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[Start1]

  الفريق العامل املعين مبنع الفساد
  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢ - آب/أغسطس  ٣١فيينا، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ‘٢‘(أ)  ٢البند الفرعي 
  ، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر 

  بشأن منع الفساد"، والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل 
  : املمارسات ٢٠١٤أيلول/سبتمرب يف اجتماعه املعقود يف 

        اجليدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد
زاهة يف عمليات االشتراء العمومي، والشفافية واملساءلة يف إدارة  الن    

من اتفاقية األمم املتحدة  ١٠و ٩األموال العمومية (املادتان 
      الفساد)  ملكافحة

      رة من األمانةمذكِّ    
    مةقدِّم  - أوالً  

ــرَّ  -١ ــراره   ق ــدول األطــراف، يف ق ــؤمتر ال ــدويل   ٥/٤ر م ــق احلكــومي ال ، أن يواصــل الفري
املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد عمله إلسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الواليـة  

ســة املســندة إليــه بشــأن منــع الفســاد، وأن يعقــد اجتمــاعني علــى األقــل قبــل دورة املــؤمتر الساد
  .٢٠١٥املزمع عقدها يف عام 

                                                         
  * CAC/COSP/WG.4/2015/1. 
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خطـة العمـل املتعـددة السـنوات،     اتِّبـاع  وقّرر املؤمتر كذلك أن يواصـل الفريـق العامـل      -٢
، أن ٢٠١٤اليت قرر الفريق العامل بنـاًء عليهـا، خـالل اجتماعـه الـذي ُعقـد يف أيلول/سـبتمرب        

  يركِّز اجتماعه السادس على املوضوعني التاليني:
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)؛ ١٤غسل األموال (املادة تدابري منع   (أ)  
زاهة يف عمليات االشتراء العمـومي، والشـفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال      الن  (ب)  

  من االتفاقية). ١٠و ٩العمومية (املادتان 
ــن        -٣ ــا م ــود يف فيين ــاين املعق ــه الث ــل، يف اجتماع ــق العام  آب/ ٢٤إىل  ٢٢وأوصــى الفري

، بــأن توجَّــه الــدعوة إىل الــدول األطــراف قبــل كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتــه ٢٠١١أغســطس 
املقبلة لكي تعرض جتارهبا بشأن تنفيذ املواضيع قيد النظر، مبـا يشـمل عنـد اإلمكـان مـا حقَّقتـه       

مـن   اسـتفادته يات وما احتاجت إليـه مـن مسـاعدة تقنيـة ومـا      من جناحات وما صادفته من حتدِّ
ســتعمل يف ذلـك قائمـة التقيــيم الـذايت املرجعيـة. وطلــب     أن ُت ُيفضَّـل وجمـال التنفيـذ،   دروس يف 

الفريق العامـل إىل األمانـة أن تعـدَّ ورقـات معلومـات أساسـية ُتجمَّـع فيهـا املعلومـات املقدَّمـة،           
وقـرَّر أن ُتعقَــد خــالل اجتماعاتــه حلقــات نقــاش يشــارك فيهــا خــرباء مــن البلــدان الــيت قــدَّمت  

  كتابية بشأن املواضيع قيد النظر ذات األولوية.   ردوداً
زاهـة يف   بناًء علـى املعلومـات املتعلقـة بـالن    ووقد أُعدَّت هذه املذكرة وفقاً لطلب املؤمتر   -٤

 ١٠و ٩عمليات االشـتراء العمـومي والشـفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال العموميـة (املادتـان        
 CU 2015/58/DTA/CEBمــات ردا علــى املــذكرة الشــفوية  متــها احلكوالــيت قدَّ ،مــن االتفاقيــة)

ــيت ــاوجَّ الــ ــام يف   ههــ ــني العــ ــارس آ ١٠األمــ ــفوية   ٢٠١٥ذار/مــ ــذكرة الشــ ــةواملــ  التذكرييــ
CU 2015/97(A)/DTA/CEB َّــيت وج ــا يف ال ــار/ ٣١وحــىت  )١(.٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢٤هه  أي

ة مـــن البلـــدان التاليـــة مـــنت الـــردود املقدَّدولـــة. وتضـــمَّ ٣٠ردود مـــن  ، وردت٢٠١٥مـــايو 
وإدارة األمــوال العموميــة:  عمليــات االشــتراء العمــوميزاهــة يف  مبوضــوع الــن صــلتتَّمعلومــات 

 ،بلجيكـا  ،الربتغـال  ،أوروغـواي  ،أملانيا، إكوادور، إسبانيا، أرمينيا، األرجنتني، االحتاد الروسي
 ،مجهوريـة مولـدوفا  ، زائـر اجل، اجلبـل األسـود   ،اجلمهوريـة التشـيكية   ،تركيـا  ،البوسنة واهلرسك

 ،املكســيك ،ماليزيــا ،لبنــان ،الكويــت ،دولــة فلســطني ،الفلــبني ،عمــان ،سويســرا ،الســلفادور
  الواليات املتحدة األمريكية. ،هندوراس ،النمسا ،مصر

                                                         
زاهة  ) بيان باملمارسات اجليِّدة يف جمال النCAC/COSP/WG.4/2013/2ورد يف مذكرة منفصلة أعدهتا األمانة ( )١(  

  .من االتفاقية ١١ يف السلطة القضائية واإلدارة القضائية ودوائر النيابة العامة يف سياق املادة
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ــع الشــبكي        و  - ٥ ــة، يف املوق ــدول املعني ــة ال ــة متاحــة، مبوافق ــردود املقدَّم ــة لل النصــوص الكامل
وسـُتدرج هـذه    )٢(ابع ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،      املخصص لالجتمـاع والتـ  

  )٣(النصوص أيضاً يف املوقع الشبكي املواضيعي اخلاص بالفريق العامل والذي استحدثته األمانة.
، التمست األمانةُ أيضـاً مـدخالت مـن القطـاع اخلـاص فيمـا يتعلـق        ٥/٤ووفقاً للقرار   -٦

م قـدَّ ه مل يبيـد أنَّـ  خالل االجتماع احلايل للفريق العامـل؛  فيهما النظر  اللذين جيريباملوضوعني 
  دة.رير من القطاع اخلاص خالل املهلة املمدَّتق أيُّ
مـة  مـوجز للمعلومـات املقدَّ   تقـدمي تسـعى إىل   بـل الشـمول  إىل هذه املـذكرة   ترميوال   -٧

بشأن املبـادرات ذات   ميليةتكن كذلك معلومات وتتضمَّ ،املوقِّعةالدول من الدول األطراف و
  ضمن منظومة األمم املتحدة.خذة املتَّالصلة 

    
    حتليل الردود الواردة من الدول األطراف واملوقِّعة  - ثانياً  
    ة مواضيعيةخلفي  - ألف  

ــ  -٨ ــن    متثِّ ــة أحــد جمــاالت االنشــغال الرئيســية املتعلقــة ب زاهــة  ل عمليــات االشــتراء احلكومي
يف املائـة مـن    ٣٠إىل  ١٢املشتريات احلكوميـة متثِّـل    رات تشري إىل أنَّالتقديف اإلدارة العمومية.

ا يف بـرامج اإلنفـاق   رئيسـي  ل عنصـراً تشـكِّ  مَّومـن ثَـ   ،إمجـايل النـاتج احمللـي يف كـثري مـن البلـدان      
التفاعـل الوثيـق بـني املصـاحل العامـة واخلاصـة الـذي        عـن   فضالً ،حجم هذا السوقواحلكومي. 

 ويعـرِّض  ألعمـال الفسـاد  بطبيعتـها   عرضـةً  هـذه العمليـة   جيعـل  هو ماشتراء، تستلزمه عملية اال
ي أن يـؤدِّ  كـذلك  التنمية. وميكـن  ويبطئالربامج واخلدمات احلكومية للخطر ويقوِّض املنافسة 

بصـورة غـري متناسـبة     اًرؤثِّمـ وتضخُّم األسـعار،   النوعيةلفساد إىل اخنفاض نتيجة لتشوُّه السوق 
ســم بالعدالــة والشــفافية واحليــاد إلدارة األمــوال  تَّييفة. وميثِّــل إنشــاء نظــام  علــى الفئــات الضــع 

لتحقيــق الفعاليــة يف وا لكفــاءة اإلنفــاق احلكــومي أساســي شــرطاًولالشــتراء العمــومي العموميــة 
  توفري اخلدمات العمومية.

ــادة  و  -٩ ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد    ٩تعكــس امل ــا ل مــن اتفاقي ــنم ال زاهــة يف جمــ  ل
تقـوم كـل دولـة    جيـب أن  من هذه املادة،  ١بموجب الفقرة ف الفساد. حملاربةأمهية  من االشتراء

م اشــتراء ظُــالالزمــة إلنشــاء ُن بــاخلطواتللمبــادئ األساســية لنظامهــا القــانوين،   طــرف، وفقــاً

                                                         
  )٢( www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group6.html.  
  )٣( www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  

www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group6.html
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صـف،  وضـوعية يف اختـاذ القـرارات، وتتَّ   معـايري امل علـى  مناسبة تقـوم علـى الشـفافية والتنـافس و    
ــور،   ــة أم ــع الفســاد.   ب ضــمن مجل ــها يف من ــرة  دوتشــدِّفعاليت ــى  الفق ــذكورة عل ــيم  امل ــة تعم أمهي

ــات ــام   املعلوم ــى الصــعيد الع ــود     عل ــاء العق ــار وإرس ــايري واضــحة لالختي ــد ، ووضــع مع وقواع
ال نظــام فعَّــ وإقامـة الختـاذ القــرارات،   مســبقاًرة لمناقصـة، واســتخدام معـايري موضــوعية ومقـرَّ   ل

بالعــاملني، مثــل إقــرارات   األمــور املتعلقــةتنظــيم لخــذة، واعتمــاد تــدابري ات املتَّالقــرار ملراجعــة
  تضارب املصاحل.

