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  الفريق العامل املعين مبنع الفساد
  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤-٢٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ‘١‘(أ)  ٢البند 
  متابعة إعالن مرَّاكش "، املعنون ٦/٦املؤمتر  قرارتنفيذ 

  التشجيع على استخدام "املعنون  ٦/٧قراره ، و"بشأن منع الفساد
  تنفيذ اتفاقية تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل 

  : املمارسات اجليِّدة "األمم املتحدة ملكافحة الفساد
        واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد

تنفيذ اتفاقية  املعلومات واالتصاالت من أجل استخدام تكنولوجيات    
      األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      ة معلومات أساسية من إعداد األمانةورق    
    مقدمة  - أوال  

 ،طلــب مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد إىل األمانــة   -١
أن تـنظم جـداول األعمـال املؤقَّتـة للـهيئات الفرعيـة الـيت أنشـأها املـؤمتر حبيـث           ، ٦/١قراره  يف

 كمــا طلــب، يف. تتجنــب تكــرار املناقشــات، مــع مراعــاة الواليــات املســندة إىل تلــك اهليئــات  
، أن تناقَش اهليئاُت الفرعية املعنية كيفيـة التـرويج السـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات      ٦/٧ قراره

واالتصــاالت لتنفيــذ االتفاقيــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية يف القطــاع العــام ومكافحــة الفســاد،    
  .االستخدامتضَع قائمة بأفضل املمارسات بشأن كيفية تعزيز وتشجيع هذا   وأنْ

                                                         
  *  CAC/COSP/WG.4/2016/1.  
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، أن تواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع اجلهــات ٦/٦يف قــراره مانــة، طلــب املــؤمتر إىل األو  -٢
 وأدلــة تدريبيــة ومــواد دراســات املعنيــة مــن منظمــات دوليــة وشــركاء وجهــات ماحنــة، إعــداد  
التــدابري املتخــذة  زيــادة تعزيــز  وأدوات لصــاحل احلكومــات واملنظمــات الرياضــية لتمكينــها مــن

 هذا اجملال.  يف

حســبما أقــر مكتــب املــؤمتر يف اجتماعــه املعقــود يف تقــرَّر،  ويف ضــوء هــذه القــرارات،  -٣
االجتمــاع الســابع  يكــون املوضــوعان املطروحــان للمناقشــة يف  ، أن٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٩

، العضـوية املعـين مبنـع الفسـاد    فتـوح  املفريـق العامـل احلكـومي الـدويل     لل الـدورتني بني  املاملقبل 
 ، كما يلي:٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢يف فيينا يف الفترة من  املقرر عقده

ــة         (أ)   ــذ االتفاقي ــن أجــل تنفي ــات واالتصــاالت م ــات املعلوم اســتخدام تكنولوجي
 الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد؛ اً لتوخيتيسري

هـذا   يف احلوكمـة الرشـيدة   مـن خـالل تعزيـز    اجملال الرياضي زاهة يفـالن صون  (ب)  
 واجهها.ي اد اليتوختفيف حدة خماطر الفس اجملال

ــل،   و  -٤ ــق العام ــن     أوصــى الفري ــرة م ــا يف الفت ــود يف فيين ــاين املعق ــه الث إىل  ٢٢يف اجتماع
، بأن تدعى الدول األطراف قبل انعقاد أي اجتماع للفريـق العامـل   ٢٠١١آب/أغسطس  ٢٤
مـة  ويفضَّل أن تستعمل يف ذلك قائتنفيذ األحكام قيد النظر، يف  عرض جتارهبا املستقبل إىل يف

التقييم الذايت املرجعية، مبا يف ذلك، إن أمكـن، تبـادل معلومـات عـن النجاحـات الـيت حققتـها        
والتحديات اليت صادفتها يف التنفيذ واحتياجاهتا من املسـاعدة التقنيـة والـدروس الـيت اسـتفادهتا      

فيهـا  وطلب الفريق العامل من األمانة إعداد ورقات معلومات أساسية جتمَّـع   .من ذلك التنفيذ
عقد حلقات نقاش خـالل اجتماعاتـه يشـارك فيهـا خـرباء مـن البلـدان         وقرر املقدمةاملعلومات 

 .بشأن املواضيع ذات األولوية اليت هي قيد النظر قدمت ردودا كتابيةاليت 

بتنفيــذ  املتعلقــة املعلومــات اســتنادا إىل عــدت هــذه املــذكرة لطلــب املــؤمتر، أُ وامتثــاال   -٥
احلكومـات اسـتجابة للمـذكرة الشـفوية لألمـني       ، اليت قدمتـها ن االتفاقيةم ١٣و ١٠و ٩ املواد

 الشــفوية واملــذكرة ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨املؤرخــة  CU 2016/111(A)/DTA/CEB/ISSالعــام 
ــة ــة  CU 2016/70(A)/DTA/CEB/ISS التذكرييــ ــان/أبريل  ٢٦املؤرخــ ــول .٢٠١٦نيســ  وحبلــ

مـن   الـردود الـواردة   وتتضـمن . دولـة  ٢٧ قـد وردت ردود مـن   ، كانـت ٢٠١٦أيار/مايو  ١٨
مبوضوع اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت مـن أجـل        تتعلق معلومات دولة ٢٦

، أذربيجـان ، : االحتـاد الروسـي  ، وهـذه الـدول هـي   تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد  
، اهلرسـك و البوسـنة ، بنمـا  ،الربتغـال ، باكسـتان ، بـاراغواي ، أملانيـا ، إكـوادور ، إسـبانيا ، أرمينيا
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، الفلـبني ، الصـني ، سـلوفينيا ، زانيا املتحـدة ـمجهورية تن، اجلزائر، اجلبل األسود، جامايكا، تركيا
 اليونان.، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، النمسا، ميامنار، موريشيوس، كولومبيا

 املوقــع الشــبكيصــفحة  علــى للــردود الــنص الكامــل ، مبوافقــة البلــدان املعنيــة،وأتــيح   -٦
املوقـع   يف وأدرجـت  )١(املخصصـة لالجتمـاع   كتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة    مل

 )٢(.للفريق العامل األمانة أنشأته الشبكي املواضيعي الذي

 امــوجز اعرضــ أن تتضــمن، وإمنــا ولــيس القصــد مــن هــذه املــذكرة أن تكــون شــاملة    -٧
 املوقعة.و ألطرافللمعلومات املقدمة من الدول ا

    
    املوقعةو من الدول األطراف الردود الواردة حتليل  - ثانيا  
    معلومات أساسية مواضيعية  - ألف  

اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت يف مكافحــة   متزايــد يف  زخــم هنــاك  -٨
ــاملي.    الفســاد ــى الصــعيد الع ــاد،      عل ــود مكافحــة الفس ــار يف جه ــد أدى الســعي إىل االبتك وق

يعــززه التطــور الســريع يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، إىل التوصــل إىل حلــول    لــذيا
ــاء      ــز الشــفافية وبن ــثرية لالهتمــام ميكــن اســتخدامها لتعزي ــدة م ــادة  جدي ــة وزي ــة يف احلكوم الثق

 مشاركة اجملتمع.

 اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ملنـع      والفكرة األساسية اليت يقوم عليهـا   -٩
 علــى املسـتعملني والعمـالء بشــكل مباشـر    تيسـري حصــول  مـن شــأن  االعتقــاد بـأن  هـي  ادالفسـ 

بـني  وجهـا لوجـه    يعزز الشفافية واملساءلة وحيد من التفاعلأن  املعلومات واخلدمات احلكومية
 من فرص الفساد. العموميني، مما قد حيد واملوظفني املواطنني

ســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات  بأمهيــة ا داردو وقــد أقــرت مجيــع الــدول الــيت قــدمت    -١٠
والعمـل السـابق للفريـق العامـل، اتضـح أن تكنولوجيـا        الـردود  واستنادا إىل هذه. واالتصاالت

زاهة يف املشـتريات العموميـة وإدارة األمـوال    ـاملعلومات واالتصاالت تسـتخدم فعـال لتعزيـز النـ    
 ١٠الغ الناس وتـوفري اخلـدمات هلـم (املـادة     من االتفاقية) ولتدعيم آليات إب ٩(املادة  العمومية

لتعزيـز   يف كـثري مـن األحيـان    تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت   تستخدم كمامن االتفاقية). 
مشــاركة اجملتمــع مــن خــالل تشــجيع إســهام النــاس يف عمليــات اختــاذ القــرار، وضــمان تيســري   

                                                         
  )١(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html.  
  )٢(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  
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س املعلومـات املتعلقـة بالفسـاد    وتعزيز ومحايـة حريـة التمـا   حصول الناس فعليا على املعلومات، 
ــا  ــا ونشــرها وتعميمه ــة تســهم يف عــدم   وتلقيه ــام بأنشــطة إعالمي ــع   التســاهل ، والقي ــا م إطالق

متعلقة هبيئات مكافحة الفساد يف البلد، وتـوفري سـبل االتصـال بتلـك      معلومات الفساد، ونشر
 من االتفاقية). ١٣(املادة  إلبالغ عن حوادث الفسادل اهليئات

الجتــاه حنــو  ل تأكيــد وتعزيــز  الــردود الــواردة  كــان يف جمــال املشــتريات العامــة،  ويف   -١١
وتبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة  االشـــتراء اســـتخدام أدوات اإلنترنـــت لكفالـــة شـــفافية عمليـــة

للمشاركة يف تقدمي العطاءات اليت مت حتديدها خالل االجتمـاع السـادس للفريـق العامـل املعـين      
 مبنع الفساد.

، أشارت الدول األطـراف إىل االسـتخدام الواسـع النطـاق     عامة الناسإبالغ  الويف جم  -١٢
شكل بوابات مركزية تعىن بالشـفافية ومواقـع شـبكية     على لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لفرادى اهليئات احلكومية من أجل توفري املعلومات لعامة الناس والتماس تعليقـاهتم، فضـال عـن    
   ة اإللكترونية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية.استخدام حلول احلكوم

ويف جمـــال مشـــاركة اجملتمـــع، أشـــارت الـــدول األطـــراف إىل االســـتخدام املتزايـــد          -١٣
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تعزيــز مشــاركة اجملتمــع يف عمليــة صــنع القــرار  

يئــات مــا هل زيــادة إبــرازمبخــاطر الفســاد وتــوفري املعلومــات لعامــة النــاس و  والتوعيــة احلكوميــة
اســتخدام زخــم متزايــد يف علــى مــا يبــدو هنــاك  . إضــافة إىل ذلــك،مــن أمهيــة مكافحــة الفســاد

  املواقع الشبكية املتخصصة وتطبيقات اهلاتف احملمـول الـيت تيسـر اإلبـالغ عـن أعمـال الفسـاد،       
 مبا يف ذلك اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية.

