  بالفسووا . وذتلقووع ااؤسسوو ب

الشووكاوب اات لقوو  بإسوالحل م املوو  نووزالل السوولون ومراكوز االحتلووال. وذنظوور ااؤسسوو   ،اخلصووا
  سب  االنتصاف لللسايا.إذاح    الشكاوب بالتنسي  مو الكيانا  اا ني  هبدف 

و  وور  ذووونس بلوورورحل التفاعوو  والت وواون بووني وكالوو  مكافسوو  الفسووا  وااؤسسوو  الوطنيوو   -٨2
نوا  وإجكوال وعون اجلمهوور ب اوار الفسوا  السولبي . غو   نوه ال ذوجود أقوق اإلنسان   يو البيا

    الو م الراهن ثليا   و جها  ذنسي  حمد حل لتيس  جلف الت اون.
ووجهوووم اأكومووو  االنتبوووا  إىل شوووراك  اأكوموووا  اانفتسووو  واابوووا رحل الراميووو  إىل إنشوووال  -٨3

عنصووراا  باعتبووار   ي القلوواالسوولة  ل حمكموو  عربيوو  اكافسوو  الفسووا . وشوود   علووع  مهيوو  اسووتقل
  حمورياا   مكافس  الفسا  ومحاي  حقوق اإلنسان وسيا حل القانون.

وشوود   اأكوموو  علووع  مهيوو  إنشووال هيئوو  مسووتقل  اكافسوو  الفسووا  وريويلهووا يوولحي   -٨4
ذلقووون الشووووكاوب والتسقيوووو  فيهووووا. ومووون األمهيوووو  لكووووان  ن يتمتووووو ر ووويس هووووذ  اايئوووو  و علوووواؤها 

  أصان    ممارس  مهامهد.با

 تركيا  
وجهووووم اأكوموووو  الاكيوووو  االنتبووووا  إىل مبوووود  الشووووفافي  باعتبووووار  عنصووووراا ر يسووووياا   مكافسوووو   -٨5

الفسا . و دمم اأكوم  م لوما  عن إيل  نظام ااشايا  الرامن إىل كفال  سو  إجورالا  طور  
اا املو  وليووا حل الوفووورا  والكفوالحل ومنووو حوودوث ال ةوالا  لووا يلوومن التنوافس والشووفافي  وااسوواواحل   

ااخالفا . وذنظر مؤسس  ااشايا  ال امو    الشوكاوب اات لقو  بوإجرالا  طور  ال ةوالا ، وذوؤ ي 
 وراا حاياا   يون اابد ين الدسوتوريني ااتمثلوني   اأو    االنتصواف وااسواواحل  موام القوانون. ومون 

   ذحل ذنظيد إ رارا  األيول وحظر ذلقن اادايا.بني التداب  األ رب ااتخ
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وذ واف ذركيوا بواأ    الويووول إىل اا لوموا  باعتبوار  حقواا  سووتورياا. و ود  نشو  مركووز  -٨6
 محايو  عن م لوما   يلاا  اأكوم  و دممللذصاال  كخةوحل   رب لكفال  الشفافي  والنزاه . 

   .ااخالفا  عن اابلغني
وسلةم اأكوم  اللول علع الودور الوذي ذؤ يوه مؤسسو   موني ااظوامل   ذ زيوز حقووق  -٨٧

. وموون بوني ااؤسسووا  اااموو  الوتظلداإلنسوان ومحايتهووا و  مكافسو  الفسووا ، وال سويما إجوورالا  
األ ورب جملووس   ل يوا  مووونيفن القةواو ال ووام، الوذي يتوووىل التسقيو    حوواال  سوول السوولو  

  أليول.ومراج   إ رارا  ا

 تركألانستان  
 كد  حكوم  ذركمانستان  ن الفسا  يشك  عقب  كربب  موام إعموال حقووق اإلنسوان  -٨٨

و نووه يتلاهوو  اابووا و األساسووي  أقوووق اإلنسووان، وال سوويما مبووا و الشووفافي  وااسووالل  وااشووارك  
 اكافس  الفسا .إىل  ن االمتثال لتلف اابا و هو  يو وسيل  اأكوم  وعدم التمييز. و شار  

وذتمثووووو  اابوووووا و الر يسوووووي  الوووووت ذقووووووم عليهوووووا اجلهوووووو  الراميووووو  إىل مكافسووووو  الفسوووووا     -٨9
ذركمانسووتان   االعووااف  قوووق ااووواطنني وحريووافد، وال سوويما   محووايتهد موون الفسووا ؛ ومحايوو  