، تعزيــز الشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــوال العموميــة لتــدابري علــى  ٢الفقــرة  وتــنصُّ  -١٠
ــرادات والنفقــات يف        ــالغ عــن اإلي ــة، واإلب ــة الوطني ميكــن أن تشــمل إجــراءات اعتمــاد امليزاني

صـل بـذلك مـن    لمحاسبة ومراجعـة احلسـابات ومـا يتَّ   لوقت املناسب، وإنشاء منظومة معايري لا
لرقابة الداخليـة، ووضـع أحكـام بشـأن     وكفؤة إلدارة املخاطر ولة الفعَّم ظُرقابة، واستحداث ُن
  التدابري التصحيحية.

ــرة  دوتشــدِّ  -١١ ــادة   ٣الفق ــن امل ــى  ٩م ــاتر احمل   عل ــى ســالمة دف ــة احملافظــة عل اســبة أو أمهي
ت أو البيانات املالية أو املستندات األخرى ذات الصلة بالنفقات واإليـرادات العموميـة   السجالَّ

  ومنع تزوير تلك املستندات.
ــدول األطــراف للمــادة      -١٢ ــذ ال ــدى النظــر يف تنفي ســائر إىل  أيضــاً الرجــوع، ميكــن ٩ول

ناول مبزيد من التفصيل التدابري اليت ميكـن  ا أو الصكوك اإلقليمية اليت تتاملعايري املعترف هبا دولي
ــنلخــذها الــدول أن تتَّ ــز ال ــةزاهــة  تعزي ــة.   يف عملي هــذه  ومــناالشــتراء وإدارة األمــوال العمومي

الصــادر مــن جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري        قــانون النمــوذجي لالشــتراء  الاألدوات 
 وتفــادييــق أفضــل مــردود للنقــود مبــادئ هتــدف إىل حتقإجــراءات ون الــذي يتضــمَّ )٤(الــدويل،

 واإلنصــافالقــانون النمــوذجي الشــفافية واملوضــوعية  زويعــزِّالتجــاوزات يف عمليــة االشــتراء. 
  زاهة. واملشاركة والتنافس والن

ــ  - ١٣ ــامالً وميثِّ ــع الفســاد. وتشــدِّ   حامســاً ل ضــمان الشــفافية ع ــادة للنجــاح يف من ــن  ١٠د امل م
خـذ الـدول األطـراف تـدابري لتعزيـز      ر علـى علـم، وتقضـي بـأن تتَّ    االتفاقية على أمهيـة إبقـاء اجلمهـو   

الشفافية يف اإلدارة العمومية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بكيفية تنظيمهـا وسـري عملـها وعمليـات اختـاذ      
الـة متكِّـن   د هذه املـادة علـى ضـرورة أن تعتمـد الـدول إجـراءات أو لـوائح فعَّ       القرارات فيها. وتشدِّ

احلصـول علـى املعلومـات عـن تنظـيم إدارهتـا العموميـة وسـري عملـها وعمليـات           أفراد اجلمهور مـن  
اختاذ القرار فيها، وعـن القـرارات اإلداريـة والصـكوك القانونيـة؛ وتبسـيط اإلجـراءات اإلداريـة مـن          

                                                         
  )٤( www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html.  

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
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خذ القـرارات؛ ونشـر املعلومـات    ة اليت تتَّأجل تيسري إمكانية وصول اجلمهور إىل السلطات املختصَّ
  مبا يف ذلك التقارير الدورية عن خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية. بصورة نشطة،

    
    العموميزاهة يف عمليات االشتراء  الن  - باء  

عايري يف اختاذ املموضوعية والشفافية والتنافس  مبادئتأسيس نظام االشتراء الوطين على     
ار وإرساء العقود ، مبا يف ذلك معايري االختيالقرارات وحتديد شروط املشاركة سلفاً

    املناقصةوقواعد 
االحتـــاد الروســـي وأرمينيـــا  مبـــا يف ذلـــك، مت ردوداًمعظـــم الـــدول الـــيت قـــدَّ تأفـــاد  -١٤

ــت        ــر والكوي ــال والبوســنة واهلرســك واجلزائ ــا والربتغ ــواي وإيطالي ــا وأوروغ وإكــوادور وأملاني
 اتية يف اختــاذ القــرارمبــادئ الشــفافية والتنــافس واملوضــوع بــأنَّوالنمســا والواليــات املتحــدة، 

تقــوم بإنفاذهــا األجهــزة واملكاتــب الوطنيــة ذات الصــلة ودرجــت يف نظامهــا القــانوين الــوطين أُ
م ظُـ ُن كـلِّ يف  يةضـمن بعـة بصـورة   متَّهـذه املبـادئ    بـأنَّ  لـردود املقدَّمـة  وتفيـد ا املعنية باالشـتراء.  

  الدول األطراف. يف تقريباًاالشتراء 
م االشــتراء ظُــُن نيــا وإيطاليــا وبلجيكــا والســويد والنمســا إىل أنَّ مــن أملا وأشــارت كــلٌّ  -١٥

 EU/2014/24العمـــومي لـــديها تراعـــي كـــذلك تـــوجيهي االحتـــاد األورويب بشـــأن االشـــتراء،   
  يف قوانينها الوطنية. لذين أُدرجاال )٥(،EU/2014/25و

بــل ن االشــتراء ه قــانون خــاص بشــأينظِّمــ النظــام االشــتراء يف البلــد  وأفــاد لبنــان بــأنَّ  -١٦
ــه يســعى اآلنبو ،العموميــة احملاســبةقــانون  إىل  ،االعتمــاد قيــدمــن خــالل مشــروع قــانون  ، أن

  .يف البلديف نظام االشتراء  حتديدها اليت متَّي ألوجه القصور لتصدِّا
    

                                                         
 بشأن االشتراء العمومي، ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦خ املؤرَّ EU/2014/24توجيه الربملان األورويب وجملس أوروبا  )٥(  

 شباط/  ٢٦خ املؤرَّ EU/2014/25؛ وتوجيه الربملان األورويب وجملس أوروبا EC/2004/18الذي يلغي التوجيه 
املياه والطاقة  خدمات لكيانات العاملة يف قطاعاتنب ابشأن االشتراء العمومي من جا ٢٠١٤فرباير 

، متاح على اإلنترنت على العنوان: EC/2004/17، الذي يلغي التوجيه والنقل والربيد
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/modernising-rules/reform-

proposals/index_en.htm.  
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ستخدام إجراءات املناقصة املفتوحة اإتاحة وقت كاٍف إلعداد العروض وتقدميها، و    
    كخيار تلقائي

 ل ضـــمان حصـــول مجيـــع املشـــاركني يف إجـــراءات املناقصـــة علـــى وقـــت كـــافٍ ميثِّـــ  -١٧
ا لضـمان املنافســة العادلــة يف عمليــة  رئيســي املناقصــة شــرطاً هاإلعــداد وثــائق وتقـدمي  (ومتماثـل) 

 اإلعــداد الســليمإىل صــعوبة  ةغــري معقولــ بدرجــةي الفتــرات الزمنيــة القصــرية االشــتراء. وتــؤدِّ
احلصـــول علـــى  اتبعـــض املشـــاركني يف اإلجـــراء حيـــاولأن  احتمـــالة زيـــادإىل لمناقصـــة ول

  على ميزة غري مشروعة. حبيث حيصلون يةمعلومات داخل
ض لـه  ا تتعـرَّ ممَّـ  كخيـار تلقـائي حيـدُّ   استخدام إجراءات املناقصـة املفتوحـة    فإنَّوباملثل،   -١٨
تراء السـلع أو اخلـدمات   ويضـمن اشـ   ،خماطر مرتبطة بتقييـد املنافسـة بصـورة مفتعلـة    من زاهة  الن

مـن املشـاركني    عـدد كـبري  ة يف عمليـة املناقصـة بـني    املنافسـة احلـرَّ   كما أنَّبسعر سوقي عادل. 
  ا.مل الكشف عنهسهِّالتالعب والتواطؤ يف العطاءات وت ض احتمالختفِّ
مـن أجـل    دةة لديها تتيح فترة زمنية حمـدَّ م االشتراء املطبَّقظُُن مجيع البلدان بأنَّ توأفاد  -١٩

الوقـت   د املشـروع. غـري أنَّ  ف يف بعض البلدان على مدى تعقُّـ توقَّ، توتقدميها إعداد العطاءات
لألعـراف القانونيـة    تبعـاً املخصَّص هلذه املرحلة من عمليـة االشـتراء خيتلـف مـن بلـد إىل آخـر،       

  واإلدارية للدول األطراف.
علـى  معيَّنـة  يف كـل حالـة    هاض وتقـدمي د املدى الزمين إلعـداد العـرو  ففي اجلزائر، ُيحدَّ  -٢٠

  كفل املنافسة العادلة بني مجيع املشاركني.بطريقة تحدة 
املواعيــد النهائيــة واملعـايري واإلجــراءات املتعلقــة باشــتراء الســلع   وذكـرت املكســيك أنَّ   -٢١

واخلــدمات أو تنفيــذ األشــغال واخلــدمات العموميــة ينظِّمهــا قــانون املشــتريات وعقــود اإلجيــار  
الشـرط   وفيما خيصُّخدمات القطاع العام وقانون األشغال العمومية واخلدمات ذات الصلة. و

 يومـاً  ١٥ ةكالمهـا مـدَّ   د القانونـان ، حيـدِّ وتقـدميها  املتعلق بإتاحة وقت كاٍف إلعداد العطاءات
 لعطــاءاتتقــدمي ال يومــاً ٢٠عــن  لعطــاءات الوطنيــة ومــا ال يقــلُّتقــدمي اا كموعــد هنــائي لتقومييــ
  من تاريخ نشر الدعوة إىل تقدمي عطاءات. ،الدولية
ف تتوقَّـ زمنيـة لتقـدمي العطـاءات     حدوداًضع نظامها الوطين و جيكا إىل أنَّوأشارت بل  -٢٢

الـيت  بـات  يلبِّي املتطلَّسـ  هناك مشروع قانون قيد االعتمـاد  بأنَّ وأُفيدد املشروع. على مدى تعقُّ
اجتـاه  وسيمضـي يف  االحتـاد األورويب يف هـذا اجملـال    مـن   الصـادرة توجيهـات اجلديـدة   ال دهتاحدَّ

