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َّ
المؤقت*
البند  4من جدول األعمال

حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

تنفيذ الفصل الثاني (التدابير الوقائية) من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،
على الصعيد اإلقليمي
تقرير من إعداد األمانة
ملخص

هذا التقرير مكمل للتقرير المواض ـ ـ ــينف عن لنصيذ الصن ـ ـ ــل ال انف االتدامير الوقاةياأل من الصاديا األمم المتحدة

لمكافحا الصسـ ـ ـ ــا اCAC/COSP/IRG/2022/3أل .ويقدم هذا التقرير لمحا عاما عن لنصيذ األحكام المتنلقا مهيئات

مكافحا الصسـ ـ ـ ـ ـ ــا الوقاةيا والبرامو الت ييييا والتدطيبيا فف القلاق النام االصقرة  2من الما ة  6والصقرة  1من الما ة  7من
االلصادياأل ،والمش ـ ـ ــتريات النموميا ومتللدات التدطيف للمومصين المس ـ ـ ــؤولين عنها االصقرة  1من الما ة  9من االلصادياأل،

وأنشـ ـ ـ ـ ـ ــلا التوثيا وارامو ل ييل الةمهوط االصقرة  1من الما ة  13من االلصادياأل ،واسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات

وااللن ــاالت ايما يتنل باإلفن ــان عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما الماليا االصقرة  5من الما ة  ،8والصقرلان  5و6

من المــا ة  52من االلصــاديــاأل والمش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريــات النموميــا االصقرة  1من المــا ة  9من االلصــاديــاأل ،من جــانــف المةموعــات
اإلقليميا للدول األطراف قيد االستنراض فف الدوطة ال انيا آلليا استنراض لنصيذ االلصاديا.

__________
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أول -مقدمة التقرير ونطاقه وهيكله
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وفقاً للصقرلين  35و 44من اإلطاط المرجنف آلليا اس ــتنراض لنصيذ الصاديا األمم المتحدة لمكافحا الصس ــا ،

يتض ـ ـ ــمن هذا التقرير منلومات لمميليا ،مرلدا حس ـ ـ ــف المناط الةرراايا ،للتقرير المواض ـ ـ ــينف عن لنصيذ الصن ـ ـ ــل

ال ــانف االتــدامير الوقــاةيــاأل من االلصــاديــا اCAC/COSP/IRG/2022/3أل .ويقـ مـدم هــذا التقرير لمحــا عــامــا عن
التةاطب الناجحا والمماطســات الةيدة والتحدتات والمظحظات ايما يتنل متنصيذ الصقرة  2من الما ة 6؛ والصقرة  1من

المـا ة 7؛ والصقرة  5من المـا ة 8؛ والصقرة  1من المـا ة 9؛ والصقرة  1من المـا ة 13؛ والصقرلين  5و 6من المـا ة ،52

من االلصادياا1أل .ويستند التقرير إلى المنلومات الواط ة فف الخظصات الواايا النهاةيا ولقاطير االستنراضات القلريا
بشـ ـ ــتن االسـ ـ ــتن ارضـ ـ ــات الدال عد ها  58اسـ ـ ــتن ارضـ ـ ــا التف أنةزت حتى  28شـ ـ ــداي/فبراير  ،2022بما فيها 19

اس ـ ـ ـ ــتن ارض ـ ـ ـ ــا أنةزت لمةموعا الدول األفريييا ،و 17لمةموعا ول آس ـ ـ ـ ــيا والمحي الها  ،و 10لمةموعا ول

أوطواا الررايا و ول أخرى ،و 6لمةموعا ول أوطواا الش ـ ـ ـ ـ ــرديا ،و 6لمةموعا ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر

المــاطيبفا2أل .وال تقن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من هــذا التقرير أن تكون ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامظ مــل تحــاول لقــدتم ملخص للمنلومــات المتــاحــا فف
االستنراضات القلريا التف أنةزت فف إطاط وطة االستنراض ال انيا.
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واختير موضـ ــوعان من التقرير المواضـ ــينف لتناولهما بمزيد من التحليل على أسـ ــام إقليمف ،وهما

لنزيز التنليم والت ــدطي ــف والتوثي ــا االصقرة  2من الم ــا ة 6؛ والصقرة  1من الم ــا ة 7؛ والصقرة  1من الم ــا ة 9؛

والصقرة  1من الما ة  ،13من االلصادياأل ،واســتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنــاالت ايما يتنل باإلفنــان

عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما الماليا والمشـ ــتريات النموميا االصقرة  5من الما ة 8؛ والصقرة  1من الما ة
9؛ والصقرلان  5و 6من الما ة  ،52من االلصادياأل.
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وقد س ـ ـل الض ـ ــوا على هذ المواض ـ ــي أتض ـ ــا فف اإلعظن الس ـ ــياس ـ ــف الذ اعتمدله الةم يا الناما فف

وطلهـا االس ـ ـ ـ ـ ـ ــت نـاةيـا من أجل مكـافحـا الصس ـ ـ ـ ـ ـ ــا المنقو ة فف حزيران/يونيـه  ،2021وفف عدة ق ارطات لمؤلمر الدول

األطراف فف االلصـاديـاا3أل .وعلى وجـه الخن ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،طلـف المؤلمر إلى الـدول األطراف ،فف قراط  10/6المننون

لنزن ولنمصذ أنشــلا لنليميا وارامو لدطيف مهنيا بشــتن من الصســا ،
"التنليم والتدطيف فف ســيام مكافحا الصســا " ،أن م
وفقاً لتش ـرينالها الوطنيا ،وأمرن المؤلمر ،فف قراط  8/9المننون "لنزيز التنليم والتوثيا والتدطيف فف مةال مكافحا
الصسا " ،الدوط األساسف للتنليم فف مكافحا الصسا والوميصا الوقاةيا للتوثيا والتنليم والتدطيف فف لنصيذ االلصاديا.
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كمــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا فف عــد من ق ارطات المؤلمر على أهميــا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام لمنولوجيــات المنلومــات

وااللنـ ـ ــاالتا4أل .ومؤخرا ،شـ ـ ــة المؤلمر الدول األطراف ،فف قراط  3/9المننون "متابنا إعظن أمومبف بشـ ـ ــتن

لنزيز التناون مين األجهزة النليا للرقابا الماليا والمحاسـ ـ ــدا وهيئات مكافحا الصسـ ـ ــا على من الصسـ ـ ــا ومكافحته
بمزيد من الصناليا ،واس ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ـ ــاالت فف هذا الن ـ ـ ــد " ،على االس ـ ـ ـتصا ة من للك

التمنولوجيات فف لوثيا الةمهوط ولش ـ ــةي الش ـ ــصاايا و مظ النام فف مةاالت م ل المش ـ ــتريات النموميا و اطة

األموال النموميا واإلفنان عن الموجو ات والمنالح.

__________
ا1أل الساقا م نتاةو مناقشات فري استنراض التنصيذ ،لوقف حةف أسماا البلدان فف التقاطير المواضي يا والتقاطير المتنلقا بالتنصيذ على
المستوى اإلقليمف .ولذلك أشير باالسم فف جمي أجزاا التقرير إلى البلدان التف استخدمت كتم لا لوضيحيا للمماطسات الةيدة.

ا2أل لستند ا لبيانات الواط ة فف هذا التقرير إلى الخظصات الواايا التف أنةزت حتى  16آذاط/ماطم .2022
ا3أل انظر ق ارطات المؤلمر  2/3و 3/4و 4/5و 5/5و 5/6و 6/6و 2/7و 6/7و 8/7و 5/8و 8/8و 13/8و 4/9و.6/9
ا4أل انظر قراط المؤلمر  6/7و.6/8
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ثانيا -تنفيذ أحكام مختارة من الفصل الثاني (التدابير الوقائية) من التفاقية
ألف -تعزيز التعليم والتوعية والتدريب في مجال مكافحة الفساد (الفقرة  2من المادة 6؛ والفقرة 1
من المادة 7؛ والفقرة  1من المادة 9؛ والفقرة  1من المادة  ،13من التفاقية)
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لقضـ ـ ــف الصقرة  2من الما ة  6من االلصاديا بتن لزو الدول األطراف مومصف هيئات مكافحا الصسـ ـ ــا الوقاةيا

بما قد تحتاجون إليه من لدطيف لظض ـ ــلظق موماةصهم .وااإلض ـ ــافا إلى ذلك ،يندرف للدول األطراف ،بموجف الصقرة 1

من الما ة  ،7أن لسـنى إلى اعتما ولرسـيو ولدثيم نظم لتسـم ،فف جملا أموط ،بتنها لشـة على وضـ مرامو لنليميا

ولدطيبيا لتمكين المسـ ــتخدمين المدنيين من األ اا النـ ــحيح والمشـ ـ مـرف والسـ ــليم للوماةف النموميا ،ولوفر لهم التدطيف
المتخن ــص من أجل إذكاا وعيهم بمخاطر الصس ــا المظنما أل اا وماةصهم .وفض ــظ عن ذلك ،يندرف للدول األطراف
أن لنشـ ـ ـ نظم اش ـ ــتراا ش ـ ــصافا وموض ـ ــوثيا لتناول ،فف جملا أموط ،االحتياجات التدطيبيا لمومصف المش ـ ــتريات ،على
النحو المننـ ـ ـ ــور عليه فف الصقرة  1من الما ة  .9وعظوة على ذلك ،يندرف للدول األطراف أن لتخذ لدامير مناسـ ـ ـ ــدا