األشووخاا الووذين حقوووق ومصوواحل األفوورا  والكيانووا  االعتباريوو ؛ وااسوواواحل  مووام القووانون؛ ومحايوو  
يساعدون   مكافس  الفسا  و  كفال  شفافي  السلةا  ال ام  وانفتاحها؛ وممارسو  الر ابو  مون 
جانووووب اجملتمووووو والدولووووو ؛ واريوووواج ذووووداب  متكاملووووو  علووووع الص وووو د السياسووووون والقووووانو  والووووودعوي 

  اال تصا ي. - واالجتماعن
سووو   رو  عوودم التسووام  مووو الفسووا . ووجهووم اأكوموو  االنتبووا  إىل  مهيوو  فيئوو  منووا  ذ -90

شووواط ذوافرهوووا   ااوووواطنني الوووذين ياشوووسون لشوووغ  ووجهوووم االنتبوووا   يلووواا إىل ااوووؤهل  الوووت ي  
  منايب    ةاو اخلدم  ال ام  وإىل  سباب عزل ااونيفني وذر يتهد.

 ط وشد   اأكوم  علع  مهي  محاي  اللسايا والشهو ، وكذلف علع  مهي  حريو  وسوا -91
  اإلعلم وعلع الدور اخلاا الذي يؤ يه اادعن ال ام.

 أوكرانيا  
سلةم حكوم   وكرانيا اللول علع ما يتسد به الفسا  من طوابو عوابر أودو  البلودان،  -92

ومووون  ، علوووع حووورورحل الت ووواون الووودويل اكافستوووه. وشووود   اأكومووو   يلووواا علوووع  مهيووو  اسوووا ا  
  حقوق ااواطنني  حسايا الفسا .

ووجهوم اأكومو  االنتبوا  بوجوه  واا إىل  مهيو  كفالو  االنفتوا  والشوفافي  والتنووافس    -93
اسوووتقدام موووونيفن اايئوووا  الوطنيووو  اكافسووو  الفسوووا ، ومتتوووو ذلوووف اايئوووا  لركوووز مسوووتق  وذووووف  

  اللمانا  الللم  اا.
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 الألساهألات الوار ة من الألؤيسات الوطفية لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
 الألعهد الدانألرك  لحقوق اإلنسان  

وجه اا هد الدايركن أقوق اإلنسان االنتبا  إىل  مهيو  محايو  اابلغوني عون ااخالفوا     -94
القةووواعني ال وووام واخلووواا علوووع حووود سووووال. جلوووف  ن ذووووف  اأمايووو  الف الووو ، لوووا يشوووم  إمكانيووو  

 ي  عموال انتقاميوو ، يشوولو   وووف مون  ي عوا ووب  و و  ون اإلفصوا  عوون ااويو  موون اإلبول غ 
ااونيفني علع ممارس  حقهد   حري  الت ب  و  اإلبل غ عن السلو  ااشبو . و عرب اا هد عون 
ر ي مفوووا    ن اللووومانا  الوووت ذوفرهوووا الوووداير  ذسوووتند اسوووتنا اا راسوووخاا إىل مبووود  النزاهووو . ووجوووه 

  همني بالفسا .إىل  مهي  محاي  حقوق األشخاا ااتاا اا هد االنتبا   يل

 الألكسيك ف  اإلنسان لحقوق الوطفية اللجفة  
 دمم الللن  الوطني  أقوق اإلنسوان   ااكسويف م لوموا  عون نظوام الريود والر ابو   -95

  الدا لي  اا مول به فيها وعن إ رارافا اخلاي  باأليول وااصاحل.
إنشوال يقتلون  أقوق اإلنسان، الذي ووجهم الللن  االنتبا   يلاا إىل الربنامح الوطين -96

ؤسسون ااةوابو الالربنامح  يلواا إحوفال  نلتالويول إىل اا لوما . ويقإذاح  ثليا  للمسالل  و 
علع ريح مراعاحل حقوق اإلنسان   الوربامح الوت ذنفوذها اإل ارحل ال امو  االحتا يو ، لوا فيهوا برنوامح 

عوووون اإلطووووار القووووانو  اكافسوووو  الفسووووا ، مفصوووول  مكافسوووو  الفسووووا . و وووودمم الللنوووو  م لومووووا  
سيما   ما خيا الويوول إىل اا لوموا  وذوداب  كفالو  الشوفافي  وإ ورارا  األيوول وااصواحل  وال

  ومدونا   واعد السلو  واايك  ااؤسسن للتنسي .