  د أو تنافسي).نوع اإلجراء (حوار مفتوح أو مقيَّ تستند إىلدة ثابتة زمنية موحَّ حدودوضع 
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ف تتوقَّـ زمنية خمتلفـة لتقـدمي العطـاءات     طراًد أُدِّتشريعها الوطين حي وأفادت أرمينيا بأنَّ  -٢٣
يف حالة اإلجراء املفتوح وسبعة أيـام   يوماً ٤٠تتراوح بني و ةعلى إجراءات االشتراء املستخدم

  يف حالة اإلجراء "البسيط".
 يف معظم أنـواع االشـتراء.   كخيار تلقائيخدم إجراء املناقصة املفتوحة ستويف أملانيا، ُي  -٢٤

وضـي مـع   هو اإلجـراء التفا  ةبالنسبة للخدمات املهني اتلقائي ل خياراًذي يشكِّاإلجراء ال غري أنَّ
  ملشاركة.دعوة عامة مسبقة إىل ا توجيه

    
    الشفافية يف نشر قرارات االشتراء، مبا يف ذلك الدعوات للمشاركة يف املناقصات    

عناصـر عمليـة    ىلشـتَّ شـفافية  بشـأن ال نـة  متطلبـات معيَّ  لـديها  أفادت مجيع البلدان بـأنَّ   -٢٥
  ملشاركة يف املناقصات.اإىل أدىن، نشر الدعوات  االشتراء، مبا يف ذلك، كحدٍّ

عـن طريـق    ذلك أساسـاً  يتمَّ بعة يف العديد من البلدان هي أنْاملمارسة املتَّ ويف حني أنَّ  -٢٦
ــة يف النشــر يف الصــحف أو   ــ ،اجملــالت الرمسي ــد   هفإنَّ ــأنَّيفــاد بقــدر متزاي ابــات األدوات والبوَّ ب

  اإللكترونية ُتستخدم هلذا الغرض.
اإلعـالن عـن    بية املتحدة واجلزائر وعمان والكويت ولبنـان بـأنَّ  وأفادت اإلمارات العر  -٢٧

العطاءات املقبلة إلزامي. وُيشترط نشر إعـالن املناقصـة يف وسـائط اإلعـالم والنشـرات الرمسيـة       
  على اإلنترنت. ، مع إمكانية نشرهجلهاز املشتريات العمومية والصحف الوطنية

وأرمينيــا وإكــوادور وأملانيــا وأوروغــواي     منــها األرجنــتني وبلــدان،  ةعــدَّ دتوشــدَّ  -٢٨
يف جمـــال جديـــدة  أهنـــا اســـتخدمت حلـــوالًعلـــى والربتغـــال وبلجيكـــا وماليزيـــا واملكســـيك،  

ــا  ــات املتكنولوجي ــات. وتراوحــت       لعلوم ــتراء وحتســني نشــر املعلوم ــة االش ــة عملي ــز نزاه تعزي
طــاءات، والســماح ات لإلعــالن عــن العابــات بــني كوهنــا منصَّــ اخلصــائص الوظيفيــة هلــذه البوَّ 

زيل مناذج الوثائق، وتوفري حلـول إلكترونيـة متكاملـة     ني بالعروض بتناملهتّماملقبلني للمشاركني 
  الورقي.التتيح االشتراء اإللكتروين  متاماً
 ،Ar-Compraنظام االشتراء يف البلد يعتمد على النظام اإللكتـروين   وأفادت األرجنتني بأنَّ  -٢٩

واملسـابقات   ،مثـل العطـاءات   ،إللكترونيـة إلجـراءات االختيـار التقليديـة    الذي يسمح باإلدارة ا
 املناقصـة والعقود املباشرة. ويدعم هذا النظام عمليـة   ،ن اخلاص والعاماليت يشارك فيها القطاعا

والبحــث عنــها  العموميــةيف الســوق املتاحــة نشــر فــرص األعمــال التجاريــة ب ويســمحالتنافســية 
بإنتـاج البيانـات    املرتبطـة ة تكنولوجيا املعلومات مجيع اخلـدمات  منصَّ وتضمُّوتقدمي العطاءات. 

  باعتبارها أداة مركزية يف اإلدارة املؤسسية. ،وإعدادها ونشرها وتنظيمها
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قانوهنا الوطين يقضي بنشر مجيع قرارات االشتراء علـى اجلمهـور.    أرمينيا أنَّ وذكرت  -٣٠
شـر دعـوة علنيـة أو بإرسـال دعـوة خاصـة إىل املشـاركني        ا بندعى إىل املشاركة يف العطاء إمَّوُي

. وُتنشر مجيع املعلومات املتعلقـة بـإجراءات االشـتراء، مبـا يف ذلـك خطـط       اأولي تأهيالًاملؤهلني 
االشــتراء، والــدعوة إىل تقــدمي العطــاءات، وشــروط املشــاركة، ومعــايري االختيــار، وخصــائص   

ــود    ــع اشــتراؤها، وإرســاء العق ــون األصــناف املزم ــى ، والطع ــة عل الشــتراء، إجــراءات ا املرفوع
تــاح وي) www.gnumner.amطعــون االشــتراء، علــى املوقــع الشــبكي الرمســي (وقــرارات جملــس 

  .عليها الطالعالجمهور ل
ميـة  إصـدار نشـرة إعال   أْي -راء الشـفافية يف نشـر قـرارات االشـت     وأفادت بلجيكا بأنَّ  -٣١

نشـر يف اجلريـدة الرمسيـة لالحتـاد     العن طريـق   ُتكفل - ئهإرساوعن العقد عن عالن اإلمسبقة و
تجــاوز ) بالنســبة للحــاالت الــيت ت Bulletin des Adjudications( األحكــاماألورويب ويف نشــرة 

 ال ُيعلــننــة. وعنــدما تكــون قيمــة العقــد دون هــذه العتبــة،  عقــد االشــتراء عتبــة معيَّقيمــة فيهــا 
ــتمُّ  فقــط علــى املســتوى احمللــي و ،عــن العقــد  إالَّ ــق   . وُتعفــى العقــود الــيت ي إرســاؤها عــن طري

مــن العتبــات  أقــلَّ التقــديرياإلجــراءات التفاوضــية مــن شــرط اإلعــالن عنــدما يكــون مبلغهــا   
  دة يف التوجيهات األوروبية.احملدَّ
نشــر علــى أن ُت تــنصُّ تشــريعاهتا الوطنيــة وأفــادت إكــوادور وأوروغــواي وماليزيــا بــأنَّ  -٣٢

ابــة إلكترونيــة علــى اإلنترنــت تــديرها احلكومــة، وأن تــدار عمليــة  إعالنــات العطــاءات علــى بوَّ
بغيـة  لعمليات االشتراء  احلكوميعلى املوقع الشبكي منشأ ا يف شكل فهرس االشتراء إلكتروني

والشــركات لألفــراد كــذلك يتــيح املوقــع الشــبكي   وعطــاءات. الالــدعوات إىل تقــدمي   إبــراز
  مشتريات حمتملني. بصفة مورِّديتسجيل ال

ابـة  للشـفافية وعـدم التمييـز واملنافسـة العادلـة، أنشـئت بوَّ       ه، تعزيزاًوذكرت الربتغال أنَّ  -٣٣
كـز فيهـا مجيـع املعلومـات     ، تتمرBASE ىتسـمَّ للمشـتريات العموميـة    وحيـدة إلكترونية وطنية 

زيـل منـوذج وثـائق املشـاركة مـن       تـن املقـبلني  ني هـتمّ العقود العمومية. وميكن للمشـاركني امل عن 
 ،دينواستفسـارات املـورِّ   ،تقدمي العطـاءات  الدعوات إىلمجيع  وتنظَّمل وتسجَّاملوقع الشبكي. 

هــذا  عــن طريــق ،والعقــود العموميــة ،عمليــات الشــراءعــن واإلحصــاءات  ،ووثــائق العطــاءات
عــن العقــود ابــة مجيــع املعلومــات هــذه البوَّيف  وتتمركــزاالشــتراء. اخلــاص ب نظــام اإللكتــروينال

ــة  ــة و    العمومي ــة الربتغالي ــدة الرمسي ــة للجري ــيت ُتنشــر يف النســخة اإللكتروني ات ســائر املنصَّــ يف ال
  اإللكترونية املعتمدة.



 

V.15-04289 9 
 

CAC/COSP/WG.4/2015/3 

ى يسـمَّ االشـتراء العمـومي   عـن  نظام إلكتـروين للمعلومـات    بإنشاء املكسيك ردُّوأفاد   -٣٤
CompraNet ،هـذا  تتـاح مـن خـالل    وشفافية يف عمليات االشـتراء العمـومي.   لمن أجل تعزيز ا

 ،نظام مجيع املعلومات املتعلقة بعمليات االشتراء، مبا يف ذلك حماضر االجتماعات التوضـيحية ال
ل النظـام ليشـمل   ُعـدِّ قـد  . وحريـة االطـالع عليهـا    للجمهـور  وتتـاح ، وفتحهـا  وتقدمي العروض

ل ، الـيت حتـوِّ  CompraNet-IMأو  "،ية لالشتراء العموميالسوق واالستخباراتاملعلومات  "منيطة
علومـات  املر الوصـول إىل  إىل صـيغة مفيـدة للمـواطنني، وتيسِّـ     CompraNetالبيانات الـواردة يف  

  مرنة ويف الوقت املناسب. بطريقةاملشتريات احلكومية عن 
املشـاورات   بواسـطة ن شفافية عملية االشتراء يكفلـها القـانو   وأفاد االحتاد الروسي بأنَّ  -٣٥

  العامة اإللكترونية اإللزامية بشأن خطط االشتراء العمومي.
احلــق  ُتكفـل مـن خـالل   شـفافية عمليــة االشـتراء    علـى أنَّ الواليـات املتحـدة    دتوشـدَّ   -٣٦

ــانوين يف  ــىالقـ ــة الســـجالَّ االطـــالع علـ ــا فياالحتاديـــةت احلكوميـ ــا، مبـ ــة  تالســـجالَّ هـ املتعلقـ
ــة،  ــا مل  باملشــتريات العمومي  الــيت حتمــي ألحــد االســتثناءات   خاضــعةًت هــذه الســجالَّ  تكــنم