الفساد املرتبطة باألخـذ حبلـول تكنولوجيـة جديـدة     وشددت بعض البلدان على خماطر   -١٤
 تلك املخاطر يف أقرب فرصة ممكنة.ل التصدي وأكدت على ضرورة

    
التدابري اليت اعتمدهتا الدول الستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   - باء  

    من أجل كفالة االمتثال التام لالتفاقية
    ة األموال العموميةزاهة يف املشتريات العمومية وإدارـالن    

 مــن االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ اخلطــوات الالزمــة إلنشــاء نظــم    ٩تلــزم املــادة   -١٥
وضوعية يف اختاذ القـرارات  مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايري امل عمومياشتراء 

على نطـاق   علوماتامل إتاحة النظم احلاجة إىل تسد وتتسم بفعاليتها يف منع الفساد. ويتوقع أن
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 لناس ومقدمي العطاءات احملتملني، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقـة مبعـايري االختيـار   لعامة ا واسع
 .االشتراء العقود، فضال عن تبسيط عملية ومنح

، أكـد عـدد مـن    ٢٠١٥ومن أجل االجتماع السادس للفريـق العامـل املعقـود يف عـام       -١٦
إكــوادور وأملانيــا وأوروغــواي والربازيــل أرمينيــا وإســرائيل واألرجنــتني و البلــدان، مبــا يف ذلــك

ا والبوســنة واهلرســك وبــريو وبــيالروس وروانــدا وصــربيا والصــني وماليزيــا وبلجيكــوالربتغــال 
تكنولوجيـا  جديـدة يف جمـال   حللـول   الفعلـي  ، اسـتخدامه واملغرب واملكسيك ونيجرييا واليابـان 

ــاالت ــات واالتصـ ـــ  املعلومـ ــز الن ــل تعزيـ ــن أجـ ــةـمـ ــتراء  زاهة يف عمليـ ــفافية. االشـ ــادة الشـ  وزيـ
علــى املواقــع الشــبكية احلكوميــة  االشــتراء املمارســات املبلــغ هبــا بــني نشــر إشــعارات  وتتــراوح

يف  ملشــاركنين يهمــه األمــر مــن اعلــى اإلنترنــت تســمح ملــ لالشــتراء وإنشــاء بوابــات خمصصــة
 االشــتراء  كاملــة متامــا إلتاحــة   مت إلكترونيــة  حلــول  زيل منــاذج الوثــائق وتــوفري   ـبتنــ  املســتقبل

 قي.اإللكتروين الالور

ــواردة يف عــام  ب ز هــذا االجتــاه وقــد تعــزَّ   -١٧  مــن ، حيــث شــدد كــل ٢٠١٦املعلومــات ال
 الروســي وأرمينيــا وبــاراغواي وبنمــا والبوســنة واهلرســك وتركيــا وجامايكــا واجلزائــر    االحتــاد

ان علـى أمهيـة تكنولوجيـا املعلومـات     واليون األمريكية وموريشيوس والنمسا والواليات املتحدة
 إضافة إىل ذلك، أبلغ عدد من البلـدان بأنـه انتقـل مـن    . االشتراء العمومي واالتصاالت يف نظم

ــ العمــل  مــع نظــم تتــيح التفاعــل  إىل تفــاعلي  املعلومــات بشــكل غــري ريتــوف تقتصــر علــى نظمب
 املستعملني والعمالء.

اإللكتـروين   االشـتراء  بوابـات تشـغيل  بـأن   ،رمثـل بنمـا واجلزائـ    ،وأفادت بعض البلدان  -١٨
، يف يف املسـتقبل القريـب   قـد يبـدأ  مبسـطة ومتكاملـة    االشتراء إجراءات جتعل اليت من شأهنا أن

االحتـاد الروسـي وأرمينيـا وإسـبانيا وإكـوادور وأملانيـا وبـاراغواي        حني أن بلـدانا أخـرى، مثـل    
ــا ومج    ــا وجامايكـ ــنة واهلرســـك وتركيـ ــال والبوسـ ـــ والربتغـ ــة تن ــلوفينيا  ـهوريـ ــدة وسـ زانيا املتحـ

، تستخدم بالفعـل بشـكل   اليابان واليونانو األمريكية وموريشيوس والنمسا والواليات املتحدة
وتبسيط عملية تقدمي العطـاءات   االشتراء لكترونية إلضفاء الشفافية على عمليةإ نشط منصات

 على حد سواء.

لكترونيــة إلتاحــة الوصــول إىل   إمنصــة  تســتخدمان مــاأرمينيــا والفلــبني أهن  توأبلغــ  -١٩
 بالتشريعات املتعلقة باملشتريات. والتوعية املعلومات املتعلقة باملشتريات
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وأبلغت جمموعة أخرى من الدول، منها إسبانيا وإكـوادور وتركيـا والنمسـا واليابـان،       -٢٠
زيل ـوتنـ  شـتراء اال اإللكتروين الالورقي تتيح نشـر إشـعارات   لالشتراء أهنا تشغل منصة متكاملة

 وتقدمي وثائق العطاءات وتسجيل العقود املمنوحة.

علـى   إضافة إىل ذلـك، قـررت بعـض الـدول األطـراف األخـذ بـأكثر مـن نظـام واحـد            -٢١
اإلنترنت أو األخذ بنظام يكون له وظـائف إضـافية ميكـن أن تكـون مفيـدة يف منـع املخالفـات        

 وأعمال الفساد وكشفها.

فنظـام  . علـى اإلنترنـت   اشـتراء  رسـك بأهنـا بـدأت العمـل بنظـامي     وأفادت البوسنة واهل  -٢٢
ــة املشــتريات    تقــدمي العطــاءات اإل  ــائق تقــدمي العطــاءات علــى بواب ــيح وث ــة يت ــة لكتروني  العمومي

. وقـد وضـعت   ويسمح ملقدمي العروض أن يطلبوا توضـيحات حمـددة مـن السـلطات املتعاقـدة     
 يتــيح نشــر اإلشــعارات املتعلقــة بــإجراءاتنظــام معلومــات واحــد  العموميــة وكالــة املشــتريات
وتقدمي التقارير ويتضمن أيضا سجال بالسـلطات الوطنيـة املتعاقـدة ومقـدمي      االشتراء العمومي

 العطاءات الوطنيني.  

وأبلغت أملانيا بأنه ميكن للسـلطات املتعاقـدة ومقـدمي العـروض أن يقـدموا املعلومـات         -٢٣
ملتعلقـة باملشـتريات، مبـا يف ذلـك دعـوات تقـدمي العطـاءات        مجيع املعلومـات ا نشر ُت. ولكترونياإ

علـــى املنصـــتني اإللكتـــرونيتني ألملانيـــا واالحتـــاد األورويب.   العقـــود، ومـــنح ومعـــايري االختيـــار
 ميــع إجــراءاتجب فيمــا يتعلــقوسيصــبح اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت إلزاميــا  

    .٢٠١٨ى مستوى الواليات يف عام على املستوى املركزي وعل االشتراء العمومي
، وهـو حـل   العموميـة  إلكترونيـا وطنيـا للمشـتريات    وأكدت اليونان أهنا أنشأت نظاما  -٢٤

 ، وتقـدمي العطـاءات وتقييمهـا وإعـداد عقـود     ونشـرها  االشـتراء  إشـعارات  متكامل يدعم إعداد
ــتراء ــا االش ــة يف     . وتوقيعه ــود املمنوح ــن العق ــات ع ــام معلومــ "وُتنشــر معلوم ــا نظ ات ديافجيي

)Diavgeia("  العمومية السجل اإللكتروين املركزي للمشتريات"ويف".    
، العموميـــة وقـــدمت جامايكـــا معلومـــات عـــن إطـــالق نظـــام إلكتـــروين للمشـــتريات  -٢٥
، وتتـيح الوثـائق املتعلقـة باملشـاركة يف العطـاءات،      إشـعارات االشـتراء   تنشر ةيشبك منصة وهو

واهليئـات  . ا وتتـيح للسـلطات كـذلك تقيـيم العـروض واختيارهـا      وتتيح تقدمي العطاءات وتلقيه
على الشـبكة   العمومية عن طريق صفحة املشترياتاالشتراء  إشعارات العامة ملزمة أيضا بنشر

ــدائرة اإلعــالم يف جامايكــا  ــا اســتمارات الشــكاوى  إ أتيحــت وباإلضــافة إىل ذلــك،. ل لكتروني
مراقبــة املشــتريات  بــرام العقــود يف موقــع مكتــب املتعلقــة جبــودة األشــغال يف مرحلــة مــا بعــد إ  
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الشخصـية   عن مالحظـاهتم  اإلبالغبيسمح ألفراد اجلمهور على الشبكة، األمر الذي  العمومية
  .بشأن تنفيذ األشغال يف جمتمعاهتم احمللية

لمخـاطر  ل التصـدي  للمشتريات بغية نظاما إلكترونيا وأفادت موريشيوس بأهنا أطلقت  -٢٦
ر نسـخة إلكترونيـة مـن وثـائق     وباإلضـافة إىل نشـ  . طة بالفساد يف جمال املشـتريات رتباخلاصة امل

الكشـف  نظـام إدارة البيانـات هبـدف    الروض والعطاءات وتقدمي العطـاءات إلكترونيـا، يتـيح    الع
  املغاالة يف األسعار أو التالعب يف العطاءات. عن
علومـــات واالتصـــاالت أهنـــا تســـتخدم ثالثـــة نظـــم لتكنولوجيـــا امل بـــاراغوايوأبلغـــت   -٢٧
ــة إدارة املشــتريات يف ــة يف جمــال   وهــو النظــام األول،  .العمومي ــاهلواتف احملمول ــق خــاص ب تطبي

إلكترونية للمشتريات هتدف إىل حتسـني   أداة هو، ")Contrataciones PY(" العمومية املشتريات
وهــو نظــام لثــاين، أمــا النظــام ا. العموميــة ديريــة الوطنيــة للمشــترياتاخلــدمات الــيت تقــدمها امل

 تتضـمن معلومـات عـن إجـراءات     ةيشـبك  ، فهـو مبثابـة منصـة   إلكتروين دليل املشتريات بواسطة
ارير، وهــو أداة يوفرهــا  النظــام العــام للمعلومــات والتقــ   هنــاك وأخــريا، . العمــومي االشــتراء
معلومــات عــن امليزانيــات    االطــالع علــى  الشــبكي ملكتــب اإليــرادات تتــيح إمكانيــة     املوقــع

  .نفقات العامةوال
منــــذ  العموميــــة لمشــــترياتل متخصصــــةوأشــــارت الربتغــــال إىل اســــتخدام بوابــــة    -٢٨
العطـاءات جمانـا. وُتسـتخدم البوابـة أيضـا       ومواصـفات  زيل وثائقـ. وتتيح البوابة تن٢٠٠٣ عام
ــرل ــتراء  نشـ ــعارات االشـ ــى اإلنترنـــت   إشـ ــات علـ ــادل املعلومـ ــمن أداة إلدارة . وإدارة تبـ وتتضـ

يسـر رصـد تنفيـذ العقـود وإصـدار الفـواتري       على اإلنترنت وت العمومية مجيع العقودتتيح  العقود
  .  اإللكترونية

وأفاد االحتـاد الروسـي بـأن وزارة التنميـة االقتصـادية هـي املسـؤولة عـن تشـغيل نظـام             -٢٩
، ويتـيح رصـد   االشـتراء  اتويغطـي النظـام مجيـع جوانـب عمليـ     . معلومات املشـتريات الوحيـد  

    عمليات.هذه الويكفل شفافية  تنفيذ العقود
ــانون  وذكــر  -٣٠ ــديل ق ــام   إتاحــة ت ســلوفينيا أن تع ــة يف ع ــات العام ــزز  ٢٠١٤ املعلوم ع

نشـر املعلومـات املتعلقـة     السلطات املتعاقـدة  يتعني علىو. العمومية الشفافية يف جمال املشتريات
لشــراكة بــني  العقــد أو اختيــار شــريك مــنح مــن يومــا ٤٨جبميــع العقــود اجلديــدة يف غضــون  

 للمشـتريات  إلكترونيـة  للجمهـور علـى بوابـة   وهذه املعلومات متاحـة  . القطاعني العام واخلاص
تم شـكل مقـروء آليـا ويـ    ب نشر البيانات الوصفية املتعلقـة بـالعقود أيضـا   وُت خمصصة هلذا الغرض.

