مراجعة اتفاق ّي ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد
2015-2020
في الوقت الحالي ،يتم إج راء دورة الم راجعة الثانية لتطبيق الدول
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد .في السنوات الخمس المقبلة،
ستقوم جميع الدول بإج راء م راجعة داخل ّي ة وم راجعة األق ران بشأن
إطا راتها وإج راءاتها القانون ّي ة المتعلقة بمنع الفساد لمعرفة ما إذا
ص ت عليها االتفاقية .وهي فرصة
كانت تستوفي المعايير التي ن َّ
المعلومات.
إلى
الوصول
بشأن
مه َّم ة لتحسين ممارسة الدول
ائتالف المجتمع المدني الخاص باتفاق ّي ة
الجدول الزمنيّ للم راجعة الخاص بالدول متوف ٌر في:
/unodc.org/unodc/en/corruption
implementation-review-mechanism.html
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مكافحة الفساد من خالل
الوصول إلى المعلومات

يُع ّد الوصول إلى المعلومات أدا ًة رئيس ّي ة في
مكافحة الفساد.
حيث إ َّن ه يزي ُد
من المحاسبة
والشفافية ،ويسمح
بتحديد ممارسات
الفساد وكشفها.

تسمح المعلومات للجمهور بالمشاركة
في التدقيق في األنشطة الحكوم يّة ،وأن
يكون لديهم ّ
حق إبداء ال رأي في وضع
السياسات والقوانين ،ورصد إنفاذها.

اتفاق ّي ة األمم
المتحدة
لمكافحة الفساد
()UNCAC

ُت طالب اتفاق ّي ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ال ُد ول بإتاحة
المعلومات حول أنشطتها ،وبالتواصل مع المجتمع المدنيّ؛ باعتبار
ذلك عنصرًا أساس ًي ا في مكافحة الفساد.
المادّ ة 10
ُت طالب ال ُد ول باتخاذ تدابير لتعزيز شفاف ّي ة إدارتها العا َّم ة؛ ويتضمن
ذلك اعتماد إج راءا ٍ
ت تي ّس ر للجمهور الوصول إلى المعلومات
حول “كيفية تنظيم إدارتها العموم ّي ة ،وتشغيلها ،وعمل ّي ات صنع
الق رار فيها ”.يجب على الدول أي ً
ض ا نشر معلوما ٍ
ت حول الفساد في
اإلدارة العا َّم ة.
المادّ ة 13
إل زام الدول بضمان مشاركة الجمهور وذلك من خالل “احت رام،
وتعزيز ،وحماية حر ّي ة البحث عن المعلومات المتع لّ قة بالفساد،
وتل ّق يها ،وتعميمهاّ ،
وبث ها ” ،و“ضمان تي ّس ر حصول الناس فعل ًي ا على
المعلومات”.

تتضمن االتفاق ّي ة مجموعة من االلتزامات
األخرى المتعلقة بالحصول على المعلومات.
يجب على الدول:
•نشر معلومات عن تمويل
المرشحين للمناصب العامة
المنتخبة واألح زاب السياس َّي ة
(المادة )7
•إلزام الموظفين العموميين
بإعالن أنشطتهم الخارجية،
وتوظيفهم ،واستثما راتهم،
وأصولهم ،والهدايا والم زايا
ذات القيمة العالية التي
قد ين ُج م عنها تضارب في
المصالح (المادة )8

•ضمان التوزيع العام
للمعلومات المتعلقة بإج راءات
ص ة به،
الش راء والعقود الخا ّ
والمعلومات المتعلقة بالدعوات
إلى المشاركة في المناقصات،
والمعلومات المتعلقة بمنح
العقود (المادة )9
•تعزيز الشفافية والمساءلة في
إدارة الشؤون المال ّي ة العا َّم ة بما
في ذلك “اإلبالغ عن اإلي رادات
والنفقات في الوقت المناسب”
(المادة )9