صوصــية الشخصــية واألمـن القــومي وإنفــاذ القــانون. وُيلـزم هــذا الشــرط القــانوين   اخلاملصـاحل و 
ت احلكوميـة أو نشـرها علـى    باملبـادرة باإلفصـاح عـن القـرارات والسـجالَّ      االحتاديـة الوكاالت 

  ت عند الطلب.هذه السجالَّ االطالع على إتاحة عن فضالً ،مواقعها الشبكية
٣٧ -  ا يف إنشاء نظام اشتراء إلكتـروين حيتـوي علـى    وأفادت البوسنة واهلرسك بأهنا شارعة حالي

مي ابة علـى اإلنترنـت، للسـلطات املتعاقـدة وملقـدِّ     خدمات ووثائق ومعلومات سيوفَّر، عن طريق بوَّ
مي العطــاءات والســلطات املتعاقــدة.  ال بــني مقــدِّر هــذا النظــام االتصــ العــروض احملــتملني. وسييسِّــ 

ويشترط التشريع على مجيع األشخاص االعتباريني املشاركني يف عمليـة االشـتراء العمـومي (سـواًء     
  مي العطاءات احملتملني) التسجيل يف سجل إلكتروين.السلطات املتعاقدة أو مقدِّ

    
    لية االشتراء، مبا يف ذلك نظام الطعوناإلجراءات والقواعد واللوائح املتعلقة مبراجعة عم    

عملية االشـتراء   مبراجعةيتيح إنشاء نظام واضح لإلجراءات والقواعد واللوائح املتعلقة   -٣٨
زاهـة   نلـ ال غـىن عنـه    ل عنصراًواملخالفات احملتملة، وميثِّ ،والطعون ،للسلطات معاجلة الشكاوى

  نظام االشتراء.
ىل مـزيج مـن   ة، أو مراجعـة قضـائية، أو إ  إداري مراجعةإىل وميكن أن يستند هذا النظام   -٣٩

نظـام   أيَّ أنَّبـ االتفاقية  وتقضيلنظام القانوين للدول األطراف. للسمات اخلاصة ل تبعاًاالثنني، 
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 يف للطعـون، يسـمح بتقـدمي طعـن شـكلي      االًفعَّـ  نظامـاً  ن أيضـاً أن يتضـمَّ  جيـب استعراض فعَّال 
  ة.االبتدائي املراجعةقرار هيئة 

 وذكرت أرمينيا وإكـوادور وأملانيـا واجلمهوريـة التشـيكية أهنـا أنشـأت هيئـات خاصـة          -٤٠
ملبـادئ   وفقـاً  أن تـتمَّ  بغيـة ضـمان  لقرارات االشتراء  ةاإلداري باملراجعةة ُتعىن الرقابأو  للمراجعة

  موضوعية اختاذ القرارات.و الشفافية والتنافس
ــل االحتــاد الروســ     -٤١ ــادت دول أخــرى، مث ــا  وأف ــدوفا  ي وبلجيكــا وتركي ــة مول ومجهوري

  القضائية القائمة.و ةاإلداري املراجعةم ظُعلى ُن بأهنا تعتمدولبنان واملكسيك، 
 يهمـا القـانونيني،  مانظ ه، يف إطـار بأنَّـ من االحتاد الروسي ولبنـان   مانان املقدَّالردَّ ويفيد  -٤٢
ث انتـهاك لقـانون   حد كان قد ا إنْمإجراءات االشتراء أمام احملاكم للفصل يف  يفالطعن  ميكن

  القرارات اإلدارية. يفلطعن القائمة اخلاصة بااالشتراء، باستخدام اإلجراءات 
ى حتليــل العــروض لتقيــيم العطــاءات تتــولَّ يصــاًخصِّمنشــأة  جلانــاً وأفــادت اجلزائــر بــأنَّ  -٤٣

جلــان خمصَّصــة  . وباملثــل، ُشــكِّلتمقتضــى احلــاليف أهليتــها أو عــدم أهليتــها، حســب  والبــتَّ
  إرساء العقود. يف إجناز عمليةو طعن أيِّ نتيجةيف  للبتِّ
، يف إجـراءات املناقصـات الـيت تتجـاوز قيمتـها العتبـة       هبأنَّـ  م مـن أملانيـا  لرد املقدَّويفيد ا  -٤٤
 سـريعة  مراجعـة يف شكل إجراءات  نتصافسبيل ا يتاحدة يف توجيهات االحتاد األورويب، احملدَّ

ــام  ــة أم ــدى احملــاكم. وُتنشــأ     قلَّمســتهيئ ــة االســتئناف ل ــع إمكاني ــاتة، م ة داخــل املســتقلَّ اهليئ
 إبـرام السلطات املعنية حبماية املنافسة. وعند قبول الطعن، ميكن أن ُتمَنع السـلطة املتعاقـدة مـن    

األضــرار، ويف بعــض  عــن تعويض الاملطالبــة بــ إمكانيــة القــوانني علــى   العقــد املعــين. وتــنصُّ  
  .والغياً القواعد باطالً مبا خيالفإرساؤه  ار العقد الذي يتمُّاحلاالت، اعتب

تنفيـذ   ملراجعـة ستقصـائية  الدراسـات ا الاحلكومـة تسـتخدم    أنَّبـ تقرير املكسيك  ويفيد  -٤٥
مي العــروض للتعــبري عــن  الفرصــة ملقــدِّ الدراســات االستقصــائيةعمليــة االشــتراء. وتتــيح هــذه  

حتليلـها بعـد ذلـك وإدراجهـا يف امللـف       يـتمُّ وجـراء بعينـه،   إ أيِّ تعليقـات علـى  الآرائهم وتقـدمي  
دعـوة إىل تقـدمي العطـاءات،    اشـتراء، أو   إجـراء أي صلة بتَّم الطعون والشكاوى امل. وتقدَّاملالئم

 التـابع ما إىل ذلـك، إىل وزارة اإلدارة العموميـة أو مكتـب الرقابـة الداخليـة       وأ ،دإرساء عق وأ
 يفالطعـن   ه ميكـن أيضـاً  النظـر فيهـا. وأفـادت املكسـيك بأنَّـ     هذان ى يتولَّو ،كتب النائب العاممل

  .ةواإلداري ةاملالي االحتاديةاحملكمة  أمامقرار االشتراء 
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مـوظفني   للنظر يف طعون االشتراء، يضمُّ صاًمتخصِّ وأشارت أرمينيا إىل أهنا أنشأت جملساً  - ٤٦
  حلكومية، يعملون على أساس التناوب.لني للعمالء واملنظمات غري امستقلني وحمايدين وممثِّ

 أن يكـون لضـمان   ،وأفادت اجلمهورية التشـيكية بأهنـا أنشـأت مكتـب محايـة املنافسـة        -٤٧
املسـتهلكني، إىل جانـب اإلشـراف علـى إجـراءات       ويفيـد لقواعد املنافسـة   ممتثالًسلوك السوق 

حتسـني الشـفافية يف    ، وبـذلك العموميـة  يـاز االمتومـنح حقـوق    مـومي إرساء عقود االشـتراء الع 
الــيت  اإلجــراءاتمســؤولية اســتعراض  مكتــب محايــة املنافســة أيضــاً ىويتــولَّاإلنفــاق العمــومي. 

االشتراء والسلطات املتعاقدة، واإلشراف علـى مـوظفي االشـتراء والسـلطات      خذها مسؤولويتَّ
  مومية.الع حقوق االمتيازاملتعاقدة، واملشاركة يف صياغة وتعديل تشريعات املشتريات و

ـــ     -٤٨ ــة كوكال ــتريات العموميـ ــة للمشـ ــدائرة الوطنيـ ــا أنشـــأت الـ ــوادور بأهنـ ة وأفـــادت إكـ
، هلـذه الـدائرة   إلشراف على عملية االشتراء. وميكنع بصالحيات لصة للمشتريات تتمتَّمتخصِّ

ــدور،   ــة واخلاصــة، ورصــد إجــراءات    امل التمــاسيف إطــار هــذا ال ــات العام علومــات مــن الكيان
قـانون االشـتراء. وميكـن    بانتـهاكات  غ املراقب املايل العام والنائب العام للدولة االشتراء، وإبال

الـــدائرة الوطنيـــة للمشـــتريات  إىليف حالـــة بعينـــها رفـــع شـــكوى  جوهريـــةهلـــم مصـــلحة  ملــن 
تقتـرح تـدابري لتصـحيح العمليـة أو     و اجلهـة املتعاقـدة  العمومية، اليت بدورها تبلغ املشـرف علـى   

 توجــد ،قضـائية و ةإداريـ  مراجعـة الفرصــة املتاحـة إلجـراء    . وعـالوة علـى  جـراء تقـوم بتعليـق اإل  
  .أيضا إجراءات للوساطة أو التحكيم

فـة برصـد   وكالة مشـتريات وتعاقـدات الدولـة هـي اهليئـة املكلَّ      وأفادت أوروغواي بأنَّ  -٤٩
مـن   قواالضـطالع بعمليـة االشـتراء. كمـا أهنـا مسـؤولة عـن التحقُّـ        لالشـتراء  اإلطار التنظيمـي  

  امتثال قرارات إرساء العقود للتشريعات وضمان الشفافية يف عملية االشتراء.
وباملثل، أفـادت تركيـا بأهنـا أنشـأت سـلطة املشـتريات العموميـة ومنحتـها صـالحيات            -٥٠

م القـانون األفعـال   . ويـنظِّ دقيقـاً  نـة يف قـانون املشـتريات العموميـة تنفيـذاً     لتنفيذ اإلجـراءات املبيَّ 
املشـاركة   احملظـور علـيهم  عـن األشـخاص    احملظورة يف عمليـة االشـتراء، فضـالً    سلوكالأنواع و

 يف إطـار يف اجلرميـة   قُيحقَّـ يف إجراءات االشتراء. ويف احلاالت اليت ُيكشـف فيهـا عـن انتـهاك،     
  القانون اجلنائي.
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    اختيار العاملني وإنشاء نظام إلدارة حاالت التضارب يف املصاحل    
ا ا مهمــأساســي ختيــار العــاملني شــرطاً القــائم علــى اجلــدارة و ســليم اء نظــامل إنشــميثِّــ  -٥١