ــى أســاس فصــلي.   ــاير   حتــديثها عل ــة ٢٠١٦ويف كــانون الثاين/ين  ، أطلقــت وزارة اإلدارة العام
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تتــيح للجمهــور معلومــات شــاملة   (STATIST) "ستاتيســت"منصــة إلكترونيــة أخــرى مســماة  
    .٢٠١٣  املمنوحة منذ عاماالشتراء  عن مجيع عقودوحمدثة  ومباشرة

تسـاعد   إىل أهنا تستخدم العديد من النظم اإللكترونية الـيت  وأشارت الواليات املتحدة  -٣١
 العموميـة  أجـل تعزيـز الشـفافية يف املشـتريات     الكشف عن الغش يف عمليات التعاقـد مـن   على

لــزِم نظــام إدارة مــنح العقــود الكيانــات املهتمــة بالترشــح للحصــول علــى العقــود   وُي. االحتاديــة
االحتادية بأن تدرج فيه املعلومات املتصلة بالتسويق وإعداد الفواتري وحجم األعمال التجاريـة،  

 .املوقـع الشـبكي متاحـة للجمهـور     الواردة يف اتواملعلوم. فريد وبأن ُيخصَّص هلا رقم تعريف
علــى البيانــات مــن االطــالع للبيانــات املتعلقــة باملشــتريات اجلمهــور   النظــام االحتــادي وميكّــن

ويتضــمن النظــام . دوالر ٣ ٠٠٠قيمتــها أكثــر مــن املتعلقــة جبميــع العقــود االحتاديــة الــيت تبلــغ 
شترية والكيان املنفذ وقيمة العقـد والتوقيـت   ، مبا يف ذلك اجلهة املاالشتراء معلومات عن عقود

اإللكترونيــة يف فــرادى  االشــتراء وباإلضــافة إىل ذلــك، يعــزز عــدد مــن نظــم  . واملــدة واملكــان
غ أن مجيـع  بلِـ االحتاديـة. وأُ  الوكاالت شفافية العقود والعقود مـن البـاطن الـيت متنحهـا احلكومـة     

يســتفيد منــه مقــدمو العطــاءات الــذين  هــذه املنصــات تســهم يف إقامــة نظــام قــوي لالنتصــاف   
  يرتابون يف وجود إجراءات تعاقد غري عادلة.  

    
    الناسإبالغ     

النجاح يف منع الفساد. وقد مت تأكيد أمهيـة إبـالغ   يف  ضمان الشفافية أمر بالغ األمهية  -٣٢
فعالـة   من االتفاقية الـيت تلـزم الـدول األطـراف باعتمـاد إجـراءات أو لـوائح        ١٠الناس يف املادة 

ــ ــا       متكّ ــة تنظــيم إدارهت ــات عــن كيفي ــى معلوم ــن احلصــول عل ــاس م ــة الن ــة ن عام ــا العام  وأدائه
ــرارات     ــن القـــ ــا وعـــ ــرارات فيهـــ ــاذ القـــ ــات اختـــ ــة وعمليـــ ــة اإلداريـــ ــكوك القانونيـــ ؛ والصـــ

اإلجراءات اإلدارية من أجل تيسري وصول النـاس إىل السـلطات املختصـة الـيت تتخـذ       وبتبسيط
تضـم تقـارير دوريـة عـن خمـاطر الفسـاد        دور نشط يف نشر معلوماتالقرارات؛ وبأن تضطلع ب

  .العامة  يف إدارهتا
    

معلومات عن عمليات  احلصول على إلتاحة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    
    التنظيم واألداء وصنع القرار يف اهليئات احلكومية

والبوســـنة واهلرســـك واجلزائـــر  وأملانيـــا شــدد العديـــد مـــن البلـــدان، مبـــا فيهـــا أرمينيـــا   -٣٣
علــى أمهيــة اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت   ،وكولومبيــا وموريشــيوس واليونــان

وأفيـد بـأن املؤسسـات علـى املسـتوى      . لتوفري املعلومـات لعامـة النـاس وإذكـاء الـوعي بالفسـاد      
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لشـفافية بغيـة تـوفري    اباملعنيـة  الشـبكية  بوابـات  ال تسـتخدم كـثريا مـا   املركزي واإلقليمي واحمللـي  
اخلصـائص الوظيفيـة    وتتـراوح  .لهيئات احلكوميـة ل الداخليةجراءات اإلو معلومات عن اهلياكل

للبوابات بني نظم توفر معلومات أساسية عن هيكل اإلدارة العامة ونظم تتيح الوصول املباشـر  
  .  إىل الوثائق والتفاعل مع املستعملني

الوصـول إلكترونيـا إىل سـجل الدولـة للكيانـات       مينيـا، يف أر يتـاح،  فعلى سبيل املثـال،   -٣٤
ــ"القانونيــة التــابع لــوزارة العــدل وإىل نظــام   )، وهــو بوابــة شــبكية تابعــة  Datalex( "اليكسدايت

للقطــاع القضــائي تتضــمن معلومــات عــن التشــريعات والســوابق القضــائية، وتقــدم خــدمات      
  إلكترونية للمواطنني.  

إلمكــان العثــور علــى املعلومــات املتعلقــة بــالتنظيم واألداء   أن باإىل النمســا وأشــارت    -٣٥
وعمليـات صـنع القــرار يف اإلدارة العامـة وبــالقرارات والصـكوك القانونيــة يف نظـام املعلومــات      

ــة ( ــية   Rechtsinformationssystemالقانونيـ ــات األساسـ ــاح املعلومـ ــك، ُتتـ ــافة إىل ذلـ ). وباإلضـ
  ملواقع الشبكية للوزارات االحتادية.والوصف العام للعمليات اإلدارية على ا

وذكرت البوسنة واهلرسك أن اهليئات العامة ملزمة بـأن تنشـر علـى مواقعهـا الشـبكية        -٣٦
، وعقـود  امليزانيـات ووالتقـارير املاليـة، والقـرارات الفرديـة،      لوائح الداخليـة، الرمسية القوانني وال

وية، واللـوائح التنظيميـة، وأي معلومـات    زاهة، والتقـارير السـن  ـ، وخطط النالعمومية شترياتامل
  ا اليومي.أخرى ذات صلة تستخدمها يف عمله

املعنيــة بتفقــد االنضــباط الوصــول إىل قاعــدة   املركزيــة اهليئــة ويف الصــني، يتــيح موقــع   -٣٧
  بيانات عن القوانني واألنظمة.

ــة    -٣٨ ــات املتعلق ــا أن املعلوم ــة واحلكو  ب وذكــرت أملاني ــات اإلداري ــا  تنظــيم اهليئ ــة وأدائه مي
 يف األملانية واإلنكليزيـة  متاحة باللغتني، مبا يف ذلك التشريع االحتادي، فيها لقرارا صنععملية و

ــة للــهيئات الع    ــع الشــبكية الرمسي ــات متخصصــة  يف امــة أواملواق ــد ُج. بواب معــت البيانــات  وق
أيضـا لعامـة   تيحـت  وأُ. زيل الوثـائق جمانـا  ـاحلكومية وأُتيحت على بوابة شـبكية حيـث ميكـن تنـ    

الناس على الشـبكة التقـارير السـنوية عـن أنشـطة احلكومـة ملكافحـة الفسـاد املقدمـة مـن مجيـع            
    الوزارات االحتادية إىل وزارة الداخلية االحتادية.

مجيــع املؤسســات احلكوميــة أتاحــت، عقــب إطــالق برنــامج   وأشــارت اليونــان إىل أن  -٣٩
علـى اإلنترنـت عـن طريـق منصـة       اراهتـ اوقرنينها قوا، ٢٠١٠الشفافية يف تشرين األول/أكتوبر 

    .على الشبكة الشفافية



 

10V.16-03240 

 

CAC/COSP/WG.4/2016/2

وشــددت كولومبيــا علــى اســتخدام منصــات شــبكية لكفالــة شــفافية العمــل الــداخلي     -٤٠
ــإلدارة الع ــةلـ ــيماامـ ــمان ، وال سـ ــوفري      لضـ ــن تـ ــال عـ ــف، فضـ ــات التوظيـ ــفافية يف عمليـ الشـ

باعتبـار ذلـك مـن     ،ظفني العمـوميني احلصول على إقـرارات الـدخل واألصـول مـن املـو      إمكانية
    .اجليدة املمارسات

    
    استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبسيط العمليات اإلدارية وتقدمي اخلدمات    

اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات     وهو ،الدول ردود مننه ميكن تبيُّ مستجد اجتاه هناك  -٤١
مــع  لتفاعــلل بــل كــذلك العامــة فحســب،لتــوفري معلومــات عــن اخلــدمات  واالتصــاالت لــيس
  فعلية للمواطنني. خدمات املستعملني وتقدمي

وشدد عـدد مـن البلـدان، منـها أذربيجـان وأرمينيـا والربتغـال واجلزائـر وموريشـيوس،            -٤٢
    اخلدمات احلكومية. احلصول على على أمهية ضمان تيسري وتبسيط إمكانية

لمـواطنني معلومـات   ل يـة ومواضـيعية تـوفر   وذكرت اجلزائر أهنا صـممت بوابـات قطاع    -٤٣
. تفاعليــةومتكاملــة بوســائل دمات اخلــعــن اإلدارة العامــة وتتــيح هلــم إمكانيــة احلصــول علــى   

. ة حكوميـة إدار ٢٠وأنشئت بوابة إلكترونية مركزيـة لـربط املعلومـات الـواردة مـن أكثـر مـن        
. وأنشـأ كـل مـن    ت العامـة من أجل تيسري التواصل مع اهليئاهاتفية  تأنشئ مركز اتصاالوقد 

  الشرطة والدرك الوطين خطوطا خاصة لالتصال املباشر تتيح التواصل الفعال مع عامة الناس.
وأفادت أذربيجان بأهنا أجرت إصالحات فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات العامة من أجـل    -٤٤

ة والكيانـات  الدولـ كيانـات  وأسـفر التعـاون بـني    . تعزيز الشفافية وتبسيط اإلجـراءات اإلداريـة  
صـممت هـذه    وقـد . "شـبكة أذربيجـان للخـدمات والتقيـيم    " ـلـ اخلاصة عن إنشاء مراكز تابعة 

 وُيسـتخدم فيهـا   .وفر جمموعـة متنوعـة مـن اخلـدمات احلكوميـة     وتـ  ةجامعـ  املراكز حبيث تكـون 
، ومواقـع  اإللكتـروين االنتظـار  صف  من بينها أدوات إلكترونية من قبيلمن االبتكارات،  عدد

ــة،  شــبكي ــادة ســهولة اســتعمال    ة ومركــز لالتصــاالت اهلاتفي ُتســتخدم لتحســني الشــفافية وزي
  .إجراءات اخلدمة العامة

 لنشـر  شـبكية مواقعهـا ال  تسـتخدم كـثريا مـا   وأفادت موريشيوس بأن السـلطات احملليـة     -٤٥
الكفــاءة  ، بغيــة حتســنيات املعنيــةالســلطمعلومــات عــن التشــريعات واإلجــراءات ذات الصــلة ب

وقـــدمت شـــعبة األحـــوال املدنيـــة . يط اإلجـــراءات اإلداريـــة واحلـــد مـــن فـــرص الفســـادوتبســـ
التـراخيص   شـبكية للحصـول علـى   اجلمارك يف هيئة اإليرادات يف موريشيوس خـدمات   وإدارة

ــاريح أو األذون.  أو ــة      التصـــ ــى املنصـــ ــة علـــ ــة إلكترونيـــ ــتون خدمـــ ــع وســـ ــت تســـ وأتيحـــ
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إىل املنصــــة يف  يــــة جديــــدة أخــــرىخدمــــة إلكترون ٥٠اإللكترونيــــة وستضــــاف  احلكوميــــة
  .٢٠١٧و ٢٠١٦  عامي
واصـل املباشـر بـني العمـالء ومقـدمي اخلـدمات       الت وأفادت الربتغال بإنشاء بوابـة تتـيح    -٤٦

وكــاالت مــن ال ١٦١خــدمات علــى الشــبكة ملــا جمموعــه  ٩٠٥ويتــاح مــا يربــو علــى . العامــة
دارة اإللكترونيـة لتبسـيط   ) اإلSIMPLEX( "سـيمبلكس "سـتخدم برنـامج   وي. والكيانات العامة

. واستعيض به أيضا عن التـرخيص عـن   ، من قبيل تسجيل الشركاتإجراءات اخلدمات العامة
  طريق إجراءات التسجيل وأتاح حتسني التنسيق بني اهليئات احلكومية.