لتشــةي األف ار والةماعات ممن ال ينتمون إلى القلاق النام على المشــاطكا النشــلا فف من الصســا ومحاطاته ،بما فف
ذلك من خظل أنشلا إذكاا الوعف وارامو ل ييل النام ،وفقا للصقرة  1من الما ة .13
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ويركز التحليل الواط فف هذا التقرير على التوص ــيات التف لتن ــل مداشـ ـرة متنزيز الت ييل والتوثيا والتدطيف

فف مةال مكافحا الصس ــا  .واناا على ذلك ،ال لش ــمل المماطس ــات الةيدة التف لم لحديدها س ــوى المماطس ــات المتن ــلا

متنصيذ البرامو التدطيبيا المتخننا فف مةال مكافحا الصسا للمومصين النموميين ،وأنشلا التوثيا ،ول ييل الةمهوط.
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وايما يتنل بالبيانات التةمي يا عن األحكام التف يتناولها هذا القس ـ ـ ــم بالتحليل ،ص ـ ـ ــدط أكبر عد من

التوص ــيات اومةموعها  42لوص ــياأل بش ــتن الصقرة  1من الما ة  7من االلصاديا .وقد للقت غالبيا الدول األطراف

ا 35ولا من أصـل 58أل لوصـيات بشـتن هذا الحكم .وايما يتنل بالصقرة  2من الما ة  6من االلصاديا ،صـدط ما
مةموعه  14لوصيا .وفضظ عن ذلك ،للقت  12ولا طرفا لوصيات بشتن الصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا.
وأمهر التحليل أن  10من الدول األطراف ال 12التف للقت لوصـ ـ ــيات بشـ ـ ــتن الصقرة  1من الما ة  9للقت أتضـ ـ ــا

لوصـ ــيات بشـ ــتن الصقرة  2من الما ة  6أو الصقرة  1من الما ة  ،7بما تشـ ــير إلى وجو صـ ــلا مين أحكام االلصاديا

المتنلقا متدطيف مختلف فئات المومصين النموميين.
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وصـدط ما مةموعه  13لوصـيا بشـتن التوثيا والت ييل ايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  .13وقد تص مسـر

اللاب الواس ـ ـ للتدامير التف تمكن للدول األطراف لنصيذها لظمت ال لذلك الحكم قلا عد التوص ـ ــيات المتنلقا به.

وقد استبين بشتنه عد كبير من المماطسات الةيدة مقاطنا بالموا األخرى التف جرى لحليلها.
-9

ولقدم الةداول واألشكال التاليا لمحا عاما عن البيانات المذكوطة أعظ .

الةدول 1

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرة  2من المادة  ،6حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف َّ
للقت إجمالف عد التوصيات
عد الدول التف
أنةزت استنراضالها لوصيات ذات صلا ذات النلا المتلقاة

V.22-01818

النسدا المئويا للدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

مةموعا الدول األفريييا

19

7

7

37

مةموعا ول آسيا والمحي الها

17

3

3

18

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

2

2

33

مةموعا ول أمريكا الظلينيا ومنلقا
الدحر الماطيبف

6

1

1

17

مةموعا ول أوطواا الررايا و ول
أخرى

10

1

1

10
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الشكل األول

النسبة المئوية للدول ،حسب المجموعة اإلقليمية ،التي تلقت توصيات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ

الفقرة  2من المادة 6
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الةدول 2

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرة  1من المادة  ،7حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف َّ
للقت
عد الدول التف
أنةزت استنراضالها لوصيات ذات صلا

إجمالف عد التوصيات
ذات النلا المتلقاة

النسدا المئويا للدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

مةموعا الدول األفريييا

19

11

13

58

مةموعا ول آسيا والمحي الها

17

15

17

88

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

2

3

33

مةموعا ول أمريكا الظلينيا ومنلقا

6

5

5

83

مةموعا ول أوطواا الررايا و ول
أخرى

10

2

4

20

الدحر الماطيبف

الشكل ال انف

النسبة المئوية للدول ،حسب المجموعة اإلقليمية ،التي تلقت توصيات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 1

من المادة 7

بالنسبة المئوية
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الةدول 3

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرة  1من المادة  ،9حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف أنةزت
استنراضالها

عد الدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

إجمالف عد التوصيات
ذات النلا المتلقاة

النسدا المئويا للدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

مةموعا الدول األفريييا

19

6

6

32

مةموعا ول آسيا والمحي

17

5

5

29

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

1

1

17

مةموعا ول أمريكا
الظلينيا ومنلقا الدحر

6

0

0

0

الها

الماطيبف

مةموعا ول أوطواا الررايا
و ول أخرى

0

10

0

0

الشكل ال الث

النسبة المئوية للدول ،حسب المجموعة اإلقليمية ،التي تلقت توصيات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 1

من المادة 9

35
30
20
15
10

بالنسبة المئوية

25

5
ofمجموعة
مجموعة
مجموعة
مجموعة
Group
Group
of AsiaGroup
of
مجموعةGroup
of Latin
Group
of
 Statesاألفريقية
الدول
والمحيط
الشرقية دول
 Americanدول أوروبا
andأمريكا الالتينية
الغربية دول
دول أوروبا
African
آسياPacific
States
Eastern
Western
الكاريبي European States
Caribbean
and
الهادئ
 Europeanومنطقة البحر
ودول أخرى
States
other States

0

Percentage
of States
received
relevant
توصيات ذات الصلة
 perتلقت
 groupالتي
thatالمجموعة
حسب
المئوية للدول
recommendationsالنسبة

الةدول 4

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرة  1من المادة  ،13حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف عد الدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا
أنةزت
استنراضالها
مةموعا الدول األفريييا

19

4

4

21

مةموعا ول آسيا والمحي الها

17

7

7

41

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

2

2

33

مةموعا ول أمريكا الظلينيا ومنلقا

6

0

0

0

مةموعا ول أوطواا الررايا و ول
أخرى

10

0

0

0

الدحر الماطيبف
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النسدا المئويا للدول التف َّ
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لوصيات ذات صلا
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الشكل الراب

النسبة المئوية للدول ،حسب المجموعة اإلقليمية ،التي تلقت توصيات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ

الفقرة  1من المادة 13

other States

States

States

-10

بالنسبة المئوية

مجموعة
Group
of

مجموعةGroup
of Latin

مجموعة
Group
of

الشرقية
 Americanدول أوروبا
أمريكا الالتينية
الغربية دول
دول أوروبا
Eastern
and
Western
European
Caribbean
and
الكاريبي
Europeanومنطقة البحر
ودول أخرى

مجموعة
Group
of Asia-

ofمجموعة
Group

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

 Statesاألفريقية
الدول
والمحيط
دول
African
آسياPacific
States
الهادئ

وحد ت ثظث مماطسـ ـ ـ ـ ــات جيدة ايما يتنل بالصقرة  2من الما ة  6ااثنتان فف مةموعا الدول األفريييا

وواحـدة فف مةموعـا ول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا والمحي الهـا أل؛ وحـد ت أطا ايمـا يتنل بـالصقرة  1من المـا ة  7اثظث فف

مةموعا الدول األفريييا وواحدة فف مةموعا ول آسـ ــيا والمحي الها أل؛ وسـ ــد بشـ ــتن الصقرة  1من الما ة 13
اثظث فف مةموعــا الــدول األفريييــا ،واثنتــان فف مةموعــا ول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــا والمحي الهــا  ،وواحــدة فف كــل من

مةموعا ول أوطواا الشـ ــرديا ومةموعا ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر الماطيبفأل .ولم تحد المسـ ــتنرضـ ــون
أ مماطسـ ـ ــات جيدة ايما يتنل بالتدطيف المتخنـ ـ ــص للمومصين المسـ ـ ــؤولين عن المشـ ـ ــتريات النموميا بموجف

الصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا.
مجموعة الدول األفريقية
-11

للقت  7من الدول األفريييا ال 19المشــمولا مهذا التقرير لوصــيات بشــتن الصقرة  2من الما ة  6من االلصاديا

ايما يتنل بالحاجا إلى أنش ـ ـ ـ ـ ــلا التدطيف واناا القدطات لمف يتمكن مومصو هيئات مكافحا الصس ـ ـ ـ ـ ــا الوقاةيا من أ اا

وماةصهم بصناليا .ومن مين للك الدول ،للقت اثنتان لوص ــيات بمواص ــلا االس ــت ماط فف التدطيف واناا القدطات ،بما فف

ذلك من خظل التناون الدولف وارامو التدا ل وجراا لقييم مقاطن للمماطسات الةيدة م البلدان األخرى.
-12

واعتبر الخبراا المسـ ـ ـ ـ ـ ــتنرضـ ـ ـ ـ ـ ــون التدطيف والدعم المقدَّمين للمهنيين المماطسـ ـ ـ ـ ـ ــين وللمومصين المننيين