 مكتب مموم الحقوق اديايية ف  هفغاريا  
 ووودم مكتوووب مفووووأل اأقووووق األساسوووي    هنغاريوووا م لوموووا  عووون ريويلوووه يووولحي  ذلقووون  -9٧

الشووكاوب الفر يوو  واإل ةووارا  اات لقوو  بااصوواحل ال اموو ، وذ  ووريف هووذ  األ وو حل بأريووا إ ةووارا  ذوجووه 
ئو  االنتبا  إىل الظروف الت ي  ترب إرياؤها  و ذوف  س ب  االنتصاف فيهوا مون مصولس  اجملتموو ككو   و ف

منوه. وميكوون للمبلغوني عوون ااخالفووا   ن يقودموا هووذ  اإل ةوارا  عوون طريوو  نظوام إلكوواو  ثموون و ن 
يةلبوووا  ال ذتووا  بيانووافد الشخصووي  إال اكتووب اافوووأل. وميكوون للمفوووأل  ن تقوو ، بنووال علووع طلووب 

اإل ةووارا .   فوورا   و موون ذلقووال نفسووه،   األسوواليب الووت ذتب هووا اايئووا  ال اموو    الت اموو  مووو هووذ 
طلب الواوا   واا لوموا ، وعقود جلسوا  االسوتماو، وإجورال عمليوا  التفتوي  سلة  وااكتب حول 

     ااوا و، وذقدد ذوييا  إىل اايئ  موحوو التسقي   و إىل اجلهال الذي يشرف عليها.
وفيمووا يت لوو  ويشوار  ااكتووب   األفر وو  ال املوو  اا نيوو  لكافسو  الفسووا  وذ زيووز النزاهوو .  -9٨

بتنفيذ برنامح محاي  اابلغوني عون ااخالفوا ،  بورم ااكتوب اذفواق ذ واون موو  ا ورحل اأمايو  الوطنيو  
التاب   لولارحل الدا لي . ويشار  ااكتب  يلاا    نشة  التثقي  والتدريب والتوعي    جمايل منو 

  الفسا  وذ زيز النزاه .
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 الس( ف   ألهورية أذربيجانمكتب مموم حقوق اإلنسان )أمين الألظ  
 فووووا  مكتووووب  مووووني ااظووووامل    جربيلووووان بأنووووه مكلوووو  بووووالتسقي    حوووواال  الفسووووا   -99

باعتبارهوا سوبباا موون  سوباب انتهاكوا  حقوووق اإلنسوان، وجلوف بالت وواون موو السولةا  اأكوميوو  
كتووب . ويلووةلو االلووسايا سووب  االنتصوواف إذاحوو  اا نيوو  وهبوودف منووو الفسووا  و م ووه وكفالوو  

  قوق اإلنسان.أبأنشة  ذوعي  لتوجيه االنتبا  إىل  مهي  الو اي  من الفسا  ألنه يشك  فديداا 
يولحي  ذلقون الشوكاوب مون األفورا . و  حالو  ورو  شوكوب مون   يلواا  وااكتب حوول -100

هوا شكاوب الفسا ، يبلغ ااكتب ااؤسس  ال ام  ااختص ، مث  مكتب اادعن ال ام، ويةلب إلي
القووووانو  عوووود اا موووون  - إىل اجمللووووس القلووووا ن الا  الللموووو . و وووودم  مووووني ااظووووامل ن ذتخووووذ اإلجوووور 

  الةلبا  اات لق   اال   سال فيها  لاحل است مال السلة .
و دم ااكتب إىل الرباوان ملحظوا  علوع مشوروو مدونو   واعود سولو  موونيفن اخلدمو   -101

يل الدولو  فيموا خيوا موودب ذوافو  ااشوروو واادونو  مووو اادنيو  و وانون منوو ذلوارب مصوواحل مسوؤو 
  حقوق اإلنسان.

 ااكتوووب مستشووواراا  ايووواا لشوووؤون مكافسووو  الفسوووا  مووون  جووو  ذ زيوووز ذ اونوووه موووو وعوووني   -102
إىل  مواكن االحتلووال، لياراذوه الوكواال  اا نيو  لكافسو  الفسوا . ويووا  ااكتووب التلوزين،  انوال 

  نو  اكافس  الفسا  وعن ا تصايا   مني ااظامل.ل لوما  عن اإلطار القا
ويشووار   حوود ممثلوون ااكتووب، بصووفته علووواا   جلنوو  مكافسوو  الفسووا ،   وحووو بوورامح  -103

واسوووااذيليا  اكافسووو  الفسوووا . ويت ووواون ااكتوووب  يلووواا موووو جمموعووو  الووودول ااناهلووو  للفسوووا  
  فافي  الدولي .التاب   جمللس  وروبا ومو الفرو الوطين انظم  الش

 مكتب أمين الألظالس ف  بيرو  
القةاعا  اا رح  للفسا  بوجوه  واا حتليلا ذناول مكتب  مني ااظامل   ب و  جرب  -104

ونشوور عوودحل ذقووارير   هووذا الصوود . ويبووني ذقريوور ااكتووب عوون  ةوواو الت لوويد  ن الفسووا  يووؤار علووع 
ساسوووي  ) ال وهووون ذووووافر الت لووويد وسوووهول  االووومون األساسووون للسووو    الت لووويد وعلوووع ياذوووه األ