    
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلبراز أمهية هيئات مكافحة الفساد ولتوفري     

    للجمهور بشأن أنشطة مكافحة الفساد اليت تقوم هبا احلكومة معلومات 
أشار عدد من الدول، من بينها جامايكـا والصـني والفلـبني، إىل اسـتخدام تكنولوجيـا        -٤٧

    .هااملعلومات واالتصاالت كأداة رئيسية تكفل شفافية هيئات مكافحة الفساد في
بوابــات اإللكترونيــة وتطبيقــات الففــي الصــني، علــى ســبيل املثــال، تســتخدم كــل مــن   -٤٨

وُيستخدم املوقع الشـبكي  . اهلواتف احملمولة لكفالة الشفافية وتعزيز عمليات إبالغ عامة الناس
ــة تطبيــقو املركزيــة املعنيــة بتفقــد االنضــباط  للهيئــة الرمســي  مصــمم خصيصــا للــهواتف احملمول

هبـدف تقـدمي    (Webchat)وكذلك احلساب الرمسي على منصة التخاطب املباشر على اإلنترنت 
ومنــذ إطــالق املوقــع الشــبكي  . يناآلمعلومــات عــن إنفــاذ التــدابري التأديبيــة وعمليــات التفقــد   

تسـتوجب اختـاذ إجـراءات     سـلوك  معلومـات عـن حـاالت سـوء     الصـني  نشـرت  ،للهيئة الرمسي
بـة  برت قضـية ملسـؤولني   ١ ١٦٩ويف  ةركزيامل خاضعني لإلدارة قضية ملسؤولني ١٢١تأديبية يف 

  عام. مدير
شـبكيا خاصـا يتضـمن معلومـات      وأشارت الفلـبني إىل أن ملكتـب أمـني املظـامل موقعـا       -٤٩

  متعلقة باالتفاقية. معلومات مستفيضة للمواطنني، مبا يف ذلك
    

معلومات للجمهور بشأن األنشطة  استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري    
    املالية للحكومة

البلـدان، مبـا فيهـا أرمينيـا وجامايكـا وسـلوفينيا، أمهيـة إطـالع اجلمهـور           أكد عدد مـن   -٥٠
متعلقـة باملعـامالت املاليـة للحكومـة فضـال عـن تقـارير مراجعـة احلسـابات مـن            معلومات على

  .أجل تعزيز الشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة
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يتـــيح  لعموميـــةمراقبـــة املشـــتريات ا وأفـــادت جامايكـــا بـــأن املوقـــع الشـــبكي ملكتـــب  -٥١
  .التقارير اليت ينشرها املكتب االطالع على للجمهور إمكانية

االطـالع   ملنشأ حـديثا الـذي يتـيح   ا (Supervizor) "املشرف"سلوفينيا نظام  وتستخدم   -٥٢
البيانــات املاليــة فضــال عــن املعلومــات املتعلقــة مبلكيــة الشــركات وبالصــالت احملتملــة بــني  علــى

التطبيــق خلفــض خمــاطر املخالفــات وإســاءة   حدثواســُت .احلكوميــة مقــدمي العطــاءات للعقــود
واملنافسـة غـري العادلـة واحملسـوبية يف املشـتريات،       البنيوي استعمال الوظائف وللحد من الفساد

ــةالفعال احلكــوميني مــن أجــل حتقيــق  املــوظفني وأيضــا لتعزيــز مســاءلة   اءة يف اســتخداموالكفــ ي
تضـمن نظـام املشـرف معـامالت الشـركات الـيت متلكهـا        ، ي٢٠١٤ومنـذ عـام   . ألموال العامـة ا

مليـون معاملـة ماليـة     ١٤٦وأفيد بأن نظام املشرف يتضـمن بيانـات عـن حـوايل      اإلدارة احمللية.
ــام      ــن ع ــرة م ــة للفت ــة والوكــاالت احمللي ــام  ٢٠٠٣للحكوم ــى    ٢٠١٦إىل ع ــة عل ــيح الرقاب ويت

مضــاهاة  قــادر علــى ظــام املشــرفنكمــا أن  .يــني يــورو مــن النفقــات العامــة الســنوية بال ٤,٧
ــة بســجالت الشــركات املســتمدة مــن الســجل التجــاري، مبــا يف ذلــك أمســاء       املعــامالت املالي

للصـالت بـني القطـاعني العـام واخلـاص. وأفـادت        ميكّن من فهـم أفضـل   مما املديرين واملالكني،
 واإلشـراف  مهيئـات التنظـي   سلوفينيا بأن نظـام املشـرف أصـبح أداة حتقيـق أساسـية تسـتخدمها      

  على حد سواء.  
    

    مشاركة اجملتمع    
مــن االتفاقيــة بــأن تتخــذ الــدول األطــراف تــدابري لتشــجيع اجملتمــع   ١٣ تقتضــي املــادة  -٥٣

املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات األهليـة علـى املشـاركة يف منـع الفسـاد ومكافحتـه        
ــاس  ــدابري احملــد . هبــذا الشــأن  وإذكــاء وعــي الن ــيت تــنص عليهــا الفقــرة   وتشــمل الت مــن  ١دة ال

ــادة ــا؛     :١٣ املـ ــاس فيهـ ــهام النـ ــجيع إسـ ــرار وتشـ ــاذ القـ ــات اختـ ــفافية يف عمليـ ــز الشـ  (أ) تعزيـ
ر حصول الناس فعليا على املعلومـات؛ و(ج) القيـام بأنشـطة إعالميـة تسـهم      ضمان تيسُّ و(ب)
سـية واجلامعيـة؛   مع الفساد، وكذلك بـرامج توعيـة عامـة تشـمل املنـاهج املدر      التساهل يف عدم

احتـــرام وتعزيـــز ومحايـــة حريـــة التمـــاس املعلومـــات املتعلقـــة بالفســـاد وتلقيهـــا ونشـــرها   و(د)
  .عدد حمدود من القيود اليت تنص عليها االتفاقيةب السماح وتعميمها، مع

أن تضمن الدول األطراف تعريف النـاس هبيئـات مكافحـة     كذلك ١٣ وتقتضي املادة  -٥٤
اإلبـالغ  تصال بتلـك اهليئـات لغـرض اإلبـالغ عـن الفسـاد، مبـا يف ذلـك         الفساد وتوفري سبل اال

  .ةوياهل  دون بيان
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التوعية العامة، ال سيما إشـراك   ٢٠١٣ وتناول االجتماع الرابع للفريق العامل يف عام  -٥٥
. مـــن االتفاقيـــة ١٣ األطفـــال والشـــباب ودور وســـائط اإلعـــالم واإلنترنـــت، يف إطـــار املـــادة 

 وإســبانيا واألرجنــتني االحتــاد الروســي ردود نــت تقريــر األمانــة باإلضــافة إىلعلــى اإلنتر وأتــيح
 واجلزائـر  وبـريو  وبورونـدي  فاسو وبوركينا وبلجيكا وأوروغواي وأنغوال وإكوادور وإسرائيل

 والصـــني وصـــربيا وشـــيلي والســـلفادور ورومانيـــا ســـابقا اليوغوســـالفيةمقـــدونيا  ومجهوريـــة
ــ ــة زويالـوفنـ ــةالبوليفار-(مجهوريـ ــا )يـ ــيوس واملكســـيك وكمبوديـ ــار وموريشـ ــا وميامنـ  والنمسـ

 )٣(.األمريكية املتحدة والواليات ونيجرييا
    

    تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار والتشجيع على إسهام اجلمهور فيها    
إحـــدى االســـتراتيجيات يف عمليـــة اختـــاذ القـــرار  اجلمهـــور مشـــاركة يشـــكل حتســـني  -٥٦

وقــد أقــر العديــد مــن  .افية واملســاءلة وبنــاء ثقــة اجلمهــور يف املؤسســاتالرئيســية لتعزيــز الشــف
 وسـلوفينيا  واهلرسـك  والبوسـنة  والربتغـال  وبـاراغواي  وأملانيـا  االحتـاد الروسـي  فيهـا   الدول، مبـا 
 يفواليونـان، بأمهيـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت       واليابـان  األمريكية املتحدة والواليات

 اجلمهـور فيمـا  اإلسـهامات والتعليقـات مـن    التماس و املعلومات صول علىإمكانيات احل تعزيز
  حمددة.  سياساتية مببادرات يتعلق

    
    لتعزيز مشاركة اجملتمع ةاملؤسسي استخدام آليات التشاور    

يف عمليــات  اجلمهــور أفــادت بلــدان عديــدة بأهنــا اســتحدثت تــدابري تيســر إســهام         -٥٧
    القرار.  اختاذ
دان، مبا فيها أرمينيا وإكوادور، أعطيت هذه العملية طابعا مؤسسيا مـن  ويف بعض البل  -٥٨

وشـاركت هـذه   . خالل إنشاء هياكل متخصصة تضم ممثلني للمجتمع املدين والقطـاع اخلـاص  
ــة   ،اهليئــات يف عمليــات التشــاور مــع أصــحاب املصــلحة ووضــعت توصــيات    لتنظــر فيهــا اهليئ

  اإلنترنت. يف وقت الحق على أتيحت ،احلكومية املعنية
وأفادت أرمينيا بأن جملسا عاما أنشـئ ليكـون مبثابـة هيئـة استشـارية لتحسـني التفاعـل          -٥٩

وللمجلـس موقعـه الشـبكي اخلـاص، ممـا يتـيح لـه التفاعـل مـع أعضـائه ومـع             .مع اجملتمع املدين
يف وضــع  مــع اجلمهــور . وأكــدت أرمينيــا أيضــا الــدور اهلــام الــذي تؤديــه املشــاوراتاجلمهــور

                                                         
  )٣(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/awareness-raising-measures.htm.  
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مشــتركة بــني احلكومــة "تراتيجية الوطنيــة اجلديــدة ملكافحــة الفســاد. كمــا أنشــئت منصــة االســ
  ملكافحة الفساد. "واجملتمع املدين

وأفادت إكوادور بأن جملس مشاركة املواطنني والرقابـة االجتماعيـة هـو اهليئـة املكلفـة        -٦٠
 هامنـ  بوسـائل  قـاش العـام،  . وهو يدير عملية التشاور وييسـر الن بتعزيز مشاركة اجملتمع يف البلد

لالطـالع   ويدير اجمللس أيضا نظاما آليـا  .للشفافية كمنصة الذي يستخدم أيضاالشبكي  موقعه
  املعلومات والسجالت العامة. على

    
    استخدام منصات اإلنترنت واملواقع الشبكية احلكومية لتعزيز مشاركة اجملتمع    

الشـبكية  املواقـع   اسـتخدامُ  الـردود  من حتليل تتبين املمارسات املثرية لالهتمام اليت من  -٦١
وتطبيقـات اهلـاتف احملمـول حلفـز النقـاش العـام بشـأن املسـائل اهلامـة وإفسـاح اجملـال             احلكومية

  .يف رسم السياسات احلكومية سهاملإل للمواطنني واجملتمع املدين
، "eKonsultacije" شـبكية  إطالق منصـة بـ  فعلى سبيل املثال، أفادت البوسنة واهلرسك  -٦٢

