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
ٌ
فرصة
ص ت عليها االتفاقية .وهي
كانت تستوفي المعايير التي ن َّ
ّ
للحث على تحسين تنفيذ المادة  ،9ولتحسين التعاون بين ال ُد ول،

والمجتمع المدنيّ  ،والمؤسسات التجار ّي ة.

الجدول الزمنيّ للم راجعة الخاص بالدول متوف ٌر في:
/unodc.org/unodc/en/corruption
implementation-review-mechanism.html
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الشراء العام يتطلب
معلوما ٍ
ت عا َّم ة

ويُق ّد ر اإلنفاق
العالميّ السنويّ على
المشتريات العا َّم ة
بما يلي:

9.5

تريليونات

دوالر
أمريكي

 25%من اإلنفاق
العالمي
الحكومي
ّ
ّ
وحوالي 20%
من إجمالي الناتج
المح لّ ي العالمي.

ويُق ّد ر أن  10-25٪من
ميزانيات المشتريات في
جميع أنحاء العالم
يضيع على االحتيال أو
الفساد؛ ويعني هذا خسارة
مليا را ٍ
ت كل عام.

ما أهم ّي ة
المعلومات
المتعلقة
بالمشتريات
العا َّم ة؟

ِم ن ال ُم فترض أن تو ّف ر المشتريات العا َّم ة احتياجات المواطنين،
وبالتالي يجب أن تخضع للمساءلة أمام الجمهور .إنَّ الوصول إلى
المساءلة.
المعلومات هو مفتاح هذه
َ
ويتيح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشتريات العا َّم ة للمجتمع
مؤث رة على ال ُن ُ
المدنيّ أن يكون بمثابة رقابة ّ
ظ م الحكوم َّي ة ،وأن يُق ّد م
توصيا ٍ
ت من أجل التغيير ،وأن يجلب هذا المجال الحاسم حيث يلتقي
القطاعان العام والخاص تحت رقابة عا َّم ة أفضل.

i
كيفية تحسين عملية الشراء من خالل المعلومات والمشاركة
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 1المشتريات العمومية اإللكترونية
تستخدم المشتريات العمومية اإللكترونية تقنيات
المعلومات واالتصاالت لتيسير عمل ّي ة الش راء،
وإتاحة المعلومات المتاحة للجمهور بشأن تقديم
العطاءات ،والوثائق ،والق رارات ،والعقود .ووف ًق ا
للبنك الدوليّ  ،اعتمدت أغلب ّي ٌة كبيرةٌ من ال ُد ول ُن ُ
ظم
المشتريات اإللكترون ّي ة .يُشجّ ع ق رار مؤتمر ال ُد ول
صا ٍ
ت إلكترون ّي ة
رقم  7/6األط راف على إنشاء من َّ
لتوزيع المعلومات المتع لّ قة بالمشتريات العا َّم ة
وتقديم العطاءات .ومع ذلك ،تختلف عمل ّي ة التنفيذ:
• 122دولة تقوم بنشر إعالنات اإلرساء
عبر اإلنترنت
• 74دولة تقوم بنشر خطط الش راء عبر اإلنترنت
• 97دولة تقوم بنشر وثائق تقديم العطاءات
• 102دولة تقوم بنشر ق رارات االستئناف ،و 86دولة
تقوم بنشرها إلكترون ًي ا

 2سجالت الملك ّي ة النفع ّي ة

إنَّ تو ّف ر المعلومات العا َّم ة حول المالكين الحقيقيين
من المتعاقدين والمتعاقدين الخارجيين يقوم بعرقلة
إساءة استخدام عمل ّي ات المشتريات العا َّم ة لتحقيق
ص ة .ويتيح تسجيل الملك ّي ة النفع ّي ة
مكاسب خا َّ
الفرص َة للسلطات والمجتمع المدني لممارسة رَقابة
أفضل ومنع الفساد الذي ينشأ عن استخدام الشركات
الوهم ّي ة وردعه.

 3مواثيق النزاهة
إنَّ مواثيق الن زاھة ھي اتفاق ّی ات بین ھیئ ٍة حکومی ٍة
ُت علن عن مناقصة وبين الشركات التي تق ّد م لها
العطاء بأنھا ستمتنع عن الممارسات الفاسدة طوال
فترة العقد .وتشتمل هذه المواثيق على الت زاما ٍ
ت
مح ّد د ٍة للحفاظ على الشفافية ومنع الفساد ،والتي
تكون أعمق من الشروط المعتادة لقوانين المشتريات
مستقل ،يُدار عاد ًة بواسطة
العا َّم ة .ويقوم نظام رص ٍد
ٍ
منظم ٍة من منظمات المجتمع المدنيّ  ،باإلش راف
على العمل ّي ة.

 4التعاقد المفتوح

ً
وسيلة جديد ًة لتحويل المشتريات
يُع ّد التعاقد المفتوح
العا َّم ة من خالل تحسين البيانات ،والتحليل،
والمشاركة مع الشركات والمجتمع المدنيّ .
ويتضمن ذلك:
•اإلفصاح عن البيانات والوثائق المتعلقة بتخطيط
العقود العا َّم ة ،وش رائها ،وإدارتها؛
•واالنخ راط مع مستخدمي المعلومات العموميين
والتجاريين ،والتصرّف ِح يال المالحظات المتلقاة.

 5الرصد االجتماعي
ويشتمل الرصد االجتماعي على بدء رصد المجتمع
المدنيّ لعمل ّي ة المشتريات العا َّم ة من مرحل ٍة مبكرّة
ج ًدا وح ّت ى تنفيذ العقد .وهذا يزيد من فعالية عمل ّي ة
المشتريات ومساءلتها ،وبالتالي ّ
يعزز الثقة في
المؤسسات الحكوم ّي ة.

العالمي
اتفاق ّي ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( — )UNCACالمعيار
ّ
تقتضي المادة  9من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تقوم جميع ال ُد ول األط راف
البالغ عددها  183دولة بوضع ُن ُ
ظ ٍم للمشتريات العا َّم ة تتسم بالشفافية ،والقدرة
التنافس ّي ة ،والموضوع ّي ة عند منح العقود .كما يجب على الحكومات نشر معلوما ٍ
ت عا َّم ٍة
حول إج راءاتها ،ومناقصاتها المع لّ قة ،وعقودها الممنوحة.