ووون مووون  اأصوووول عليوووه ومقبوليتوووه و درذوووه علوووع ااواكبووو (. وحووود  التقريووور الشوووروط الثلاووو  الوووت متكي
ارذكوواب  ف ووال الفسووا ، وهوون عوودم كفايوو  ثليووا  الر ابوو  واجلووزالا ؛ وحوو   ثليووا  الشووفافي ؛ 

انب ااواطنني.  ما اجملواال  األشود وحمدو ي  فرا الويول إىل اا لوما ؛ وح   الر اب  من ج
ذ رحاا للفسا     غلب األحيان وعوام  اخلةر الر يسي ، فتشوم  اإلفول  مون ال قواب، وفورأل 
 ذ وووواب ورسوووووم غوووو  مشووووروع ، وبيووووو الوووودرجا  ال لميوووو    ااؤسسووووا  األكا مييوووو ، والسوووووبي ، 

ااووونيفني ونقلهوود، وان وودام الشووفافي  ذ يووني و  وارذكوواب حالفووا    ذنفيووذ اإلجوورالا  اإل اريوو  
  وارذكاب حالفا    إ ارحل ااوا  الت ليمي .
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 وييد علوع وجوه اخلصووا برناجمواا يقودم   قود و ما التقرير اات ل  بوالربامح االجتماعيو ، ف -105
إطوووار   عووود موووايل مباشووور للفقووورال. وكشووو  التقريووور عووون ارذكووواب  ف وووال فسوووا    حتلووو  مراحووو  

  من ال وام  الت  سهمم   ارذكاب ذلف األف ال عدم وجو  ثليا  مرا ب  ف ال .الربنامح. و 
وذلمن ذقرير ث ر فصلا عن الفسا    نظام السولون. و لوا التقريور إىل  ن الفسوا   -106

 يلاا  من ااوواطنني ميسي هو  حد ال وام  الت ال يقتصر ذأا ها علع ااؤسس  اا ني  فسسب ب  
  .ومبد  السلة 

و  اخلتووام، نشوور ااكتووب ذقريووراا تلوو  فمووت االبتووزال والتواطووؤ. وحوود   الدراسوو  طا فوو   -10٧
من التسديا  الت ذ األ سبي  التسقي    حاال  الفسا ، منهوا حورورحل ذ يوني مودعني عوامني 

  من جوي القدرا  ااتخصص  وذزويدهد بااوار  الكافي .

 ففلفدامكتب أمين الألظالس ال رلألان  ف    
التسقيووو    الشوووكاوب سووولة   فوووا  مكتوووب  موووني ااظوووامل الرباوووا    فنلنووودا بأنوووه حوووول  -10٨

وب مون ذلقوال نفسوه. اااقدم  من األفرا  والرابةا  وااؤسسا   و الامني ااتقاحوني وبرفوو الودع
أن ويتمتووو ااكتووب بصوولحيا  واسوو   النةوواق  يوووز لووه  ن تصوو  علووع اا لومووا ، و ن يووأمر بووو

   ري الشرط  حتقيقاا  ولياا، و ن يأمر بتوجيه فد جنا ي  إىل ااسؤولني اأكوميني.
ومل يتلووو  ااكتوووب إال عووود اا  لووويلا جوووداا مووون الشوووكاوب الفر يووو  اات لقووو   ووواال  فسوووا   -109

مزعوموو   و مشوووتبه فيهوووا. و  رج ااكتوووب   ذقريووور   ربوووو حووواال  ذتصووو  يي هوووا بقبوووول مسوووؤولني 
  هدايا وعروأل حياف . حكوميني

 لجفة حقوق اإلنسان ف   فوب أفريقيا  
 فووا   جلنوو  حقوووق اإلنسووان   جنوووب  فريقيووا بأريووا ذ توورب اأوو    الويووول إىل اا لومووا   -110

عنصراا ر يسياا   مكافس  الفسا . و شار  الللنو  إىل  ريوا مكلفو  بريود مودب االمتثوال لقوانون ذ زيوز 
وإىل  ريا  نشأ  وحودحل مكرسو  اوذا الغورأل. وذب وم الوحودحل   الشوكاوب الوت  الويول إىل اا لوما 

ذت لوو  بالويووول إىل اا لومووا  والووت ذشووم  مسووا   اإلبوول غ عوون ااخالفووا  وعوون حوواال  الفسووا . 
سووووب  االنتصوووواف للووووسايا إلذاحوووو  وحتقوووو  الللنوووو    ا عووووالا  الفسووووا  وذتخووووذ اخلةوووووا  الللموووو  

   االذصال بالاكد وإعدا  ذقارير عن النتا ح السلبي .بوسا   منها انتهاكا  حقوق اإلنسان، 
وذت وواون الللنوو   يلوواا مووو الللنوو  األفريقيوو  أقوووق اإلنسووان والشوو وب   يووياغ   ووانون  -111