ــتمكني ــة االطــالع علــى اجملتمــع املــدين مــن  املــواطنني ومنظمــات ل يف الوقــت  معلومــات كامل
  . وتوفر املنصة أيضا قناة اتصال للمواطنني.العملية التشريعية عناملناسب 

ــا بــأن الشــفافية ومشــاركة املــواطنني مهــا مــن املبــادئ األساســية       -٦٣ لرســم وأفــادت أملاني
االحتاديـة دراسـات استقصـائية متثيليـة     مـة  ، جتـري احلكو ٢٠١٤عام  ومنذ. االسياسات يف أملاني

مشــاريع  نشــرُتو. العامــةمــع اإلدارة األعمــال التجاريــة  تعــاون املــواطنني وقطــاعنوعيــة  بشــأن
قوانني على اإلنترنت وتتاح للتشاور بشأهنا. ويتيح املوقع الشبكي ملبـادرة احلكومـة االحتاديـة    ال
"amtlich einfach"       ويتـيح  . القـوانني  للجمهور تقـدمي مقترحـات بشـأن كيفيـة حتسـني مشـاريع

البث احلـي للمناقشـات العامـة واجللسـات العامـة يف الربملـان األملـاين للجمهـور الفرصـة ملتابعـة           
  .  عملية اختاذ القرار العامة بطريقة مباشرة وشفافة

للمـواطنني املشـاركة يف    تـيح ت ملفتوحـة للمـداوالت ا  شـبكية  وأفادت اليونان بأن منصة  -٦٤
نشــر مشــاريع القــوانني التشــريعية ومبــادرات  وُت. عمليــة رســم السياســات ووضــع التشــريعات 

السياسات العامة على املوقع الشبكي ويـدعى املواطنـون واملنظمـات إىل التعليـق عليهـا وتقـدمي       
ملقدمـة يف  ، تـدرج التعليقـات ا  ويف حـاالت كـثرية   املقترحات واإلعراب عـن الشـواغل بشـأهنا.   

أفكـار ومقترحـات بشـأن حتسـني      طرح منصات رقمية للمواطننيوباملثل، تتيح . النص النهائي
  .  اخلدمات اإللكترونية العامة
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ز مــن خــالل وأشــارت اليابــان إىل أن مشــاركة اجملتمــع يف عمليــات اختــاذ القــرار تعــزَّ    -٦٥
ــإجراء مشــاورات عامــة إلز    ــة الــذي يقضــي ب ــانون اإلجــراءات اإلداري ــة  ق ــة مــن خــالل بواب امي

  إداري. قانون أوالئحة  احلكومة اإللكترونية قبل إصدار
 ســتخدم لتســهيل ُت اإللكترونيــةملــواطنني ا بوابــات وذكــرت بــاراغواي والربتغــال أن    -٦٦

    بني املواطنني واإلدارة العامة. التواصل
 ةواإلقليميـ  ةاديـ علـى مجيـع املسـتويات (االحت   وأفاد االحتاد الروسي بأن اهليئـات العامـة     -٦٧
مـن أجـل   تستخدم تكنولوجيات اإلنترنت وتطبيقات اهلاتف احملمول استخداما مكثفا ) ةواحمللي
وتــوفر بوابــة  .بشــأن التشــريعات والسياســات للتشــاور مــع املــواطنني وكــأداة التواصــل تعزيــز

 احلكومـة  إىل العامـة  مقترح بشـأن السياسـات  فرصة لكل مواطن لتقدمي  www.roi.ruاإلنترنت 
ويستعرض فريق عامل خاص علـى املسـتوى املناسـب مجيـع املقترحـات       .على مجيع املستويات

قــدمي تعليقــات بشــأن الفرصــة لت وباإلضــافة إىل ذلــك، تــوفر بوابــة إلكترونيــة احتاديــة  الــواردة.
علـى   ييمـات لتـأثري األنظمـة   مشاورات مع أصحاب املصلحة وتقوتتيح إجراء  القوانني مشاريع

وجتـرى مشـاورات عامـة علـى الصـعيد الـوطين بانتظـام علـى شــبكة          .مجيـع مسـتويات التشـريع   
  .اليت تضعها اهليئات العامة االشتراء اإلنترنت لضمان شفافية خطط

اآلنــف  الشــبكي التطبيــق وهــو ،"املشــرف"وأشــارت ســلوفينيا إىل اســتخدام نظــام      -٦٨
مفيـدة بصـورة    هـذه األداة أن  تبـّين  قـد و. إنفاق األموال العامـة يف افية شفال، الذي يعزز الذكر

املعلومات املسـتمدة مـن النظـام يف تعزيـز املشـاركة       ساعدت خاصة على الصعيد احمللي، حيث
ــة   ــوارد املالي ــة وجلــان    .يف رســم السياســات ويف ختصــيص امل ويســتخدم أعضــاء اجملــالس البلدي

املـدارس واملؤسسـات نظـام املشـرف إلجـراء مناقشـات        دارةإ اإلشراف البلدية وأعضاء جمالس
  .مفتوحة بشأن أولويات إنفاق األموال العامة على الصعيد احمللي

ز مــن خــالل عــدة منصــات  وأشــارت الواليــات املتحــدة إىل أن مشــاركة اجملتمــع تعــزَّ   -٦٩
ــادرات ــارزة ومب ــواطن    "We the People"املنصــة املســماة  ف .ب ــوفر للم ــا منصــة شــبكية ت ني خط

عـرب شـبكة اإلنترنـت تـدعو      تقدمي عـرائض  عن طريق عن شواغلهمللحكومة مباشرا لإلعراب 
  .  معينة إىل قيام احلكومة االحتادية باختاذ إجراءات

    
    مبادرة احلكومات املنفتحة    

سـيما يف سـياق    الـدول، وال  ردود ذُكرت شراكة احلكومات املنفتحة عـدة مـرات يف    -٧٠
رب من املهم أن تتاح جمموعات البيانـات احلكوميـة للجمهـور مـن أجـل      واعُت. البيانات املفتوحة
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للجمهـور إلجـراء حتليالتـه     تعزيز شفافية اإلدارة العامة وتعزيز املساءلة عن طريق إفساح اجملال
  اخلاصة للبيانات األولية.

السـكان   يف املائـة مـن   ٨٠بإمكان أكثـر مـن    فعلى سبيل املثال، أشارت اليابان إىل أنه  -٧١
استراتيجية البيانات احلكومية املفتوحة اليت أطلقـت يف   بفضل االطالع على البيانات املفتوحة،

بالفعـل يف فهـرس البيانـات    مسـجلة  من جمموعـات البيانـات    ١٦ ٠٠٠إن ، حيث ٢٠١٢عام 
مـن جمموعـات    ١٢ ٥٠٠أكثـر مـن    بالفعـل  ويف االحتـاد الروسـي، أتـيح   على شبكة اإلنترنت. 

    للجمهور. البيانات
ــات املتحــدة، تُ   -٧٢ ــا   ويف الوالي ــة تلقائي ــات احلكوم ــع بيان ــى  حفــظ مجي ــات  شــكلعل بيان

البيانــات "( "Project Open Data" آليــا. ويتــيح املوقــع الشــبكي املســمى اميكــن قراءهتــ ةمفتوحــ
وعامـة اجلمهـور وسـائر أصـحاب      والقطـاع اخلـاص   للوكـاالت االحتاديـة   )"املفتوحة للمشاريع

االطــالع علــى التفاصــيل املتعلقــة بالكيفيــة الــيت متضــي هبــا الوكــاالت قــدما يف تنفيــذ   املصــلحة 
  سياسة البيانات املفتوحة.  

    
    استخدام استطالعات الرأي العام اللتماس اإلسهامات وتعزيز مشاركة اجملتمع    

 الـــدول األطـــراف ردود ســـتمدة مـــناملو املـــثرية لالهتمـــام خـــرىاأل مـــن املمارســـات  -٧٣
استطالعات الرأي العام وتعليقات املواطنني لالسترشاد هبـا يف اإلصـالحات يف جمـال     ُماستخدا

  مكافحة الفساد.
أشارت الصني إىل أهنا تسعى بنشاط إىل احلصول على تعليقات اجلمهـور لتحفيـز   فقد   -٧٤

املركزيـة املعنيــة بتفقـد االنضــباط وغريهــا    اهليئــة وجتـري . املشـاركة يف جهــود مكافحـة الفســاد  
خاصـة   وتتـيح صـفحة  . سلطات تفقد االنضباط استطالعات للرأي العام علـى حنـو منـتظم    من

ــع الشــبكي   ــى املوق ــة عل ــدمي مقترحــاهت     للهيئ ــد االنضــباط للمــواطنني تق ــة بتفق ــة املعني م املركزي
  آرائهم.  وإبداء

    
    فعليا على املعلومات  اجلمهور ضمان حصول    

ــق  -٧٥ ــا يتعلـ ــول علـــى فيمـ ــات،  باحلصـ ــرزتاملعلومـ ــردود أبـ ــواردة الـ ــود هنجـــني  الـ وجـ
ــات         متكــاملني ــى معلوم ــات حمــددة للحصــول عل ــدمي طلب ــور بتق ــراد اجلمه مهــا: الســماح ألف

  حكومية وإتاحة املعلومات احلكومية للجمهور بشكل استباقي.
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وأفادت عدة دول أطـراف، مـن بينـها أرمينيـا وبنمـا وجامايكـا وسـلوفينيا والواليـات           -٧٦
معتـربة  ، املعلومـات  لحصـول علـى  ل ، بأهنا سنت تشريعات متخصصـة ناظمـة  األمريكية املتحدة

ذلك أداة هامة من أدوات تعزيـز الشـفافية واملسـاءلة يف اإلدارة العامـة. وأتاحـت هـذه البلـدان        
  .  تلك القوانني واإلجراءات على اإلنترنت

بكي علـى املوقـع الشـ    منشـورة  وذكرت جامايكا أن إجـراءات احلصـول علـى الوثـائق      -٧٧
 أو الربيــد العــادي وميكــن تقــدمي طلبــات احلصــول علــى املعلومــات عــن طريــق . لــوزارة العــدل

  .الربيد اإللكتروين أو اهلاتف أو الفاكس أو شخصيا
ــتخدم      و  -٧٨ ــه يسـ ــال بأنـ ــاراغواي والربتغـ ــبانيا وبـ ــي وإسـ ــاد الروسـ ــن االحتـ ــل مـ ــاد كـ أفـ

للهيئات العامة وبوابـات الشـفافية،   ، مبا يف ذلك املواقع الشبكية بنشاط تكنولوجيات اإلنترنت
    من أجل توفري إمكانية احلصول على املعلومات للمواطنني.