باألخظديات فف جنوب أفريييا مماطسـ ــا جيدة .ومن المماطسـ ــات الةيدة األخرى التف حد ت ايما يتنل بالصقرة 2

من الما ة  6إنشاا إ اطة الت ييل المةتمنف التابنا لمكتف من الصسا ومكافحته فف جمهوطيا لنزانيا المتحدة.
-13

وايمـا يتنل بـالصقرة  1من المـا ة  7من االلصـاديـا ،للقـت غـالبيـا الـدول األفريييـا ا 11من أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 19أل

المش ــمولا مهذا ال تقرير لوص ــيات .وكانت اثنتا عش ـرة لوص ــيا من التوص ــيات الن ــا طة لتلك الدول لتنل بالحاجا
إلى اعتما أو لنزيز إجرااات التدطيف المتخنـص للمومصين النموميين فف مةال مكافحا الصسـا  .ولناولت أطا

لوصـ ــيات على وجه التحديد الحاجا إلى لوفير التدطيف المناسـ ــف لذف ار الذين تشـ ــرلون مناصـ ــف لنتبر عرضـ ــا

للصسا  .و ضافا إلى ذلك ،للقت ثظث ول لوصيات متوفير التدطيف المستمر للمومصين النموميين بشتن مخاطر

الصسا المظنما أل اا واجدالهم .وكانت إحدى الدول لصتقر إلى التدطيف بشتن لضاطب المنالح ،وأوصى الخبراا
المستنرضون متوسي نلام التدطيف المتخنص فف مةال مكافحا الصسا ليشمل ذلك الموضوق.
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-14

ومن حيث المماطسـ ــات الةيدة ،أثنى المسـ ــتنرضـ ــون على مرامو التدطيف المتخنـ ــص بشـ ــتن الشـ ــصاايا

-15

وايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا ،أوصـ ــى الخبراا المسـ ــتنرضـ ــون بتن لسـ ــتحدث سـ ــت ول أو

ومن الصسا التف لقدمها الةزاةر وجنوب أفريييا ونمدامو بانتظام للناملين فف الخدما المدنيا.

لح مسـ ـن مرامو لتلبيا االحتياجات التدطيبيا لمومصف المشـ ــتريات .وفف بن ،الحاالت ،لم لنـ ــدط لوصـ ــيات بشـ ــتن لدطيف

المومصين المســؤولين عن المشــتريات النموميا ألن المســتنرضــين طكزوا على جوانف أخرى من ذلك الحكم .وفف حاالت

أخرى ،صـ ــدطت لوصـ ــيات أعم .فنلى سـ ــبيل الم ال ،وجد المسـ ــتنرضـ ــون أنه ،من مين لحدتات أخرى ،لم لمن لوجد فف
ولتين إجرااات طاسخا لتدطيف مومصف المشتريات .وصدطت لوصيات واسنا لتنزيز فناليا نظم المشتريات.

-16

وايمـا يتنل بـالتـدامير الراميـا إلى لنزيز أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـا التوثيـا وارامو ل ييل الةمهوط عمظ بـالصقرة  1من

الما ة  13من االلصاديا ،للقت أطا

ول أفريييا لوص ـ ـ ـ ــيات بش ـ ـ ـ ــتن ذلك الحكم .وأش ـ ـ ـ ــاطت غالبيا الدول فف هذ

المةموعا اإلقليميا إلى أنها لقدم للةمهوط مةموعا من مرامو الت ييل وحمظت التوثيا .ميد أن المس ـ ــتنرض ـ ــين

الحظوا وجو جوانف قنـ ــوط فف نلام للك التدامير .وفف هذا النـ ــد  ،صـ ــدطت لوصـ ــيات "ناعما" ،م ل لنزيز

المش ـ ـ ــاطكا النش ـ ـ ــلا لذف ار والةماعات من غير المنتمين للقلاق النام ولوس ـ ـ ــي نلام حمظت التوثيا بمكافحا
الصسـ ـ ــا  .وعظوة على ذلك ،صـ ـ ــدطت لوصـ ـ ــيا للحث على إنشـ ـ ــاا مرامو لنليميا فف المداطم والةامنات بشـ ـ ــتن

مكافحا الصسا  ،لدولا واحدة أعرات عن اهتمامها مهذ البرامو.
-17

وح ـد ت فف مةموعــا الــدول األفريييــا ثظث ممــاطسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جيــدة لتنل بــالصقرة  1من المــا ة  13من

االلصاديا .وأثنى الخبراا المسـتنرضـون على الةهو التف لبذلها مونامبي إلنشـاا مراكز لمكافحا الصسـا  ،و طظم
مس ــابقات طظميا ،ولوفير التدطيف على مكافحا الصس ــا للمنلمين فف المداطم المحليا .وأثنف أتض ــا على وضـ ـ

منهةيا لييام الصسا فف منر ،و طظم حملا "ال لدف طشوة" فف سيراليون.
مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
-18

من مين ول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا والمحي الهـا

ال 17التف لنـاولهـا هـذا التقرير بـالتحليـل ،قـدمـت  6ول منلومـات

عن التدطيف المتخن ـ ـ ـ ـ ــص لمومصف هيئات مكافحا الصس ـ ـ ـ ـ ــا الوقاةيا االصقرة  2من الما ة 6أل .وللقت ثظث ول
لوصـ ـ ــيات لرمف إلى لنزيز اسـ ـ ــتقظل وفناليا هيئات مكافحا الصسـ ـ ــا الوقاةيا فيها ،بما فف ذلك من خظل لوفير

المواط الما تا الماايا والتدطيف المتخنص للمومصين.
-19

وخلص الخبراا المس ـ ــتنرض ـ ــون إلى أن مختلف أش ـ ــكال التدطيف المهنف والمتخن ـ ــص المس ـ ــتمر الذ

لقدمه المملما النرايا الس ـ ـ ــنو تا لمكافحا الصس ـ ـ ــا ولنزيز النزاها لش ـ ـ ــكل مماطس ـ ـ ــات جيدة فف لنصيذ الصقرة  2من

الما ة  6من االلصاديا.
-20

وايمـا يتنل بـالتـدامير الراميـا إلى لنزيز الت ييل والبرامو التـدطيبيـا والوعف بمخـاطر الصس ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـدى المومصين

النموميين ،للقت  15ولا من ول آســيا والمحي الها

المشــمولا مهذا التقرير لوصــيات بشــتن الصقرة  1من الما ة 7

من االلصـاديـا .وكـانـت غـالبيـا التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات َّ
مركزة على الحـاجـا إلى اعتمـا إجرااات الختيـاط األف ار ولـدطيبهم لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرـل
الوماةف الناما التف لنتبر عرض ـ ــا للصس ـ ــا بن ـ ــصا خاص ـ ــا .والح الخبراا المس ـ ــتنرض ـ ــون أن هذ اإلجرااات غاةدا

فف  12ولا .وأفا ت إحدى الدول بتن مؤس ـ ـس ـ ــات عاما مختلصا لديها لقدم مرامو لدطيبيا للناملين فف الخدما المدنيا،

غير أن للك المؤسـسـات ال لوفر لدطيدا متخنـنـا فف مكافحا الصسـا  .وصـدطت لوصـيا فف هذا النـد  .وللقت ولتان
لوص ـ ـ ـ ـ ــيات متنزيز لداميرهما الراميا إلى من لض ـ ـ ـ ـ ــاطب المن ـ ـ ـ ـ ــالح وكش ـ ـ ـ ـ ــصه ،بما فف ذلك من خظل للوير التدطيف

المتخنص للمومصين النموميين.
-21

وايما يتنل بالمماطس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الةيدة التف حد ت بش ـ ـ ـ ـ ـ ــتن الصقرة  1من الما ة  ،7أثنف على التدامير التف

الخذلها ماليزيا للتخييل من مخاطر الصسا  ،بما فف ذلك من خظل التدطيف المحد الررض للمومصين.
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وأشـاطت  6ول من أصـل  17ولا فف هذ المةموعا اإلقليميا صـراحا أثناا اسـتن ارضـالها إلى أن لديها

لدطيدًا متخنـ ـنـ ـًا للمومصين المننيين بالمشـ ـتريات النموميا على النحو المنن ــور عليه فف الصقرة  1من الما ة 9
من االلصاديا ،وأن ذلك التدطيف لوفر فف منظم الحاالت لةان المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات المحليا أو مناهد التدطيف الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــا
باإل اطة الناما .واالنس ـ ــدا لدولتين من للك الدول ،ص ـ ــدطت لوص ـ ــيا متنزيز التدامير التف لنظم االحتياجات التدطيبيا

لمومصف المشـ ــتريات .ولم تنـ ــدط الخبراا المسـ ــتنرضـ ــون لوصـ ــيات للدول األخرى فف هذ المةموعا .وأملرت ولا
واحدة بتنها وض ـ ــنت مش ـ ــروق قانون للمش ـ ــتريات من أجل لنزيز نزاها عمليا االش ـ ــتراا وش ـ ــصافيتها ،بما فف ذلك من
خظل التدطيف المتخنص لمومصف المشتريات .وصدطت لوصيا باعتما مشروق القانون المذكوط.