  يوججن بشأن الويول إىل اا لوما  من  ج   فريقيا.
 ةوالا  ومون  ال قوو  مون وشد   الللن  علع  مهيو  مبوا و الت ا ود اافتوو    طور  ال -112

 ب  الشركا  اأكومي  وشركا  القةاو اخلاا، نظراا إىل  ن الفسا  كث اا ما تدث نتيل  لسول 
إ ارحل ال قو . ويكتسن جلف  مهي   اي    حاال  الت ا د مو شركا   ايو  لتووف  اخلودما  

  األساسي  وكفال  اأقوق االجتماعي  واال تصا ي .
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شكوب من شكاوب الفسا  ااقدم  إىل الللن  إىل هيئ    ورب   ودر علوع  وميكن إحال  -113
، مثوو  مكتووب ااوودعن ال ووام ووحوودحل التسقيقووا  اخلايوو   و وحوودحل ااةروحوو  الت اموو  مووو ااسووأل 

مصووا رحل األيووول. و  ب ووج اأوواال ، ذت وواون الللنوو  مووو هيئوو    وورب   التسقيوو    الشووكوب 
  شواغ  ذت ل   قوق اإلنسان.عندما يكون هنا  ذدا   واح  مو 

ووجهووم الللنوو  االنتبووا  إىل اأكوود التووارخين الووذي يوودر عوون الكموو  الدسووتوري  والووذي  -114
بينوووم فيوووه الكمووو  بوحوووو  عل ووو  الفسوووا  ب ووودم إعموووال حقووووق اإلنسوووان. والحظوووم الكمووو   ن 

والنهووأل  قووق اإلنسوان كرامو  اإلنسوان وحتقيو  ااسواواحل بصوون  الفسوا  يقووأل االلتوزام الدسوتوري 
لوبس  وحرياذه. و لصم الكم  إىل  ن الاكد الت ذنظر    لايا الفسا  اب  ن ذوجه رسال  ال

   .ااناسب ي  ا ب عليه بال قوب  ااشد حل و فيها مؤ اها  ن الفسا   مر ال ميكن التهاون م ه 
، 2030يو  الوطنيو : رؤيو  عوام و شار  الللن  إىل  ريا مكلف  بريد ذنفيوذ اخلةو  اإليا  -115

ذقيوويد موودب مسوواعدحل اسووااذيليا  مكافسوو  الفسووا  اانفووذحل    هووداف منهووا يلوو  لبلووو غ وجلووف 
  إطار اخلة    ذ زيز حقوق اإلنسان.

ذ ليقوووا  علوووع مشوووروو ذ ووودي   وووانون محايووو  سوووري  اابلغوووني عووون اا و بووود  الللنووو   يلووو -116
االمتثال للس    حري  الت ب  والويوول إىل اا لوموا  وحريو  ااخالفا ، وجلف   سياق كفال  

  الشخا و منه وممارسا  ال م  اانصف  واإلجرالا  اإل اري  ال ا ل .

 الألساهألات الوار ة من مفظألات الألجتأل  الألدن  وادوياط ادكا يألية -رابعاا  
  ألعية أيا ض الخير لإلغاثة وادعألال الخيرية والدعوية  

رل  ي يووو   يوووا ي اخلووو  لإلغااووو  واألعموووال اخل يووو  والدعويووو   مهيووو  التووودريب   حتسوووني  بووو -11٧
ااهوووارا  التقنيوووو  للسووولةا  ال املوووو    جموووال مكافسوووو  الفسوووا . و  هووووذا الصووود ، وجهووووم اجلم يوووو  

 الشوفافي مبود ي مو ااؤسسا  ااتخصص ، مثو  م هود بوالل اا وين باأوكمو ، وإىل ذ اوريا االنتبا  إىل 
   وااسالل ، و مهي   فو رواذب كافي  اونيفن اخلدم  ال ام  ونشر م لوما  عن حاال  الفسا .

 مؤيسة أياب  شيهو يار أ وا   
ذنسصر  شد   مؤسس   سايب شيهو يار   وا علع  ن ثاار الفسا  علع حقوق اإلنسان ال -11٨

هياكوو  ااسووالل  ااسووؤول  عوون  ا وو  حوودو  البلوود اا ووين. و عربووم عوون ر ي مفووا    ن الفسووا  يلوو   
 ايواا علوع الشورا   السوكاني  اا محايو  حقووق اإلنسوان. والحظوم اانظمو   ن الفسوا  يوؤار ذوأا اا سولبي

إجرالا  ذكفو  ااةالبو   قووق اإلنسوان ي  ودي ثليو  ف الو  اكافسو  استسداث الروم . و شار  إىل  ن 
سسوا  اا نيو   قووق اإلنسوان مهوا عنصوران  ساسويان الفسا  نظراا إىل  ن مبا و حقوق اإلنسوان وااؤ 