مـن االتفاقيـة، مـع     ٨لضمان نزاهة نظام االشتراء. وينبغي أن يراعي هـذا النظـام أحكـام املـادة     
  االشتراء.ب املتعلقةإيالء االعتبار الواجب خلصوصية مناصب العاملني 

العـاملني الـذين ميارسـون مهـام االشـتراء       جتميع ميكننية، القانونية الوط بالتقاليد ورهناً  -٥٢
ــة واحــدة مســؤولة عــن إجــراءات االشــتراء يف      ــة مركزي ــة، أو  كامــليف وكال اإلدارة العمومي

  مركزي.النظام اشتراء ب إحلاقهم
خـذ  نظامي االشتراء املركزي والالمركزي كليهمـا، تقضـي االتفاقيـة بـأن تتَّ     حالةويف   -٥٣

ب حــدوث حــاالت تضــارب لتعزيــز الســلوك األخالقــي وجتنُّــ ةًخاصَّــ تــدابَريالــدول األطــراف 
  لضمان نزاهة عمليات االشتراء. بفعالية املصاحل وإدارة تلك احلاالت

املكتب الوطين للتعاقـد هـو اهليئـة اإلداريـة لنظـام االشـتراء يف        وقد أفادت األرجنتني بأنَّ  - ٥٤
ة الرقابـة علـى املشـتريات يف اإلدارة املركزيـة والوكـاالت      ى مسؤولياإلدارة العامة الوطنية، ويتولَّ

ى مديريــة ختطـــيط  الالمركزيــة واجلامعــات الوطنيــة والقــوات املســلحة وقــوات األمــن. وتتــولَّ        
سياسات الشفافية مسؤولية اإلشراف علـى األطـر القانونيـة وحتليلـها وتطويرهـا والتـدريب علـى        

ضـة للمخـاطر   ة واملعرَّوم هبا الدولة، ورصد املراحـل املهمَّـ  التنفيذ األمثل لعمليات االشتراء اليت تق
  عن تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وبرامج الوقاية منه. من عمليات االشتراء، فضالً

أنشـأ هيئـة    مـن البلـدين   كـالًّ  والكويـت بـأنَّ  وباملثل، أفادت اإلمارات العربيـة املتحـدة     -٥٥
  أنشطة االشتراء.مسؤولة عن صة تابعة للدولة متخصِّ
عمـل  الوكالـة املشـتريات والتعاقـدات تكفـل تعزيـز ممارسـات        وأفادت أوروغواي بأنَّ  -٥٦
تضـارب املصـاحل. وُتـنظَّم عمليـة     حـاالت  إدارة  ى أيضاًالة يف نظام االشتراء العمومي وتتولَّفعَّال

ُوِضـعت   دقـ ووتنافسـية،   ومفتوحـة افة التعيني علـى أسـاس غـري متييـزي يف إطـار إجـراءات شـفَّ       
صـب يف جمـال   اناملل املـوظفني العمـوميني للحصـول علـى     د معـايري تأهُّـ  جمموعة من القواعد حتدِّ

  إدارة املشتريات.
 إقـرارات ن تضـارب املصـاحل يتضـمَّ   حـاالت  إلدارة  وأفادت أملانيـا بأهنـا أنشـأت نظامـاً      -٥٧
ن علـى املـوظفني الـذين    يَّيتعـ ونة. معيَّ أحوالالتضارب يف  لتسوية حاالتأساليب و املصاحل عن

ــت أنَّ ــديهم تضــارباً  يثب ــاذ   ل ــاذ أيِّ    خطــواتيف املصــاحل اخت ــدم مشــاركتهم يف اخت  لضــمان ع
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بذلك التضارب. وال يسمح للموظفني بقبول أي منصـب ثـانوي دون إذن    ذات صلةقرارات 
  يؤدي إىل تضارب يف املصاحل. أنمن شأن هذا املنصب  مل يكن إذاصريح بذلك، وفقط 

التنفيـذي الـذي حيتـوي يف     املرسوماستنادا إىل  يتمُّاختيار العاملني  وأفادت اجلزائر بأنَّ  -٥٨
حقـوق املـوظفني العمـوميني    املرسـوم  د مرفقه على مدونة لألخالقيـات والسـلوك املهـين. وحيـدِّ    

علـى املوظـف إبـالغ     جيـب تضـارب املصـاحل،   ء إجراءات االشتراء. ويف حـاالت  أثناوواجباهتم 
عقـد   شـخص إرسـاء أيِّ   دة حتظـر علـى أيِّ  أحكـام حمـدَّ   التشريع علـى  وينصُّاملسؤول،  مشرفه

 خــالل فتــرة مــا بعــد حظــر  ويوجــدحالــة تضــارب مصــاحل.  عنــدما يكــون ذلــك الشــخص يف 
  ة مخس سنوات.سابق ملدَّعقد على موظف  أيِّمن إرساء  االشتراءجهة  اخلدمة مينع

ب صـارمة بشـأن تضـارب املصـاحل لضـمان جتنُّـ       ق أحكامـاً ه يطبِّـ وأفاد االحتاد الروسـي بأنَّـ    - ٥٩
لة ألوجــه التضــارب والشــروط املتعلقــة    وقــوع حــاالت تضــارب املصــاحل، تشــمل قــوائم مفصَّــ      

باإلفصاح اإللزامي. وحيظر القانون مشاركة األشخاص يف جلان تقييم العطاءات إذا كانـت لـديهم   
  على إلزامية التناوب بني العاملني. ، وينصُّالًربم مستقبعالقة عائلية وثيقة بأطراف يف عقد سُي

بشـأن   االحتـادي ها القـانون  تضارب املصاحل ينظِّمحاالت إدارة  وأفادت املكسيك بأنَّ  -٦٠
 عـن  . وفضـالً االحتـادي املسؤوليات اإلدارية للموظفني العموميني وقـانون اإلجـراءات اإلداريـة    

ــك،  ــزمذل ــرئيس  ُيعت ــى تعليمــات ال ــاًء عل ــة   ء وحــدة متخصِّإنشــا ،، بن صــة داخــل وزارة اخلدم
  ألخالقيات ومنع تضارب املصاحل.تعىن با العمومية

تضـارب املصـاحل، أفـادت بلجيكـا     حـاالت  ونظـام إدارة   العـاملني وفيما يتعلق باختيار   -٦١
إدارة مراقبـة ميزانيـة و  دائـرة  لـوزراء و ا التابعـة لـرئيس   االحتاديـة مستشارية اخلدمة العموميـة   بأنَّ

 التضـــارب مـــع -االشـــتراء العمـــومي "أصـــدرتا تعميمـــا بعنـــوان  االحتاديـــةالعموميـــة ة اخلدمـــ
بعـد انتـهاء اخلدمـة     امتنـاع د التعميم فترة منع تضارب املصاحل. وحدَّإىل هدف ، ي"اتاألخالقي

 مـع عقـد عمـومي    أيِّب للفوز مؤهالًموظف عمومي سابق  ا أيُّخالهل يكونال قدرها سنتان، 
  اليت كان يعمل هبا. السلطة املتعاقدة

ــا أنَّ   -٦٢ ــوظفي ومســؤويل الشُّــ   وذكــرت أرميني ــات االشــتراء   م ــة لتنســيق عملي عبة الفرعي
جون يف قائمة املهنيني املؤهلني لالضـطالع مبهـام االشـتراء بعـد اجتيـازهم بنجـاح امتحـان        دَرُي

تضـارب  ت حتـدِّد األحكـام التشـريعية حـاال     علـى ذلـك،   الكفاءة املتعلـق بالتشـريعات. وفضـالً   
صـل بـإجراءات االشـتراء أن    يتَّيف املصـاحل   اًتضـارب  يواجـه  عضو أي جلنـة املصاحل وتشترط على 

  عن مباشرة هذه اإلجراءات. ىيتنحَّ
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 تضـارب املصـاحل فيمـا خيـصُّ    باستحداث نظـام إلدارة حـاالت    وأفادت الكويت أيضاً  -٦٣
  يف عمليات االشتراء. الذين يشاركونملوظفني ا

إلدارة املدنيــة كامــل اإدارهتــا املركزيــة املســؤولة عــن االشــتراء ل  يســرا أنَّوذكــرت سو  -٦٤
 إهنـاء إمكانيـة  وتتـيح  مـع أطـراف ثالثـة،     زاهـة يف العقـود الـيت تـربم     بشـأن الـن   اًشرط ُتدرِج دائما

  العقد يف حال وقوع حماولة فساد.
    

    زاهة يف االشتراء ز النارسات إدارية أخرى تعزِّمم    
زاهـة نظـام    ا لنا مهمأساسي ال شرطاًل إنشاء إطار قانوين ومؤسسي قوي وفعَّثِّيف حني مي  - ٦٥

  من احتماالت وقوع الفساد. االشتراء، فمن املهم بنفس القدر تعزيز ممارسات إدارية معيَّنة حتدُّ
ذ عـة تنفَّـ  اإلطار القانوين التمكيين باعتماد استراتيجيات إضـافية متنوِّ  تكميلمن املهم ف  -٦٦

حلـد مـن الفسـاد يف االشـتراء. وميكـن      الة يف انة أهنا فعَّيف بيئات معيَّ نبيَّتعلى املستوى اإلداري 
 التجاريـة ونزاهـة مـوظفي   تـدابري لتعزيـز نزاهـة قطـاع األعمـال      هـذه االسـتراتيجيات   أن تشمل 

شـتراء  العطاءات؛ وتدابري الستبعاد املشاركني غري األخالقـيني مـن عمليـة اال    اجلهات اليت تقدم
زاهـة)؛ وتـدابري لتعزيـز الرصـد مـن قبـل        (احلرمان)؛ وتدابري لتعزيز العمـل اجلمـاعي (مواثيـق الـن    

  اجملتمع املدين (املشاورات العامة).
بلــدان، ومنــها االحتــاد الروســي وأرمينيــا وأملانيــا والربتغــال وتركيــا    ةعــدَّ تأفــادقــد و  -٦٧

  زاهة يف عملية االشتراء. لضمان الن ةوسيلكوالفلبني وماليزيا بأهنا استخدمت احلرمان 
إىل اسـتخدام املشـاورات    ،انتشـاراً  كـان ذلـك أقـلَّ    وإنْ ،وأشارت بعض البلدان أيضاً  -٦٨