ــة إتاحــة معلومــات القطــاع العــام إلعــادة اســتخدامها.        -٧٩ وشــددت ســلوفينيا علــى أمهي
إعــادة اســتخدام  بشــأن عــن االحتــاد األورويب ٢٠٠٥يف عــام الصــادر  التوجيــه ونفــذت قواعــد

  .لديها "املشرف" عام، بوسائل منها نظاممعلومات القطاع ال
تـداول  ، مبوجب قـانون حريـة   إلزام الوكاالت االحتادية وأشارت الواليات املتحدة إىل  -٨٠

باإلفصاح عن أي معلومات مطلوبة فضال عن نشر فئات معينة من املعلومات عـرب   املعلومات،
ويقبـل معظـم   . لطلـب عليهـا  يكثـر ا الـيت  سـجالت  الاإلنترنت علـى حنـو اسـتباقي، مبـا يف ذلـك      

الوكاالت االحتادية طلبات احلصول على املعلومات إلكترونيا، مبا يف ذلك عن طريـق اسـتمارة   
موقع شبكي منشـأ مبوجـب هـذا القـانون      يعمل كما. شبكية أو بالربيد اإللكتروين أو الفاكس

حصـاءات  إل نيـة بيا وتقدمي عـروض  على تعزيز املساءلة من خالل نشر تقارير فصلية للوكاالت
ويســتخدم مكتــب الواليــات املتحــدة  . تفصــيلية ميكــن مقارنتــها حســب الوكالــة وعــرب الــزمن  

التـابع  لربنـامج األخالقيـات    العـامتني  راقبـة القيادة وامل وهو مسؤول عنلألخالقيات احلكومية، 
ــه الشــبكي لضــمان    ــة، موقع ــور حصــول للســلطة التنفيذي ــى اجلمه ــات عل ويســتخدم . املعلوم

أصحاب املصـلحة اخلـارجيني    ليشمل شبكات التواصل االجتماعي لتوسيع نطاقهأيضا املكتب 
. وعـالوة علـى   ألصـحاب املصـلحة هـؤالء   الرئيسيني، وجلعل املعلومـات املنشـورة أكثـر فائـدة     

الـرئيس ويثبتـهم جملـس     اخلدمة العامة الذين يعيِّنهم ملوظفي فإن تقارير إقرار الذمة املاليةذلك، 
  .  ١٩٧٩للعموم، عند الطلب، منذ عام  تتاح الشيوخ
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مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة  التساهل عدم القيام بأنشطة إعالمية تسهم يف    
    املناهج املدرسية واجلامعية تشمل
دعم العام القـوي للتـدابري احلكوميـة    متثل مشاركة اجملتمع الواسعة يف حماربة الفساد وال  -٨١

  لنجاح جهود مكافحة الفساد. أساسيا اد عنصرامكافحة الفسالرامية إىل 
تنفيذ هـذا احلكـم مـن أحكـام االتفاقيـة بالفعـل للتحليـل خـالل االجتمـاع          وقد خضع   -٨٢

، التوعيـة العامـة   ي تبادلت فيـه الـدول خرباهتـا يف جمـال    ذال ٢٠١٣الرابع للفريق العامل يف عام 
  ط اإلعالم واإلنترنت.ئسيما فيما يتعلق بإشراك األطفال والشباب ودور وسا  وال
ويف ذلك الوقت، أفاد عـدد مـن الـدول األطـراف، مبـا فيهـا االحتـاد الروسـي وإسـبانيا            -٨٣

وموريشـيوس ونيجرييـا    وصـربيا والصـني  وشـيلي  وإسرائيل وإكوادور وبوروندي والسـلفادور  
نشــطة باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت للقيــام بأ، األمريكيــة والواليــات املتحــدة
ــة تســهم يف   ــدمالتــرويج لإعالمي ــار بــرامج التوعيــة العامــة،      التســاهل  ع مــع الفســاد أو يف إط

وتراوحــت املمارســات املبلــغ هبــا بــني اســتخدام  . يف املــدارس واجلامعــاتأنشــطة  ذلــك يف مبــا
املعلومـــات واالضـــطالع حبمـــالت منســـقة علـــى اإلنترنـــت   وفريمواقـــع شـــبكية مؤسســـية لتـــ 

  الفساد.  ملكافحة
أطرافا، من بينها االحتـاد   ألغراض هذا االجتماع أن دوال الردود الواردة وأظهر حتليل  -٨٤

وجامايكـا واجلبـل األسـود والصـني وموريشـيوس       والبوسـنة واهلرسـك   الروسي وأرمينيا وأملانيا
إىل عامــة تواصــل تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات املوجهــة ، األمريكيــة والنمســا والواليــات املتحــدة

 السـعي وزاهة ـز النـ ىل فئات حمددة من السكان على السـواء، والـيت هتـدف إىل تعزيـ    اجلمهور وإ
  .التأييد العام لإلجراءات املتخذة يف جمال مكافحة الفساد كسب إىل
ويف أرمينيــا، تقــوم وزارة العــدل بانتظــام بإعــداد ونشــر بــرامج إعالميــة للتوعيــة بشــأن   -٨٥

. لدولة بتنفيـذ بـرامج إعالميـة ملكافحـة الفسـاد     ، بدأت مجيع هيئات ا٢٠١٥الفساد. ففي عام 
 بيانـات  عامة اجلمهور باهليئات املسؤولة عن منع الفساد وإتاحـة وأفادت أملانيا بأنه يتم تعريف 

  .على اإلنترنت االتصال هبا
دورات تدريبيــة  وتــنظم أرمينيــا بــدور وســائط اإلعــالم يف مكافحــة الفســاد وتعتــرف   -٨٦

    مهاراهتم.حتسني معارفهم و زيادة من أجل وسائطال هذه خاصة لفائدة ممثلي
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    تقدمي برامج ملكافحة الفساد خاصة بالشباب    
ها االحتـاد الروسـي وأرمينيـا وأملانيـا والبوسـنة واهلرسـك       أكد العديد من البلدان، مبا في  -٨٧

ــة ،وجامايكــا والنمســا  ــادة أمهي ــارف الشــباب و  زي ــز  حتســني مع ــة تعزي ــاراهتم بغي ــهم مه  نزاهت
  لفساد لديهم.مع اتساهل م غري موقف تكوينو

وأفــاد كــل مــن جامايكــا والنمســا عــن بــذل جهــود ترمــي إىل التوعيــة بشــأن مســائل     -٨٨
مكافحة الفساد يف أوساط املراهقني والشباب. وساعد املكتـب االحتـادي النمسـاوي ملكافحـة     

ــق مــع طــالب مــن اجلامعــات النمســاوية، يف وضــع ت    بالتنســيق  الفســاد، ــهواتف  الوثي ــق لل طبي
لتطبيــق. والتطبيــق مصــمم ملواجهــة ا حمتــوى ابتكــار ويفمصــمم خصيصــا هبــذا الشــأن احملمولــة 

مبعضــالت أخالقيــة، ومــن مث، توعيتــهم مبســائل الفســاد واألخالقيــات  املســتقبليف مســتخدميه 
 . وبغيـة تعزيـز النــزاهة منـذ الصـغر،     ٢٠١٦يف صيف عـام   ر إطالق التطبيقوالنـزاهة. وقد تقرَّ

ــا شــبكيا امســه     ــادت جامايكــا بأهنــا أنشــأت موقع  )"ركــن األطفــال "( "Children’s Corner" أف
  لتوعية الشباب بشأن مسائل الفساد.

خاصـة ملكافحـة الفسـاد يف    دورات تعليميـة   اسـُتحدثت  ويف االحتاد الروسي وأرمينيـا،   -٨٩
التثقيفيـة يف املقـام األول   هـا  ويف املقابـل، أفـادت أملانيـا بأهنـا تركـز جهود     . املدارس واجلامعـات 

يف جمـال إدارة   تعديل منـاهج القـانون والدراسـات    وعلى املستوى اجلامعي، متّ على اجلامعات.
  حلقات عمل حول املبادئ األساسية للخدمة العامة.لتشمل  األعمال

وأكدت البوسـنة واهلرسـك علـى أمهيـة معاجلـة الفسـاد داخـل قطـاع التعلـيم. وأطلقـت             -٩٠
 رئيسـي  هلـدف  شاريع التثقيفية لتقدمي معلومات عـن طبيعـة الفسـاد وأسـبابه وعواقبـه     عددا من امل

. وأُجريـت  املسامهة يف احلد من الفساد داخـل النظـام التعليمـي عامـة، ويف اجلامعـات خاصـة       هو
 معينـة فسـاد  مـن أجـل حتديـد خمـاطر      "يف التعليم العايل: خيـال أم واقـع؟   الفساد" دراسة بعنوان
  اتيجيات للتصدي هلا.  واقتراح استر

    
    وضع برامج ملكافحة الفساد خاصة باملوظفني احلكوميني    

 ت دول أطـــراف، مثـــل أملانيـــا وجامايكـــا والصـــني وموريشـــيوس، علـــى أمهيـــةشـــدد  -٩١
احلكومية املتعلقـة مبكافحـة    السياسات يف جمال ومهاراتمعارف املوظفني احلكوميني  إكساب

لخدمـة العامـة   للفساد. وحتقيقا هلذه الغايـة، اسـتحدثت بـرامج    الفساد واألخطار اليت يشكلها ا
حتديــد  مهــاراتاملــوظفني احلكــوميني  إلكســاب ، وكــذلك بــرامجوالتوعيــة  املعلومــاتميتقــدل

  .املعضالت األخالقية وتضارب املصاحل ومعاجلة كل منهما
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ــدعون بانتظــام   وذكــرت الصــني أن   -٩٢ ة ، مــن أجــل التوعيــ مســؤولني رفيعــي املســتوى ُي
إىل مقابالت على اإلنترنت على املوقـع الشـبكي    كافحة الفساد،بالسياسات املركزية املتعلقة مب

    .املركزية املعنية بتفقد االنضباط للهيئة الرمسي
درج موضـوع مكافحـة الفسـاد يف خمتلـف الـدورات التدريبيـة املتقدمـة        ويف أملانيا، أُ  - ٩٣

ويــتم تــدريب املــوظفني . ٢٠٠٠العامــة منــذ عــام  الــيت تتيحهــا األكادمييــة االحتاديــة لــإلدارة 
 وميني اجلـدد علـى املبـادئ األساسـية وقواعـد السـلوك ذات الصـلة يف دورات توجيهيـة        احلك

يف الـوزارات   عنصرا رئيسيا يف تلك الدورات التوجيهية قد أصبح منع الفسادو. أثناء العمل
امـة تعليمـات إضـافية خاصـة     قـدم السـلطات الع  وإضافة إىل ذلـك، ت . ولدى السلطات العامة

بوظـائف معينــة علــى فتــرات منتظمــة للمـوظفني العــاملني يف جمــاالت معرضــة للفســاد بصــفة   
    خاصة أو املنقولني إليها.

. ٢٠١٦ يف عــام إلدارة الــتعلم اإللكتــروين جديــد نظــام بوضــع وأفــادت موريشــيوس  -٩٤
بينـها منـع الفسـاد، تتضـمن     ة للموظفني احلكوميني، يف مسائل مـن  ويقدم النظام دورات شبكي

وفّر دراســات حــاالت إفراديــة بشــأن الفســاد، وحتــدد اجملــاالت الــيت تنطــوي علــى خمــاطر، وتـُـ    
وميني ويـتم تـدريب املـوظفني احلكـ    . أدوات ملكافحة الفساد من أجل تعزيـز النــزاهة املؤسسـية   

يف  القطـاع العـام  زاهة يف ـتعزيز النـ واإلبالغ عنه، و هرفضو على التعرف على الفساد ومقاومته
  .الوقت نفسه

    
    استخدام شبكات التواصل االجتماعي للتوعية بشأن الفساد    

األخــرى اهلامــة الــيت حتــددت منــذ االجتمــاع الثــاين للفريــق العامــل يف  مــن االجتاهــات   -٩٥
ويف ذلـك الوقـت،   . لـربامج التوعيـة   التواصل االجتماعي وسيلةً شبكاتاستخدام  ٢٠١١ عام

معلومــات عــن اســتخدامهما لفيســبوك وتــويتر   والواليــات املتحــدة قــد وفرتــا كانــت نيجرييــا 
    لتوعية.من أجل اواملدونات اإللكترونية 

أبرز كل من االحتـاد الروسـي وإكـوادور     الجتماع،ألغراض هذا ا الردود الواردة ويف  -٩٦
يف مـاعي  شـبكات التواصـل االجت  ل املكثـف  ستخداماال األمريكية وجامايكا والواليات املتحدة

  لتحفيز املشاركة.لتقدمي املعلومات احلكومية وهذه البلدان 
موقعـه   مراقبـة املشـتريات العموميـة    ففي جامايكا، على سبيل املثال، يسـتخدم مكتـب    -٩٧