لنلا  اسااذيليا  مكافس  الفسا  واستدامتها. ووجهم اانظم  االنتبا   يلاا إىل إمكاني  االست ان  
اانظمو  مكافسو  الفسوا . وا احوم من  جو  باآلليا  اإل ليمي  والدولي  اا ني  بريد حقوق اإلنسان 

  كاال  مكافس  الفسا  وااؤسسا  الوطني  أقوق اإلنسان.إنشال جلان مشاك  بني و 
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 عن ادطمال والألراهقين  للدفاعرابطة الفساء ال رازيليات   
شد   رابة  النسال الرباليليا  للدفاو عن األطفال وااراهقني علع  مهي  كفال  شفافي   -119

إلنفواق ال وام وييوو اا وامل  اااليو ، اإل ارحل اللريبي ، وال سيما االلتزام القانو  باإلفصا  عون ا
االنتبوووا  إىل  وووانون الرابةووو  اعتربذوووه الرابةووو  األ احل الر يسوووي  اكافسووو  الفسوووا . ووجهوووم وهوووو التوووزام 

السول  النظيو ، الووذي اوري  السياسويني ااوودانني بانتهوا  القووانني االنتخابيوو   و بارذكواب جوورا د 
ا الفسا ، من  هلي  الاش  ألي منصب حكومن ادحل ذنةوي علع استخدام  موال عام ، لا فيه

ال ذقو  عون  وا  سونوا . ووجهوم الرابةو  االنتبوا   يلواا إىل التويويا  الود حل ااتصول  بالفسووا  
( اات لوو  لسووؤولي  الشووركا . ISO 26000الووت يتلوومنها م يووار اانظموو  الدوليوو  لتوحيوود ااقوواييس )

عون  لقهوا إلال عودم االلتوزام بتنفيوذ حتلو   الرابةو و ،  عربم وفيما يت ل   ماي  اللسايا والشه
  برامح اأماي  وعدم ريد ميزانيا  اا.

 مركز التفألية الشع ية ومف  الجريألة  
وجووه مركووز التنميوو  الشوو بي  ومنووو اجلرميوو  االنتبووا  إىل التووأا  السووليب للفسووا  علووع التمتووو  -120

،   يلووو   موووور، بفووورأل عقوبوووا  ااركوووز عالصوووس . و ويووون، وال سووويما اأووو     قووووق اإلنسوووا
يارم  علع مورذكيب جورا د الفسوا ، وإنفواج القووانني الراميو  إىل منوو الفسوا  و م وه، وذ زيوز محايو  

  الشهو ، وذقدد حوافز لتغي  ااوا   والسلوكيا  فيما يت ل  بالفسا .

 الفدوة الدولية لض اط الشرطة التفميذيين  
الندوحل الدولي  للباط الشورط  التنفيوذيني إىل حورورحل التمييوز بوني الفسوا  الصوغ    شار  -121

والفسووا  الكبووو . جلووف  ن الفسوووا  الصووغ  عوووا حلا مووا يكوووون مستشوورياا ومرذبةووواا لبووالغ يوووغ حل مووون 
ااووال، وذتمثوو   فلوو  السووب  للتصوودي لووه   م اجلوو  الظووروف اال تصووا ي  وحتسووني اقافوو  ال موو  

ونيفن اأكوم .  ما الفسا  الكب ، فهو يرذبط لبالغ كب حل من ااال كث اا ما ذو و السا دحل لدب م
  حسوابا  مصورفي   و ذسووتثمر   البلودان ااتقدمو ، وذتمثوو   فلو  السوب  للتصوودي لوه   منووو 

ببوذل النودوحل . وفيما يت لو  بالفسوا    يوفوف الشورط ،  ويوم فسا  الفاسد من التمتو بثمار 
  ز الكفالحل ااهني  للباط الشرط .جهو  لت زي

 الرابطة الوطفية لألكافحة المسا   
وجهووم الرابةوو  الوطنيوو  اكافسوو  الفسووا  االنتبووا  إىل مووا للفسووا  موون ثاووار سوولبي  مباشوورحل  -122

  وغ  مباشرحل علع متتو األفرا  واجلماعا  واجملتم ا   قوق اإلنسان.
مكافسو  الفسوا  التقليديو ، الوت ذركوز ذركيوزاا كبو اا ا اا  اسوتكمال جهوو  الرابة  و يد   -123

حسايا ، باذباو ريح يقوم علع حقووق حرر     علع منو الفسا  وجرب وذركيزاا علع  مو الفسا  
  اإلنسان ويركز علع اللسايا.
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مبوووا و االنتبوووا  إىل  وجوووه التشوووابه بوووني مبوووا و مكافسووو  الفسوووا  ) ي الرابةووو  ووجهوووم  -124
لل ( وحقووووق اإلنسوووان، وال سووويما االويوووول إىل اا لوموووا ، وااسوووإذاحووو  فافي ، و ااشوووارك ، والشووو