 -زاهـة عـن طريـق العمـل اجلمـاعي       العامة علـى نطـاق واسـع (االحتـاد الروسـي)، أو تعزيـز الـن       
  وغواي).زاهة (ماليزيا)، أو تناوب العاملني (أملانيا وأور مواثيق الن

ــا   -٦٩ ــا أعـــدَّوأفـــادت أرمينيـ ــة ســـوداء"  تبأهنـ ــيهم  احملظـــوراألشـــخاص  تضـــمُّ"قائمـ علـ
ة ثالث سـنوات بعـد صـدور قـرار     املشاركة يف إجراءات االشتراء ملدَّاحملظور عليها املنظمات و

  جملس طعون االشتراء.بذلك من 
اهـة يف االشـتراء تـرد يف التوجيـه     ز ز الـن املمارسات اإلدارية الـيت تعـزِّ   وأفادت أملانيا بأنَّ  -٧٠

مي العطـاءات الـذين أدينـوا    حرمان مقـدِّ  ميكنه نع الفساد. وأوضحت أملانيا كذلك أنَّمب املتعلق
أخـرى مـن سـوء السـلوك. ويف      بارتكاب جرائم مثل الفساد أو الـذين ثبـت ارتكـاهبم أشـكاالً    

ــلبعــض احلــاالت،   ــة فســاد، يكــون حرمــان مقــ    مث ــة بارتكــاب جرمي مــن  اتم العطــاءدِّاإلدان
ا.املشاركة يف إجراءات االشتراء إلزامي  
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ــرد املقــدَّوأفــاد ا  -٧١ ــا ل ــنظِّ  بــأنَّم مــن تركي ــة ت م العقوبــات علــى األفعــال  تشــريعاهتا الوطني
أن  حمظـــور فعـــل أو ســـلوكعلـــى مـــن يثبـــت ضـــلوعهم يف  وُيحظـــروالســـلوكيات احملظـــورة. 

ة سـنة إىل سـنتني   ملدَّ وذلك عمومية، أو سلطة مؤسسة أيُّمناقصة تضطلع هبا  يف أيِّ يشاركوا
 د مـن ُيحظـر  شتراء اليت حتـدِّ لطبيعة الفعل. وباملثل، أشارت تركيا إىل تشريعاهتا املتعلقة باال تبعاً

أو غـري   ةًمباشـر  مشـاركةً يف االشـتراء العمـومي    أن يشـاركوا  ،بسبب تضارب املصـاحل  ،عليهم
. آخــرينأو بالنيابــة عــن  باألصــالة عــن أنفســهم مــن البــاطن، ســواءً  بصــفة متعاقــدأو  ةمباشــر

  يف العطاءات. أن يشاركواعليهم  باحملظوراالشتراء العمومي بسجل  هيئةوحتتفظ 
مجيع األفراد املشـاركني يف إدارة  على  ف إلزاميكثَّاملتدريب ال أنَّوأفادت األرجنتني ب  -٧٢

ــداً برناجمــاً االشــتراء العمــومي. وأضــافت أنَّ  ــوفَّر يف إطــاره مستشــار قــانوين   اســُتحدث جدي ُي
  .ذلك لزم إذاإلسداء املشورة الشخصية يف مسائل االشتراء 

ل عدم الكشـف عـن التضـارب يف املصـاحل ميكـن أن يشـكِّ       والحظ االحتاد الروسي أنَّ  -٧٣
 . وخيـوِّل القـانون للمـواطنني   والغيـةً  باطلـةً  عقـود االشـتراء  إعـالن  للمحاكم يتيح ا قانوني راًمربِّ

دنية على أنشطة اهليئـات العموميـة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق       امل بالرقابة القيامواملنظمات املدنية 
ا يف إلزاميــ ل عقــد مشــاورات عامــة مفتوحــة شــرطاًعلــى ذلــك، ميثِّــ مبســائل االشــتراء. وفضــالً

  عليها القانون. احلاالت اليت ينصُّ
ن مجيـع العقـود   تتضمَّن أن يتعيَّ ٢٠١٠رب ه منذ كانون األول/ديسمماليزيا بأنَّ وأفادت  -٧٤
زاهـة. وُيشـترط علـى مجيـع األطـراف       للـن  األشـغال واخلـدمات ميثاقـاً   وتوفري اللوازم  تتناولاليت 

وأعضـاء   ،مو العطـاءات ومقدِّ ،املوظفون اإلداريون واملسؤولون عن املوافقات ن فيهممباملعنية، 
بعـدم االخنـراط    دواوأن يتعهَّـ زاهـة   على ميثـاق الـن   عواأن يوقِّاملشتريات احلكومية،  جلانلس/اجم

أنشطة أو معامالت تفضي إىل الفساد والرشـوة خـالل فتـرة تنفيـذ املشـاريع. ويف حالـة        يف أيِّ
، مبـا يف ذلـك اإلدراج يف القائمـة    فـق عليهـا سـلفاً   متَّد، ميكن تطبيـق عقوبـات   انتهاك هذا التعهُّ

د بعــدم علــى تعهُّــ عأن توقِّــ كالــة احلكوميــة املعنيــة أيضــاًالســوداء. وُيشــترط علــى اإلدارة أو الو
ــارشــاوى الالتمــاس  ــة الوصــول إ ، وضــمان أو قبوهل ــاتإمكاني ــرار إرســاء   ،ىل املعلوم ونشــر ق
 وتشـارك عمليـة حتكـيم مـن أجـل تعزيـز إنفـاذ أحكامهـا.        علـى  زاهـة   مواثيـق الـن   وتنصُّالعطاء. 

، كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن البلــدان الــيت  رصــد عمليــة التعاقــديف مجاعــات اجملتمــع املــدين 
اسـتخدام هـذه املواثيـق جنـح يف      أنَّعلـى  ماليزيـا   دتوشـدَّ زاهـة.   اسـتخدام مواثيـق الـن   ب أخذت

  خفض اإلنفاق العام.
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 مناصـب معيَّنـة يف جمـال   يف  مشـترط تنـاوب املـوظفني    وأفادت أملانيا وأوروغـواي بـأنَّ    -٧٥
  .ةخاص بصفةللفساد  ضةًْرُع تعتربإدارة األموال العمومية 

    
    الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية  -جيم  

إنفــاق األمــوال العموميــة،  ســالمةيكفــل تطبيــق نظــام قــوي إلدارة األمــوال العموميــة    -٧٦
ز الثقــة يف املؤسســات، ويضــمن تقــدمي خــدمات عموميــة عاليــة اجلــودة. وملواجهــة هــذا   ويعــزِّ
الـدول األطـراف الشـفافية واملسـاءلة يف      زتعـزِّ أن بـ ) مـن االتفاقيـة   ٢( ٩ املادة تقضيي، التحدِّ

  إدارة األموال العمومية.
ــك    -٧٧ ــن أجــل ذل ــاد امليزانيــة    ســمتتَّ، وم ــة.  بإجــراءات اعتم حتديــد  فويتوقَّــأمهيــة بالغ

 عمليـة صـياغة امليزانيـة واستعراضـها واعتمادهـا مـن       علـى األهداف املالية املشروعة للبلد املعين 
ختطـيط امليزانيـة    كمـا أنَّ . ة للسـلطة الثالثـ  األفـرع  جانب عدد من املؤسسات اليت تشمل عـادةً 

إعطــاء األولويــة للمشــاريع الــيت حيتاجهــا  علــىيســاعد املعنــيني ميــع شــامل جلال وعلــى حنــو فعَّــ
  .احقيقي احتياجاًاجملتمع 
يــات املتحــدة  إكــوادور وأوروغــواي والوال  مــن بينــها ، عديــدة بلــدان تأفــادقــد و  -٧٨

ــة،  ــا أدرجــت األمريكي ــدأ   بأهن ــين رئيســيني يف إدارة الشــفافية واملســاءلة كمب ــة  اأمواهل العمومي
  حيميهما ويكفلهما القانون الوطين.

نتــائج  وبــأنَّامليزانيــة الوطنيــة،  هــي الــيت تعتمــد برملاناهتــا  بــأنَّ االبلــدان مجيعــ توأفــاد  -٧٩
للجمهــور، مــع إتاحــة الوثــائق واملقترحــات يف علــن ُتإدارة األمــوال العموميــة حــول املناقشــات 

  األحيان. كثري منيف  املوقع اإللكتروين للربملان أو وزارة املالية
ــادت  -٨٠ ــأنَّ  وأف ــا ب ــنوية تعرضــ      أملاني ــة الس ــة ومشــروع امليزاني ــانون امليزاني  همامشــروع ق

ــان االحتــادي (    ــى اجمللــس االحتــادي والربمل ــة عل ــان الربملومهــا احلكوم ــان) اهليئت ــان االحتاديت  ،انيت
املناقشــات  أيضــاً الطــالع اجلمهــور وتتــاح. مباشــرة علــى اجلمهــور بعــد عرضــهما  ننشــراُيو

  الربملانية العامة.
ميزانيــة ســنوية للســلطة  مكتــب اإلدارة وامليزانيــة يعــدُّ وأفــادت الواليــات املتحــدة بــأنَّ  -٨١

بعـد  امليزانيـة  . وُتحـال  على حـدة  رة ووكالةإدا كلُّ مهااليت تقدِّإىل املدخالت  التنفيذية استناداً
يف ختصـيص األمـوال العموميـة     الكونغرس، املسؤولة عن البـتِّ  ذلك إىل السلطة التشريعية، أْي

ى جلـان االعتمـادات يف الكـونغرس صـوغ مشـاريع      . وتتـولَّ هومبلغـ  التمويـل  بغـرض  صليتَّفيما 
 فــور االعتمــاد،   رات. وأُوِضــح أنَّ الــيت تعكــس هــذه القــرا    والقــوانني املتعلقــة باالعتمــادات    
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يف  املعتمــد املــايلبلــغ املالقانونيــة إلنفــاق   الصــالحيةإلدارات والوكــاالت ا ، يعطــياشــتراعه
ص هلا. وتتيح عملية االعتمـادات التشـريعية هـذه فرصـة للجمهـور لـإلدالء       صُِّخاألغراض اليت 

تماع العلنيـة واجتماعـات   مـن خـالل جلسـات االسـ     ،بآرائه بشأن املبلغ الـذي تنفقـه احلكومـة   
  اللجان والنقاش العام.