تضــمن وي. اجلمهــور بــني الشــبكي، وكــذلك شــبكات التواصــل االجتمــاعي، لنشــر املعلومــات
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لزيـادة   إشـراك اجلمهـور   اعي الـيت توثـق أنشـطة   شبكات التواصـل االجتمـ   نصاتمب رابطا املوقع
  .يةلتثقيف والتوعل هالوعي بشأن أنشطته التنفيذية وبشأن براجم

وأشــار االحتــاد الروســي إىل أن وزارة الداخليــة االحتاديــة تقــيم بــرامج منتظمــة للتوعيــة   -٩٨
شـبكات   خاصـة، وتسـتخدم   وفئـات مسـتهدفة   اجلمهـور مـن عامـة    لكـل  على مجيع املستويات

    اإلعالم احلكومية واإللكترونية.ط التواصل االجتماعي ووسائ
شـبكات  أن العديـد مـن الوكـاالت االحتاديـة تسـتخدم      إىل ت الواليات املتحدة وأشار  -٩٩

التوعيـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الواليـات املتحـدة ملكافحـة الفسـاد         التواصل االجتماعي من أجـل  
 .لــك مــا يتعلــق منــها بــاليوم الــدويل ملكافحــة الفســادمبــا يف ذالصــعيدين الــدويل واحمللــي،  علــى

  .ية للجمهورثقيفإلتاحة املواد الت وتستخدم احلكومة أيضا اإلنترنت منصةً
    

     ونشرها وتعميمها هااحترام وتعزيز ومحاية حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقي    
حتـرام وتعزيـز ومحايـة حريـة التمـاس      تقتضي االتفاقية من الدول اعتماد تدابري تكفـل ا   -١٠٠

لقيود الــيت يــنص عليهــا رهنــا فقــط بــا، وتعميمهــا املعلومــات املتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا ونشــرها
أو  العـام  النظامالقانون وما يقتضيه احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم ومحاية األمن القومي أو 

مـن العهـد الـدويل اخلـاص      ١٩املـادة  ويتوافق هذا احلكـم مـع   . الصحة العامة أو اآلداب العامة
 مسـبقا ومتثل املمارسة الفعالة هلذا احلق من جانب املواطنني شـرطا   باحلقوق املدنية والسياسية.

هاما للرقابة العامة، وتعزيز املساءلة، وحتسني شفافية احلكومة، وتزيد من احتمـاالت الكشـف   
  .زيادة كبرية عن الفساد

تعتــرب أداة  وتعميمهــا ىل أن حريــة التمــاس املعلومــات وتلقيهــاإ الــردود الــواردة وتشــري  -١٠١
. وأشـارت دول عديـدة   يف العديـد مـن الـدول األطـراف     تعزيزهاهامة ملكافحة الفساد وجيري 

 ونشــرها إىل أن القيــود املفروضــة علــى حريــة التمــاس املعلومــات املتعلقــة بالفســاد وتلقيهــا        
 لحصــول علــى املعلومــات، علــى النحــو املــبني يفل الناظمــةالعامــة  تــرد يف تشــريعاهتاوتعميمهــا 
    السابقة. األقسام
تكنولوجيـــا املعلومـــات    باســـتخدام  وأفـــاد كـــل مـــن إكـــوادور وبنمـــا وكولومبيـــا       -١٠٢

ــا  ــات اإلنترنــت     واالتصــاالت اســتخداما مكثف ــة وبواب ــع الشــبكية احلكومي ــا يف ذلــك املواق ، مب
جمـال الشـفافية، مثـل مكتـب أمـني املظـامل،       يف وموارد اإلنترنت التابعة للمؤسسات املتخصصة 

. علـى حنـو اسـتباقي   املعلومات، وتوفري املعلومات للجمهور احلصول على لتلقي طلبات وذلك 
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اسـتثناءات واضـحة وشـاملة     ، وتتضـمن وتعميمها وجتيز تشريعاهتا للجمهور التماس املعلومات
  من حق احلصول على املعلومات.

ــا إىل أن ب  -١٠٣ ــة  وأشــارت أملاني ــانون حري املعلومــات،  تــداول إمكــان اجلمهــور، مبوجــب ق
. االحتاديــةبوســائل منــها الربيــد اإللكتــروين، معلومــات رمسيــة يف عهــدة الســلطات  ،يطلــب أن
ميكــن رفــض الطلــب إال إذا كانــت املعلومــات املطلوبــة تنــدرج ضــمن أحــد االســتثناءات     وال

ــانون.   ــك الق ــا يف ذل ــن يف رفــض   املنصــوص عليه ــام احملــاكم   وميكــن الطع تقــدمي معلومــات أم
عنـدما يـنص القـانون    و .. وينص الدستور األملاين على القيود اليت حتد مـن تلـك احلريـة   اإلدارية

  على تلك القيود، فذلك من أجل محاية الشباب، ومحاية اخلصوصية.
ويف اليونان، ميكن تقدمي املعلومـات للجمهـور باسـتثناء مـا يتعلـق منـها مبسـائل األمـن           -١٠٤

  لقومي أو محاية البيانات الشخصية.ا
نتـائج   ومطـرد  بشـكل اسـتباقي   مراقبة املشتريات العمومية ويف جامايكا، ينشر مكتب  -١٠٥

وميكـن أن تتـاح تقـارير التحقيـق الصـادرة عـن       . حتقيقاته املتعلقة بالفساد علـى موقعـه الشـبكي   
ت اليت جيمعهـا املكتـب أو   واملعلوما. املكتب للجمهور، عند الطلب، بعد عرضها على الربملان

وُيمنـع املكتـب مـن     الواردة من أصحاب الشكاوى تعاَمل يف معظم احلـاالت علـى أهنـا سـرية.    
  .القومي املتعلقة باألمن والدفاع كاملعلومات اإلفصاح عن بعض املعلومات،

حلـق يف  ا مـن وأفادت اليابـان بـأن تشـريعاهتا تـنص علـى اسـتثناءات واضـحة وحمـدودة           -١٠٦
وعمال بقانون استعراض الشكاوى اإلدارية، حيـق للمـواطنني الطعـن    . على املعلومات احلصول

املعلومـات الـيت يف عهـدة األجهـزة      باحلصـول علـى   والقانون املتعلق يف رفض تقدمي املعلومات.
اإلدارية حيدد الشروط القانونية اليت تنظم عدم الكشف عن الوثائق اإلداريـة مـع التركيـز علـى     

  نات الشخصية.محاية البيا
مـن  ومطرد  وذكرت الواليات املتحدة أن املعلومات عن الفساد ُتنشر بشكل استباقي  -١٠٧

   مـا مل تكـن تقـع يف نطـاق أحـد      ، علـى طلبـات املـواطنني    اجانب عـدة وكـاالت حكوميـة ورد
االستثناءات التسعة اليت حتمي مصـاحل مـن قبيـل اخلصوصـية الشخصـية واألمـن القـومي وإنفـاذ         

 فسـاد  وينشر مكتب التحقيقات االحتادي على موقعه الشبكي معلومات عن حـاالت . نالقانو
داخل أجهزة الدولة وتتصل باملسـؤولني املنتخـبني   ، تتعلق بشىت حوادث الفساد اليت تقع حمددة

 دراسـة استقصـائية  وباملثل، يصدر مكتب األخالقيـات احلكوميـة   . واألفراد داخل اجملتمع املدين
تنشـر   كما. تضارب املصاحل بشأن لدعاوى املرفوعةا عنعلى موقعه الشبكي،  ا، يتيحهيةسنو

 احلصــول علــى عــن املوقوفــة علــى حنــو اســتباقي قائمــة بأمســاء الكيانــات إدارة اخلــدمات العامــة
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أيضا احلـق للجمهـور    تداول املعلومات قانون حرية خيولو. ذلك من املمنوعة أو اشتراء عقود
  من الوكاالت االحتادية. أيٍّ يف طلب االطالع على سجالت

    
اجلمهور هبيئات مكافحة الفساد ذات الصلة وتوفري سبل االتصال هبذه اهليئات  تعريف    

    بيان اهلوية دوناإلبالغ أجل اإلبالغ عن الفساد، مبا يف ذلك  من
 هيئات مكافحة الفساد كفالة تعريف الناس هبـا ومتتعهـا   عمل من املهم بالنسبة لنجاح  -١٠٨

يئـات مكافحـة   هب التعريـف  وأشـارت مجيـع الـدول إىل أهنـا تتخـذ تـدابري لكفالـة       . قة اجلمهوربث
وتعلَّــق أمهيــة كــبرية علــى وضــع آليــات فعالــة   . الفســاد والتشــجيع علــى اإلبــالغ عــن الفســاد  

الـيت   التحقيقـات واحملاكمـات  فعاليـة  لإلبالغ من شأهنا أن تسهم يف الكشـف عـن الفسـاد ويف    
    تعقب ذلك.

يتمثــل يف تزايــد اســتخدام اإلنترنــت وتطبيقــات   الــردود الــواردة وهنــاك اجتــاه هــام يف  -١٠٩
ات مكافحــة الفســاد  اهلواتــف احملمولــة ســواء لتــوفري املعلومــات للجمهــور عــن أنشــطة هيئــ       

  والتعليقات. اإلسهامات اللتماس  مأ
ع، وفيمــا يتعلــق بــاإلبالغ عــن حــوادث الفســاد، هنــاك أداة معروفــة علــى نطــاق واســ    -١١٠
 ، سـواء يف شـكله التقليـدي املتمثـل يف خـط هـاتفي لالتصـال املباشـر        االتصال املباشرخط  هي
 -يف شكل صفحات على املواقع الشبكية خمصصة للتعقيبات أو تطبيقات اهلواتف احملمولـة   مأ

ــالغ         ــة لإلب ــوات االتصــال الالزم ــواطنني بقن ــد امل ــى نطــاق واســع مــن أجــل تزوي ُتســتخدم عل
  الفساد.  عن

مثل أملانيا والبوسنة واهلرسك وجامايكـا واجلزائـر والنمسـا     ،ويف حني أن بعض الدول  -١١١
تسـمح   ال أخـرى  دوال نفـإ  اهلويـة،  عـن  الكشف دون اإلبالغ اعتمد هنجا مرنا يتيح واليابان،

باإلبالغ دون الكشف عن اهلويـة أو أهنـا تسـتخدم ذلـك النـوع مـن اإلبـالغ كأسـاس إلجـراء          
األشـخاص   هويـة  أهنا حتترم سرية ردودا وأكدت مجيع الدول اليت قدمت. حتقيقات أولية فقط

  الذين يبلغون عن الفساد.
وأشارت اجلزائر إىل قيام الديوان املركزي لقمع الفساد ومديرية األمن الـوطين بإنشـاء     -١١٢

دون  صــفحات علــى موقعيهمــا الشــبكيني لــتمكني املــواطنني مــن اإلبــالغ عــن أعمــال الفســاد 
وباإلضـافة إىل ذلـك، بّسـط الـدرك الـوطين اإلجـراءات املتعلقـة بتقـدمي         ن هويـاهتم.  الكشف عـ 
  الفساد.بشأن شكاوى 
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وأفــادت أرمينيــا بــأن املوقــع الشــبكي للجنــة التحقيــق يتــيح للجمهــور احلصــول علــى      -١١٣
. املعلومــات املتعلقــة مبهامهــا وســلطاهتا وعلــى تفاصــيل بشــأن اإلجــراءات والــدعاوى اجلنائيــة   

وميكـن للمـواطنني أيضـا تقـدمي     . تقدمي الشكاوى عن طريق اإلنترنـت أو الربيـد العـادي    وميكن
اسـتعمال السـلطة    التعسـف يف  الشكاوى إىل إدارة األمن الداخلي التابعة للجنة التحقيق بشـأن 