اأقووق اادنيوو  والسياسووي  ) ي حريوو  الت بوو  ووسوا ط اإلعوولم، لووا   جلووف اأوو    الويووول إىل 
اا لوموووا ، وحريووو  التلموووو وذكووووين اجلم يوووا ، واسوووتقلل القلوووال، وااسووواواحل، وعووودم التمييوووز، 

  اب(.واأ    اإلحر 
علووووع  مهيوووو  كفالوووو  اسووووتقللي  ااؤسسووووا  الوطنيوووو  أقوووووق اإلنسووووان الرابةوووو  وشوووود    -125

واايئا  الوطني  اكافس  الفسا  وذفويلها يلحيا  واس  . وشد    يلاا علوع  مهيو  فلوال 
  اجملتمو ااد    مكافس  الفسا  وعلع  ور ااؤسسا  ال ليا اا ني  لراج   اأسابا .

 الألسار الجديد ا  تألاعية مفظألة  
سلةم منظم  ااسار اجلديد االجتماعي  اللول علع ثاار الفسوا  السولبي  علوع التنميو   -126

إىل التثقيو  والتوعيو   قووق اإلنسوان وكفالو  اسوتقلل هيئوا   اانظمو  وحقوق اإلنسان. و عوم
كو    الدميقراطيو  باعتبوار مون وحتقيو مكافس  الفسا  وحتقي  التنمي  و ل  فورا ال مو  وكفالو  األ

  وسا   اكافس  الفسا . جلف

 المريق الألعف  برصد ميزانية  لتا نهر الفيجر  
 شوود  الفريوو  اا ووين بريوود ميزانيوو   لتووا ريوور النيلوور علووع  مهيوو  اسووتقللي  القلووال وإنفوواج -12٧

الوطنيو  أقووق  مذكرحل ذفاهد بوني الللنو بوحو اانظم  الفري   عالقانون محاي ا من الفسا . و وي
 يلاا بوحو  وانون أمايو  اابلغوني  عا  الوطني  اكافس  الفسا . و وياإلنسان   نيل يا واايئ

  عن ااخالفا .

 ن ول كلية القانون بجامعة واشفط  
ن ويل علووع  مهيوو   نشووة  التثقيوو   قوووق اإلنسووان شوود   كليوو  القووانون  ام وو  واشوونة -12٨

وذ  ووووديهد للنلوووومام إىل ذووووذكن وعوووون الةوووولب ب اووووار الفسووووا  وهوووون  نشووووة  ولكافسووو  الفسووووا ، 
ال امل  ومتكنهد من فهود سوب  ووسوا   حتديود حواال  الفسوا  ومكافستهوا، الوت  بيفوف القو 

 ام وو  اأقوووق ميكنهووا  ن ذكووون   احل ف الوو  اكافسوو  الفسووا . وذنفووذ الكليوو ، بالت وواون مووو كليوو  
جمووايل مكافسوو  الفسووا  وحقوووق اإلنسووان يتووي  للةوولب إمكانيوو  ذبووا ل    مشوواكاا  ليربيووا، برناجموواا 

 اانظما  اللي . م ارفهد بسب  مكافس  الفسا  وإعمال حقوق اإلنسان مو اجملتمو اللن و 
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  التحليل وا يتفتا ات -خامساا  
علرر  الرررأض القانررل إن المسررا  لرري آثررار يررل ية علرر  علرر  ا يررت يان اتمررق الألجي ررون  -129

نررري يألكرررن أن يرررؤ ض إلررر  حررردوق انتهاكرررات لحقررروق اإلنسررران إالتألتررر  بحقررروق اإلنسررران و 
يشكل انتهاكاا م اشرراا لهراو وأشراروا إلر  أن الألجألوعرات الألهألشرة معرضرة بو ري خرا   أو

آلثار المسا  الضارةو وأكدوا أن المسا  يقوم  درة الدول عل  حألاية التزاماتهرا الألتعلقرة 
هررراو وعلررر  ادخرررا التزامهرررا برررمن تتخرررذو بم  ررر  مرررا تسرررأل  بررري بحقرروق اإلنسررران والوفررراء ب

موار هررررا الألتاحررررةو مررررا يلررررزم مررررن خطرررروات لضررررألان التألترررر  المعلرررر  الترررردريج  بررررالحقوق 
ا  ت را ية وا  تألاعيررة والثقافيررةو وأكردوا كررذلك أن المسررا  يألكرن أن يررؤ ض إلرر  التألييررز 

  فحة المسا ووإل  انتهاك م دأ الألساواةو ولذاو فإن الدول ملزمة بألكا
علر  أهأليرة ات راع نهرئ  رانس علر  حقروق عل  ا يرت يان وشد  عد  من الألجي ين  -130