إنَّ اتفاقية األمم المتح ّدة
لمكافحة الفساد ليست هي
الوحيدة التي تجعل من الوصول
إلى المعلومات نقطة مركزية
في لوائح مكافحة الفساد .حيث
إنَّ اتفاق ّي ات مكافحة الفساد
في قارة أمريكا ،وأفريقيا،
ُ
والشرق األوسط ُت طالب ال د ول
أي ً
ض ا باعتماد تدابير الشفافية.
في عام  ،2015قامت األمم
المتحدة بتضمين الوصول
إلى المعلومات كهد ٍ
ف من
أهداف التنمية ال ُم ستدامة،
وذلك إلدراكها أهم ّي ة ذلك األمر
وسائل
لمكافحة الفقر ،بجملة
ٍ
منها القضاء على الفساد.
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العملي
التطبيق
ّ
للشفافية

4

إنَّ شروط أحكام الوصول إلى المعلومات في اتفاق ّي ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ُت لزم ال ُد ول بتنفيذ التغيي رات
على المستوى الوطني .ويتطلب ذلك:

 1قوانين الوصول إلى المعلومات
ص ة بالوصول إلى المعلومات
إنَّ القوانين الوطن ّي ة الخا َّ
ُت تيح للمواطنين ،والمجتمع المدنيّ ،وآخرين المطالبة
بمعلوما ٍ
ت حول ق رارات الهيئات العا َّم ة .وقد اعتمدت
قُ رابة  120دولة قوانين أو سياسا ٍ
ت وطن ّي ة ُت لزم الهيئات
العا َّم ة بنشر معلوما ٍ
بشكل استباقيّ،
ت حول أنشطتها
ٍ
و ُت لزمها أي ً
ض ا باالستجابة إلى طلبات الوصول إلى
المعلومات في الوقت المناسب.

 2البيانات المفتوحة
إنَّ البيانات المفتوحة ،التي يمكن استخدامها ،أو إعادة
شخص
استخدامها ،أو إعادة توزيعها بواسطة أي
ٍ
تحليل أسهل لمجموع ٍة كبير ٍة
بحر ّي ةُ ،ت س ِّه ل إج راء
ٍ
من البيانات المتعلقة باإلنفاق الحكوميّ ،وهي مه َّم ة
لتحديد الفساد .ومنذ عام  ،2016قامت  128دولة
بتوفير مجموعا ٍ
ت من البيانات حول اإلنفاق الحكوميّ
بشكل
صيغ مقروءة آل ًّي ا .ولكن البيانات المفتوحة
في
ٍ
ٍ
كامل أم ٌر غير شائع .إنَّ البيانات كثيرًا ما يصعب
ٍ
العثور عليها عبر اإلنترنت ،وال يمكن استخدامها
بسهولة ،وال يمكن الحصول عليها ّإل بترخيص حسب
مؤشر البيانات المفتوحة العالمي (Global open
.)data index

 3سجالت الملك ّي ة النفع ّي ة

عاد ًة ما ُت ستخدم الشركات الوهم ّي ة واألمانات
السر ّي ة المجهولة إلخفاء الفساد ،واالحتيال ،وغسيل
األموال .تقوم العديد من ال ُد ول اآلن بجمع معلوما ٍ
ت
حول المالكين الحقيقيين ،كما التزمت بإتاحة تلك
المعلومات للجمهور.

 4قوانين اإلفصاح المالي واإلفصاح عن
المكاسب
إنَّ نشر الموارد المال ّي ة للموظفين العموميين للتدقيق
العام يعرقل الفساد ويح ّس ن الثقة العا َّم ة في الحكومة.
ووف ًق ا للبنك الدوليّ  ،تمتلك أكثر من  160دولة
قوانين ُت لزم الموظفين العموميين باإلفصاح عن
أصولهم المال ّي ة ،ومسؤولياتهم ،ومصالحهم .ويشمل
َ
المنتخ بين ،ووزراء الحكومات،
ذلك المسؤولين
والقضاة .ومع ذلك ،فإن  55%من ال ُد ول فقط تقوم
بشكل جزئي أو ك لّ ي.
بإج راء ذلك اإلفصاح العام
ٍ