-23

وايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  13من االلصاديا ،للقت ســد

ول من آســيا والمحي الها

لوصــيات

متنزيز أنشــلا التوثيا وارامو ل ييل الةمهوط .واتحديد أك ر ،الح الخبراا المســتنرضــون أنه لم لقدَّم لصاصــيل
عن أنش ــلا التوثيا وارامو الت ييل ،وأنه يلزم لنزيز مش ــاطكا األف ار والةماعات من غير المنتمين للقلاق النام
فف جهو مكافحا الصســا  .وفف هذا النــد  ،صــدطت لوصــيات بمواصــلا لنزيز مشــاطكا المةتم المدنف فف من

الصس ــا ومكا فحته ،بما فف ذلك من خظل مرامو ل ييل الةمهوط .وأش ــاطت إحدى الدول إلى أنها وض ــنت منهةا
اطسـ ــيا بشـ ــتن مكافحا الصسـ ــا للمداطم االمتداةيا وال انويا .وفف للك الحالا ،صـ ــدطت لوصـ ــيا بالنظر فف وضـ ـ

مناهو طاسيا بشتن مكافحا الصسا للةامنات.
-24

وحد ت مةموعا ول آســيا والمحي الها

مماطســتين جيدلين لتنلقان بتنشــلا التوثيا والت ييل بموجف

الصقرة  1من الما ة  13من االلصاديا .وأش ـ ــا الخبراا المس ـ ــتنرض ـ ــون باألنش ـ ــلا الت ييييا المس ـ ــتمرة ،بما فيها نوا
النزاها والمسابقات اللظميا فف سر النما ،والتدطيف المتخنص للنحصيين االستقناةيين فف ولا فلسلين.
مجموعة دول أوروبا الشرقية
-25

من مين ول أوطواا الشـرديا السـت المشـمولا مهذا التقرير ،للقت ولتان لوصـيات بشـتن لدطيف مومصف

هيئات مكافحا الصسـا الوقاةيا بموجف الصقرة  2من الما ة  6من االلصاديا .وكانت للك التوصـيات لتنل بالحاجا
إلى لزويد هيئات مكافحا الصسا الوقاةيا بمومصين متخننين واالتدطيف المافف.

-26

وايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  7من االلصاديا ،للقت اثنتان من ول أوطواا الشـ ـ ــرديا المشـ ـ ــمولا مهذا

التقرير لوصـ ـ ـ ــيات .فإحدى للك الدول لم لمن قد وضـ ـ ـ ــنت إجرااات الختياط ولدطيف ولناوب األشـ ـ ـ ــخار الذين

تشـ ــرلون مناصـ ــف لنتبر عرضـ ــا للصسـ ــا بنـ ــصا خاصـ ــا ،وصـ ــدطت لوصـ ــيا فف ذلك النـ ــد  .وفف حالا الدولا

األخرى ،أفـ ــا ت الـ ــدولـ ــا موجو مرامو لـ ــدطيـ ــف على مكـ ــافحـ ــا الصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمومصين النموميين ،ميـ ــد أن الخبراا
المسـتنرضـين الحظوا أن للك البرامو ال لتناول موضـوق لضـاطب المنـالح .وصـدطت لوصـيا بشـتن الحاجا إلى
لدطيف متخنص حول هذا الموضوق.

-27

وايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا ،للقت إحدى ول أوطواا الشــرديا لوصــيا بإذكاا وعف

-28

وللقت ولتان من ول أوطواا الشرديا لوصيات لتنل بتنشلا التوثيا وارامو ل ييل الةمهوط بموجف

مومصف المشتريات النموميا بمخاطر الصسا ولزويدهم بالتدطيف على إ اطة للك المخاطر.

الصقرة  1من الما ة  13من االلصاديا .وأفا ت إحدى الدول بتنها أنش ـ ــتت مرامو ل ييييا على مختلف المس ـ ــتويات،
ميد أن الخبراا المســتنرضــين الحظوا أن للك البرامو كانت حاالت منزولا إلى حد ما ،وصــدطت لوصــيا بالنظر

فف الداق نهو نظامف على كامل الننيد الوطنف إناا الت ييل فف مةال مكافحا الصسا .
-29

واشـ ـ ــتن المماطسـ ـ ــات الةيدة المحد ة ايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  ،13أثنى الخبراا المسـ ـ ــتنرضـ ـ ــون

على أنش ــلا التوثيا التف تض ــلل مها االلحا الروس ــف مهدف لنزيز عدم التس ــامح م الصس ــا  ،واةهو الراميا

إلى نيا ة فناليا الت ييل فف مةال مكافحا الصسا .
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مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
-30

للقت إحدى ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر الماطيبف السـ ــت المشـ ــمولا مهذا التقرير لوصـ ــيا بشـ ــتن

الصقرة  2من المـا ة  6من االلصـاديـا ايمـا يتنل متـدطيـف مومصف هيئـات مكـافحـا الصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوقـاةيـا .واتحـديـد أك ر،
كانت للك التوصيا َّ
مركزة على الحاجا إلى نيا ة منرفا مومصف للك الهيئات بمن الصسا .

-31

واشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتن التـدامير الراميـا إلى لنزيز الت ييل وارامو التـدطيـف والوعف بمخـاطر الصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـدى المومصين

النموميين وفقا للصقرة  1من الما ة  7من االلصاديا ،أصــدط المســتنرضــون لوصــيات إلى خم
من هذ المةموعا اإلقليميا .وأش ـ ـ ــاطت التوص ـ ـ ــيات الخم

من أصــل ســت ول

جمينها إلى الحاجا إلى لحديد المناص ـ ـ ــف الناما التف

لنتبر عرضا للصسا بنصا خاصا واعتما إجرااات مناسدا الختياط األف ار الذين تشرلون للك المناصف ولدطيبهم.
-32

وطغم أن جمي

-33

وقدمت خم

ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر الماطيبف المشـ ـ ـ ـ ـ ــمولا مهذا التقرير للقت لوصـ ـ ـ ـ ـ ــيات

بشتن الصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا ،فإن أتا من التوصيات لم تكن يتنل متدطيف مومصف المشتريات.

من أصـ ــل سـ ــت من ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر الماطيبف منلومات عن أنشـ ــلا

التوثيـا وارامو ل ييل الةمهوط بموجـف الصقرة  1من المـا ة  13من االلصـاديـا .وأفـا ت ولتـان بـتنهمـا وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتـا
مناهو اطس ــيا للمداطم لنزن المدا

والييم األخظديا مين اللظب فف مختلف مس ــتويات التنليم .وأملرت الدول

ال ظث األخرى عن لناونها م منظمات المةتم المدنف والمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات األكا تميا والمواطنين من خظل طاةصا
من األنشـ ــلا ،م ل الحمظت اإلعظميا وحلقات النمل واألنشـ ــلا التدطيبيا ،بزيا لنزيز السـ ــلوم األخظقف وعدم

التسامح م الصسا  .ولم تندط الخبراا المستنرضون لوصيات ايما يتنل مهذا الحكم من أحكام االلصاديا.

 -34وحمد ت "ش ــدكا الش ــداب من أجل الش ــصاايا" فف ولا موليييا المتند ة القوميات ،التف لنزن ثقافا النزاها
فف أوساي الشداب المحليين ،باعتداطها مماطسا جيدة ايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  13من االلصاديا.
مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
-35

من مين الدول النش ــر من ول مةموعا أوطواا الررايا و ول أخرى المش ــمولا مهذا التقرير ،قدمت  4ول

منلومـات عن لـدطيـف مومصف هيئـات مكـافحـا الصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوقـاةيـا بموجـف الصقرة  2من المـا ة  6من االلصـاديـا .ميـد أن

غالبيا الدول ا 9من أصـ ـ ــل 10أل فف هذ المةموعا أفا ت بتن هيئات مكافحا الصسـ ـ ــا الوقاةيا فيها لمتلك ما تكصف
من المومصين والمواط  .وفف هذا الن ــد  ،ص ــدطت لوص ــيا عاما واحدة بض ــمان لزويد هيئا مكافحا الصس ــا الوقاةيا

بالند المافف من المومصين.
-36

وايمـا يتنل بـالصقرة  1من المـا ة  7من االلصـاديـا ،للقـت ولتـان من مةموعـا ول أوطواـا الررايـا و ول

أخرى المش ــمولا مهذا التقرير لوص ــيات .والس ــاقا م االلةا الس ــاةد فف المةموعات اإلقليميا األخرى ،كانت للك
التوصـيات متنلقا متدامير لحديد المناصـف المنرضـا للصسـا ولوفير التدطيف المافف للمومصين الذين تشـرلون للك

المناصـ ـ ــف .واالنسـ ـ ــدا إلحدى الدولتين ،اسـ ـ ــتدان الخبراا المسـ ـ ــتنرضـ ـ ــون وجو حاجا إلى التدطيف على مكافحا

الصسا لصئات أخرى من المومصين النموميين أتضا .وصدطت لوصيا إضاايا فف ذلك الند .
-37

وايمـا يتنل بـالصقرة  1من المـا ة  9من االلصـاديـا ،أفـا ت جمي الـدول النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التف نظر فيهـا فف هـذ