الشــخص الــذي يقــوم   وُتحتــرم ســرية هويــة    االنتــهاكات الــيت يرتكبــها موظفــو اللجنــة.     أو
ــاإلبالغ ــة  ا والشــكاوى. ب  أو الشــكاوى الــيت حتمــل توقيعــات   ملقدمــة دون الكشــف عــن اهلوي
غـري أن هـذه   . دعـوى  رفـع ل أو الشـكاوى املكتوبـة باسـم شـخص ومهـي ال تعتـرب كافيـة        مزيفة

  .حتقيقات عملية للتأكد من صحة املعلومات الشكاوى قد تستتبع إجراء
نقطــة "لفســاد أنشــأ وأشــارت النمســا إىل أن املكتــب االحتــادي النمســاوي ملكافحــة ا   -١١٤

االتصـال   ونقطـة . وهي نقطة االتصـال الرئيسـية لإلبـالغ عـن حـوادث الفسـاد       "اتصال وحيدة
الفـاكس أو   عـن طريـق الربيـد العـادي أو     هذه متاحة على مدار الساعة وطـوال أيـام األسـبوع   

ة، ومـن  ويتم التعامل مع مجيع االدعاءات املبلغ عنها بصورة سـري الربيد اإللكتروين أو اهلاتف. 
 بيانـات  طلـب إىل مقـدمي الشـكاوى تقـدمي بعـض     وُي. املمكن اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية

ويــوفر مكتــب املــدعي العــام  . االتصــال لكفالــة متابعــة إجــراء مقــابالت معهــم عنــد االقتضــاء  
مـن  االقتصادية والفسـاد قنـاة اتصـال دون الكشـف عـن اهلويـة إطالقـا         باجلرائم االحتادي املعين

ذوي  لإلبـالغ عـن حـاالت الفسـاد وجـرائم      "ملوقع الشـبكي للمـبلِّغني عـن املخالفـات    ا"خالل 
ويتــيح املوقــع الشــبكي لألشــخاص املطلعــني علــى حــاالت فســاد تقــدمي          .الياقــات البيضــاء 

لإلبالغ دون الكشف عن اهلويـة يتـيح للمحققـني    معلومات من خالل صندوق بريد إلكتروين 
    الكشف عن هوياهتم. وطرح أسئلة عليهم دون خالفاتاالتصال مباشرة باملبلغني عن امل

باجملــان للمــبلغني عــن   اتصــال مباشــر وأفــادت البوســنة واهلرســك بأهنــا أنشــأت خــط    -١١٥
. املخالفات من العاملني يف املؤسسات املركزيـة يتـيح سـرية اإلبـالغ دون الكشـف عـن اهلويـة       

ــال     ــة حتســني معاجلــة أعم ــها، اســتح   وبغي ــغ عن ــع الفســاد    الفســاد املبلَّ ــة مبن ــة املعني دثت الوكال
عـن   ومكافحته، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، قاعدة بيانـات وبراجميـات لإلبـالغ   

تطبيقـا   ربسـكا ص مجهوريـة ، وضـعت  اتوباإلضـافة إىل ذلـك، وعلـى مسـتوى الكيانـ     الفساد. 
ن حالـة الفسـاد   وبإمكـان الشـخص الـذي يبلـغ عـ     . على شبكة اإلنترنـت لإلبـالغ عـن الفسـاد    

  .التحقق من التقدم احملرز الحقا يف سري التحقيقات
املركزية املعنية بتفقد االنضـباط يتـيح   للهيئة  وأفادت الصني بأن املوقع الشبكي الرمسي  -١١٦

رقم اهلاتف وعنوان الربيد اإللكتروين وصفحة إنترنت للراغبني يف اإلبالغ عن حاالت فسـاد.  
ن كِّـ مي "كـافح أشـكال االحنطـاط األربعـة بنقـرة واحـدة      "مولـة امسـه   وهناك تطبيـق للـهواتف احمل  
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عـن طريـق   بالغـات   اجلمهور من اإلبالغ عن الفساد. وتبني اإلحصاءات أن نسبة ما يقدم من
املقدمـة مـن خـالل    البالغـات   ، بينمـا تبلـغ نسـبة   البالغات يف املائة من مجيع ٥٠اإلنترنت تبلغ 

  .  البالغات يف املائة من مجيع ٣٣حنو  )Webchat( التخاطب املباشر على اإلنترنت
وأشارت أملانيا إىل أن بإمكان أي شخص على علـم بارتكـاب فعـل إجرامـي أو لديـه        -١١٧

من األسباب ما يدعو إىل االعتقاد بأن جرميـة قـد ارتكبـت االتصـال بسـلطات إنفـاذ القـانون.        
. ويقـوم بعـض   نترنـت أو اهلـاتف  وميكن أيضا اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية أو عن طريق اإل

اإلبــالغ دون الكشــف عــن اهلويــة  بعمليــات  الســلطات العامــة بتكليــف مــوظفني متخصصــني 
ــة لتيســري    أو ــراد   اإلبــالغهــذا باســتخدام منصــات إلكتروني ــه ميكــن ألف ــادت جامايكــا أن . وأف

ريـق  عـن ط  ،اهلويـة  دون الكشف عن ، مبا يف ذلك اإلبالغالفساد أعمال اجلمهور اإلبالغ عن
  .مراقبة املشتريات العامة املتاح على املوقع الشبكي ملكتب "املخالفات اإلبالغ عن"رابط 
ــانوين     -١١٨ ــا الق ــأن نظامه ــان ب ــادت الياب ــى  وأف ــنص عل ــام أي شــخص، دون    ي ــة قي إمكاني

    الكشف عن هويته، بإبالغ السلطات املختصة عن أعمال الفساد املشتبه فيها.
ا تســتخدم اســتمارة لإلبــالغ اإللكتــروين اآلمــن ميكــن مــن    وأبلغــت موريشــيوس بأهنــ   -١١٩

وأشـارت اجلبـل األسـود إىل أن    . خالهلا تقدمي الشكاوى بشأن االدعاءات بالفساد بسرية تامـة 
وكالة منع الفساد تنفذ بانتظام محالت واسعة النطاق ملكافحة الفساد من أجل التشـجيع علـى   

  .قنوات االتصال القائمة لإلبالغ عن الفساد اإلبالغ عن املخالفات، وإطالع اجلمهور على
 وأفادت باراغواي بأهنا أنشأت سـجال مفتوحـا ونظامـا للمتابعـة بشـأن قضـايا الفسـاد         -١٢٠

. وأبـرزت الربتغـال أهنـا جعلـت مـن املمكـن       الفسـاد اجلاريـة   عـن قضـايا   حمدثـة  يوفر معلومـات 
بسـرية هويـة صـاحب الشـكوى     وميكـن االحتفـاظ   بالفسـاد.   اإلبالغ إلكترونيا عن االدعاءات

  .  التحقيق يف سري لتزويده بآخر املستجدات رقم تعريف يسند إليه الذي
وأشــار االحتــاد الروســي إىل أن هيئــات مكافحــة الفســاد يف البلــد تتــيح للمــواطنني           -١٢١

، أو املواقـع  املباشـرة  ياهلـاتف االتصـال  اإلبالغ عن الفسـاد بصـورة مباشـرة مـن خـالل خطـوط       
وقــد يــؤدي . تابعــة للمؤسســات، أو باســتخدام تطبيقــات اهلــاتف احملمــول املبتكــرة  الشــبكية ال

ــة إىل    ــن اهلوي ــالغ دون الكشــف ع ــق أويل بشــأن  اإلب ــد     حتقي ــة الفســاد ق ــت حادث ــا إذا كان م
  بالفعل.  وقعت
وأشارت الواليات املتحدة إىل أن لديها العديد من هيئـات مكافحـة الفسـاد املسـؤولة       -١٢٢

ولــدى مجيــع الوكــاالت االحتاديــة مكتــب . ت الفســاد والتحقيــق فيهــاعــن الكشــف عــن حــاال
ــات املخصصــة لتقــدمي       ــده باملعلومــات، باســتخدام البواب ــام ميكــن للجمهــور تزوي  للمفــتش الع
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خمصـص   مباشـر  هـاتفي اتصـال  على شبكة اإلنترنت، أو الربيـد اإللكتـروين، أو خـط     البالغات
أو التجاوزات أو سـوء اإلدارة الـيت يتـورط فيهـا     حاالت اهلدر أو االحتيال  بشأن ،هلذا الغرض

ويتعهــد مكتــب املستشــار اخلــاص منصــة علــى      املوظفــون االحتــاديون أو الــربامج االحتاديــة.    
شــكاوى بشــأن  وميكــن لألفــراد كــذلك تقــدمي  اإلنترنــت تتــيح لألفــراد اإلبــالغ عــن الفســاد.  
 تتــيح نصــات اإللكترونيــة الورغــم أن هــذه امل. الفســاد علــى اإلنترنــت إىل اللجــان التشــريعية 

احلفـاظ علـى سـرية أي مـن      فعـال  تتطلب بدون ذكر أمسائهم، فإهنا بالغات لمستعملني تقدميل
كما ميكن للمبلغني عن املخالفات االتصال عـن طريـق الربيـد     املعلومات املقدمة قدر اإلمكان.

مـال الرشـوة املشـتبه    اإللكتروين بقسم مكافحة االحتيـال التـابع لـوزارة العـدل لإلبـالغ عـن أع      
    .املوظفني األجانب رشوة هبا، مبا يف ذلك

    
    االستنتاجات والتوصيات  - ثالثا  

الـــدول قبـــل اجتمـــاع الفريـــق العامـــل بوضـــوح نطـــاق    الـــردود الـــواردة مـــن ُتظهـــر  -١٢٣
علـى  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املستخدمة لتطبيـق املـواد ذات الصـلة مـن االتفاقيـة      

إصـالح   تطلـب تو التكنولوجيـا  وقائمـة علـى   ومعظم التدابري املبلغ عنها عملية. عاليةحنو أكثر ف
  .على السواء التكنولوجيات اليت تستخدمها اإلدارة العامة وحتديث التشريعات

ولعل الفريق العامل يود، يف إطار مناقشـاته، أن ينظـر يف الطريقـة الـيت ميكـن أن تعـزز         -١٢٤
إىل استخدام تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت بغيـة منـع الفسـاد      هبا الدول اجلهود الرامية 

    على حنو فعال.
ــا         -١٢٥ ــود أيضــا مناقشــة التحــديات املرتبطــة باســتخدام تكنولوجي ــل ي ــق العام ــل الفري ولع

املعلومـــات واالتصـــاالت نظـــرا للطائفـــة الواســـعة مـــن تـــدابري التنفيـــذ الســـارية وفائـــدة هـــذه   
مع مراعـاة عوامـل مـن قبيـل مسـتويات اإلملـام بـالقراءة والكتابـة         ، فةالتكنولوجيا يف بيئات خمتل

احلاسـوب علـى وجـه اخلصـوص؛ وتـوافر التكنولوجيـا، مبـا يف        اسـتخدام  بشكل عام، واإلملـام ب 
    اإلنترنت. استخدامومدى  ذلك احلواسيب واهلواتف احملمولة؛

يـز تبـادل املعلومـات    ولعل الفريق العامل يود كـذلك أن يوصـي الـدول األطـراف بتعز      -١٢٦
ــني       ــل حتســ ــن أجــ ــاالت مــ ــات واالتصــ ــا املعلومــ ــتخدامها لتكنولوجيــ ــة اســ ــة بطريقــ املتعلقــ

    االتفاقية.  تنفيذ
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ولعــل الفريــق العامــل يــود أن يطلــب إىل األمانــة أن تواصــل جهودهــا الراميــة إىل مجــع   -١٢٧
واالتصـاالت مــن  املتعلقــة باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومــات   املعلومـات عـن املمارســات اجليـدة    

  أجل حتسني تنفيذ االتفاقية، ال سيما يف سياق الدورة الثانية الستعراض التنفيذ.
  