لني مـن الـوزارات   ، إىل جانـب ممـثِّ  ىاملديريـة العامـة للميزانيـة تتـولَّ     وأفادت اجلزائر بأنَّ  -٨٢
قـانون   يف قـانون املاليـة. ويـنصُّ    تراعـى ، تنظيم مناقشات بشأن امليزانيـة  العموميةلمؤسسات ول

ى إعــداده د األولويــات االقتصــادية الكليــة للبلــد، وتتــولَّ دِّوحيــ ،صــات امليزانيــةاملاليــة علــى خمصَّ
الـذي   ،وُيعـرض علـى جملـس الـوزراء     ،يل ملناقشات حكوميـة وزارة املالية. وخيضع القانون األوَّ

 يـدخل وبـذلك  قـانون املاليـة   علـى  ع الرئيس يرسله إىل الربملان للقراءة النهائية. ويف النهاية، يوقِّ
  ز النفاذ.حيِّ القانون
 مقـدَّ الـيت تُ وزير املالية هو املسـؤول عـن إعـداد امليزانيـة،      وأفادت عمان والكويت بأنَّ  -٨٣

  بعد ذلك إىل احلكومة للموافقة عليها.
    

    اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات يف الوقت املناسب    
ــدفُّ  تســـتحيل  -٨٤ ــليمة دون تـ ــة إدارة سـ ــوال العموميـ ــاتاق إدارة األمـ ــام ملعلومـ إىل  بانتظـ
ــؤدِّ    متَّ ــور. وميكــن أن ي ــيني وإىل اجلمه ــرارات املعن ــة إىل   خــذي الق ــة امليزاني ي الفســاد يف عملي

ن اإلبـالغ عـن   اسـتقرار البلـد. ويبـيِّ   ب وبـذلك خيـلُّ  اخنفاض عائدات الضرائب وزيـادة اإلنفـاق،   
 ردةالـوا إىل الـردود   تنفيذ امليزانية. واستناداً الوقت املناسب كيف يسرياإليرادات والنفقات يف 

 وبصــفة. بانتظــامعــن تنفيــذ امليزانيــة إىل الربملــان  علومــاتاملمــن معظــم البلــدان، ُيشــترط تقــدمي 
  أداة رئيسية لإلبالغ عن اإليرادات والنفقات. العلنيةل اإلجراءات الربملانية ، متثِّةعام
 غـرفيت الربملـان   إىل اسـنوي  مأن يقـدِّ ن على وزير املالية االحتـادي  ه يتعيَّوأفادت أملانيا بأنَّ  -٨٥

  عن األصول واخلصوم خالل السنة املالية السابقة. ميع اإليرادات والنفقات، فضالًجل اًحساب
    

    ال للمحاسبة ومراجعة احلساباتنظام فعَّ    
ــة للحســابات     لتشــكِّ  -٨٦ ــة الدقيق ــة اإلدارة الفعَّ ســسأحــد أُاحملاســبة الســليمة واملراجع ال

مجع املعلومـات عـن   وتتيحان املساءلة املالية للوكاالت احلكومية تكفالن  إذْ ،لألموال العمومية
  .املمكنةتنفيذ امليزانية وحتديد املشكالت واملخالفات 
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مثــل  ،برملاناهتــا وهياكلــها املتخصِّصــة  البلــدان بــأنَّ الغالبيــة العظمــى مــن  تأفــادقــد و  -٨٧
هـي الـيت تضـطلع بتـدابري      ،ليـة مكتب املراقبـة املاليـة الداخ   وأاملكتب الوطين ملراجعة احلسابات 

  واإلشراف. الرقابة
ع أفرادهــا املؤسســة األملانيــة العليــا ملراجعــة احلســابات، الــيت يتمتَّــ   وأفــادت أملانيــا بــأنَّ   -٨٨

وامتثاهلــا  هــاأداء اإلدارة املاليــة وانتظامى مراجعــة احلســابات وفحــص ي، تتــولَّباســتقالل قضــائ
وكـذلك إىل   ،ا إىل جملسـي الربملـان مباشـرة   سـنوي  قريـراً م املؤسسـة ت للقواعد ذات الصلة. وتقـدِّ 

احلكومــة االحتاديــة. وُيشــترط علــى اإلدارات والوكــاالت احلكوميــة االحتاديــة املســؤولة تقــدمي  
) علـى  بـه  حيثمـا يكـون ذلـك مسـموحاً    حسابات عن كل سـنة ماليـة (أو أي فتـرات أخـرى،     

ــة. وشــدَّ  ــا علــى أنَّأســاس احلســابات املقفل بالواجــب  ل إخــالالًعــدم اإلبــالغ يشــكِّ  دت أملاني
حيثمـا تكـون منطبقـة    عقوبات جنائيـة  توقيع عقوبات تأديبية، وإىل توقيع ي إىل وميكن أن يؤدِّ

  (يف حالة االحتيال، على سبيل املثال).
ــدوفا أنَّ   -٨٩ ــة مول ــة تراقــب  حمكمــة  وذكــرت مجهوري ــوال حســابات اجلمهوري إدارة األم

 العـاملني  رة املمتلكات العمومية. وُيشترط على مراجعـي احلسـابات  وإدا هاالعمومية واستخدام
  للعمل كمراجعي حسابات. كي ُيثبتوا أهليتهمجراء اعتماد لإل اخلضوع ديوان احلساباتيف 
جلنــة يف الربملــان مســؤولة عــن رصــد األمــوال العموميــة   هنــاك وأفــادت الكويــت بــأنَّ  -٩٠

ــانون الوصــول إ    ــها. وميكــن اســتخدام ق ــات   ومحايت ــى املعلوم ــات للحصــول عل عــن ىل املعلوم
  صلة باألمن الوطين.تَّ، باستثناء املؤسسات املونفقاهتا إيرادات املؤسسات احلكومية

    
    ال وكفؤ إلدارة املخاطر والرقابة الداخليةنظام فعَّ    

 رال لتـدبُّ مـن االتفاقيـة إىل إنشـاء "نظـام فعَّـ      ٩(ب) مـن املـادة    ٢تدعو الفقرة الفرعية   -٩١
إىل يف ذلـــك تشـــري هـــي املخـــاطر واملراقبـــة"، كوســـيلة رئيســـية للكشـــف عـــن املخالفـــات. و 

ــام،الفصـــل بـــني  مـــن قبيـــلاســـتحداث تـــدابري وقائيـــة    ،التسلســـل اهلرمـــي للموافقـــات و املهـ
مثــل رفــع التقــارير املاليــة   ،حتديــد املشــكالت الالحقــة الراميــة إىلتــدابري الواالستعراضــات أو 

  غني واملراجعة الداخلية للحسابات.ملبلِّورصد األداء ومحاية ا
 يقضـي بـأن تسـتحدث   ا نسـبي  جديـداً  الة إلدارة املخاطر هنجاًم فعَّظُل استحداث ُنوميثِّ  -٩٢

علـى حـدة وترتيـب أولويـات     امليزانيـة  ض هلـا  الـيت تتعـرَّ  خـاطر  كل مـن امل تحديد لالدول تدابري 
  خاطر.، والنظر يف اختاذ تدابري ملواجهة تلك املمعاجلتها
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ا علـى  أمَّـ لتقيـيم املخـاطر علـى الصـعيد االحتـادي (      نظامـاً  لـديها  بـأنَّ أفادت أملانيا قد و  -٩٣
نــع الفســاد، مب املتعلــقللتوجيــه  مهــا اخلاصــة). ووفقــاًظُتحــتفظ الواليــات بُنف مســتوى الواليــات

املوجــودة يف  ضــة بوجــه خــاص للفســاديشــترط علــى كــل وكالــة تقيــيم جمــاالت النشــاط املعرَّ 
 هلذه العملية، أُعـدَّ  فني هبذه األنشطة. ودعماًملوظفني املكلَّبشأن انة تدابري معيَّ ، وتطبيقالوكالة

ميــع الوكـــاالت  جل ووفِّــر " فســاد ضــة بوجــه خــاص لل   "كتيِّــب حتديــد جمــاالت النشــاط املعرَّ    
الـيت   ون مسـؤولية اختـاذ التـدابري   مـوظفني يتولُّـ  تعـيني   شترط على كل وكالة أيضـاً احلكومية. وُي

  .املتعلق مبنع الفساد التوجيه يقضي هبا
 ة أيِّختفيـف حـدَّ  إىل دف هتـ إلبـالغ  بشـأن ا  وأشارت أملانيا كذلك إىل وجود شـروط   -٩٤

مجيـع   فيشـترط علـى  املؤسسـات االحتاديـة.    يفهـذه املسـؤوليات    ةمركزيال تنتج منآثار سلبية 
بعـض   االحتـادي (باسـتثناء  العمومي  لقانوناخلاضعة لالوكاالت االحتادية أو الكيانات األخرى 

ــأمني االجتمــاعي)   ــع الفســاد    مؤسســات الت ــام بشــأن من ــائق واألرق ــارير ســنوية باحلق ــع تق  ،رف
ا علـى أكثـر   موقع إلكتروين. وحيتوي االستبيان املسـتخدم حاليـ   استمارة متاحة علىباستخدام 

الربملـان االحتـادي. وُينشـر    م تقريـر سـنوي إىل   . وعلى أساس تلك التقارير، ُيقـدَّ سؤاالً ٥٠من 
  يف جلنة الربملان االحتادي ذات الصلة. حولهالتقرير بعد إجراء مناقشات 

ع الوكـاالت علـى النظـر يف مفهـوم "إدارة     تشريعها يشـجِّ  وأفادت الواليات املتحدة بأنَّ  - ٩٥
مـن املخـاطر الـيت     ا لألعمال يتناول طائفة كاملةاستراتيجي ل نظاماًاملخاطر يف املؤسسة" الذي ميثِّ