المةموعا اإلقليميا بتن لديها نظما اطسـ ـ ــخا للمشـ ـ ــتريات النموميا لخض ـ ـ ـ  ،باسـ ـ ــت ناا نظام واحد ،للواةح االلحا

األوطواف ذات النــلا .وفف هذا النــد  ،لم تنــدط الخبراا المســتنرضــون لوصــيات لتنل بالتدطيف المتخنـص

لمومصف المشتريات.
-38

وقدمت أطا

ول من الدول النشــر فف مةموعا ول أوطواا الررايا و ول أخرى التف يتناولها هذا التقرير

بالتحليل منلومات عن أنشــلا الت ييل والتوثيا بموجف الصقرة  1من الما ة  13من االلصاديا .وأشــاطت إحدى الدول
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إلى أنها أنتةت أشـرطا فيديو بررض لوثيا الشـداب واألطصال ،فف حين أملرت ثظث ول أخرى عن مرامو لنليميا

عن مكافحا الصسـ ــا اسـ ــتحدثت على مختلف مسـ ــتويات النظام التنليمف .ولم لنـ ــدط أ لوصـ ــيات ايما يتنل مهذا

الحكم من االلصاديا.
-39

وحد المس ـ ـ ـ ـ ــتنرض ـ ـ ـ ـ ــون ما مةموعه  13مماطس ـ ـ ـ ـ ــا جيدة لتنل بالموا  6و 7و 9و 13من االلصاديا فف

مةموعا ول أوطواا الررايا و ول أخرى .ميد أن أتا من للك المماطسـ ــات الةيدة لم تكن متنـ ــظ متنزيز الت ييل أو
التوثيا أو التدطيف فف مةال مكافحا الصسا .

باء -استخدام تكنولوجيات المعلومات والتصالت فيما يتعلق باإلفصاح عن الموجودات ونظم
إق اررات الذمة المالية والمشتريات العمومية (الفقرة  5من المادة 8؛ والفقرة  1من المادة 9؛
والفقرتان  5و 6من المادة  ،52من التفاقية)
-40

لقض ـ ـ ـ ـ ـ ــف الصقرة  5من الما ة  8من االلصاديا بتن لس ـ ـ ـ ـ ـ ــنى الدول األطراف إلى وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لدامير ونظم للزم

المومصين النموميين بتن تصنــحوا عن أشــياا منها ما لهم من أنشــلا خاطجيا وعمل وميصف واســت ماطات وموجو ات

وهدات أو مناف كبيرة قد لصضـف إلى لضـاطب فف المنـالح .ويقضــف حكم وثي النـلا ،هو الصقرة  5من الما ة 52

من االلصاديـا ،بتن لنظر الدول األطراف فف إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاا نظم إلق ارطات الذما الماليا للمومصين النموميين المننيين ،وفف

الخاذ لدامير للسـمان لسـللالها المختنـا متقدتم للك المنلومات إلى السـللات المختنـا فف الدول األطراف األخرى،

عندما تكون ذلك ضـ ـ ــروطيا للتحقي فف الناةدات المتتليا من أفنال مةرَّما وفقا لظلصاديا والملالدا مها واسـ ـ ــتر ا ها.

وفض ـ ـ ـ ــظ عن ذلك ،تةف أتض ـ ـ ـ ــا على الدول األعض ـ ـ ـ ــاا أن لنظر فف إلزام المومصين النموميين المننيين الذين لهم

من ـ ــلحا فف حس ـ ــاب مالف فف ملد أجنبف أو س ـ ــللا لودي أو س ـ ــللا أخرى على ذلك الحس ـ ــاب بتن يبلروا عن للك
النظقا وأن تحتصظوا بسةظت مظةما ايما يتنل متلك الحسابات ،وفقا للصقرة  6من الما ة  52من االلصادياا5أل.

-41

وايما يتنل بالمشــتريات النموميا ،لقتضــف الصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا بتن لنش ـ الدول األطراف

نظم اشـ ــتراا مناسـ ــدا لتسـ ــم ،ضـ ــمن جملا أموط ،بصاعليتها فف من الصسـ ــا  .ويتنين أن لتناول هذ النظم أمو اط منها

التوني النام للمنلومات المتنلقا بإجرااات وعقو االشـ ـ ـ ــتراا؛ والييام مسـ ـ ـ ــدقا بإقراط ونشـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــروي المشـ ـ ـ ــاطكا فف

المناقنــات؛ واســتخدام منايير موضــوثيا ومقرطة مســدقا اللخاذ الق ارطات المتنلقا بالمشــتريات النموميا؛ و قاما نظام
فنال للمراجنا الداخليا؛ والخاذ لدامير لتنظيم األموط المتنلقا بالناملين المسؤولين عن المشتريات.

وعلى الرغم من أن االلصاديا ال لشـتري صـراح ًا اسـتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـاالت فف مةاالت
-42
اإلفنـ ـ ــان عن الموجو ات و ق ارطات الذما الماليا والمشـ ـ ــتريات النموميا ،فإن اسـ ـ ــتخدام هذ التمنولوجيات تمكن أن
تكصل فناليا وشـ ــصاايا النظم فف للك المةاالت .وايما يتنل باإلفنـ ــان عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما الماليا،

تمكن أن تكصل اسـ ــتخدام التمنولوجيا لتقدتم اإلق ارطات ولخزينها سـ ــظما اإلق ارطات ومكانيا الوصـ ــول إليها ،وأن ييسـ ــر

نشــرها عند االقتضــاا .وعظوة على ذلك ،تمكن أن تســمح اســتخدام التمنولوجيا متدا ل المنلومات بمزيد من الســرعا

والمصااة مين الس ــللات المننيا وأن تش ــكل أ اة أس ــاس ــيا إلنش ــاا آليات اس ــتنراض قويا ،ألنه تس ــمح بإجراا عمليات
ُّ
لحق محد ة األهداف وامضاهاة المنلومات مين مختلف قواعد البيانات.
-43

وايما يتنل بالمشـ ـ ـ ـ ــتريات النموميا ،تمكن أن تنزن اسـ ـ ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ـ ـ ـ ــاالت

التوني النام للمنلومات ،واذلك تض ـ ـ ــمن ش ـ ـ ــصاايا النمليات ،والمنافس ـ ـ ــا النا لا مين مقدمف النلااات ،والتلبي

النـ ـ ـ ـ ـ ــحيح للقواعد واإلجرااات .وفضـ ـ ـ ـ ـ ــظ عن ذلك ،تمكن أن ليسـ ـ ـ ـ ـ ــر هذ التمنولوجيات لقدتم الوثاة  ،و اطلها

ولقييمها الحقا ،من جانف سللات المشتريات وغيرها من السللات.

__________
ا5أل لظطظق على مزيد من المنلومات عن لنصيذ الصقرة  5من الما ة  8والصقرلين  5و 6من الما ة  52من االلصاديا على الننيد اإلقليمف،
انظر الوثيقا .CAC/COSP/2021/7
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ويتضــمن هذا القســم لحليظ للتوصــيات التف لتنــل النــاال مداش ـ ار متنزيز المةاالت المذكوطة أعظ أو

للويرها ،حتى حين لم يذكر المس ــتنرض ــون لحديدا اس ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ــاالت لهذا الررض.

وال تش ــمل التحليل التوص ــيات األخرى التف ال لتنل بالمةاالت التف تمكن لنزيزها لنزي از مداشـ ـ ار باس ــتخدام هذ

التمنولوجيات .وايما يتنل بالمماطسـ ـ ــات الةيدة ،ال يتضـ ـ ــمن التقرير سـ ـ ــوى المماطسـ ـ ــات المتنـ ـ ــلا لحديدا متنصيذ
لمنولوجيات المنلومات وااللناالت.

-45

وايما تخص البيانات التةمي يا عن األحكام التف يتناولها هذا القسم بالتحليل ،والتف جمنت من الخظصات

الواايا ولقاطير االس ــتن ارض ــات المتاحا على الن ــنيد النام ،كانت الصقرة  5من الما ة  8والصقرلان  5و 6من الما ة 52

من االلصاديا موضـ ـ ـ ــوق أعدا متماثلا من التوصـ ـ ـ ــيات ذات النـ ـ ـ ــلا ا 28و 27على التوالفأل .وفف هذا النـ ـ ـ ــد  ،للقى

ننــف ول مةموعا ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر الماطيبف ومةموعا ول أوطواا الررايا و ول أخرى المشــمولا

مهذا التقرير لوصــيات بشــتن جانف تمكن أن تســتصيد اســتصا ة مداشـرة من اســتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنــاالت

فف اإلفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عن الموجو ات االصقرة  5من المـا ة 8أل .وهـذ النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدـا أكبر من  50فف المـاةـا فف مةموعـا الـدول
األفريييا .وفف مةال نظم إق ارطات الذما الماليا االصقرلان  5و 6من الما ة 52أل ،تمكن أن تس ـ ــتصيد نن ـ ــف ول أوطواا

الشرديا وأك ر من  60فف الماةا من الدول األفريييا المشمولا مهذا التقرير من استخدام هذ التمنولوجيات.
-46

وعظوة على ذلك ،لم ايما يتنـ ـ ـ ـ ــل مهذين الحكمين لحديد عد قليل جدا من المماطسـ ـ ـ ـ ــات الةيدة ذات