يكألرل ا تجراا السراند أن ورأوا أن من شمن ات اع هذا الرفهئ اإلنسان ف  مكافحة المسا و 
يأليرل إلر  التركيرز علر  الجران  وعلر  وهرو اتجراا أو التقليدض ف   هو  مكافحرة المسرا و 

الجفانيرة المر يرة وعلر   ألر  المسرا و وأشراروا إلر  أن الرفهئ القرانس علر  حقروق الألسرؤولية 
اإلنسرران يركررز فرر  الألقابررل علرر  ضررحايا المسررا  ومسررؤولية الدولررة عفرري وعلرر  مفرر  المسررا  

  ي ل ا نت افووإتاحة 
وو ي عد  من الألجي ين ا نت اا إلر  العال رة برين مكافحرة المسرا  وم را   حقروق  -131

عل  الدور ادياي  لحقوق اإلنسران فر  مفر  المسرا  ومكافحتريو  وشد وا أيضاا اإلنسانو 
وو ي الألجي ون ا نت اا عل  و ي الخ رو  إلر  حريرة التع يررو والحرق فر  الح رول علر  
الألعلومراتو وحريرة ويرانإل اإلعررالمو وحريرة التجألر  وتكرروين الجألعيراتو وحألايرة الضررحايا 

والعرراملين فرر  فشررطاء فرر  مجررال مكافحررة المسررا  والشررهو  والأل لغررين عررن الألخالمررات وال
أهأليررررة  والألرررردعين العررررامين والألحررررامين والقضرررراةو وأكرررردوا أيضرررراا ال ررررحافة ا يتق ررررانية 

أهأليرررة فضرررالا عرررن التثقيررربو بألرررا فررر  ذلرررك التثقيرررب بحقررروق اإلنسررران ومكافحرررة المسرررا و 
  التدريب لألف  المسا و

  تقالل القضاء وحيا اوعل  أهألية ايعل  ا يت يان وشد  الألجي ون  -132
وشد  الألجي ون أيضاا عل  أهألية صرون حقروق اإلنسران فر  إطرار  هرو  مكافحرة  -133

تعريب  رانس محد ة مرن  ررانس المسرا و مفهرا  ريألرة اإلثرراء غيرر  المسا و وذكروا صراحةا 
أيرررراليب التحررررض الخاصررررة والألالحقررررات واإل ررررراءات القضررررانية أشرررراروا إلرررر  الألشرررروعو و 
  وحقوق ادطراف الثالثةو وادصول الألسرو ةوايتر ا  

لعألرررل الرررذض تؤ يررري الألؤيسرررات الوطفيرررة لحقررروق علررر  اوت رررا ل الألجي رررون أمثلرررة  -134
اإلنسرران وتعاونهررا مرر  السررلطات الألعفيررة بألكافحررة المسررا و وأشرراروا إلرر  أن الألؤيسررات 

أنشررطة التوعيررة والتثقيررب عررن طريررق الوطفيررة لحقرروق اإلنسرران يألكررن أن تضررطل  برردور هررام 
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مررا تت عرري مررن إ ررراءات للفظررر فرر  الشرركاو  ومررا تجريرري مررن مررن خررالل والترردريبو وذلررك 
تحقيقرررات وتحلررريالتو ومرررا ت ديررري مرررن تعليقرررات علررر  مشررراري  القررروانين ومرررا تقترحررري مرررن 

  لقوانين الساريةولتعديالت 
 يرا الألعلومرات ويلإل عد  من الألجي ين الضروء علر  المرر  التر  تتيحهرا تكفولو  -135

وا ت رررا ت لتعزيرررز الشرررمافية والألسررراءلةو ومفررر  المسرررا  وكشرررميو والتحقيرررق فررر  حرررا ت 
  المسا و وحألاية الضحايا والشهو  والأل لغين عن الألخالماتو

بايتخدام مؤشرات لقياس اآلثار السل ية للمسا  عل  ا يت يان وأوص  الألجي ون  -136
  عل  التألت  بحقوق اإلنسانو

أ رج الألجي رررون فررر  تقييألررراتهس الذاتيرررة لتفميرررذ اتما يرررة ادمرررس الألتحررردة لألكافحرررة و  -13٧
  المسا  إحا ت تتعلق بمهألية حقوق اإلنسان ف  يياق طل ات تسليس الألطلوبين للعدالةو

ويررلإل الألجي ررون الضرروء أيضرراا علرر  مررا يتسررس برري المسررا  مررن طرراب  عررابر للحرردو   -13٨
 ة إلر  التعراون الردول  لألفر  المسرا  و ألعري وايرتر ا  الوطفية وما يترتب عل  ذلك من حا

  ادصول غير الألشروعةو
    