ض ض هلا املنظمة املعنية. وتشمل إدارة املخاطر يف املؤسسة مجيع جماالت املخـاطر الـيت تتعـرَّ   تتعرَّ
ض للمخاطر وإىل إدارته يف إطـار جمموعـة   هلا املنظمات، وتسعى إىل حتديد أولويات معاجلة التعرُّ

لـزم تعـيني أو تسـمية كـبري مـوظفني      حتليلـها. وي  خماطر مترابطة وليس يف إطار خماطر منفصلة يـتمُّ 
  ض هلا الوكالة املعنية.ى مسؤولية إدارة جمموعة املخاطر اليت تتعرَّإلدارة املخاطر يتولَّ

ر إرشــادات بشــأن تشــريعات الواليــات املتحــدة تــوفِّ د علــى أنَّدِّوعــالوة علــى ذلــك، ُشــ  - ٩٦
ة امليزانية االحتادية. وفيمـا يتعلـق   عمليات استعراض األداء واالستعراض االستراتيجي، يف إطار عملي

د مكتــب اإلدارة وامليزانيــة املســؤولية عــن الرقابــة الداخليــة يف الوكــاالت  بالضــوابط الداخليــة، حيــدِّ
م إرشادات بشأن تنفيذ القانون االحتـادي  ى إعداد التعميم اخلاص بالتنفيذ والذي يقدِّاالحتادية ويتولَّ

ين. ويقضـي القـانون املـذكور بـأن جيـري مـديرو الوكـاالت االحتاديـة         زاهة املاليـة للمـدير   املتعلق بالن
  م الرقابة الداخلية يف الوكاالت.ظُموا تقارير سنوية عن ُناستعراضات دورية ويقدِّ

 ه رئــيس الــوزراء أنشــأ نظامــاً أســجملــس العمــل الــوطين الــذي ير  ا بــأنَّوأفــادت ماليزيــ  -٩٧
نفقات امليزانية الوطنية على املشاريع والربامج اإلمنائيـة.   ض هلايت تتعرَّخاطر الاملإلدارة ومراقبة 
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رأسها رئيس ديوان احلكومة علـى  لة املعنية بالعمل الوطين اليت يهذا اجمللس اللجنة العام وتدعم
رأس كبار الـوزراء جملـس تنميـة الواليـات، وعلـى      ، ياملستوى الوطين. وعلى مستوى الواليات

  .قاطعةاملقاطعات جلنة تنمية املرأس موظفو ، يمستوى املقاطعات
ى تتـولَّ  يف مكتب رئيس الـوزراء الكائنة وحدة تنسيق التنفيذ  دت أنَّماليزيا أكَّ غري أنَّ  -٩٨
ــة  احلصــرية عــن  ســؤولية امل ــد هــاوتقييم رصــد اخلطــط والسياســات املختلف هــذه  وضــعت. وق

  التخطيط. احتياجاتخمتلف من آليات الرصد لتلبية  الوحدة على مر السنني عدداً
ل وكفـ م يف هـذا امليـدان   احلصـول علـى املعلومـات    بـأنَّ  م من إكـوادور املقدَّ لردُّوأفاد ا  -٩٩
يـة  الدولـة حرِّ  وتضـمن القانون األساسـي بشـأن الشـفافية والوصـول إىل املعلومـات العموميـة.       ب

علـــى وصـــول اجلمهـــور إىل مجيـــع املعلومـــات املتعلقـــة بامليزانيـــة واملســـائل املاليـــة. وُيشـــترط   
البيانــات املاليــة بعــد املؤسســات العموميــة واملؤسســات املاليــة العموميــة والوكــاالت أن تنشــر   

درجـة يف  نعلى ذلك، ُيشترط على الكيانـات واهليئـات امل   . وفضالًةالئماملللمراجعة إخضاعها 
 وزارة النظام الوطين إلدارة األموال العمومية تقـدمي معلومـات عـن امليزانيـة واملسـائل املاليـة إىل      

  للقانون. ، وفقاًعموم اجلمهوراملالية و
    

    اختاذ تدابري تصحيحية يف حال عدم االمتثال للشروط القانونية كفالة    
واختــاذ تــدابري تكفـــل مســاءلة املـــوظفني     وتوزيــع املســـؤوليات ل حتديــد املشـــكلة  ميثِّــ   -١٠٠

 بنـاء علـى   إجـراءات اذ املسؤولني أحد الشروط املهمة األخرى يف االتفاقيـة. ويشـمل ذلـك اختـ    
  نتائج عمليات مراجعة احلسابات وفرض عقوبات على املوظفني املسؤولني.

قانونيـة  أحكـام  ف مـن  قانون مكافحة العجـز املـايل يتـألَّ    وذكرت الواليات املتحدة أنَّ  -١٠١
 أمـوال مل يـتمَّ  إنفـاق  أو االلتـزام ب أمـوال  ها الكونغرس ملنع الوزارات والوكاالت مـن إنفـاق   سنَّ

 لسـنة لصـة  ختصيصها. وحيظر القانون على الوكـاالت إبـرام عقـود تتجـاوز االعتمـادات املخصَّ     
  االعتمادات.ب صدور قانون، أو اشتراء خدمات وبضائع قبل املعنية
انتـهاك  تأديبية على  عقوبات وجود على الواليات املتحدة دتشدَّعلى ذلك،  وفضالً  -١٠٢

ه ميكـن  أنَّـ على املوارد احلكومية، و استعمالصل بإساءة يما يتَّاألحكام املتعلقة مبعايري السلوك ف
  ألموال واملوارد العمومية.دة لاالستعمال املتعمَّيف حالة إساءة  تطبيق القوانني اجلنائية أيضاً

أمـني املظـامل ميكـن أن يطلـب اختـاذ تـدابري تصـحيحية يف حالـة          وأفادت إكـوادور بـأنَّ    -١٠٣
علومــات للجمهــور. وعنــد االقتضــاء، ميكــن للمحكمــة   املم تــوفري عــدحالــة  وأعــدم االمتثــال 

  ألحد املواطنني. عموميةالدستورية أن تفرض عقوبات يف حالة االمتناع عن توفري معلومات 



 

V.15-04289 21 
 

CAC/COSP/WG.4/2015/3 

    االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
لـيت  نطـاق التـدابري التشـريعية واإلداريـة ا     سـاع ات الواردة يف هذا التقريـر اتِّ ُتربز املعلوم  -١٠٤

ــدول  اتَّ ــن لخــذهتا ال ــز ال ــات االشــتراء  تعزي ــاً ،زاهــة يف عملي ــة مكافحــة   ٩للمــادة  وفق مــن اتفاقي
فيمـا يتعلـق    شـامالً  هنجـاً  مت ردوداًالفساد. وبوجـه عـام، اعتمـدت الـدول األطـراف الـيت قـدَّ       

دئ توجيهيـة  وضوعية يف اختاذ القرارات مبااملعايري اتِّباع املل الشفافية والتنافس ومتثِّ ضمان أنْب
  يف تشريعاهتا املتعلقة باالشتراء.

زاهـة يف   ترمـي إىل تعزيـز الـن    تـدابري هـذه الـردود    من نبثقتاوتشمل بعض التدابري اليت   -١٠٥
عمليــة تقــدمي العطــاءات، واســتبعاد املشــاركني غــري املمتــثلني مــن العطــاءات، وإشــراك اجملتمــع   

  املدين، واستخدام عقوبة احلرمان.
نفــاذ اإلدنيــة واملرقابــة الآليــات ويع األخــرى الــيت بــرزت أمهيــة الشــفافية  املواضــ ومــن  -١٠٦

ابــات طت البلــدان الضــوء علــى جهودهــا الراميــة إىل اســتخدام األدوات والبوَّ     فعَّالــة. وســلَّ ال
ــة لتيســري إجــراءات االشــتراء وتبســيط   ــز   وإتاحــة هااإللكتروني احلصــول علــى املعلومــات وتعزي

  املشاركة املدنية.
بشـأن الشـفافية    ٩مـن املـادة    ٢مت بعض البلدان معلومات إضافية تتعلق بـالفقرة  دَّوق  -١٠٧

  .١٠عن املادة  واملساءلة يف إدارة األموال العمومية، فضالً
إدارة األمــوال بــ املتينــة اخلاصــةم ظُنُّمــا للــدت الــدول األطــراف يف ردودهــا علــى وشــدَّ  -١٠٨

ــن مــن العموميــة ــة ل الء اهتمــام خــاص للجوانــب املتعلقــة بإعــداد   زاهــة املؤسســات، مــع إيــ  أمهي
 املتعلقـة لضوابط الداخلية. وتشمل التدابري األخرى الـيت بـرزت مـن الـردود     لواعتماد امليزانية و

ضـمان الشـفافية والرقابـة املدنيـة علـى اإلنفـاق مـن        دابري الراميـة إىل  تـ ال ٩مـن املـادة    ٢الفقرة ب
ل األموال العموميـة. ومتثِّـ  اخلاصـة بـ  سـابات  الة ملراجعـة احل وفعَّ متينةم ظُوأمهية وجود ُن ،امليزانية

  حيظى باهتمام خاص يف عدد من البلدان. ناشئاً إدارة املخاطر موضوعاً
، يف إطار مناقشاته، أن ينظر يف الكيفية الـيت ميكـن هبـا للـدول     ولعلَّ الفريق العامل يودُّ  -١٠٩

  منع الفساد.من أجل  لعموميةم االشتراء وإدارة األموال اظُتعزيز ُن أن تواصل
تبـادل املعلومـات    بتشـجيع كذلك أن يوصي الدول األطراف  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ  -١١٠
 - اختـاذ القـرارات  موضـوعية  زاهـة و  بغيـة تعزيـز الشـفافية والـن     ،ممارسات مكافحـة الفسـاد   عن
دة يف املمارســات اجليِّــز تبــادل ، وتعزيــحتســني تشــريعاهتا الوطنيــة يف جمــاالت االشــتراء إطــار يف

  جمال إدارة األموال العمومية.
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أن يطلــب إىل األمانــة أن تواصــل جهودهــا الراميــة إىل مجــع  ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ  -١١١
زاهــة يف االشــتراء ويف إدارة األمــوال العموميــة،  النبــ املتعلقــةعلومــات عــن املمارســات اجليِّــدة امل
  استعراض التنفيذ التالية. التحضري لدورة يف إطار سيما  وال
 