الن ــلا المتنلقا باس ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ــاالت اال مماطس ــا جيدة بالنس ــدا للصقرة  5من الما ة ،8
واثنتان بالنسدا للصقرلين  5و 6من الما ة  52من االلصادياأل.
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ولشـ ـ ـ ـ ــير البيانات إلى اسـ ـ ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ـ ـ ـ ــاالت على نلام أوس ـ ـ ـ ـ ـ فف مةال

المش ـ ــتريات النموميا االصقرة  1من الما ة 9أل .وهذا ما يؤكد التحليل اإلقليمف المبين أ نا ويدعمه أتض ـ ــا لحديد
عد أكبر من المماطس ـ ــات الةيدة ذات الن ـ ــلا ايما يتنل مهذا الحكم .ومقاطنا باألحكام التف وط لحليلها أعظ ،
للقت نس ـ ــدا مئويا أقل من الدول فف جمي المةموعات اإلقليميا لوص ـ ــيات لتنل بمس ـ ــاةل تمكن أن تكون لنصيذ

واسـ ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ـ ـ ــاالت مصيدين فيها .وفف الوقت نصسـ ـ ـ ــه ،حد المسـ ـ ـ ــتنرضـ ـ ـ ــون ثمانف

مماطسات جيدة ذات صلا ايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا.
-48

ولقدم الةداول واألشكال التاليا لمحا عاما عن البيانات المذكوطة أعظ بشتن التوصيات.

الةدول 5

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرة  5من المادة  ،8حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف أنةزت عد الدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا
استنراضالها

إجمالف عد التوصيات
ذات النلا المتلقاة

النسدا المئويا للدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

مةموعا الدول األفريييا

19

10

14

53

مةموعا ول آسيا والمحي

17

3

4

18

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

2

2

33

مةموعا ول أمريكا الظلينيا
ومنلقا

6

3

3

50

الها

الدحر الماطيبف

مةموعا ول أوطواا الررايا
و ول أخرى
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الشكل الخام

النسبة المئوية للدول ،حسب المجموعة اإلقليمية ،التي تلقت توصيات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ
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الةدول 6

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرتين  5و 6من المادة  ،52حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف أنةزت
استنراضالها

عد الدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

إجمالف عد التوصيات
ذات النلا المتلقاة

النسدا المئويا للدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

مةموعا الدول األفريييا

19

12

15

63

مةموعا ول آسيا والمحي

17

5

5

29

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

3

3

50

مةموعا ول أمريكا الظلينيا
ومنلقا

6

1

1

17

الها

الدحر الماطيبف
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و ول أخرى
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الةدول 7

التوصيات ذات الصلة الصادرة بشأن تنفيذ الفقرة  1من المادة  ،9حسب المجموعة اإلقليمية
عد الدول التف أنةزت
استنراضالها

عد الدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

إجمالف عد التوصيات
ذات النلا المتلقاة

النسدا المئويا للدول التف َّ
للقت
لوصيات ذات صلا

مةموعا الدول األفريييا

19

5

5

26

مةموعا ول آسيا والمحي

17

4

6

24

مةموعا ول أوطواا الشرديا

6

2

4

33

مةموعا ول أمريكا الظلينيا
ومنلقا

6

1

1

17

الها

الدحر الماطيبف

مةموعا ول أوطواا الررايا
و ول أخرى

10

1

1

10
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مجموعة الدول األفريقية
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قامت ولتان فق من الدول األفريييا التس ـ ـ ـ عش ـ ـ ـرة المش ـ ـ ــمولا مهذا التقرير بإمظ المس ـ ـ ــتنرض ـ ـ ــين عن

اسـ ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ـ ـ ــاالت ايما يتنل باإلفنـ ـ ـ ــان عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما الماليا

االصقرة  5من الما ة  8والصقرلان  5و 6من الما ة 52أل .وعظوة على ذلك ،ال يبدو أن هذ التمنولوجيات لس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم

بصناليا .وفف هذا الن ـ ـ ـ ــد  ،للقت إحدى الدولتين لوص ـ ـ ـ ــيا بتن لنزن عمليا لقدتم اإلق ارطات اإللمترونيا بالموجو ات

فيها ،وفف حالا الدولا األخرى ،الح المس ــتنرض ــون أنه على الرغم من أنها لس ــتخدم وس ــاةل إلمترونيا للتحق من

اإلق ارطات ،فإنها ال لةر أ عمليات لحق منتظما .وصــدطت فف الحالا األخيرة لوصــيا بالســنف إلى إنشــاا نظام
للتحق من اإلق ارطات المقدما من أعضاا البرلمان والسللا التنصيذتا االصقرة  5من الما ة 8أل.

ـتدندت اسـ ـ ـ ــتخدام التمنولوجيا لهذا
 -50وأملرت خم ول بتن اإلق ارطات بالموجو ات لقدم يدويا ،واذلك اسـ ـ ـ ـ د
الررض .غير أن المسـ ـ ــتنرضـ ـ ــين الحظوا أن إحدى للك الدول لنكف على للوير مننـ ـ ــا على اإلنترنت لتقدتم

اإلق ارطات ،وأص ــدطوا لوص ــيا موضـ ـ اللمس ــات األخيرة على لنصيذها .واالنس ــدا لدولتين ،الح المس ــتنرض ــون أن
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عدم اسـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ــاالت تنوم فناليا نظم اإلعظن لديهما ،وصـ ــدطت بشـ ــتن الحالتين
لوصـ ـ ــيا متنصيذ نظم اإلق ارطات اإللمترونيا .وللقت أطا

لمنولوجيات لررض اإلفنان عن الموجو ات.
-51

ول أخرى لوصـ ـ ــيات لشـ ـ ــير لحديدا إلى إنشـ ـ ــاا أو لنزيز

وعلى الرغم من أن الخبراا المسـ ـ ــتنرضـ ـ ــين أثنوا على الةهو التف لبذلها سـ ـ ــيراليون فف لنزيز نظامها

الخار باإلفنان عن الموجو ات ،لم لستبن أ مماطسات جيدة لتنل لحديدا باستخدام لمنولوجيات المنلومات
وااللناالت فف لقدتم اإلق ارطات بالموجو ات ونظم إق ارطات الذما الماليا.

-52

والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـا م االلةـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةـد فف المةموعـات اإلقليميـا األخرى ،أملرـت الرـالبيـا النظمى من الـدول

األفريييا المشمولا مهذا التقرير الخبراا المستنرضين عن استخدام لمنولوجيات المنلومات وااللناالت أو اعتزام

اســتخدامها ايما يتنل بالمشــتريات النموميا االصقرة  1من الما ة 9أل .وأشــاطت ســت ول إلى أنها بنــد للوير

موابات إلمترونيا السـتخدامها فف المشـتريات النموميا ،وللقت ثظث منها لوصـيات بمواصـلا جهو ها الراميا إلى

لنصيذ للك البوابات .وااإلضـافا إلى ذلك ،أوصـى الخبراا المسـتنرضـون ولا أخرى بتن للوط ولسـتخدم مننـات
إلمترونيا علنيا لتنزيز الشصاايا فف مةال المشتريات النموميا.

-53

وأما الدول المتدييا التف قدمت منلومات عن اسـ ــتخدام التمنولوجيا فف المشـ ــتريات النموميا فقد أملرت

أسـاسـا عن اسـتخدام المواق الشـدكيا أو البوابات المخنـنـا لررض نشـر الدعوات إلى المشـاطكا فف المناقنـات

وغير ذلك من الوثاة ذات النلا.
-54

وحـد ت فف هــذ المةموعــا اإلقليميــا ثظث ممــاطسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جيــدة لتنل بــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام لمنولوجيــات المنلومــات

وااللنـ ــاالت فف المشـ ــتريات النموميا .وأثنى المسـ ــتنرضـ ــون على الةهو التف لبذلها مولس ـ ـوانا إلنشـ ــاا نظام متمامل

لظشــتراا اإللمترونف وموق شــدكف يوفر إطشــا ات ومنلومات مصنــلا فف هذا الشــتن .وفضــظ عن ذلك ،اعتبرت البوابا

الشـ ــدكيا للمشـ ــتريات النموميا فف المررب ،والبوابا الخاصـ ــا منشـ ــر جمي المناقنـ ــات ومننـ ــا إ اطة االشـ ــتراا المتان
الوصول إليها لةمي أصحاب المنلحا فف عمليا االختياط ولرسيا النقو فف السنرال ،مماطسات جيدة.
مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ
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كما هو الحال فف مةموعا الدول األفريييا ،لم لشر سوى ولتين من ول آسيا والمحي الها

السد

عش ـ ـرة المش ـ ــمولا مهذا التقرير إلى لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ــاالت ايما يتنل باإلق ارطات بالموجو ات ونظم

إق ارطات الــذمــا المــاليــا .وفف إحــدى الــدولتين ،يتم لقــدتم اإلق ارطات بـالموجو ات إلمترونيــا ،وأملرــت الــدولــا األخرى
المسـ ـ ـ ــتنرضـ ـ ـ ــين بتنها لنظر فف لنصيذ نظام إيداق إلمترونف لتقدتم اإلق ارطات واسـ ـ ـ ــتن ارضـ ـ ـ ــها .وفف الحالا األخيرة،

صـ ـ ـ ــدطت لوصـ ـ ـ ــيا متنصيذ هذا النظام .وأشـ ـ ـ ــاطت ولتان إشـ ـ ـ ــاطة محد ة إلى أن اإلق ارطات لقدم على الوطم ،واذلك

استدندلا إمكانيا استخدام الوساةل التمنولوجيا لهذا الررض فف المماطسا النمليا.
-56

وعلى الرغم من أن الرـالبيـا النظمى من ول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا والمحي الهـا

المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمولـا مهـذا التقرير للقـت

لوص ـ ــيات لتنل بالصقرة  5من الما ة  8أو الصقرلين  5و 6من الما ة  52من االلصاديا ،فإن س ـ ــد

ول فق للقت

لوصــيات لتنل باســتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنــاالت أو لتلرم إلى مةاالت تمكن أن تكون اســتخدام
للك التمنولوجيات مصيدا فيها .وفف ثظث حاالت ،الح المس ــتنرض ــون الحاجا إلى لنصيذ نظام لظطظق المتدا ل

على اإلق ارطات ،وصدطت ايما يتنل بتطا
-57

ول لوصيات لتنل منظم الرصد والتحق .

واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبينـت ممـاطسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـان جيـدلـان ايمـا يتنل متنصيـذ الصقرة  5من المـا ة  8والصقرة  5من المـا ة  52من

االلصاديا ،غير أن أتا منهما لم لمن لتنل باستخدام لمنولوجيات المنلومات وااللناالت.
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-58

وخظفــا لمــا حــدث فف حــالــا اإلق ارطات بـالموجو ات ،قــدمــت غــالبيــا الــدول فف هــذ المةموعــا اإلقليميــا

منلومات عن اسـتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـاالت أو اعتزام اسـتخدامها فف المشـتريات النموميا .وأفا ت

ســت ول بتنها اســتخدمت للك التمنولوجيات فف نشــر الدعوات إلى المشــاطكا فف المناقنــات وفف نشــر الوثاة .

ميد أن المسـ ــتنرضـ ــين الحظوا ،بالنس ـ ـدا إلحدى الدول ،أنه على الرغم من أن التش ـ ـرينات ذات النـ ــلا لشـ ــير إلى
اإلعظن على الن ــنيد النام بالوس ــاةل اإللمترونيا عن الدعوات إلى المش ــاطكا فف المناقن ــات ،فإنه لم لمن هنام
منلومات متاحا عن هذ المماطس ـ ـ ـ ــات .وفض ـ ـ ـ ــظ عن ذلك ،أفا ت خم

ول بتنها أنش ـ ـ ـ ــتت موابات للمش ـ ـ ـ ــتريات

النموميا ،إال أن المسـتنرضـين الحظوا على وجه التحديد عدم وجو هذ التمنولوجيات فف إحداها .وأملرت ولتان
المستنرضين بتنه تةر لنصيذ نظم إلمترونيا للمشتريات النموميا أو تنتزم لنصيذها.

-59

وكانت س ـ ــت من التوص ـ ــيات الن ـ ــا طة لدول آس ـ ــيا والمحي الها

المش ـ ــمولا مهذا التقرير لتنل باس ـ ــتخدام

لمنولوجيات المنلومات وااللنــاالت أو تمكن أن تكون اســتخدام للك التمنولوجيات مصيدا فيها بنــوطة مداشـرة .وأصــدط

المسـتنرضـون للك التوصـيات ايما يتنل بتطا

ول ،وشـملت للك التوصـيات لوصـيتين لدولتين بتن لواصـظ جهو هما

الراميا إلى إنشـاا نظم اشـتراا إلمترونف .ولتنل التوصـيات المتدييا متوني المنلومات المتنلقا بإجرااات االشـتراا على
الننيد النام أو ،فف إحدى الحاالت ،متنزيز أساليف جم البيانات المتنلقا بالمشتريات النموميا ولحليلها ولاحتها.

-60

ومن حيث المماطسـات الةيدة ،أثنى المسـتنرضـون على نظم االشـتراا اإللمترونف فف إندونيسـيا وماليزيا

والمملما النرايا السنو تا.

مجموعة دول أوروبا الشرقية
-61

أملرت غالبيا الدول التف جرى لحليلها اأطا من أصـ ـ ــل سـ ـ ــت ولأل فف مةموعا ول أوطواا الشـ ـ ــرديا

عن اس ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ـ ــاالت ايما يتنل باإلفن ـ ـ ــان عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما

المـاليـا التف لنظمهـا الصقرة  5من المـا ة  8والصقرلـان  5و 6من المـا ة  52من االلصـاديـا .واينمـا أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطت إحـدى

الدول إلى وجو واجف متقدتم اإلق ارطات بالموجو ات إلمترونيا ،أملرت ولا أخرى عن استخدام موق شدكف لنشر

اإلق ارطات ون أن لح مـد وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـا لقـدتمهـا .و ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـا إلى ذلـك ،فنلى الرغم من أن الـدولتين المتدقيتين لم لمونـا
لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمــان لمنولوجيــات المنلومــات وااللن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت لهــذا الررض فف وقــت إجراا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنراض ،فقــد أملرتــا
المس ـ ـ ـ ـ ــتنرض ـ ـ ـ ـ ــين باعتزامهما لنصيذ هذ النظم .واتحديد أك ر ،لنتزم إحدى الدولتين اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام مرامةيات لإليداق

اإللمترونف لإلق ارطات بـ ـالموجو ات ،ولنتزم األخرى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهظل نظ ــام مؤلم ــت للتحق من لل ــك اإلق ارطات .وفف
الحالتين كلتيهما ،أصدط المستنرضون لوصيا متنصيذ للك التمنولوجيات.

-62

وأصــدط المســتنرضــون أتضــا لوصــيات إلى ثظث ول أخرى بالســمان بإطظق السـللات المختنــا فف

الدول األخرى على اإلق ارطات بالموجو ات .وايما يتنل بالمماطسـ ـ ــات الةيدة ،أثنى المراجنون على إلاحا أطمينيا
اإلق ارطات بالممتلمات والدخل على موق شدكف مخنص.

-63

وكما هو الحال فف المةموعات اإلقليميا األخرى ،فإن اسـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ـ ــاالت

فف مةال المشـ ــتريات النموميا أك ر انتشـ ــاطا .ولسـ ــتخدم للك التمنولوجيات جمي

ول أوطواا الشـ ــرديا التف جرى

لحليلها فف هذا التقرير ،باس ــت ناا ولا واحدة .وفف هذا الن ــد  ،أفا ت ولا واحدة بتن اش ــتراا الس ــل واألش ــرال

والخدمات تةف أن يتم حنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار من خظل مننـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات إلمترونيا ،وأفا ت ولا أخرى بتن لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرينالها المتنلقا
بالمش ـ ـ ـ ـ ــتريات لنص لحديدا على المناقن ـ ـ ـ ـ ــات اإللمترونيا .وأملرت الدول المتدييا عن أن لديها نظماً أو موابات
إلمترونيا للمشتريات النموميا.

-64

وأص ــدط المس ــتنرض ــون لوص ــيتين ذوالف ص ــلا لتنلقان بالصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا إلى ولتين

من ول أوطواا الشـرديا السـت التف جرى لحليلها .وفف الحالتين كلتيهما ،كانت التوصـيتان المذكوطلان متنـلتين
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متنصيذ نظم االشـ ــتراا اإللمترونف أو لنزيزها .وعلى وجه الخنـ ــور ،صـ ــدطت إحدى التوصـ ــيات العتما لشـ ـري

شــامل بشــتن المشــتريات النموميا من أجل لحســين الشــصاايا موســاةل من مينها اســتحداث نظم اشــتراا إلمترونف.

وفف حالا الدولا األخرى ،كانت التوصـ ــيات ال ظث النـ ــا طة عن الخبراا المسـ ــتنرضـ ــين بشـ ــتن هذا الحكم لتنل

دط فف التشـ ـري المقبل إمكانيا نشـ ــر
منشـ ــر خل المشـ ــتريات النموميا على موابا المشـ ــتريات النموميا ،واتن ل د
َّ
المنصذة على
قاعدة ميانات عن الق ارطات لشـمل جمي ق ارطات االشـتراا السـابقا ،واضـمان أن لنشـر سـةظت النقو
موابا المشتريات النموميا.

-65

ولم َّ
لحد فف هذ المةموعا اإلقليميا ســوى مماطســا جيدة واحدة ايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  9من

االلصاديا .وأثنى المسـتنرضـون على نظام االشـتراا اإللمترونف الذ ينصذ االلحا الروسـف ،والذ ييسـر اسـتخدام
اإلنترنت لتقدتم النلااات ،واختياط المتناقدين ،ولدا ل الوثاة مين المشاطكين فف إجرااات االشتراا.
مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

-66

قدمت ثظث من ول أمريكا الظلينيا ومنلقا الدحر الماطيبف الس ـ ـ ــت المش ـ ـ ــمولا مهذا التقرير منلومات

عن اس ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ـ ــاالت ايما يتنل باإلفن ـ ـ ــان عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما

الماليا .وفف هذا الن ـ ـ ـ ـ ــد  ،واينما أملرت إحدى الدول عن إمكانيا اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام للك التمنولوجيات لتقدتم اإلق ارطات

بالموجو ات ،كانت الدولتان األخريان لسـتخدمان موقنين شـدكيين لنشـر اإلق ارطات التف لم لقدتمها بالصنل .واعتبر

المستنرضون استخدام موق شدكف مخنص لنشر اإلق ارطات فف ولا موليييا المتند ة القوميات مماطسا جيدة.
-67

وأما الدول المتدييا فلم لقدم منلومات عن اس ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ــاالت أو ،فف حالا ولا

استدندت على وجه التحديد للك اإلمكانيا ايما يتنل متقدتم اإلق ارطات ،التف ال تمكن لقدتمها إال كتابا.
واحدة،
د

واالنســدا لةمي الدول فف هذ المةموعا اإلقليميا لقريدًا ،أصــدط المســتنرضــون لوصــيات ايما يتنل بالصقرة
-68
 5من الما ة  8والصقرلين  5و 6من الما ة  52من االلصاديا .وعلى الرغم من أن أتا من هذ التوصـيات لم تشـر لحديدا
إلى اسـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ـ ــاالت ،فإن اسـ ـ ــتخدام للك التمنولوجيات تمكن أن تكون مصيدا ايما يتنل

بمنظم التوصـ ـ ـ ــيات ،أ التوصـ ـ ـ ــيات التاليا إجراا عمليات فحص عش ـ ـ ـ ـواةيا لإلق ارطات؛ ونيا ة لوالر لقدتم اإلق ارطات؛

ونشــاا نظام قو للتحق من مضــمون اإلق ارطات؛ واعتما لدامير للســمان متقدتم منلومات إلى الســللات المختنــا فف

الدول األخرى؛ والتمكين من مضاهاة المنلومات م مختلف المنا ط.
-69
جمي

وأما اسـ ـ ــتخدام لمنولوجيا المنلومات وااللنـ ـ ــاالت فف عمليات االشـ ـ ــتراا فهو أك ر شـ ـ ــيوعا .وقد أملرت

ول هذ المةموعا اإلقليميا ،باس ـ ــت ناا ولا واحدة ،عن اس ـ ــتخدام هذ التمنولوجيات ،من مينها أطا

ول

أنشـ ــتت مننـ ــات مخن ـ ـنـ ــا للمشـ ــتريات النموميا .والح المسـ ــتنرضـ ــون أن إحدى للك الدول اعتمدت طريقا

اشــتراا ال تمكن لنصيذها إال بالوســاةل اإللمترونيا .وأملرت إحدى الدول عن اســتخدام موق شــدكف لنشــر الدعوات
إلى المشاطكا فف المناقنات ،وفف حاالت منيَّنا ،لنشر وثاة أخرى ذات صلا.

-70

ولم تحد المسـ ـ ــتنرضـ ـ ــون أ مماطسـ ـ ــات جيدة ايما يتنل بالصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا .ميد أن

لنصيذ لمنولوجيات المنلومات وااللنــاالت تمكن أن تكون له لتثير فف التوصــيا النــا طة إلى إحدى الدول بشــتن

الحاجا إلى لنزيز التدامير القاةما فف مةال المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات النموميا بزيا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن تكون نظام المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات

النموميا قاةما على الشصاايا.

مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
-71

لم يبل أك ر من ننــف ول مةموعا أوطواا الررايا و ول أخرى التف جرى لحليلها اســت من أصــل عشــر

ولأل عن اس ـ ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ـ ـاالت ايما يتنل باإلفن ـ ـ ــان عن الموجو ات ونظم إق ارطات الذما
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الماليا االصقرة  5من الما ة  8والصقرلان  5و 6من الما ة 52أل .وعظوة على ذلك ،أشاطت ولا أخرى على وجه التحديد
إلى أن اإلق ارطات لقدم على الوطم ،ولذلك مدا أنها لستدند إمكانيا استخدام الوساةل اإللمترونيا فف هذا السيام.

-72

وأملرت الدول ال ظث المتدييا عن اس ـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللن ـ ــاالت ألغراض ش ـ ــتى .فبينما

أملرت إحدى الدول المس ــتنرض ــين عن اس ــتخدام موق ش ــدكف لنش ــر اإلق ارطات المقدَّما ،ش ــد ت ولا أخرى على أن

للك اإلق ارطات لقدَّم إلمترونيا .وأوض ـ ـ ــحت ولا أخرى من هذ المةموعا اإلقليميا بمزيد من التصن ـ ـ ــيل أن اإلق ارطات
لقدَّم ولنشـ ـ ـ ــر ويتحق منها باسـ ـ ـ ــتخدام الوسـ ـ ـ ــاةل اإللمترونيا .وعلى وجه الخنـ ـ ـ ــور ،كانت للك الدولا قد طوطت

مرامةيا متخن ـ ـ ـنـ ـ ــا للتنبيه لنمل عن طري اسـ ـ ــتنراض قاةما مقدمف اإلق ارطات يوميا ولةم أ منلومات جديدة

ذات صلا متاحا للةمهوط.
-73

وللقت  6من أص ــل  10ول من مةموعا ول أوطواا الررايا و ول أخرى المش ــمولا مهذا التقرير لوص ــيات

بشـ ــتن المةاالت التف تمكن لحسـ ــينها متنصيذ لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ــاالت فف مةال اإلفنـ ــان عن الموجو ات

ونظم إقراطات الذما الماليا .وأوص ـ ـ ـ ــى الخبراا المس ـ ـ ـ ــتنرض ـ ـ ـ ــون بتن لنشـ ـ ـ ـ ـ للك الدول آليات الس ـ ـ ـ ــتنراض اإلق ارطات
لنزن اآلليـات القـاةمـا لهـذا الررض .وفض ـ ـ ـ ـ ـ ــظ عن ذلـك ،للقـت ثظث ول أتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـالموجو ات والتحق منهـا أو أن م
لوصيات بشتن الحاجا إلى لوفير هذ المنلومات أو جنلها متاحا للةمهوط.

-74

وايما يتنل بالمشـ ـ ــتريات النموميا االصقرة  1من الما ة 9أل ،وخظفا لما حدث فف المةموعات اإلقليميا

األخرى ،لم تقم سـ ــوى ننـ ــف ول مةموعا أوطواا الررايا و ول أخرى التف يتناولها هذا التقرير بالتحليل بإمظ

المسـ ــتنرضـ ــين عن اسـ ــتخدام لمنولوجيات المنلومات وااللنـ ــاالت فف هذا المةال .وأملرت ثظث من للك الدول
عن أن لديها مننـ ــات متخنـ ـنـ ــا للمشـ ــتريات النموميا ،من مينها ولا واحدة أشـ ــاطت إلى أن لقدتم اإلعظنات

عن المناقن ــات ولقدتم النلااات كليهما تمكن أن يتم إلمترونيا .والح المس ــتنرض ــون أتض ــا أن هذ المماطس ــا
تمكن أن لمسر الحواجز ولشة المنافسا.
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وعلى الرغم من أن بن ،الدول لم لقدم منلومات عن اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام التمنولوجيا فف المش ـ ـ ـ ـ ــتريات النموميا،

فقد أملرت اثنتان منها بتنهما لنكصان على لنصيذ لمنولوجيا لتحقي هذ الراتا ،أو أنهما وض ـ ـ ـ ــنتا األس ـ ـ ـ ــام القانونف

لذلك الررض .وااإلضـ ــافا إلى ذلك ،فرغم أن ثظث ول للقت لوصـ ــيات بشـ ــتن الصقرة  1من الما ة  9من االلصاديا،

إال أن ولا واحدة منها فق للقت لوصيا بشتن نشر ميانات إضاايا على موابا المشتريات النموميا القاةما.
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وأثنى المستنرضون على موابات ومننات المشتريات النموميا التف أنشئت فف أيرلندا والبرلرال واليونان.

جيم -نظرة استشرافية
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تنرض هذا التقرير لحليظً ل 58خظصا واايا منةزة وللمنلومات األك ر لصنيظ التف وط ت فف لقاطير

االسـ ــتن ارضـ ــات القلريا المتاحا على النـ ــنيد النام .وم لوافر مزيد من البيانات المسـ ــتمدة من االسـ ــتن ارض ــات

القلريا المنةزة ،سـ ـ ــت َّ
حد فف التقاطير اإلقليميا المقبلا الةاهات ولحليظت أشـ ـ ــمل ،وسـ ـ ــتسـ ـ ــتخدم للك االلةاهات
والتحليظت فف إبقاا فري اسـ ــتنراض التنصيذ على علم بما اسـ ــتبين فف سـ ــيام االسـ ــتن ارضـ ــات من لةاطب ناجحا
ولحدتات .وايما يتنل بالتقاطير اإلقليميا المقبلا ،سيتم اختياط مواضي مختلصا من مين المواضي التف تمكن أن

لخض لتحليل إقليمف أ م.
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